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Formáli 

 
Eins og undanfarin ár tekur lagadeild þátt í ráðstefnunni Rannsóknir í 

félagsvísindum við Háskóla Íslands. Samhliða ráðstefnunni, sem fram fer 30. 

október 2009, eru gefin út ráðstefnurit þar sem framsögumenn birta 

fyrirlestra sína, eða þær rannsóknir sem þeim liggja til grundvallar.  

Í þessu riti eru birtar ellefu greinar á sviði lögfræði. Höfundar greinanna 

fjalla um efni þeirra í erindum á vegum lagadeildar á umræddri ráðstefnu, 30. 

október 2009.  

Efni greina í ritinu er fjölbreytt. Þó er í því að finna tvö áherslusvið. 

Annars vegar er í þremur greinum fjallað um Evrópurétt og eðli hans, þar á 

meðal um sérkenni Evrópuréttar gagnvart hefðbundnum þjóðarétti. Í 

þessum greinum er fengist við grundvallarspurningar sem geta snert möguleg 

áhrif á íslenska lögfræði og samfélag, gerist Ísland aðili að Evrópusam-

bandinu. Hins vegar er í fjórum greinum, beint og óbeint, fjallað um kyn-

bundið ofbeldi og ofbeldi gegn börnum. Þær fjórar greinar sem út af standa 

taka á fjölþættum efnisatriðum. Í einni er m.a. fjallað um samspil nýrra jafn-

réttislaga og kosninga í nefndir á sveitarstjórnarstiginu, og mögulega ágalla 

jafnréttislaga í því sambandi. Ein af þessum greinum lýsir beitingu lög-

mætisreglunnar við opinbert eftirlit með markaðsstarfsemi, þar á meðal á 

sviði fjármálamarkaðarins, í einni er fjallað um veiðar handfærabáta og 

strandveiðar hér við land og að lokum er í ritinu að finna grein sem fjallar um 

það áhugaverða réttarheimspekilega atriði hvort réttlæti og lög séu tengd 

einhverjum böndum.  

Lagadeild þakkar höfundum fyrir greinar sínar og erindi sem flutt verða á 

ráðstefnunni, ásamt því að þakka fundarstjórum og öðrum sem koma að 

skipulagningu ráðstefnunnar. Höfundar hafa létt vinnu við frágang ritsins og 

ritrýni greina með því að vanda vel til verka, prófarkalesturs og lokafrágangs 

á greinum sínum og tekið vel í allar þær kvaðir sem ritstjóri hefur lagt á þá í 

þessum efnum. Það ber að þakka. Þá er þeim Magnúsi Árna Magnússyni og 

Gunnari Þór Jóhannessyni, þakkað sérstaklega fyrir yfirstjórn verkefnisins.  

 

 
Fyrir hönd lagadeildar Háskóla Íslands, 

Trausti Fannar Valsson 



 

 
 



 
 

Kynbundið ofbeldi og forsendur við 
lagasetningu 

 
Brynhildur G. Flóvenz 

 

1. Inngangur  

Á síðustu árum og áratugum hefur umfjöllun um kynbundið ofbeldi rutt sér 

æ meir til rúms innan refsiréttarins og í almennri umræðu. Við lagadeild 

Háskóla Íslands eru nú liðin 10 ár frá því fyrst var boðið upp á námskeiðið 

„Ofbeldisbrot frá sjónarhóli kvennaréttar― sem Ragnheiður Bragadóttir, 

prófessor ásamt höfundi þessarar greinar hafa staðið að. Á þessum tíma hafa 

ýmsar breytingar orðið á íslenskri löggjöf að því er lýtur að kynbundnu 

ofbeldi. Má þar m.a. geta þess að árið 2000 komu fyrstu ákvæðin um 

nálgunarbann í lög um meðferð opinberra mála nr. 19/1991 .1 Kynferðis-

brotakafli almennra hegningarlaga var endurskoðaður árið 2007 og voru þær 

breytingar til umtalsverðra bóta.2 Fyrir breytinguna höfðu lögin og dómvenja 

borið með sér skilningsleysi á lífi og reynslu kvenna svo sem mismunandi 

hugmyndir um hvað hugtakið nauðgun feli í sér og mismunandi viðbrögðum 

kynjanna við ofbeldi. Skýrsla um breytingar á kynferðisbrotakaflanum sem 

lögð var til grundvallar frumvarpi til breytingalaganna var unnin að beiðni 

dómsmálaráðherra af Ragnheiði Bragadóttur, prófessor við lagadeild Háskóla 

Íslands. 

Þá má nefna að á vorþingi 2009 var samþykkt breyting á 206. gr. 

almennra hegningarlaga nr. 19/1940 (alm.hgl.) á þann veg að kaup á vændi 

voru gerð refsiverð en fyrir því höfðu ýmsir hópar, einkum kvennahópar sem 

störfuðu með þolendum vændis, lengi barist.3 Ýmsar aðrar réttarbætur hafa á 

þessum tíma verið gerðar í þágu þolenda kynferðisofbeldis.  

                                                
1  Lög nr. 94/2000 um breyting á lögum um meðferð opinberra mála og almennum 

hegningarlögum (nálgunarbann). 
2  Lög nr. 61/2007 um breyting á almennum hegningarlögum nr. 19/1940. 
3  Lög nr. 54/2009 um breytingu á almennum hegningarlögum nr. 19/1940 með síðari 

breytingum. 
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Þrátt fyrir úrbætur á einstökum sviðum virðist ekki hafa dregið úr 

kynbundnu ofbeldi í tengslum við parasambönd samkvæmt nýlegri rannsókn 

sem unnin var á vegum félagsmálaráðuneytisins. Rannsóknin var unnin af 

Jóhönnu Rósu Arnardóttur, forstöðumanni Rannsóknaseturs í barna- og 

fjölskylduvernd við Háskóla Íslands og fjallaði um ofbeldi gegn konum. 

Rannsóknin leiddi í ljós að 42% kvenna á aldrinum 16 til 80 ára höfðu 

upplifað ofbeldi a.m.k. einu sinni á ævinni og 22% höfðu upplifað ofbeldi af 

hálfu maka eða fyrrverandi maka. Það sýnir enn frekar alvarleika málsins að 

26% þeirra sögðust hafa verið í lífshættu við síðasta ofbeldisverkið .4 Í 

skýrslunni kemur einnig fram að síst hefur dregið úr kynbundnu ofbeldi gegn 

konum í samanburði við tölur um ofbeldi gegn konum frá 1996.  

Sú spurning hlýtur því að vakna hvað veldur? Hvernig má það vera að 

slíkir glæpir fái þrifist í samfélagi okkar? Hér að framan hafa eingöngu verið 

nefnd dæmi um kynbundið ofbeldi af hálfu maka eða fyrrverandi maka. Þess 

utan þrífast í samfélagi okkar alvarleg kynferðisbrot gegn konum og börnum 

sem fá einungis að litlu leyti úrlausn sinna mála og gerendur þurfa sjaldnast 

að taka ábyrgð á gerðum sínum. Miðað við hversu lágt hlutfall kynferðisbrota 

berst yfirleitt til dómstóla má öllum vera ljóst að réttarkerfið í víðum skilningi 

þess hugtaks hefur í alltof mörgum tilfellum brugðist þeim konum og 

börnum sem þurfa að þola slíkt ofbeldi og eiga rétt á vernd gegn því. 

Viðfangsefni þessarar greinar er umfjöllum um þá vernd sem konur eiga 

rétt á gegn ofbeldi tengdum parasamböndum. Gerð verður tilraun til að 

svara spurningunni; Hvað hefur löggjafinn gert til að vernda þann stóra hóp 

sem sætir slíkri meðferð? Hvaða forsendur og þekking hafa legið að baki 

lagasetningu eða ákvörðum um að setja ekki lög? Hvað getur löggjafinn gert 

til að standa við skuldbindingar Íslands um afnám kynbundins ofbeldis?  

Fjallað er um þá vernd sem konur eiga rétt á gegn kynbundnu ofbeldi. 

Áherslan verður fyrst og fremst á kynbundið ofbeldi af hálfu maka, 

fyrrverandi maka, kærasta eða fyrrverandi kærasta, þ.e. ofbeldi gegn konum 

af hendi karla sem þær eru eða hafa verið í nánu sambandi við án þess þó að 

um skyldleika sé að ræða. Ofbeldi milli skyldra einstaklinga og almennt 

ofbeldi karla gegn konum sem og ofbeldi gegn börnum er svo annað 

viðfangsefni sem ekki verður fjallað um hér. Mikilvægt er þó að hafa í huga 

að ofbeldi gegn móður felur jafnan í sér illa meðferð á barni/börnum séu 

                                                
4  Jóhanna Rósa Arnardóttir: Rannsókn á ofbeldi gegn konum. 
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þau til staðar. Nauðsynlegt er að hafa það í huga við mótun laga um 

kynbundið ofbeldi.5  

Enn fremur verður fjallað um þær breytingar sem gerðar hafa verið á 

síðastliðnum árum og forsendum þeirra, fjallað um konur og mannréttindi, 

alþjóðlegt starf á þessum vettvangi og þekkingu eða þekkingarleysi þeirra 

sem ákvarðanir taka um réttindi og réttarstöðu kvenna. Áhersla verður 

jafnframt lögð á skyldu ríkisins til að tryggja öryggi borgaranna. 

Umfjöllun þessi er því ekki hefðbundin greinargerð um gildandi rétt um 

ofbeldi gegn konum, heldur snýr hún fyrst og fremst að þeim forsendum 

sem að baki lagasetningu um kynbundið ofbeldi búa. Mikilvægt er að hafa í 

huga að við setningu laga getur það ráðið úrslitum um útkomu laganna hvaða 

forsendur hafa legið að baki og hvaða upplýsingar hafa legið fyrir. 

2. Skilgreining hugtaka 

Við umfjöllun um einstaka þætti réttarins er nauðsynlegt að ljóst sé hvaða 

skilning höfundur leggur í þau hugtök sem hann notar. Þetta á ekki síst við 

þegar um er að ræða hugtök sem ekki eru töm hinum almenna íslenska 

lögfræðingi að ekki sé talað um hugtök sem ekki hafa fengið formlega 

viðurkenningu í íslenskri löggjöf. Það er því rétt í upphafi að fjalla nánar um 

hugtakið kynbundið ofbeldi. Í sinni einföldustu mynd er kynbundið ofbeldi það 

ofbeldi þar sem kynin hafa mismunandi hlutverk þar sem karlar eru að 

jafnaði gerendur og konur að jafnaði þolendur. Rétt er að taka fram að í 

þessari umfjöllun er einungis fjallað um kynbundið ofbeldi í gagnkyn-

hneigðum samböndum 

Kynbundið ofbeldi á sér rætur í aldagömlu valdamisræmi kynjanna. Karlar 

hafa haft vald yfir lífi kvenna og líkömum frá örófi alda og hafa enn víðast 

hvar í veröldinni. Svo rótgrónu fyrirkomlagi sem í þúsundir ára hefur verið 

samofið lífi fólks frá vöggu til grafar verður ekki breytt í einu vetfangi. 

Grundvallarskipan samfélagsins, stöðu og samskipta einstaklinga og hópa 

sem talin er óréttlát og óverjandi verður fyrst og fremst breytt með 

upplýsingu, þekkingaröflun og vandaðri vinnu þeirra sem með lagasetningu, 

undirbúning hennar og framkvæmd fara hverju sinni.  

                                                
5  Benda má á í þessu sambandi á meistararitgerð Elísabetar Gísladóttur við lagadeild 

Háskóla Íslands: Áhrif heimilisofbeldis á ákvarðanir í umgengnis- og forsjármálum. Í 
ritgerðinni gerir Elísabet grein fyrir ítarlegri rannsókn á áhrifum ofbeldis á ákvarðanir í 
forsjár- og umgengnisréttarmálum. Jafnframt er grein Elísabetar um þetta viðfangsefni að 
finna annars staðar í þessu riti.  
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Fyrsta skrefið er ætíð að greina og viðurkenna vandann og síðan að 

hefjast handa við að taka á honum. Það getur vissulega verið sársaukafullt að 

horfast í augu við að vera hluti samfélags sem hefur beitt hluta borgaranna 

óréttlæti og látið óáreitta illa meðferð þeirra. Ekki síst á það við um þá sem 

tilheyra þeim hópi sem valdið hafa haft og finna sig knúna til að verja 

ástandið eða afneita óréttlætinu þar sem sjálfsmynd þeirra þolir illa að tilheyra 

hópi sem kúgar og beitir ofbeldi. Þessi afneitun getur átt við bæði kynin enda 

þótt eðli málsins samkvæmt sé hún algengari og meira áberandi hjá körlum í 

þessum málaflokki. Það sem fylgir hins vegar afneituninni er að með henni 

samsama menn sig í raun fremur ofbeldismönnum en stærri hópnum, þ.e. 

þeim körlum sem fremja ekki slík brot, sem aftur á móti gengur þvert á 

markmið afneitunarinnar, þ.e. aðskilja sig frá brotamönnunum. Það getur því 

þurft hugrekki til, einkum hjá karlmönnum sem tilheyra þeim hluta 

samfélagsins sem áhrif geta haft á lagasetningu og framkvæmd hennar, að 

samsama sig ekki úreltri og óréttlátri skipan mála. Slíkir menn taka nýrri 

þekkingu og þróun mannréttinda fagnandi og telja karlmennsku sinni ekki 

ógnað með því að viðurkenna raunverulegt valdamisræmi kynjanna og áhrif 

þess á veika stöðu kvenna og ofbeldi gegn þeim af hálfu karla. Það verður 

seint ofmetinn þáttur slíkra einstaklinga í baráttu fyrir réttindum þeirra sem 

órétti eru beittir. Á sama hátt geta þeir, sem sitja fastir í fortíðinni og neita að 

horfast í augu við raunveruleikann en hafa engu að síður völd í samfélaginu, 

unnið umtalsverðan skaða og dregið á langinn bætta réttarstöðu, í þessu 

tilviki kvenna. 

Svo virðist sem mikillar tregðu hafi yfirleitt gætt hjá stjórnvöldum til að 

viðurkenna áhrif kynferðis innan réttarins. Kynhlutleysi hefur verið 

einskonar lausnarorð en þess ekki gætt að kynhlutleysi getur í mörgum 

tilfellum verið kynblinda en ekki kynhlutleysi. Kynbundinn vandi verður ekki 

leystur án tillits til kynferðis.6 Þannig er ofbeldi í parasamböndum birtingar-

mynd valda og yfirráða karla og stöðu kynjanna í víðara samhengi. Sé þessari 

forsendu í skilgreiningu á ofbeldi í parasamböndum hafnað getur útkoman 

tæplega leyst vandann.  

Það kemur því spánskt fyrir sjónir hversu mikil tregða er við lagasetningu 

til að viðurkenna áhrif kynferðis í réttinum hér á landi ekki síst þegar horft er 

til þess að um þessar mundir eru liðin 16 ár frá því Allsherjarþing Sameinuðu 

þjóðanna lýsti því yfir að ofbeldi karla gegn konum væri byggt á valda-

misræmi kynjanna og langvarandi yfirráðum karla. Þann 20. desember 1993 

samþykkti Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna ályktun um afnám ofbeldis 

                                                
6  Brynhildur G. Flóvenz: „Jafnréttislög í 30 ár―.  
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gegn konum.7 Í ályktuninni er vikið að ofangreindu valdamisræmi kynjanna 

sem ástæðu kynbundins ofbeldis og segir m.a. svo í inngangsorðum hennar:  

 
Allsherjarþingið  
[...] 
Staðfestir að ofbeldi gagnvart konum er brot á réttindum og grundvallarfrelsi 
kvenna og skerðir eða kemur í veg fyrir að þær njóti þessara réttinda og frelsis og 
hefur áhyggjur af því hve illa gengur að vernda og stuðla að þessum réttindum og 
frelsi að því er varðar ofbeldi gagnvart konum, 
Viðurkennir að ofbeldi gagnvart konum er staðfesting á aldagömlu valdamisvægi 
kynjanna er leiddi til drottnunar karlmanna og mismununar gagnvart konum og 
hindraði öfluga framsókn kvenna og að ofbeldi gagnvart konum er einn af þeim 
grundvallarþáttum í samfélaginu er leiðir til þess að konur eru settar skör lægra 
en karlmenn, …. 

 

Hvað varðar skilgreiningu á ofbeldinu sjálfu þá eru alþjóðaskilgreingar 

svipaðar og að mörgu leyti í samræmi við skilgreiningar margra fjálsra félaga-

samtaka. Skilgreiningu Sameinuðu þjóðanna á ofbeldi gegn konum er einnig 

að finna í ályktun 48/104, einkum 1. og 2. gr.:8 

 
Article 1  
For the purposes of this Declaration, the term "violence against women" means 
any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, 
sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such 
acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or 

in private life.9  
 
Article 2  
Violence against women shall be understood to encompass, but not be limited 
to, the following:  
(a) Physical, sexual and psychological violence occurring in the family, including 
battering, sexual abuse of female children in the household, dowry-related 
violence, marital rape, female genital and other traditional practices harmful to 
women, non-spousal violence and violence related to exploitation;  

                                                
7  Ályktun Allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna frá 20. desember 1993. A/RES/48/104. 
8  United Nations (2006) Secretary-General‘s in-depth study on all forms of violence against 

women (A/61/122/Add.1) 
9  Í íslenskri þýðingu hljóðar tilvitnað ákvæði svo: „Að því er þessa yfirlýsingu varðar merkir 

hugtakið „ofbeldi gagnvart konum‖ ofbeldi á grundvelli kynferðis sem leiðir til, eða gæti 
leitt til, líkamlegs, kynferðislegs eða sálræns skaða eða þjáninga kvenna, einnig hótun um 
slíkt, þvingun eða handahófskennda sviptingu frelsis, bæði í einkalífi og á opinberum 
vettvangi.―  
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(b) Physical, sexual and psychological violence occurring within the general 
community, including rape, sexual abuse, sexual harassment and intimidation at 
work, in educational institutions and elsewhere, trafficking in women and forced 
prostitution;  
(c) Physical, sexual and psychological violence perpetrated or condoned by the 

State, wherever it occurs.10  

 

Þessi ályktun var samþykkt samhljóða, þ.e. án atkvæðagreiðslu. Íslenska ríkið 

átti sinn fulltrúa á allsherjarþinginu og hefur því þessi grundvöllur skilnings á 

kynbundnu ofbeldi þegar verið staðfestur af hálfu íslenskra stjórnvalda. Slíkt 

samþykki stjórnvalds er þó ekki bindandi að innanlandsrétti en breytir því þó 

ekki að þetta er yfirlýstur skilningur íslenska ríkisins og hefur Alþingi ekki séð 

ástæðu til að gera athugasemd við hann í þau 12 ár sem liðu frá því ályktunin 

var samþykkt þar til ákvæði laga nr. 27/2006 um breytingu á almennum 

hegingarlögum 19/1940 voru samþykkt.  

Á vettvangi Evrópuráðsins hefur enn fremur verið gerð grein fyrir inntaki 

kynbundins ofbeldis. Ráðherranefndin samþykkti tilmæli (recommendation)11 

árið 2002 um vernd kvenna gegn ofbeldi, en þar koma m.a. fram eftirfarandi 

tilmæli:  

 
III. Recognise that male violence against women is a major structural and societal 
problem, based on the unequal power relations between women and men and 
therefore encourage the active participation of men in actions aiming at 
combating violence against women. 

 

Í drögum að tilmælunum12 koma m.a. fram eftirfarandi athugasemdir við 

ofangreinda tilvitnun.  

 
 

                                                
10  Í íslenskri þýðingu hljóðar tilvitnað ákvæði svo: „Ofbeldi gagnvart konum felur í sér, en er 

þó ekki takmarkað við, eftirfarandi: (a) líkamlegt, kynferðislegt og sálrænt ofbeldi innan 
fjölskyldunnar, meðal annars barsmíðar, kynferðislegt ofbeldi gagnvart stúlkum á heimili, 
ofbeldi tengt heimanmundi, nauðgun í hjónabandi, skaði á kynfærum stúlkna og aðrar 
hefðir sem eru skaðlegar konum, ofbeldi annars en maka og misnotkun í gróðaskyni; (b) 
líkamlegt, kynferðislegt og sálrænt ofbeldi í þjóðfélaginu almennt, meðal annars nauðganir, 
kynferðislegt ofbeldi, kynferðisleg áreitni og hótanir á vinnustað, í menntastofnunum og 
annars staðar, þrælasala kvenna og þvingum til vændis; (c) líkamlegt, kynferðislegt og 
sálrænt ofbeldi stjórnvalda eða framið með samþykki stjórnvalda, hvar sem slíkt á sér 
stað.― 

11  Recommendation Rec(2002)5 of the Committee of Ministers to member states on the 
protection of women against violence.  

12  Draft Recommendation Rec(2002)…CM(2002)17 Addendum Revised 2 27 May 2002.  
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Point III  
55. The recommendation underlines the structural reasons for violence against 
women. The authors felt that violence against women needed to be understood 
in a social context, and not as a series of individual unconnected events. It is the 
result of a social construction of a particular form of masculinity (aggressive 
masculinity) – the set of traditions, habits and beliefs – which permit the 
perpetrators (mainly men) to assume the right to use violence as a means of 
exercising their dominance and control. That is not to say, however, that men are 
not individually responsible for their actions. Members of all communities have a 
collective duty to condemn the use of violence against women and give 
paramount importance to the safety of victims of violence. Everyone, 
everywhere must refuse to tolerate violence against women and uphold the belief 
that no women deserves violence and that the use of violence is a crime.  

 
Hugtakið „heimilisofbeldi― hefur lengst af verið notað hér á landi yfir ofbeldi 

karla gegn eiginkonum sínum eða sambúðarkonum, núverandi og 

fyrrverandi. Það hefur hins vegar í seinni tíð ekki þótt nægilega gott hugtak 

heldur misvísandi. Megi af því skilja að um sé að ræða allt ofbeldi sem fram 

fer inni á heimilum, hvort sem um er að ræða ofbeldi gegn börnum, 

foreldrum eða öðrum sem á heimili búa. Sama vandamál er á ferðinni 

varðandi hugtakið „ofbeldi í nánum samböndum― nema hvað það hugtak er 

jafnvel enn víðara en „heimilisofbeldi―. Hugtakið „kynbundið ofbeldi‖ 

fangar hins vegar þann raunveruleika að konur verða alls staðar í veröldinni 

fyrir ofbeldi vegna kynferðis sins. Þar er um margs konar ofbeldi að ræða, 

líkamlegt, andlegt, kynferðislegt, efnahagslegt o.s.frv. Einn flokkur kyn-

bundins ofbeldis er það ofbeldi sem á sér stað í parasamböndum eða í 

tengslum við parasambönd. Þar getur verið um að ræða núverandi eða fyrr-

verandi maka, úr hjónabandi eða óvígðri sambúð, kærasta eða fyrrverandi 

kærasta. Ekki er til í íslensku eitt hugtak sem nær yfir þessar aðstæður og því 

verður í þessari grein að jafnaði notað hugtakið „kynbundið ofbeldi í para-

samböndum― auk hugtaksins „kynbundið ofbeldi―. Orðalagið  „kynbundið 

ofbeldi í parasamböndum― er fremur óþjált í notkun en ekki hefur fundist 

enn sem komið er betra hugtak. 
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3. Vernd kvenna gegn ofbeldi samkvæmt alþjóðarétti 

3.1 Konur og mannréttindi 

Kynbundið ofbeldi var lengi vel lítt áberandi í umræðu á alþjóðavettvangi. Á 

tíunda áratug síðust aldar fóru augu manna þó að opnast fyrir stærð og 

umfangi þessa vanda og áhrifa hans á allt samfélagið samfara aukinni 

umræðu um mannréttindi almennt. Enn fremur óx og dafnaði umræðan um 

áhrif og virkni mannréttinda, eins og þau birtast í alþjóða mannréttinda-

samningum, fyrir konur. Fram komu efasemdir frá ýmsum fræðikonum um 

að alþjóðleg mannréttindalöggjöf tæki mið af þörfum kvenna heldur væri 

hún sniðin að reynslu og þörfum karla.13 Má í því sambandi benda á að 

grundvallarsamningar Sameinuðu þjóðanna, Alþjóðasamningur um borgara-

leg og stjórnmálaleg réttindi og Alþjóðasamningur um efnahagsleg, félagsleg 

og menningarleg réttindi frá 1966 voru samdir á þeim tíma þar sem konur 

voru nánast ósýnilegar við gerð alþjóðasamninga. Það þarf því vart að koma 

á óvart að reynsla þeirra og þarfir hafi ekki verið í forgrunni við gerð 

samninganna.14 Samningarnir einkennast m.a. af skiptingu tilverunnar í opin-

bert svið og einkasvið (public and privat sphere). Reglurnar ná fyrst og 

fremst til hins opinbera sviðs en það er ekki fyrr en á síðustu árum að farið 

er að telja þær ná yfir einkasviðið. Kvenlögfræðingar hafa einmitt gagnrýnt 

það mjög að skipting tilverunnar og laganna í opinbert svið og einkasvið þar 

sem hið opinbera svið sé undirorpið reglum en einkasviðið sé það ekki, hafi 

það í för með sér að þær ógnir sem steðja fyrst og fremst að konum falli ekki 

undir alþjóða mannréttindalög. Á meðan körlum stendur mest ógn af hinu 

opinbera eða öðrum körlum, ekki endilega nánum þeim, þá stafar konum 

mest hætta af mökum sínum eða fyrrverandi mökum.15  

Auk þess má nefna að kynferðisbrot gegn konum, í stríðsátökum milli 

ríkja sem innan þeirra, hafa verið stunduð í gegnum aldirnar en hafa hins 

vegar ekki ratað inn í alþjóðamannréttindalöggjöf eða –mannúðarlöggjöf og 

ekki verið talin stríðsglæpur fyrr enn á allra síðustu arum.16 

                                                
13  Sjá hér um t.d. Hilary Charelsworth, „What are women´s human rights?― 
14  Hilari Charlesworth og Christine Chinkin: The boundaries of international law. A feminist 

analysis, bls. 171-200.  
15  Hilary Charlesworth og Christine Chinkin: The boundaries of international law. A 

feminist analysis,  bls. 56-59 og 231-233.  
16  Sjá hér eftirfarandi meistararitgerðir ritaðar við lagadeild Háskóla Íslands: Arna 

Grímsdóttir: Nauðgun í stríði og Anna Pála Sverrisdóttir: Drekkt af sundlaugarverðinum. 
Kynferðisbrot af hálfu friðargæsluliða. 
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Áratugirnir frá stofnun Sameinuðu þjóðanna og fram til aldamóta 

mótuðust að mörgu leyti af framþróun á sviði mannréttinda. Alþjóðleg 

mannréttindalöggjöf þróaðist í þá veru að gera sérstaka samninga um réttindi 

ákveðinna hópa, svo sem Barnasáttmálann, Samning um afnám allrar 

mismununar gegn konum (Kvennasamninginn) svo dæmi séu nefnd. Nýjasti 

samningur Sþ fyrir einstakan hóp er Samningur Sþ um réttindi fatlaðs fólks, 

sem undirritaður var af Íslands hálfu 30.mars 2007 sama dag og samningur-

inn var opnaður til undirritunar. Er nú unnið að undirbúningi fullgildingar 

hans hér á landi.17  

En hvernig ber að skilja hugtakið „alþjóðleg mannréttindi kvenna―? Í 

fyrsta lagi má skilja það sem svo að það vísi einfaldlega til þeirra alþjóða-

stofnana/reglna sem hafi sérstaklega með konur að gera. Flest þeirra varða 

þróun viðmiða um formlegt bann við mismunun, að því gefnu almennt eða 

sérstaklega, að konur fái sömu meðferð og karlar.18 Hugmyndafræði sú sem 

lengst af hefur verið ráðandi bæði hér á landi og annars staðar á 

Norðurlöndunum hefur byggst á því að gera konur jafnsettar körlum.19 Það 

felur í sér að karlar eru áfram viðmið alls og gengið út frá því að sömu úrræði 

eigi alltaf við um bæði kynin. Ráðandi jafnréttishugsun hefur að vissu leyti 

orðið til þess að beina sjónum frá þeim sérstöku kynbundnu vandamálum 

sem ofbeldi gegn konum byggist á. Á því sviði er vandséð hvernig jafnréttis-

hugmyndafræðinni verður beitt, þ.e. hugmyndafræði þar sem karlinn er 

normið. Hvað varðar kynbundið ofbeldi getur krafan um að konur nái sömu 

stöðu og karlar vitaskuld ekki átt við. Þar sem fátt er eins kynbundið og 

ofbeldi í parasamböndum verður því að beita kynbundnum úrræðum. 

Í öðru lagi getur hugtakið vísað til þeirra réttinda sem alþjóðleg mann-

réttindalöggjöf tryggir eða tryggir ekki konum. 

Sérstakir samningar um einstaka hópa hafa bæði kosti og galla. Kostirnir 

eru þeir að þeir geta dregið fram í dagsljósið ýmiss atriði sem lýsa sérstöðu 

viðkomandi hópa og almennir samningar ná ekki að fanga. Á grundvelli 

slíkra samninga er unnt að safna saman meiri þekkingu en annars væri og 

síðast en ekki síst þá fela þeir gjarnan í sér eftirlitsskyldu af hálfu þeirra sam-

taka sem á bak við þá standa (oftast Sþ). Gallarnir eru hins vegar þeir að til-

hneiging er til að líta á sérsamninga sem þá einu sem fjalla um réttindi við-

komandi hópa. Við umfjöllun um réttindi kvenna t.d. er gjarnan vísað fyrst 

                                                
17  Samkvæmt upplýsingum frá félagsmálaráðuneytinu í ágúst 2009.  
18  Sjá umfjöllun um kynhlutleysi og kynblindu í Brynhildur G. Flóvenz: „Jafnréttislög í 30 

ár―. 
19  Sjá hér um Brynhildur G. Flóvenz: „Jafnréttislög í 30 ár―, og Brynhildur G. Flóvenz: „Um 

rétt og kynferði―.  
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og fremst í Kvennasamning Sþ en ekki í aðra almenna samninga. Afar mis-

munandi er hversu sterkir einstakir sérsamningar eru. Orðalag Kvenna-

samnings Sþ er veikara en t.d. kynþáttasamningsins, skyldur ríkjanna minni. 

Stofnanir veikari en annarra samninga o.s.frv. Útbreiddur vani ríkja að gera 

fyrirvara við grundvallarreglur samningsins er látinn óáreittur og vanræksla 

aðildarríkjanna á að standa við skuldbindingar sínar á þessu sviði virðist ekki 

hafa miklar afleiðingar.  

3.2 Sameinuðu þjóðirnar 

Á grundvelli ályktunar Alþingis frá 25. júlí 1946 gekk Ísland í Sameinuðu 

þjóðirnar 19. nóvember 1946.20 Ísland hefur undirritað helstu mannréttinda-

samninga Sþ og á jafnframt þátt í ýmsum ályktunum og skýrslum á vegum 

S.þ. en þar hefur allmikið starf verið unnið á undanförnum árum í baráttu við 

ofbeldi gegn konum. Þann 25. febrúar 2008 hleypti aðalritari Sameinuðu 

þjóðanna, Ban Ki-moon, af stokkunum umfangsmiklu margra ára verkefni 

um baráttu gegn ofbeldi á konum. Verkefnið byggist m.a. á því starfi sem 

unnið hefur verið á vegum Sameinuðu þjóðanna, starfi kvennanefndarinnar 

(CEDAW-nefndarinnar svokölluðu) og mannréttindaskriftofu samtakanna.21 

Á allsherjarþingi Sþ 17. nóvember 2007 flutti Ban-Ki-moon skýrslu sína 

um yfirgripsmikla rannsókn á ofbeldi gegn konum þar sem hann kom m.a. 

inn á skyldur aðildarríkjanna sbr. eftirfarandi: 

 
States have concrete and clear obligations to address violence against women, 
whether ommitted by state-agents or by non-state actors. States are accountable 
to women hemselves, to all their citizens and to the international community. 
States have a duty to prevent acts of violence against women; to investigate such 
acts when they occur and prosecute and punish perpetrators; and to provide 
redress and relief to the victims. While differing circumstances and constraints 
require different types of action to be taken by the State, they do not excuse 
State inaction. Yet States worldwide are failing to implement in full the 
international standards on violence against women. When the State fails to hold 
the perpetrators of violence accountable, this not only encourages further abuses, 
it also gives the message that male violence against women is acceptable or 
normal. The result of such impunity is not only denial of justice to the individual 
victims/survivors, but also reinforcement of prevailing inequalities that affect 

other women and girls as well.22 

 

                                                
20  Stjórnartíðindi, C-deild, auglýsing nr. 91/1946. 
21  A/RES/61/143, A/RES/61/144, A/RES/62/134, A/61/122/ADD.1/CORR.1)2006. 
22  Skýrsla aðalritara Sþ á allsherjarþinginu 17.nóvember 2006. A/61/122/Add.1/Corr.1 
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Grundvallarsamningar Sameinuðu þjóðanna sem svo hafa verið kallaðir, 

Samningur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi (SEFR) og 

Samningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi (SBSR) frá 1966 hafa að 

geyma nokkur ákvæði sem vernda ættu konur gegn ofbeldi í para-

samböndum. Sama gildir um aðra samninga Sþ. Ekki er ástæða til að rekja 

hér hvaða einstök ákvæði samninga hægt er að nota til verndar konum en 

tekið er hér dæmi af ákvæðum Samnings um efnahagleg, félagsleg og 

menningarleg réttindi:23 

 
12. gr. 1. Ríki þau sem aðilar eru að samningi þessum viðurkenna rétt sérhvers 
manns til þess að njóta líkamlegrar og andlegrar heilsu að hæsta marki sem unnt 
er. [...]. 

 
10. gr. Ríki þau sem aðilar eru að samningi þessum viðurkenna að:  
1. Mesta mögulega vernd og aðstoð skuli látin fjölskyldunni í té, en hún er hin 
eðlilega grundvallarhópeining þjóðfélagsins, sérstaklega við stofnun hennar og á 
meðan hún er ábyrg fyrir umönnun og menntun framfærsluskyldra barna. Frjálst 
samþykki hjónaefna verður að vera fyrir hendi til stofnunar hjúskapar. 
2. Mæðrum skal veitt sérstök vernd í hæfilegan tíma fyrir og eftir barnsburð. Á 
þessum tíma skal vinnandi mæðrum veitt launað leyfi eða leyfi með nægum 
almannatryggingargreiðslum.  
3. gr. Ríki þau sem aðilar eru að samningi þessum takast á hendur að ábyrgjast 
jöfn réttindi til handa körlum og konum til þess að njóta allra þeirra 
efnahagslegu, félagslegu og menningarlegu réttinda sem sett eru fram í samningi 
þessum.  

 
Starf Sameinuðu þjóðanna gegn ofbeldi gegn konum er fyrst og fremst 

grundvallað á ályktunum allsherjarþingsins og miklu starfi mannréttinda-

fulltrúa og mannréttindaskrifstofu Sþ.  

3.3 Evrópuráðið 

a) Almennt 

Evrópuráðið var stofnað með Stofnskrá Evrópuráðsins, sem var undirrituð 

5. maí 1949. Ísland gekk í Evrópuráðið 7. mars 1950 og var þriðja ríkið sem 

gekk í Evrópuráðið til viðbótar við stofnríki þess. Af hálfu Íslands var 

samningurinn um verndun mannréttinda og mannfrelsis fullgiltur 19. júní 

1953 og hafa átta viðaukar við samninginn jafnframt verið fullgiltir.24  

                                                
23  Stjórnartíðindi C-deild, auglýsing nr. 10/1979. 
24  Stjórnartíðindi C-deild, auglýsing nr. 17/1967 og 6/1987. 
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Með stofnskrá Evrópuráðsins var gert ráð fyrir tveimur stofnunum; 

ráðgjafarþingi og nefnd utanríkisráðherra aðildarríkjanna, ráðherranefndinni. 

Á fundi ráðherranefndarinnar þann 4. nóvember 1950 var síðan undirritaður 

Samningurinn um verndun mannréttinda og mannfrelsis (Mannréttindasáttmáli 

Evrópu, hér eftir MRSE). 

Evrópuráðið hefur á undanförnum árum lagt sitt af mörkum til að vinna 

gegn kynbundnu ofbeldi. Árið 2002 samþykkti ráðherranefndin tilmæli til 

aðildarríkjanna um vernd kvenna gegn ofbeldi.25 Í tilmælunum er gerð grein 

fyrir áliti nefndarinnar á orsökum og afleiðingum ofbeldis og ítarleg tilmæli 

um aðgerðir til ríkjanna um möguleg viðbrögð og fyrirbyggjandi ráðstafanir. 

Ráðherranefndin gengur út frá því að ofbeldið sé samofið valdamisræmi 

kynjanna en inngangur tilmælanna er eftirfarandi: 

 
The Committee of Ministers, under the terms of Article 15.b of the Statute of 
the Council of Europe,  
Reaffirming that violence towards women is the result of an imbalance of power 
between men and women and is leading to serious discrimination against the 
female sex, both within society and within the family. 

 
b) Mannréttindasáttmáli og –dómstóll Evrópu 

II. kafli MRSE fjallar um Mannréttindadómstól Evrópu (MRDE), stofnun 

hans, skipan, hlutverk og málsmeðferð.26 MRDE er ætlað að fjalla um brot á 

sáttmálanum og túlka hann. Nokkuð hefur verið deilt um það meðal 

fræðimanna hvort dómstóllinn hafi tilhneigingu til að fara út fyrir umboð sitt 

samkvæmt MRSE eða hvort túlkun hans sé einungis framsækin og hann hafi 

fyrst og fremst hag borgaranna og tilgang samningsins að leiðarljósi. 

Dómstólnum eru þó settar þær skorður að skv. 1. mgr. 32. gr. sáttmálans nær 

lögsaga hans til allra málefna varðandi túlkun og framkvæmd samningsins og 

samningsviðauka við hann. Verði ágreiningur um lögsögu dómstólsins sker 

hann sjálfur úr skv. 2. mgr. 32. gr. 

Mannréttindasáttmálinn beinist ekki sérstaklega að konum og réttindum 

þeirra frekar en almennir samningar gera yfirleitt. Sáttmálinn er hefðbundið 

dæmi um alþjóðasamning þar sem veruleiki karlmanna er lagður til 

grundvallar. Vitaskuld er þar að finna mörg ákvæði sem eiga við um bæði 

kynin. Hann er hins vegar saminn af karlmönnum sem hefur í för með sér að 

þegar valin eru réttindi sem vernda skal og hvernig, þá liggur eðlilega 

                                                
25  Recommendation Rec(2002)5 of the Committee of Ministers to member states on the 

protection of women against violence. 
26  Sbr. Samningsviðauki nr. 11, 1. gr. 
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reynsluheimur þeirra til grundvallar sem er ekki sá sami og kvenna.27 

Sáttmálinn er t.d. byggður á því sjónarmiði að ógnir stafi fyrst og fremst utan 

frá, þ.e. utan heimilis. Það er enda í samræmi við reynsluheim karla en ekki 

kvenna. Má í því sambandi nefna 5. gr. sáttmálans sem fjallar um réttinn til 

frelsis og mannhelgi en þar er höfuðáherslan á skerðingu þessara réttinda af 

hálfu hins opinbera. Frelsi kvenna og mannhelgi er hins vegar fyrst og fremst 

ógnað af nákomnum karlmönnum, einkum mökum og fyrrverandi mökum. 

Enga beina vernd er að finna í MRSE gegn þessum gífurlegu mannréttinda-

brotum sem konur víða um Evrópu búa margar hverjar við alla daga allan 

ársins hring. Í 8. gr. er í 1. mgr. kveðið á um rétt til friðhelgi einkalífs síns, 

fjölskyldu, heimilis og bréfaskipta. Í 2. mgr. er síðan lögð áhersla á að opin-

ber stjórnvöld skuli ekki ganga á þennan rétt nema því sem lög mæla fyrir um 

og nauðsyn ber til í lýðræðislegu þjóðfélagi vegna þjóðaröryggis, 

almannaheilla eða efnalegrar farsældar þjóðarinnar, til þess að firra glundroða 

eða glæpum, til verndar heilsu manna eða siðgæði eða réttindum og frelsi 

annarra. 

Friðhelgi einkalífs kvenna er hins vegar hins vegar oftast rofin af fyrr-

verandi eða núverandi mökum eða kærustum. Því hefði verið rétt að hafa 

ákvæði um skyldu ríkisins til að vernda borgaranna gegn rofi annarra á 

friðhelgi fólks. Í ljósi þesarar friðhelgi einkalífs hefur ofbeldi karla gegn 

konum þrifist í gegnum árin. Hið sama gildir um ofbeldi gegn börnum, ekki 

síst kynferðisofbeldi. Hin hefðbundna skipting innan lögfræði og ýmissa 

annarra vísindagreina í einkalíf og opinbert líf þar sem staða kvenna tilheyrir 

einkalífinu og staða karla hinu opinbera hefur m.a. leitt til þess að ofbeldið 

hefur þrifist í skjóli friðhelgi einkalífs og hugmynda um að það sem færi fram 

innan veggja heimilis væri milli einstaklinganna en ekki eitthvað sem kallaði á 

alvarleg viðbrögð.  

Þau ákvæði MRSE sem helst koma til greina til verndar konum gegn kyn-

bundnu ofbeldi í nánum parasamböndum eru eftirfarandi: 

 
- 1. gr. þar sem segir að samningsaðilar skuli tryggja hverjum þeim, sem innan 
yfirráðasvæðis þess dvelst, réttindi þau og frelsi sem skilgreind eru í I. kafla 
samningsins. 
- 3. gr. þar sem kveðið er á um að enginn maður skuli sæta pyndingum eða 
ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu. 
- 1. mgr. 5. gr. þar sem segir að allir menn eigi rétt til frelsis og mannhelgi. 

                                                
27  Brynhildur G. Flóvenz: „Um rétt og kynferði―, bls. 81-104.  
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- 13. gr. þar sem kveðið er á um að sérhver sá sem á er brotinn sá réttur eða það 
frelsi hans skert, sem lýst er í samningi þess um, skuli eiga raunhæfa leið til að ná 
rétti sínum fyrir opinberu stjórnvaldi, og gildir einu þótt brotið hafi framið 
opinberir embættismenn. 
- 14. gr. sem kveður á um að réttindi þau og frelsi, sem lýst er í samningnum 
skuli tryggð án nokkurs manngreinarálits, svo sem vegna kynferðis, kynþáttar, 
litarháttar, tungu, trúarbragða, stjórnmála- eða annarra skoðana, þjóðernis eða 
þjóðfélagsstöðu, tengsla við þjóðernisminnihluta, eigna, uppruna eða annarrar 
stöðu. 

 
Þá koma eftirfarandi ákvæði, sem hér kunna að skipta máli, fram í samnings-

viðaukum 4 og 7 við ofangreindan samning. Í samningsviðauka nr. 4 segir 

svo í 2. gr: 

 
1. Öllum þeim sem á löglegan hátt eru staddir á landi einhvers ríkis skulu frjálsir 
ferða og dvalarstaðar þar í landi 
2. Öllum ber réttur til brottfarar úr landi, einnig úr eigin landi. 

 
Í samningsviðauka nr. 7 segir í 4. gr: 

 
Hjón skulu njóta jafnréttis að því er varðar réttindi og skyldur að einkamálarétti 
sín í milli og í tengslum sínum við börn sín, við giftingu, í hjónabandi og ef til 
hjónaskilnaðar kemur. Þessi grein skal ekki vera því til fyrirstöðu að ríki geri 
ráðstafanir sem nauðsynlegar eru vegna hagsmuna barnanna. 
 

Alþjóðleg mannréttindalög hafa almennt verið talin skapa einstaklingum og 

hópum réttindi og leggja skyldur á ríkin. Fræðimenn deildu lengi sín í milli 

um hvort og þá hversu mikla ábyrgð ríki bæru gagnvart borgurunum til að 

vernda þá fyrir mannréttindabrotum af hálfu annarra einstaklinga, félaga 

þeirra eða fyrirtækja. Hins vegar ber að hafa í huga að einstaklingar og hópar 

hafa líka skyldur gagnvart öðrum einstaklingum og samfélagi sínu.28 

Mannréttindadómstóll Evrópu hefur eins og aðrir sambærilegir dómstólar 

þurft að taka afstöðu til þessa viðfangsefnis. 1. gr. MRSE er nokkuð skýr 

varðandi skyldur aðildarríkjanna, en þar segir svo: 

 
Samningsaðilar skulu tryggja hverjum þeim, sem innan yfirráðasvæðis þeirra 
dvelst, réttindi þau og frelsi sem skilgreind eru í I. kafla þessa samnings. 

                                                
28  Inete Ziemele: „Human Rights Violations by Private Persons and Entities: The Case-Law 

of International Human Rights Courts and Monitoring Bodies―. Academy of European 
Law 2009/8. 
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Mannréttindanefndin/dómstóllinn hefur í tímans rás mótað viðmið um hvert 

skylda ríkis nær og hvað leggja skal til grundvallar við matið á því hvort ríkin 

hafi uppfyllt skyldur sínar til upp fylla, vernda og verja réttindi borgarana 

samkvæmt MRSE. Ekki er unnt að gera ítarlega grein fyrir þróuninni hér en 

þó er fjallað um tvö mál hér að neðan sem gefa vísbendingu um hvar línan 

liggur.  

Eitt þeirra mála sem talið hefur verið veita viðmið að þessu leyti er málið 

Osman gegn Bretlandi.29 Málið snerist um kennara nokkurn sem var haldinn 

einskonar þráhyggju gagnvart nemanda sínum, Osman, sem hann reyndi 

stöðugt að nálgast ásamt því að ráðast gegn vini drengsins. Kennaranum var 

vísað burt úr skólanum en lét þó ekki af einkennilegri háttsemi sinni. Hann 

stal byssu og sást í nágrenni við hús Osmans, nágrannarnir sáu hann og 

tilkynntu lögreglunni sem brást ekki við. Kennarinn skaut föður Osmans og 

særði hann sjálfan, ók síðan heim til annars kennara, drap hann og særði son 

hans. Móðir Osmans fór með málið til MRDE. Niðurstaða Mannréttinda-

nefndarinnar var sú að ríki bryti jákvæðar skyldur sínar til að vernda réttinn 

til lífs þegar það væri staðfest að yfirvöld vissu eða hefðu mátt vita af tilvist 

raunverulegrar og yfirvofandi lífshættu tiltekins einstaklings eða einstaklinga 

vegna refsiverðrar hegðunar þriðja aðila og yfirvöld létu hjá líða að bregðat 

við á þann hátt sem þeim er unnt og sem með sanngirni hefði mátt reikna 

með af þeirra hálfu til að koma í veg fyrir hættuna. Það töldu dómararnir ekki 

að lögreglan hefði gert, þ.e. þeir hefðu ekki vitað eða mátt vita af raun-

verulegri yfirvofandi lífshættu. Bretland var því ekki talið hafa brotið MRSE. 

Í máli Kontravá gegn Slóvakíu hafði eiginmaður kæranda ítrekað beitt 

hana líkamlegu ofbeldi. Eitt skiptið hafði konan snúið sér til lögreglunnar 

eftir sérlega slæma árás sem staðfest var með læknisvottorði. Annað sinn 

hótaði hann að drepa sig og börn þeirra tvö. Ættingjar konunnar og síðan 

hún sjálf tilkynntu lögreglu um málið. Lögreglan gerði ekkert í málinu, keyrði 

kæranda heim til foreldra sinna og buðu henni að koma næsta morgun. 

Daginn eftir fór kærandi á lögreglustöðina til að kanna stöðu málsins. Sama 

dag skaut maðurinn sjálfan sig og börnin. Mannréttindanefndin taldi að í 

þessu máli hefði verið ljóst að maðurinn beitti konuna ofbeldi og hefði hótað 

að myrða börnin og það fæli í sér raunverulega og yfirvofandi hættu sem lög-

reglan vissi um eða hefði mátt vita um en hefði ekki brugðist við á þann hátt 

                                                
29  Osman v.the United Kingdom (no.23452/94), judgment of 28 October 1998. 
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sem eðlilegt væri að gera kröfu til. Niðurstaðan var því sú að Slóvakía var 

talin hafa brotið 2. gr. MRSE.30  

 

c) Önnur erlend löggjöf 

Í Austurríki hefur áhersla verið lögð á vernd kvenna gegn ofbeldi í nánum 

samböndum. Árið 1997 settu Austurríkismenn lög um vernd gegn ofbeldi.31 

Lögin heimila öllum íbúum heimilis, sem búa með ofbeldismanni, að óska 

eftir því við lögreglu að ofbeldisfulla sambýlingnum verði vísað brott af 

heimilinu. Bannið getur náð til húsnæðisins og næsta nágarennis svo sem 

inngangs og heimkeyrslu. Eignarhald á húsnæðinu skiptir ekki máli og er því 

heimilt að visa manni brott af hans eigin eign. 

Lögreglan getur vísað manni brott á staðnum eða eftir að þolandi hefur 

snúið sér til lögreglu eftir að ofbeldi hefur átt sér stað og óttast frekara 

ofbeldi. Þegar brottvísun gerandans hefur verið lögð á hefur þolandinn 

ekkert um málið að segja lengur. Það hefur m.a. í för með sér að ofbeldis-

maðurinn getur ekki kúgað konuna með hótunum til að draga kröfu sína til 

baka. Málið er úr hennar höndum og á ábyrgð yfirvalda. 

Brottvísunarbannið er að hámarki 10 dagar til að byrja með. Sé hins vegar 

farið með málið fyrir dómstóla getur brottvísun lögreglu varað í 20 daga en 

það sá tími sem dómstólar hafa til að kveða upp úrskurð í slíkum málum. 

Auk brottvísunarheimildarinnar eru unnt að leggja á nálgunarbann til lengri 

tíma. Mikið er lagt upp úr því að veita fjölskyldunni stuðning frá fyrsta degi 

til þess að unnt sé að afstýra frekari brotum.  

Samkvæmt upplýsingum austurrískra yfirvalda hefur sú leið sem valin var 

1997 og lýst er hér að framan reynst mjög vel. Rannsóknir voru gerðar árin 

1999 og 2002 sem sýndu báðar jákvæða reynslu af lögunum.32 

Noregur, Svíþjóð og Danmörk hafa öll leitt brottvísunarheimild í lög að 

fordæmi Austurríkismanna. Heimildin er óháð eignarhaldi húsnæðis, 

skilyrðin eru misjafnlega orðuð en eiga það öll sameiginlegt að þegar fjöl-

skyldu eða fjölskyldumeðlim stendur ógn af öðrum er heimilt að visa hinum 

ógnandi brott af heimilinu.33  

Spánverjar samþykktu athyglisverð lög 28. desember 2004, Constitutional 

Act 1/2004 on Integrated Protection Measures against Gender Violence. 

                                                
30  Kontrová v. Slovakia (no. 7510/04), judgement of 31 May 2007. 
31  Protection against violence, Act 1997. 
32  Response of the Government of Austria to the Secretary Generals questionnaire on 

violence against women. 2008.  
33  www.un.org/esa/vawdatabase  



Kynbundið ofbeldi og forsendur við lagasetningu 27 

 

  

Lögin eru víðtæk og taka bæði til félagslegrar aðstoðar, brottvísunar- og 

nálgunarbanns, refsiákvæða svo dæmi séu tekin. Markmiðið er að taka heild-

stætt á vanda þeim sem ofbeldi gegn konum leiðir af sér í samaræmi við 

ályktanir allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna sem áður er getið.  

4. Íslensk löggjöf og forsendur hennar 

4.1. Almennt 

Í umfjöllun um svo mikilvægt mál, sem mótun og framkvæmd löggjafar um 

ofbeldi gegn konum og börnum er, skiptir höfuðmáli að þekking sé til staðar 

á áhrifum, eðli og umfangi ofbeldisins. Þannig er nauðsynlegt að þingmenn 

hafi glöggar upplýsingar um áhrif kynferðis í málaflokknum, niðurstöður 

rannsókna virtra rannsakenda, tölfræðilegar upplýsingar og síðast en ekki síst 

greiningu á væntanlegum áhrifum þeirra úrræða sem grípa á til eftir því sem 

kostur er.  

Þekking á kynbundnu ofbeldi, áhrifum þess og reynslu annarra þjóða af 

hinum ýmsu úrræðum er vissulega til staðar hér á landi. Hana er fyrst og 

fremst að finna hjá frjálsum félagasamtökum svo sem Stígamótum, Kvenna-

athvarfinu, Alþjóðahúsi, Neyðarmóttöku Landspítalans, Íslandsdeild 

Amnesty International og Mannréttindaskrifstofu Íslands svo nefnd séu 

nokkur dæmi um félagasamtök. Að nokkru leyti er þekkingu að finna innan 

stjórnsýslunnar og loks hefur Háskóli Íslands lagt sitt af mörkum á sviði 

rannsókna og umfjöllunar um kynbundið ofbeldi. 

Hins vegar er það nokkurt áhyggjuefni hversu lítil þekking virðist vera á 

kynbundnu ofbeldi innan réttarkerfisins í rúmum skilningi hugtaksins. Lög-

gjafinn virðist lítið þekkja til aðstæðna miðað við það sem fram kemur í 

frumvörpum, nefndarálitum og öðrum gögnum þingsins. Nokkurn hluta 

lögreglu, saksóknara, dómara og ýmsa sérfræðinga sem eiga að vera lög-

gjafanum til halds og trausts virðist oft og tíðum sárlega skorta þá þekkingu 

sem nauðsynleg er til að fást við þessa tegund ofbeldis. Rétt er að undirstrika 

að þetta á alls ekki við um alla sem tilheyra þessum hópum. Í sérhverjum 

þessara hópa eru margir hæfir einstaklingar sem búa yfir mikilli þekkingu og 

eru starfi sínu vaxnir að þessu leyti.  

Í íslensku stjórnkerfi í víðri merkingu orðsins starfar breiður hópur fólks 

með víðtæka þekkingu á mörgum sviðum réttarins. Fæst þeirra hafa þó tæki-

færi til að eyða miklum tíma í að fylgjast grannt með því sem gerist í þróun 

réttarins burtséð frá íslenskri réttarþróun á þeim sviðum sem þau vinna við. 

Íslenskt stjórnkerfi er afar smátt í sniðum eins og fjöldi íbúa leiðir af sér. Það 
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hefur í för með sér að hver sérfræðingur innan stjórnarráðsins svo dæmi sé 

tekið, hefur oft fjölda málaflokka á sínum snærum sem er ekki í nokkru sam-

ræmi við það sem gerist í nágrannalöndunum að teknu tilliti til fólksfjölda.34 

Því er sú hætta fyrir hendi að tíma og úrræði skorti einfaldlega innan stjórn-

kerfisins til að sérfræðingar þess geti fylgst nægilega vel með og sett sig inn í 

þróun einstakra málaflokka. Því er það enn mikilvægara hér á landi en víða 

annars staðar að stjórnvöld nýti sér þá miklu þekkingu sem frjáls félaga-

samtök búa yfir. Samtök eins og Stígamót og Kvennaathvarfið hafa á undan-

förnum áratugum safnað gífurlegum upplýsingum um kynbundið ofbeldi 

gegn konum, fræðilegum og praktísum hvort heldur er hér á landi eða 

erlendis. Þær upplýsingar eru til þess fallnar að vera traustur og góður 

grunnur undir vinnu við gerð frumvarpa sem snerta á einhvern hátt ofbeldi 

gegn konum.  

Hér á landi virðist því miður enn vera til staðar meðal ákveðinna fulltrúa 

stjórnkerfisins í víðri merkingu orðsins, hvort heldur er löggjafarvalds, fram-

kvæmdavalds eða dómsvalds, tregða til að viðurkenna vandann einkum þó 

að hann sé kynbundinn, heldur afneita honum og líta á kynbundið ofbeldi 

sem hvert annað tilfallandi ofbeldi. Vandi er að segja til um hvort þessi 

afstaða stafar af vanþekkingu eða ómeðvitaðri þörf fyrir að verja hið gamla 

fyrirkomulag og ótta við að missa e.t.v. völd. Vera má að um sé að ræða 

blöndu þessara þátta og e.t.v. fleiri. 

 Þær breytingar sem hafa orðið á íslenskri löggjöf á undanförnum árum 

og snerta ofbeldi í parasamböndum eru einkum sérstök lög um nálgunar-

bann.35 Áður höfðu ákvæði um nálgunarbann verið í lögum um meðferð 

opinberra mála nr. 19/1991 en við niðurfellingu þeirra og setningu nýrra laga 

um meðferð sakamála var ákveðið að setja sérstök lög um nálgunarbann. 

Auk þess voru á árinu 2006 gerðar tilteknar breytingar á almennum 

hegningarögum með gildistöku laga nr. 27/2006. Ákvæði 1. til 4. gr. þeirra 

laga voru svohljóðandi:  

 
1. gr. Við 70. gr. laganna bætist ný málsgrein, svohljóðandi: 
Hafi verknaður beinst að karli, konu eða barni sem eru nákomin geranda, og 
tengsl þeirra þykja hafa aukið á grófleika verknaðarins, skal að jafnaði taka það til 
greina til þyngingar refsingunni. 
 
2. gr. Ákvæði 191. gr. laganna fellur brott. 

                                                
34  Sjá vefsíðu stjórnarráðsins, www.stjr.is. Skipurit einstakra ráðuneyta er að finna undir 

liðnum „Ráðuneyti‖ á síðu hvers ráðuneytis um sig. 
35  Lög nr. 122 frá 17. september 2008 sem tóku gildi 1. janúar 2009. 

http://www.stjr.is/
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3. gr. Við XXV. kafla laganna bætist ný grein, 233. gr. b, svohljóðandi: 
Sá sem móðgar eða smánar maka sinn eða fyrrverandi maka, barn sitt eða annan 
mann sem er nákominn geranda, og verknaður verður talinn fela í sér stórfelldar 
ærumeiðingar, skal sæta fangelsi allt að tveimur árum. 
 
4. gr. Ákvæði 1. tölul. 242. gr. laganna verður svohljóðandi: Brot gegn ákvæðum 
233. gr., 233. gr. a og 233. gr. b sæta opinberri ákæru. 

 

4.2. Nálgunarbann 

Eins og fram hefur komið hér að framan þá eykst kynbundið ofbeldi í para-

samböndum oft við eða eftir skilnað. Ótti og yfirvofandi ógn eru gjarnan 

ríkjandi þættir meðal kvenna sem eru í slíkum samböndum eða eru að fara úr 

þeim. Það er því fátt skelfilegra en að sæta ofsóknum frá kvalara sínum. 

Ýmiss konar úrræði eru möguleg til að bregðast við og er nálgunarbann eitt 

þeirra.  

Í mars 1997 lagði Kristín Halldórsdóttir, þingkona Samtaka um kvenna-

lista, fram þingsályktunartillögu um mótun áætlunar um afnám ofbeldis gagn-

vart konum. Í tillögunni var vísað til skuldbindinga þeirra sem Íslendingar 

hefðu tekist á hendur með samþykkt yfirlýsingar Allsherjarþings Sameinuðu 

þjóðanna um afnám ofbeldis gagnvart konum þann 20. desember 1993 og 

getið er hér að framan. Í tillögunni er jafnframt bent á ýmiss konar úrræði 

m.a. nálgunarbann. Samþykkt var að visa tillögunni til ríkisstjórnar.36 

Með 3. gr. laga nr. 94/2000, um breyting á lögum um meðferð opinberra 

mála og almennum hegningarlögum (nálgunarbann), var nýjum kafla bætt við 

lög um meðferð opinberra mála nr. 19/1991. Með gildistöku þess kafla var 

nálgunarbann lögfest.  Ákvæði 3. gr. a, sem varð að 110. gr. a í lögum um 

meðferð opinberra mála, hljóðaði svo:  

 
Heimilt er leggja bann við því að maður komi á tiltekinn stað eða svæði, veiti 
eftirför, heimsæki eða setji sig með öðru móti í samband við annan mann ef 
rökstudd ástæða er til að ætla að hann muni fremja afbrot eða raska á annan hátt 
friði þess manns sem í hlut á. 

 
Samkvæmt b. lið sömu lagagreinar var það lögreglan sem gerði kröfu um 

nálgunarbann og enga undantekningu frá þeirri reglu var að finna. Það var 

                                                
36  Tillaga til þingsályktunar um mótun áætlunar um afnám ofbeldis gagnvart konum. 121. 

löggjafarþing, 403.mál, þingskjal 700. 
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síðan dómari sem úrskurðaði um kröfuna. Nálgunarbannið varð að vera 

tímabundið og ekki lengur en eitt ár.  

 Samhliða þessari breytingu á lögum um meðferð opinberra mála var gerð 

breyting á almennum hegningarlögum nr. 19/1940 þannig að 1. mgr. 232. gr. 

laganna, sbr. 4. gr. laga nr. 16/1976, orðaðist svo:  

 
Ef maður brýtur gegn nálgunarbanni samkvæmt lögum um meðferð opinberra 
mála varðar það sektum eða fangelsi allt að 1 ári. Nú er brot ítrekað eða stórfellt 
og getur refsing þá orðið fangelsi allt að 2 árum.  

  
Fljótlega kom í ljós að óánægja ríkti með hin nýju lög. Þau þóttu þung í 

vöfum og reyndust konum ekki sú vörn sem vonast hafði verið til. Máls-

meðferðin var ekki í takt við kröfur um fyrirsjáanleika og ákvörðun var 

alfarið í höndum lögreglu sem ekki þurfti að rökstyðja synjanir um beiðnir. 

Samhliða urðu háværari kröfur um að nálgunarbann eitt og sér væri ekki 

nægjanlegt til verndar konum þar sem það næði einungis til manna sem ekki 

byggju á heimilinu. Ýmis samtök kvenna og mannréttindasamtök bentu á 

kosti þess að fara hina svokölluðu „austurrísku leið― sem felst í því að lög-

regla getur vísað ofbeldismanni brott af eigin heimili til styttri tíma og 

jafnframt boðið fjölskyldu ýmis stuðningsúrræði.37 

Nýtt frumvarp til laga um nálgunarbann var lagt fram á Alþingi á 135. 

Löggjafarþingi.38 Með því var lagt til að sett yrðu sérstök lög um nálgunar-

bann eins og greint er frá hér að framan. Efnisleg skilyrði þess að beita 

nálgunarbanni eru hin sömu og áður. Helsta breytingin snýr að málsmeðferð. 

Samkvæmt. 1. mgr. 2. gr. ber lögreglu að taka afstöðu til slíkrar beiðnar svo 

fljótt sem verða má og ekki síðar en innan þriggja sólarhringa frá því hún 

berst. Hafni lögregla að krefjast nálgunarbanns skal þeim sem þess hefur 

beiðst tilkynnt um það og getur hann kært þá ákvörðun eftir sömu reglum og 

gilda um kæru ákvörðunar lögreglu um að fella niður rannsókn sakamáls.  

Með lögunum voru þó ekki gerðar neinar frekari breytingar til verndar 

konum gegn ofbeldisfullum körlum svo sem heimild til brottvísunar af 

heimili eða önnur úrræði. 

Nokkrar umsagnir bárust um frumvarpið. Lutu þær margar að máls-

meðferðinni og kom víða fram sú skoðun að réttara og einfaldara væri að 

lögregla eða ákæruvaldið gætu úrskurðað um nálgunarbann og töldu ýmsir að 

slíkum úrskurðum mætti síðan visa til dómstóla.  

                                                
37  Rosa Logar: „Good Practices and Challenges in Legislation on Violence against Women.― 
38  Frumvarp til laga um nálgunarbann, þingskjal 334, 294. mál. 
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Að mati dómstólaráðs, sem óskaði sérstaklega eftir að veita umsögn um 

málið, töldust engin efni til að gera svo ríkar kröfur til undirbúnings þess að 

nálgunarbanni verði við komið sem frumvarpið gerir ráð fyrir. Í umsögninni 

segir: 

 
Hafa verður í huga að nálgunarbann er ekki þvingunarúrræði sem tengist 
rannsókn máls. Er því lagt til að farin verði sú leið nágranna okkar (á 
Norðurlöndum, innskot höfundar) að ákæruvald og lögregla taki ákvörðun um 
nálgunarbann, sem tæki þá þegar gildi, og að það bann væri síðan unnt að bera 
undir dómstóla af hálfu þess sem bannið beinist að. Er með öllu ófært að þeir 
sem nálgunarbanni er beint gegn geti komið sér undan því að slíku banni verði 
komið á með því að fara huldu höfði og láta ekki hafa uppi á sér. Samrýmist það 

ekki þeim hagsmunum sem nálgunarbanni er ætlað að vernda.39  

  
Í umsögn Mannréttindaskrifstofu Íslands kom fram sú skoðun að huga ætti 

að hinni „austurrísku leið― auk þess sem nauðsynlegt væri að setja sérlög um 

heimilisofbeldi hér á landi í samræmi við athugasemdir alþjóðastofnana 

vegna hárrar tíðni heimilisofbeldis hér á landi. Í umsögninni segir m.a: 

 
Alþjóðlegar eftirlitsstofnanir á sviði mannréttinda hafa lýst áhyggjum sínum af 
hárri tíðni heimilisofbeldis hér á landi og hvatt íslensk stjórnvöld til að bregðast 
við vandanum. Nefnd sem fylgist með framfylgd alþjóðasamnings S.þ. um 
efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi lýsti, í athugasemdum sínum til 
íslenskra stjórnvalda árið 2003, áhyggjum sínum af tíðni heimilisofbeldis á Íslandi 
og því að hér á landi vanti sérstaka löggjöf til að taka á vandamálinu. Í 
lokaathugasemdum sínum hvatti nefndin stjórnvöld til að setja sérstaka löggjöf 
gegn kynbundnu ofbeldi. Í lokaathugasemdum sínum við fjórðu skýrslu Íslands 
um framfylgd alþjóðasamnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi, frá 2005, 
hvatti Mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna íslensk yfirvöld til að: ,,gera allar 
nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja konum viðeigandi vörn gegn heimilisofbeldi.” Þá hvatti 
Mannréttindafulltrúi Evrópuráðsins, í skýrslu sem birt var árið 2005, stjórnvöld 
til að efla aðgerðir gegn kynbundnu ofbeldi, m.a. með því að styrkja 

nálgunarbann.40  

 
Í umsögn Ákærendafélagsins er lagt til að litið verði til fyrirkomulagsins í 

nágrannalöndunum þar sem ákæruvaldið taki ákvörðun um nálgunarbann á 

fyrsta stigi og þeirri ákvörðun megi svo skjóta til dómstóla en um það gildi 

mismunandi reglur t.d. í Noregi og Svíþjóð. Félagið varpar fram þeirri 

spurningu hvers vegna valin hafi verið önnur leið hér á landi? Félagið telur 

                                                
39  Umsögn Dómstólaráðs í máli 294, á 135. löggjafarþingi. Dbnr. 1559. 
40  Umsögn Mannréttindaskrifstofu Íslands í máli 294 á 135. löggjafarþingi, Dbnr.1500 



32  Brynhildur G. Flóvens 

 

  

reynsluna ekki góða af gildandi fyrirkomulagi og nauðsyn sé að gera 

breytingar til aukinnar skilvirkni við beitingu nálgunnarbanns og leggur til að 

ákæruvaldinu verði falið að taka ákvörðun um nálgunarabann.41  

Neyðarmóttaka vegna nauðgana á Landspítala sendi ítarlega umsögn um 

frumvarpið. Sama athugasemd kom fram í þeirri umsögn og annarra að 

nálgunarbannið væri of þungt í vöfum og nýttist ekki sem skyldi m.a. vegna 

þess að lögregla þarf að setja fram kröfu þar um við dómstóla.  

Neyðarmóttakan leggur í umsögn sinni ríka áherslu á að þolandi 

ofbeldisins geti sjálf gert kröfu um nálgunarbann fyrir dómi en þurfi ekki að 

eiga það undir mati lögreglu hvort leita megi til dómstóla. Enn fremur telur 

Neyðarmóttakan mikilvægt að brotaþola í heimilisofbeldismálum sé tryggður 

réttargæslumaður við rannsókn lögreglu á heimilisofbeldismálum og hafi 

hann jafnframt heimild til að gera kröfu um nálgunarbann. Þá telur Neyðar-

móttakan að auka þurfi heimildir til verndar konum sem sæta kynbundnu 

ofbeldi á þann hátt að auk nálgunarbanns verði heimild fyrir brottvísun af 

heimili. Þá er mikið lagt upp úr félagslegum úrræðum í umsögninni og 

fræðslu, m.a. að í lögin komi ákvæði um skyldu lögreglu til að tilkynna mál til 

félagsþjónustu þar sem tryggt sé að brotaþoli fái nauðsynlegan stuðning auk 

þess sem brotamanni bjóðist stuðningur. Loks lagði Neyðarmóttakan til að 

frumvarpið yrði algerlega endurskoðað og tekið mið af norrænum rétti.42 

Kolbrún Halldórsdóttir, þingkona, gerði tillögur til breytinga á 

frumvarpinu. Megin breytingin sneri að heimild til brottvísunar og var 

eftirfarandi: 

 
Heimilt er að vísa manni brott af heimili sínu og úr nánasta umhverfi þess og 
banna honum að koma þangað aftur í tiltekinn tíma ef ástæða er til að ætla að 
hann beiti náinn aðstandanda ofbeldi, hóti ofbeldi eða sýni framferði sem spilli 
mjög líkamlegu heilbrigði, andlegu heilbrigði, heilsu eða friði þess manns eða 
barns sem í hlut á. Skilgreina ber til hvaða svæðis brottvísun af heimili og 

heimsóknarbann nær.43  

 
Í meirihlutaáliti allsherjarnefndar Alþingis sem hafði málið á sinni könnu 

segir m.a.: 

 

                                                
41  Umsögn Ákærendafélags Íslands í máli 294 á 135. löggjafarþingi. Dbnr. 1443  
42  Umsögn LÍ Neyðarmóttöku vegna nauðgana í máli 294 á 135. löggjafarþingi,  
 Dbnr. 1663. 
43  Breytingatillaga um frumvarp til laga um nálgunarbann. 135. löggjafarþing, 294. mál, 

þingskjal 1048. 



Kynbundið ofbeldi og forsendur við lagasetningu 33 

 

  

Að vandlega athuguðu máli telur meiri hlutinn ekki rétt að fara þá leið að svo 
búnu og álítur að fyrst þurfi að fara fram ítarleg skoðun á kostum þess og göllum 
að ráðast í flutning á forræði í nálgunarbannsmálum frá dómstólum til lögreglu. 

 
Meirihlutinn bendir í því sambandi á að slík skoðun þurfi m.a. að fela í sér 

samanburð við nágrannalönd Íslands, einkum Noreg og Svíþjóð, og yfirlit 

yfir framkvæmd nálgunarbannsúrræðisins hér á landi til þessa, bæði fram-

kvæmd lögreglu og dómaframkvæmd. Meiri hlutinn bendir jafnframt á að 

huga þurfi að því hvernig andmælaréttur og aðrar málsmeðferðarreglur 

stjórnsýslulaga komi til með að spila inn í slíka yfirfærslu úrskurðarheimildar-

innar. 

Rök meirihlutans eru fremur ósannfærandi enda er fátt einfaldara en að 

bera saman löggjöf á Norðurlöndum sem er reyndar alsiða að gera við undir-

búning lagafrumvarpa. Jafnvel þó að svo hefði ekki verið gert þá ætti Alþingi 

að geta tekið upplýsta ákvörðun með því að skoða ítarlega þær umsagnir sem 

bárust og fræðast nánar hjá þeim aðilum sem málin þekkja best og vita hvar 

skórinn kreppir. Umsagnaraðili um frumvarpið hafði m.a. rakið nokkur 

ákvæði norrænna laga á þessu sviði. Yfirlit yfir framkvæmd nálgunarabanns 

hér á landi hefði einnig verið fljótgert þar sem um afar fá mál er að ræða. Það 

er löggjafaravaldinu lítt til sóma að hafna mögulega betri leið með þeim 

rökum að þá þurfi að skoða málið betur. Það er einmitt það sem höfundur 

telur að hefði þurft að gera og sé galli á íslenskri lagasetningu, þ.e. að for-

sendur hennar og undirbúningur eru ekki nægilega vönduð. 

4.3. Sérstök ákvæði um heimilisofbeldi 

Með bréfi dómsmálaráðherra, dags. 18. nóvember 2004, fór ráðherra þess á 

leit við refsiréttarnefnd að nefndin gæfi álit á þeim sjónarmiðum sem fram 

hefðu komið um hvort setja bæri í almenn hegningarlög refsiákvæði þar sem 

heimilisofbeldi yrði lýst sem sérstökum refsinæmum verknaði eða hvort 

áfram skyldi stuðst við hin almennu líkamsmeiðingarákvæði 217. og 218. gr. 

laganna. Í bréfinu er jafnframt tekið fram að telji nefndin ástæðu til að lýsa 

sjónarmiðum um önnur atriði þessa máls væri óskað eftir því að þau yrðu 

kynnt.  

Í frumvarpi til laga um breytingar á alm. hgl. (heimilisofbeldi) segir að 

refsiréttarnefnd hafi í vinnu sinni aflað gagna um löggjafarþróun á þessu 

sviði á Norðurlöndum og á meginlandi Evrópu. Ekki kemur þó fram hvaða 

ríki átt er við. Fátt bendir til að „austurríska aðferðin― hafi verið skoðuð sem 

þó er sú aðferð sem hvað þekktust er og hefur reynst vel sbr. umfjöllun hér 

að framan.  
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Þá kemur fram í frumvarpinu að nefndin hafi enn fremur farið ítarlega 

yfir fyrirliggjandi gögn og upplýsingar hér á landi, m.a. skýrslur opinberra 

nefnda, er beinast að þáttum er varða heimilisofbeldi og meðferð slíkra mála. 

Þá hafi dómaframkvæmd sem telja verður að geti haft þýðingu í þessum 

efnum verið greind og þá einkum í þeim málum þar sem háttsemi ákærða 

getur talist vera heimilisofbeldi m.t.t. tengsla geranda og þolanda. Með 

hliðsjón af þeim atriðum sem greind eru hér að framan var sá kostur 

kannaður hvort lagaleg eða refsipólitísk rök stæðu til þess að lögfesta nú 

sérstakt refsiákvæði um heimilisofbeldi í almenn hegningarlög eða hvort fara 

bæri aðrar leiðir í þessum efnum.  

Við lestur frumvarpsins um vinnu refsiréttarnefndar kemur á óvart að 

ekki skuli hafa verið leitað í smiðju Sameinuðu þjóðanna og Evrópuráðsins. 

Mikið magn upplýsinga um kynbundið ofbeldi er til hjá Sþ. Má t.d. benda á 

að Sþ hafa nú gefið út handbók þar sem safnað er saman ýmsum leið-

beiningum og upplýsingum sem auðvelda ríkjum að vinna að lagasetningu 

um ofbeldi gegn konum.44 Handbók þessi var ekki komin út þegar álitið var 

unnið en einstakir þættir þess höfðu flest allir verið birtir á vefsíðu Sþ. Enn 

fremur virðist lítið hafa verið leitað þangað sem þekkingin er mest, þ.e. til 

Kvennaathvarfs, Stígamóta og annarra slíkra samtaka. 

Í athugasemdum með frumvarpinu er nokkuð fjallað um erlendan rétt. Í 

umfjöllun um sænsku lögin er sérstaklega fjallað um Brottsbalken, 4.gr.a. 

Ákvæðið er eftirfarandi:  

 
Den som begår brottsliga gärningar enligt 3, 4 eller 6 kap. mot en närstående eller 
tidigare närstående person, döms, om var och en av gärningarna utgjort led i en 
upprepad kränkning av personens integritet och gärningarna varit ägnade att 
allvarligt skada personens självkänsla, för grov fridskränkning till fängelse, lägst 

sex månader och högst sex år.45 
 
Har gärningar som anges i första stycket begåtts av en man mot en kvinna som 
han är eller har varit gift med eller som han bor eller har bott tillsammans med 

                                                
44  Handbook for legislation on violence against women. 
45  Tilvitnuð málsgrein hljóðar svo í íslenskri þýðingu: „Hver sá sem brýtur gegn ákvæðum 3., 

4., eða 6. kafla, og brotaþoli er eða hefur verið nákominn, skal dæmdur fyrir gróft 
frelsisbrot og sæta fangelsi, allt frá sex mánuðum til sex ára, ef hver og einn þessara 
verknaða er þáttur í endurteknum brotum gegn friðhelgi brotaþola og til þess fallinn að 
skaða alvarlega sjálfsmat hans.― 
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under äktenskapsliknande förhållanden, skall i stället dömas för grov 

kvinnofridskränkning till samma straff.46 

 
Síðan segir í athugasemdum með frumvarpinu: „Eins og sést af verknaðar-

lýsingu 1. mgr. ákvæðisins er það ekki kynbundið en brot karls gegn nú-

verandi eða fyrrverandi eiginkonu eða sambúðarkonu fær sérstakt heiti í 2. 

mgr. Refsiábyrgð samkvæmt verknaðarlýsingu ákvæðisins er að verulegu leyti 

reist á mati á andlegum afleiðingum verknaðarins. Reynslan af ákvæðinu 

hefur leitt í ljós ákveðinn sönnunarvanda tengdan hinu andlega ofbeldi.―  

Hér virðist ákveðins misskilnings gæta. Í sænska ákvæðinu er ekki gerð 

krafa um sönnun á andlegum afleiðingum verknaðarins heldur þarf 

verknaðurinn að vera til þess fallinn  að skaða alvarlega sjálfsmat hans. Þarna er 

grundvallarmunur á. Það liggur fyrir fjöldi rannsókna um afleiðingar kyn-

bundis ofbeldis í parasamböndum. Það er því ekki miklum erfiðleikum 

bundið að finna hvaða atferli er til þess fallið að skaða alvarlega sjálfsmat 

konu í slíkum aðstæðum. Auk þess má benda á dóm Hæstaréttar frá 5. júlí 2005 

í máli 287/2005. Í málinu var fjallað um rétt konu til að fá tilnefndan réttar-

gæslumann í máli er varðaði kynbundið ofbeldi. Eitt skilyrðanna til að fá 

tilnefndan réttargæslumann var að ætla mætti að brotaþoli hafi orðið fyrir 

„verulegu tjóni á líkama eða andlegu heilbrigði af völdum brotsins― Héraðs-

dómari í málinu hafði ekki talið því skilyrði fullnægt en um þetta atriði sagði 

Hæstiréttur í dómi sínum: „Ljóst er hins vegar að sí endurtekið ofbeldi innan 

heimilis er til þess fallið að valda þeim sem fyrir því verður verulegu tjóni á 

andlegu heilbrigði sínu.― Dómsins er einmitt getið í frumvarpinu. 

Eins og nefnt er hér að framan þá hefur mikið verk verið unnið hjá Sam-

einuðu þjóðunum og Evrópuráðinu á undanförnum árum í baráttu við 

ofbeldi gegn konum. Sþ hafa útbúið mikið af upplýsingum sem nýst geta 

aðildarríkjunum við lagasetningu og framkvæmd hennar um ofbeldi gegn 

konum og samþykktar hafa verið ýmsar yfirlýsingar og tilmæli um úrbætur í 

málum sem varða ofbeldi gegn konum. Svo virðist sem ekki hafi að neinu 

leyti verið horft til þeirra skuldbindinga við gerð frumvarpsins.  

Allsherjarnefnd Alþingis fékk frumvarpið til skoðunar og lagði til að 

frumvarpið yrði samþykkt. Í umfjöllun sinni um hvort ákvæði eigi að vera 

kynbundin segir: „Þá leggur nefndin enn fremur áherslu á að það er í 

samræmi við almennt löggjafarviðhorf við mótun og setningu refsiákvæða 

                                                
46  Tilvitnuð málsgrein hljóðar svo í íslenskri þýðingu: „Hafi brot, sem um getur í 1. mgr., 

verið framið af karli gegn konu sem hann er eða hefur verið giftur eða í sambúð með, skal 
hann dæmdur fyrir gróft kvenfrelsisbrot og sæta sömu refsingu.― 
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hér á landi að lýsing gerenda- og þolendahóps skuli ekki kynbundin nema 

það leiði af eðli máls.― Höfundur tekur heilshugar undir þessa skoðun en 

dregur af henni aðrar ályktanir en allsherjarnefnd virðist gera. Eðli málsins er 

einmitt að það er kynbundið og krefst því kynjaðra úrlausna. Athyglisvert er 

að undir álitið skrifa sjö nefndarmenn, sex karlar og ein kona. Tveir karlanna 

og konan skrifuðu undir með fyrirvara. Tveir nefndarmanna voru fjar-

verandi, einn karl og ein kona. Nú er það í sjálfu sér athyglisvert að í alls-

herjarnefnd Alþingis skuli kynjahlutfallið vera svo skakkt sem raun ber vitni 

eða einungis rúmlega 20% hlutfall kvenna á móti tæplega 80% hlutfalli karla. 

Þegar hins vegar kemur að málefni sem hefur svo mikla þýðingu fyrir konur 

sem kynbundið ofbeldi er og þar sem kynferði hefur einstaklega mikla 

þýðingu að þá skuli það fyrst og fremst vera karlar sem taka ákvarðanirnar. 

Sú staðreynd undirstrikar enn frekar valdamisræmi kynjanna. 

Allmargar umsagnir bárust um frumvarpið. Þó nokkuð margir 

umsagnaraðilar gerðu engar athugasemdir en fögnuðu engu að síður 

breytingu á 70. gr. alm. hgl. um heimild til refsiþyngingar þegar brot beinist 

gegn nákomnum. Umsagnir frá kvennasamtökum og mannréttindasamtökum 

voru flestar á einn veg, að fagna því sem gert var en lýsa jafnframt 

vonbrigðum yfir því að ekki væri tekið á kynbundnu ofbeldi á Íslandi. Í 

umsögn Kvennaathvarfsins segir m.a. svo: 

 
Kyn og vald eru því lykilhugtök í allri umræðu um kynbundið ofbeldi. Það er 
ekki ásættanlegt að vera með kynhlutlaus lög þegar samfélagið er langt í frá 
kynhlutlaust. Lagasetning eins og við búum við í dag viðurkennir þannig ekki að 
það halli á konur og á meðan svo er, er erfitt að taka á stærsta 
heilsufarsvandamáli kvenna í heiminum, sem er kynbundið ofbeldi. Þúsundir 
kvenna á Íslandi þurfa að þola ofbeldi sem rekja má til kynferðis þeirra en lögin 
okkar viðurkenna ekki þessa staðreynd. Lögin eru kynblind en ofbeldi er það ekki 
frekar en annað misrétti sem rekja má til kyns.  

5. Lokaorð 

Svo virðist sem tvenns konar sjónarmið togist á í afstöðu til lagasetningar um 

ofbeldi gegn konum. Annars vegar eru það þau sem telja að kynbundið 

vandamál verði ekki leyst án þess að kynferði verði hluti af lausninni. Hins 

vegar eru það þau sem vilja ekki líta á ofbeldi gegn konum sem kynbundið 

m.a. með vísan til þess að dæmi finnist um það að konur beiti karla ofbeldi. 

Þessi sjónarmið verða vart sameinuð. 
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Við lagasetningu er því nauðsynlegt að láta veruleikann ráða en ekki 

hugmyndir um hvernig óskandi væri að veruleikinn væri. Það er því miður 

svo að konur eru alls staðar beittar ofbeldi hvar sem er í heiminum og það 

eru að jafnaði karlar sem beita því ofbeldi. Íslenskir karlar og íslenskar konur 

skera sig ekkert úr að þessu leyti til. Ef vilji er til að breyta þessu ömurlega 

hlutskipti þúsunda kvenna og barna þeirra þá ætti löggjöfin að taka mið af 

raunveruleikanum og spurningin ætti að vera: Af hverju beita karlar ofbeldi? 

Á meðan ekki má orða tengsl milli karla og ofbeldis gegn konum án þess að 

koma umhverfinu í uppnám er ekki við því að búast að lausnin finnist af 

sjálfu sér. 

Íslendingar hafa ekki sett sig upp á móti skilgreiningu á kynbundnu 

ofbeldi á alþjóðavettvangi þar sem forsendan er að valdayfirráð karla í 

gegnum tíðina sé undirrót ofbeldis gegn konum. Þegar kemur hins vegar á 

heimavöll virðist renna af þeim móðurinn og ekki tekst að fylgja eftir 

glæstum yfirlýsingum gefnum á alþjóðavettvangi. 

Kynbundið ofbeldi í parasamböndum er flókið og samsett fyrirbæri sem 

felur í sér andlegt ofbeldi, líkamlegt ofbeldi og kynferðislegt ofbeldi enda 

þótt ekki fari endilega alltaf allir þættirnir saman. Það er ekki um að ræða 

einstakar tilfallandi líkamsmeðingar sem falla annað hvort undir 217. eða 218. 

gr. alm. hgl. Hið andlega ofbeldi felst heldur ekki í því að vera leiðinlegur við 

maka sinn eða andstyggilegur eins og getur átt við bæði kynin. Það felst í 

valdamisræmi og kynjamisrétti þar sem óttinn um líf og heilsu er undir-

liggjandi. Það er ekki síst sá undirliggjandi ótti og ógn sem gerir þessa tegund 

ofbeldis frábrugðna öðru ofbeldi ásamt því að vera svipt sjálfsvirðingu og 

sjálfræði. 

 Þess vegna dugir ekki að fella brotið eða einstaka hluta þess undir ákvæði 

um brot sem kunna að eiga eitthvað sameiginleget með kynbundnu ofbeldi. 

Það er ekki auðvelt verk að semja löggjöf sem nær vel utan um þessa tegund 

ofbeldis. Það á við um ýmislegt annað sem setja þarf lög um. Undan því 

verður samt ekki vikist.  
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Methods of interpretation in EU and 
EEA law:  

Courts as institutional actors 
 

Dóra Guðmundsdóttir 

 

1. Introduction 

Interpretation and application of law is the life blood of any system of 

norms. The same is true in the context of the law of the European Union 

and the European Economic Area.1 The specific nature of these systems of 

norms, however, result in a number of distinctions vis-à-vis interpretative 

work in national legal systems on the one hand and within the system per-

taining to international law on the other. 

One specific characteristic of these systems of norms (EU and EEA) is, 

precisely, that they originate in international law. In interpreting EU and 

EEA law, some methods pertaining to international law interpretation and 

application are relevant, as drawn from the Vienna convention on the Law of 

Treaties (1969). Beyond that, the specific nature of the EU system – its sui 

generis nature – impacts on the application of law in particular cases. The re-

ference to the sui generis nature of the EU refers to its hybrid nature of a 

Treaty between Member States and a supranational political and legal co-

operation between these states.2 The sui generis nature also refers to the 

                                                
1  For the sake of simplification the paper will use the terms EU law for all areas of 

legislation and decision-making in the European Union and the European Community, 
without distinguishing between the two. The term ―Community law‖ is used 
interchangeably. EEA law refers to legislation and decision-making within the European 
Economic Area. 

2  The sui generis nature of EU law was established early on in the integration process (see 

further in section 3). The European Economic Area (EEA) has been categorised as a sui 
generis international Treaty, establishing a distinct legal order and going beyond usual 
international law treaties both in scope and objective, see Case E-9/97, Erla María 
Sveinbjörnsdóttir v Government of Iceland, EFTA Court Report 1998, p. 5, at paragraph 
59. 
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interconnection between the law of the Union on the one hand and its 

Member States on the other.  

Another specific characteristic of these systems of norms is that they 

were built around a process of economic - and subsequently political – inte-

gration of the Member States of the European Union. It has therefore 

primarily fallen to political scientists and economists to explain the 

integration process.3 More recently we have seen experimentation in new 

forms of governance, where all levels of decision-making are intertwined - 

the regional, the national and the supra-national - and attempts are made at 

having requirements of democracy and accountability integrated into the 

decision-making process at all levels. Again, explaining and theorising ―new 

governance‖ issues has been more focused within the fields of the above dis-

ciplines, as well as within international relations theory, than they have been 

within law as a discipline. 

This paper takes a starting point in the seeming lack of legal scholarly 

work on ―methods of interpretation‖ in EU and EEA law and explains why 

this may be the case. For the purpose of the analysis the paper uses pro-

visions within the single market, more particularly the four freedoms. The 

paper then maps out and seeks to start to explore the implications it has if 

we view courts as institutional actors, participating in the substantive and 

procedural dimensions of policy making within the European integration 

context. It is suggested that this has implications both for the methodology 

of the European Court of Justice,4 and possibly the EFTA Court, and for 

legal analysis of the jurisprudence of these Courts. 

2. Methods of interpretation in EU law and the EEA 

It is noteworthy how limited interest, analysis and writing there is generally 

on methods of interpretation in EU law. Compared with national legal 

systems there are very few general works on the judicial methodology of the 

Court of Justice. 

Within existing literature, analysis confirms that similar methods are 

applied by the Court of Justice when interpreting EU law as are used in both 

                                                
3  This refers both to the macro and the micro level (discussing both the ―nature of the 

beast‖ and particular policy areas within the European Union). 
4  I will refer to the European Court of Justice as the Court of Justice or ECJ. This covers 

both the European Court and the Court of First Instance. 
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national law and international law. The ―canons of interpretation‖ acknow-

ledged in Article 31 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, 

prioritise literal interpretation, in good faith, contextual interpretation and 

teleological interpretation, while Article 32 of the Vienna Convention 

confirms that preparatory work and the intention of the parties to the Agree-

ment are secondary material to support interpretation under Article 31 or to 

clarify ambiguous issues or to avoid manifestly absurd or unreasonable 

results. 

2.1. The Court of Justice 

There are in the case-law of the Court of Justice examples of literal 

interpretation of provisions, in particular when more detailed provisions (of 

either directives or regulations) are being construed. Literal interpretation is, 

however, rarely conclusive. This is particularly so when Treaty provisions are 

at issue, as these are often vaguely worded principles. In addition, they are 

authoritative in all the languages of the Union. A unique difficulty arises in 

relation to finding the meaning of a word or a phrase in 23 languages.5 As 

Brown and Kennedy point out, a comparative analysis of the meaning of the 

terms in each of the languages often does not lead to a conclusion as to their 

meaning in the text, resulting in the Court having recourse to the purpose and 

general scheme of the rules.6  

Looking to the general scheme of the rules suggests a contextual inter-

pretation, by which we refer to an interpretation of a word or phrase with 

reference to other provisions in the same instrument and in other provisions 

of EU law. This method of interpretation is known from international law 

and national law alike. It is, however, even more complex in the context of 

EU law, as the Treaties establish a project of integration of markets within 

Europe, a project both wide ranging and multifaceted.  

The provisions on the four freedoms, in Part III of the EC Treaty, will 

thus have to be interpreted with regard to provisions in other policy areas 

within the single market, as well as the provision in Part II on Union 

                                                
5  The languages are currently: Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, 

French, German, Greek, Hungarian, Irish, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, 
Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish. 

6  L. Neville Brown and Tom Kennedy: The Court of Justice of the European Communities. 

London, Sweet & Maxwell, 2000, p. 323. The authors refer to Case C- 30/77 C. v. 
Boucherau [1977] ECR 199. A comparative analysis may also be used when the Court 
interprets concepts that have autonomous meaning, viz. a meaning in Community law 
which does not (necessarily) correspond to the meaning of the concept in national law. 
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citizenship. Articles 2 and 3 EC outline the aims and objectives of the 

Community / Union, while Article 2 EU lists the objectives of the Union. As 

Article 2 EC shows, establishing the common or single market is a task set 

within the broader purpose of promoting ―harmonious, balanced and 

sustainable development of economic activities, a high level of employment 

and of social protection, equality between men and women, sustainable and 

non inflationary growth, a high degree of competitiveness and convergence 

of economic performance, a high level of protection and improvement of 

the quality of the environment, the raising of the standard of living and 

quality of life, and economic and social cohesion and solidarity among 

Member States‖. 

 

a) Application 

Let us look at a random example: a decision by the Court of Justice, re-

volving around secondary legislation within the field of the free movement 

of workers in Givane.7 Givane was a Portuguese employee who had lived in 

the United Kingdom. After his death, his family‘s situation did not squarely 

fall within the provisions of the secondary EU rules on continued residence. 

The rules provided for the right of family members to reside with the worker 

permanently if the worker had acquired the right to remain. In the case of a 

worker‘s death, before he had acquired the right to permanent residence, 

family members had a right under Article 3(2) of the Directive to remain if 

the worker, on the date of his decease, had resided continuously in the territory of that 

Member State for at least two years. Givane had worked in the UK for three years 

in 1992 – 1995 and subsequently returned in February 1996, accompanied by 

his (third country) spouse and children. He died in November 1997. The 

right of his family members to reside in the United Kingdom was at issue be-

fore the Court. The Court followed the following methodology: 

 
34.  
In order to reply to the first question, it is necessary, first of all, to examine the 
wording of the first indent of Article 3(2) of Regulation No 1251/70 and, more 
particularly, the words ‗for at least two years‘. The parties to the main 
proceedings reach opposing conclusions with regard to the literal interpretation 
of that provision.  
 
35.  

                                                
7  Case C-257/00 Nani Givane and Others and Secretary of State for the Home Department 

[2003] ECR I-345.  
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In that regard, it must be noted that, while the wording of the first indent of 
Article 3(2) of Regulation No 1251/70, in the French (‗depuis au moins 2 
années‘), German (‗seit mindestens 2 Jahren‘) and Italian (‗da almeno due anni‘) 
versions, that is most of the language versions in existence at the date of its 
adoption, implies that the two-year period of continuous residence must 
continue until the death of the worker, the wording of the other language 
versions of that provision is more vague. The Spanish (‗un minimo de dos años‘), 
Danish (‗i mindst 2 aar‘), Greek (- - - - -‘), English (‗for at least two years‘), Dutch 
(‗gedurende ten minste 2 jaren‘), Portuguese (‗pelo menos 2 anos‘), Finnish 
(‗vähintään kaksi vuotta‘) and Swedish (‗under minst två år‘) versions seem more 
neutral with regard to the chronological connection between the two years' 
continuous residence and the date of the worker's death.  
 
36.  
As the Court held in Case C-296/95 EMU Tabac and Others [1998] ECR I-1605, 
paragraph 36, all the language versions must, in principle, be recognised as 
having the same weight and this cannot vary according to the size of the 
population of the Member States using the language in question.  
 
37.  
According to settled case-law, the various language versions of a provision of 
Community law must be uniformly interpreted, and thus, in the case of 
divergence between those versions, the provision in question must be interpreted 
by reference to the purpose and general scheme of the rules of which it forms 
part (see Case 30/77 Bouchereau [1977] ECR 1999, paragraph 14; Case C-449/93 
Rockfon [1995] ECR I-4291, paragraph 28; and Case C-236/97 Skatteministeriet v 
Codan [1998] ECR I-8679, paragraph 28; and Case C-420/98 W.N. [2000] ECR 
I-2847, paragraph 21).  
 
38.  
Since a literal interpretation of the words ‗for at least two years‘ in the first indent 
of Article 3(2) of Regulation No 1251/70 does not provide an unequivocal 
answer to the question referred, it is necessary to place that expression in its 
context and to interpret it in relation to the spirit and purpose of the provision in 
question.  

 

The Court further explained the context and objective of Article 48(3) EC, 

implemented in Articles 2-4 of Regulation 1251/70, and found that the 

correct interpretation was, as submitted by the United Kingdom, that a right 

of residence for family members was conditional upon two years continuous 

residence immediately preceding the worker‘s death. Here the Court em-

phasised that a degree of established connection with the host State was 

required in light of the objective of the provisions. The Court of Justice 

concluded: 
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47. 
The existence of a significant connection between the host Member State and 
the worker concerned could not be ensured if the right of residence in the 
territory of a Member State provided for by the first indent of Article 3(2) of 
Regulation No 1251/70 were to be acquired as soon as a worker had resided for 
at least two years in that State at some stage of his life, even in the distant past.  
[…]  
 
50.  
In view of all the foregoing considerations, the answer to the first question must 
be that on a proper construction of the first indent of Article 3(2) of Regulation 
No 1251/70 the period of two years' continuous residence required by that 
provision must immediately precede the worker's death.  

 

As is the case in international law, contextual interpretation is more common 

in EU law than is historical interpretation, or interpretation based on the in-

tention of the legislator; interpretation not often found in the case-law of the 

Court of Justice.8 Teleological interpretation, or interpretation based on the aim 

and purpose of the provisions is, conversely, the most common and im-

portant method in the Court‘s case-law9 and one that characterises a major 

part of the Court‘s decisions.  

The principle of effectiveness (l‟effet utile) is also an important principle in 

EU law, that many associate with the teleological approach. This approach 

entails that a rule is to be interpreted in a way that gives it its fullest effect and 

practical value.10 Again, this methodology is by many placed in a broader 

context of constitutional issues, where the Court ensures effectiveness in 

order to ensure rights of individuals (see further in section 3), or in the con-

text of an economic constitution, where the effectiveness is measured simply 

in the contributions the provisions make in attaining the objectives of the 

Treaties, viz. creating a single market. 

 

 

 

                                                
8  L. Neville Brown and Tom Kennedy: The Court of Justice of the European Communities , p. 330. 

Again there is a parallel with international law as international law does not place 
emphasis on the subjective or objective ―will‖ of the parties to an agreement, save as for 
supplementary support for interpretation. 

9  L. Neville Brown and Tom Kennedy: The Court of Justice of the European Communities, p. 340. 
10  The above authors categorise l‟effet utile as a part of the teleological approach , p. 343. See 

further on the principle M. Elvira Méndez-Pinedo: EC and EEA law. A comparative study of 
the effectiveness of European law. Europa Law Publishing, Groningen, 2009. 
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b) The four freedoms 

One of the core provision of the four freedoms is Article 28 EC (and the 

equivalent Article 11 EEA), ensuring the free movement of goods within the 

single market. 

 
Article 28 EC 
Quantitative restrictions on imports and all measures having equivalent effect 

shall be prohibited between Member States.11 
 

The ―canons of interpretation‖ are certainly applicable in this area of EU 

law, as case-law also confirms. It may, however be suggested, that even taken 

together the canons of interpretation would not yield conclusive answers to a 

number of contentious issues relating to the meaning, scope and application 

of the provisions. If we look at the question of the personal scope of each 

provision, that is who it applies to, the wording suggests that measures taken by 

Member States/ Contracting Parties are covered. Case-law from the Court of 

Justice confirms that not only do all government agencies fall within the 

scope, including local and regional as well as central government agencies, 

but also semi-public agencies that have some regulatory powers.12 Even 

private companies charged with public functions, supervised and financed by 

public bodies fall within the scope of the provision.13 Actions by individuals 

can be covered, indirectly, through the Member State‘s failure to act to 

impede their action, as happened in Commission v France.14 Furthermore, the 

issue of horizontal application of the provision, (i.e. does it bind private 

individuals and not only the Member States) is alive, even if not confirmed 

unequivocally in case-law as of yet.15 

                                                
11  Article 11 EEA is worded in almost identical terms: ―Quantitative restrictions on imports 

and all measures having equivalent effect shall be prohibited between the Contracting 
Parties.‖ 

12  See as an example the Royal Pharmaceutical Society of Great Briten, as determined in 

Cases 266 and 267/87 R v Royal Pharmaceuatical Society of Great Britain [1989] ECR 
1295, see Josephine Steiner et al: EU Law, 9th. Edition. Oxford University Press, Oxford, 
2006, p. 371. 

13  Ibid, see Case C-325/00 Commission v Germany [2002] ECR I-2039. 
14  Case C-265/95 Commission v France [1997] ECR I-6959, on the failure of the French 

government to stop protests impeding imports of agricultural products. 
15  See further, Jóhann Haukur Hafstein: ―Frjálsir fjármagnsflutningar og einkaréttarleg 

áhrif.‖ In Bifröst, rit Lagadeildar Háskólans á Bifröst (Jóhann Haukur Hafstein et. Et. Al 
eds.) Bifröst, 2006, p. 289-328, in particular at 297 ff. 
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Similar considerations apply to questions relating to the material scope of 

the provision, for example the question: what are quantitative restrictions on 

imports and measures having equivalent effect to quantitative restrictions? As a 

constant flow of case-law shows, there is still uncertainty as to the meaning 

of the provision. Its interpretation has moved from the Dassonville formula of 

1974 of “[a]ll trading rules enacted by Member States which are capable of hindering, 

directly or indirectly, actually or potentially, intra-Community trade are to be considered as 

measures having an effect equivalent to quantitative restrictions,”16 through the modi-

fication in Cassis de Dijon, subsequent narrowing in Keck and Mithouard and 

subsequent further modification based on market access.  

As is well known, the Court accepted in Cassis de Dijon17 that indistinctly 

applicable measures, while falling within the Dassonville definition, would be 

legitimate if they served a legitimate purpose (mandatory requirements).18 In 

Keck and Mithouard19 the Court decided that some measures that would other-

wise qualify as measures of equivalent effect would per se fall outside the 

scope of Article 28 EC. The so called ―selling arrangements‖ would not be 

covered by the provision, insofar as they did not affect imported products 

disproportionally. Two new criteria were introduced: first that market access 

had to be affected for the provision to apply and second a requirement of a 

disproportionate impact on foreign goods. The literature can now be said to 

have settled on an interpretation where a complicated test of market access 

and discrimination is used to determine the material scope of Article 28 EC. 

While each of the above cases could be analysed in terms of which 

methods of interpretation the Court uses, it is suggested that the canons of 

interpretation are not going to explain fully the changes and the constant 

reworking of the meaning of the provisions. We will return to this issue in 

section 4.1. 

2.2. The EFTA Court  

The same ―canons of interpretation‖ as we find at work within EU law apply 

in EEA law. Here too we find examples of traditional methodology, such as 

                                                
16  Case 8/74 Procureur du Roi v Dassonville [1974] ECR 837. 
17  Case 120/78 Rewe-Zentral AG v Bundesmonoppolverwaltung für Branntwein (Cassis de 

Dijon) [1979] ECR 649. 
18  So called ―rule of reason‖ or balancing legitimate and reasonable interest of Member 

States against the interest of free movement of goods, see further e.g. Josephine Steiner et. 
al: EU Law, p. 378. 

19  Cases C-267 and 268/91 Keck and Mithouard [1993] ECR I-6097.  
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(again within the field of the four freedoms) literal interpretation,20 contextual 

interpretation21 and teleological interpretation22 with teleological interpretation and 

interpretation based on the principle of homogeneity the predominant 

method. 

As regards the four freedoms, an analysis of the EFTA Court‘s decisions 

reveals in all major respects a parallel interpretation to that of the Court of 

Justice, underpinned by the principle of homogeneity and Article 6 of the 

EEA Agreement.23 In Nille, one of the first EFTA Court cases on the free 

movement goods, the Court followed the approach of the ECJ, subsequent 

to Keck and Mithouard and found that a licensing system for distribution of 

videos, where only specialised dealers could have a license issued, did not 

come within the scope of Article 11 EEA, provided it was non-dis-

criminatory in law and in fact.24 The EFTA Court left it to the national court 

to assess the possible discriminatory nature of the measure. In Wilhelmsen25 

and subsequent cases brought before the EFTA Court to test the dis-

tribution system of alcohol in the EFTA States, the Court also, in the main, 

followed the case-law of the Court of Justice. In Pedicel, where Norwegian 

prohibition of advertising of alcohol was at issue the EFTA Court decided 

that a general prohibition of advertisements came within the scope of Article 

11 EEA, following recent decisions of the ECJ.26 This was on the grounds 

that it could not be excluded that the prohibition of promoting alcoholic 

drinks might have a greater impact on imported products than domestic 

                                                
20  See, merely examplary, Case E-10/04 Paolo Piazza v Paul Schurte AG, EFTA Court 

Report 2005, p. 76, at paragraphs 33-36, applying the nomenclature of capital movement 
falling within the rules on the free movement of capital. 

21  See e.g. Case E-6/01 CIBA and Others v The Norwegian State, EFTA Court Report 

2002, p. 281, at paragraph 32. 

22  Case E-1/05 EFTA Surveillance Authority v Norway , EFTA Court Report 2005, p. 234. 

at paragraph 33. See also Case E-6/96 Tore Wilhelmsen As v Oslo kommune, EFTA 
Court Report 1997, p. 53, at paragraph 32, where the Court referred to the ―object and 
purpose‖ of the EEA Agreement and found that the provisions had to be interpreted so 
as to include beer within the scope of the provision on the free movement of goods. 

23  Article 6 EEA provides for the case-law of the Court of Justice binding decision-makers 

within the EEA, as regards provisions that are identical in substance to corresponding 
rules of the Treaties. 

24  Case E-5/96 Ullensaker commune and Others v Nille AS, EFTA Court Report 1997, p. 

30. 
25  See above, footnote 22. 
26  Case E-4/04 Pedicel AS v Sosial-og helsedirektoratet, EFTA Court Report 2005, p. 1 and 

see for comparison Case C-405/98 Konsumentombudsmannen (KO) v Gourmet 
International Products AB (GIP) [2001] ECR I-1795. 
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ones. The EFTA Court in principle accepted the legitimate purpose of the 

ban but left analysis of the proportionality of the measure to the national 

court. 

In addition to the provision on the free movement of goods, it can be 

concluded that across the free movement provisions the EFTA Court has 

applied an approach parallel to the ECJ with few divergences in method-

ology.27 There can be no doubt that the EFTA Court applies a similar 

approach to determine the scope of all the provisions, where restrictions and 

hindrances come within the scope of the provisions, as well as discriminatory 

measures. A balance test and a proportionality test is used in line with ECJ 

case-law, and while not in all instances similar to the balancing assessment of 

the ECJ, it is nevertheless, broadly comparable. 

Within the EEA we would expect to see more recourse to methods 

drawn from international law, given that the EEA-Agreement is an inter-

national law agreement, which is not fully comparable to the EU legal 

system. An analysis of the case-law of the EFTA Court shows, however, only 

a few cases where arguments from international law have been advanced, 

                                                
27  See in particular the following cases: E-3/98 Herbert Rainford Towning, EFTA Court 

Report 1998, p. 205 (right of establishment); E-1/00 State Debt Management Agency v 
Íslandsbanki, EFTA Court Report 2000-2001, p. 8 (free movement of capital); E-4/00 Dr 
Johann Brändle, EFTA Court Report 2000-2001, p. 123 (right of establishment); E-5/00 
Dr Jürgen Tschannet, EFTA Court Report 2000-2001, p. 204 (right of establishment); E-
2/01 Dr Franz Martin Pucher, EFTA Court Report 2002, p. 44 (right of establishment); 
E-1/04 Fokus Bank ASA and the Norwegian State, EFTA Court Report 2005, p. 15 (free 
movement of capital); E-4/04 Pedicel AS v Social-og helsedirektoratet, EFTA Court 
Report 2005, p. 1 (free movement of goods and services); E-8/04 EFTA Surveillance 
Authroity v The Principality of Liechtenstein, EFTA Court Report 2005, p. 46 (right of 
establishment); E-10/04 Paolo Piazza v Paul Schurte AG, EFTA Court Report 2005, p.76 
(free movement of capital and services); E-1/06 EFTA Surveillance Authority v The 
Kingdom of Norway, EFTA Court Report 2007, p. 1 (freedom of establishment and 
freedom to provide services); E-3/06 EFTA Surveillance Authority v The Kingdom of 
Norway, EFTA Court Report 2007, p. 163 (free movement of capital, right of 
establishment); E-3/06 Ladbrokes Ltd. v Staten v/Kultur-og kirkedepartementet and 
Staten v/ Landbruks og matdepartementet, EFTA Court Report 2007, p.85 (right of 
establishment, freedom to provide services) ; E-1/07 Criminal Proceedings against A, 
EFTA Court Report, 2007, p. 245 (freedom to provide services); E-7/07 Seabrokers As v 
The Norwegian State, EFTA Court Report 2008, p. 171 (freedom of establishment); and 
E-11/07 and E-1/08 Olga Rindal and others v The Norwegian State, EFTA Court Report 
2008, 319 (freedom to provide services).  
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and fewer still where the Court has accepted arguments based on 

international law methodology.28 

In Case E-5/06 EFTA Surveillance Authority v Liechtenstein, 29 Liechtenstein 

argued that despite the principle of homogeneity in EEA law, the position 

taken by Liechtenstein on the issue debated in the case had been a condition 

sine qua non for Liechtenstein‘s accession to the Agreement.30 The case con-

cerned a so called ―helplessness‖ benefit, payable only to residents. Liechten-

stein argued that the Contracting Parties had accepted to categorise the 

benefit as non-exportable in an Annex to Regulation 1408/71. The EFTA 

Court did not accept the arguments, finding that the Annex was an integral 

part of the Regulation and a matter to be agreed upon by all Contracting 

Parties. Special understanding or expectation by Liechtenstein could 

therefore not be decisive for the Court.31  

Where methodology from international law has proven to be of relevance 

is particularly where there are identified differences in the scope of the EEA 

Agreement vis-à-vis the EU, or particular derogations are at issue. This is 

exemplified e.g. in Case E-2/97 Mag Instrument Inc v California Trading Company 

Norway32 where the different scope of the EEA Agreement lead to a different 

interpretation of the Trade Mark Directive and in Case E-6/96 Tore 

Wilhelmsen AS v Oslo kommune33 where the EFTA Court considered existing 

Free Trade Agreements in determining whether or not beer fell within the 

scope of the provisions of the Agreement. Differences in the scope and 

nature of the EEA Agreement, vis-à-vis the EU were also argued in Case E-

2/06 EFTA Surveillance Authority v the Kingdom of Norway34 where at issue were 

concessions for acquisition of waterfalls for energy production. Here, 

Norway argued that the State had a sovereign right to regulate property 

rights over national resources; Article 125 EEA would therefore not necess-

arily be interpreted in the same way as Article 295 EC.35 Norway and Iceland, 

intervening, also argued that it had been a pre-condition for the Agreement, 

                                                
28  This is without reference to cases that confirm that the principles of direct effect of 

supremacy of Community law are not part of the EEA Agreement, discussed in section 3. 
29  EFTA Court Report 2007, p. 295. 
30  EFTA Surveillance Authority v Liecthenstein, at paragraph 46 
31  Ibid, at paragraps 61-63. 
32  EFTA Court Report 1997, p. 127. 
33  EFTA Court Report 1997, p. 53, at paragraphs 26 ff.  
34  EFTA Court Report 2007, p. 163. 
35  Ibid, at paragraph 41. Article 295 reads: ―This Treaty shall in no way prejudice the rules in 

Member States governing the system of property ownership.‖ 
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by both states, that ownership over energy resources would remain un-

affected by the Agreement. The Court did not find either of these sub-

missions decisive, and found that by maintaining in force measure that were 

inherently disadvantageous to foreign investors, Norway had infringed 

Articles 31 and 40 EEA. 

3. Special nature of EU law: Doctrines and principles in EU 
law and the EEA 

It is maintained by some that the majority of the decisions of the Court of 

Justice do not lend themselves to analysis as regards ―methods of inter-

pretation‖ such as that discussed above. Instead, most of the Court‘s 

reasoning and judicial decision-making is constitutional in one sense or 

another, deciding issues such as the relationship between the laws of the 

Member States with the EU legal system (e.g. the doctrines of direct effect, 

supremacy, and subsidiarity); the place of the individual within the Union (e.g. 

the doctrines of direct effect, state-liability and principle of effectiveness) and the 

relationship between the laws of different Member States between 

themselves on the one hand and with the market on the other (principle of 

equality, principle of proportionality).  

As regards the single market, as a core project of European integration, 

we could argue in line with the above, not only that the Court‘s decisions 

contribute to harmonisation of the legal provisions of Member States in this 

area, but also that the case-law, through a detailed balance test, reflects a 

particular model of state-market relationship (centralised or decentralised) 

rather than being subject to analysis on methodological / linguistic grounds. 

At the level of comparative law and legal theory, Mitchel de s.-O.-L‘E 

Lasser has argued that the Court‘s approach can be characterised as meta-

teleological discourse, which is designed to promote the overall objectives of 

the integration project, through ensuring ―effectiveness‖ of Community law, 

legal certainty and uniformity of Community law or effectiveness of judicial 

protection.36 

Within the EEA, comparable ―grand themes‖ would be homogeneity and its 

anti-thesis of legal autonomy of the Member States. A number of the cases of 

the EFTA Court discuss these issues, as well as the important theme of 

                                                
36  Mitchel De S.-O.-L‘E.Lasser: Judicial Deliberations. A Comparative Analysis of Judicial 

Transparency and Legitimacy. Oxford University Press, Oxford, 2004 (reference at, p. 230). 
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(equal) rights of individuals within the whole of the European Economic 

Area.  

In the Court‘s first decision, Restamark,37 fundamental issues of direct 

effect and supremacy in the EEA were argued before the EFTA Court but 

not resolved. Subsequently, in the well known case of Erla María 

Sveinbjörnsdóttir v Iceland38 the EFTA Court confirmed that a principle of state 

liability was inherent in the EEA Agreement, while questions of direct effect 

were left unanswered. Case- law has since confirmed that the principles of 

direct effect and supremacy are not a part of the EEA Agreement, as it 

follows from the provisions of the Agreement and Protocol 35 thereto, that 

the Contracting Parties did not agree to transfer of legislative powers.39  

The EFTA Court has, on the other hand, confirmed the principle of 

indirect effect (or interpretation in conformity with the EEA-Agreement). 

L‟Oreal Norge provides a clear example of the importance of the principle of 

homogeneity within the EEA, as the Court found that the principle lead to a 

presumption that provisions framed in the same way in the EEA Agreement 

and EU law were to be construed in the same way and, in this instance, 

interpreted the Directive 89/104/EEC (The Trademark Directive) in line 

with the case-law of the European Court of Justice. 

The above observations link into a longstanding and relevant debate 

about whether the Union has  or needs  a constitution, or in any event cons-

titutionalism. These are difficult and contentious concepts: As Castiglione et 

al. explain, constitutionalism may mean, in a normative sense, limiting 

political power of governments with reference to founding principles of 

legitimacy and rights of individuals; it may equally refer to the core in-

stitutions characterising a constitutional regime, viz. the very organisation of 

government that embodies principles of constitutionalism.40 

The majority view within legal studies is that the Court of Justice has, 

since the beginning of the integration process, been instrumental in esta-

                                                
37  Case E-1/94 Ravintoloitsijain Liiton Kustannus Oy Restamark, EFTA Court Report 

1994-1995, p. 15. 
38  Case E-9/97 Erla María Sveinbjörnsdóttir v Government of Iceland, EFTA Court Report 

1998, p. 95. 
39  See e.g. Case E-1/07 Criminal Procedings against A, EFTA Court Report 2007, p. 246 

and Cases E-9/07 and 10/07 L‘Oréal Norge AS and L‘Oreal SA v Per Aarskog AS, Nille 
AS and Smart Club AS, EFTA Court Report 2008, 258. See also for a thourough coverage 
of these principles and case- law, M. Elvira Méndez-Pinedo: EC and EEA law. 

40  Dario Castiglione et. al: Constitutional poitics in the European Union. The Convention movement 
and its aftermath. Palgrave, 2007, p. 12-13. 
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blishing a constitutional order. For many the issues of the relationship 

between Union law and the national legal systems was clarified by the Court 

in the early days of Van Gend en Loos (direct effect)41 and Costa v Enel 

(supremacy).42 This was the time of the Court ―constitutionalising‖ the 

Treaties by way of ensuring the status of individuals, as subjects, under the 

Treaties and laying down the ground rules about the single market and the of 

individuals enforcing Community law.43 However, from the perspective of 

the legal scholar, the Court is often seen as an actor ―unlocking‖ the logical 

meaning of the Treaties and the Treaty signatories, through established 

methods of interpretation rather than participating in decision-making. The 

role of the Court in contributing to policy-making is contested and a number 

of commentators argue that policy making and influencing policy outcomes 

is not a proper function for a court.44 

From the point of view of political science, however, courts can be seen 

as actors contributing to decisions and policy-making like any other in-

stitutions. While political science traditionally ignored the role of the Court, 

the emphasis has moved from lack of interest gradually to include the Court 

in an analysis of the evolution of integration.  

4. Institutionalism and institutional actors 

With the evolution of economic and political integration within the EU, the 

view from political science is to understand constitutionalism (and core 

topics thereof such as legitimacy and transparency) as a process; EU law is 

therefore increasingly understood with reference to the way it comes about 

                                                
41  Case 26/62 NV Algemene Transport - en Expeditie Onderneming Van Gend en Loos v 

Nederlandse Administratie der Belastingen [1963] ECR 1. 
42  Case 6/64 Costa v Ente Nazionale per l‘ Energie Elettrica (ENEL) [1964] ECR 585. 

43  A cursory look at general textbooks on EU law also shows the importance of these 

―grand themes‖ of EU law, with sections devoted to the impact of EU law on the 
national legal systems ; direct effect of community law, supremacy, remedies, state-
liability, the protection of the individual through judicial review etc.  

44  For the classical debate on this see, in particular, Hjalte Rasmussen : The European Court of 

Justice. GadJura, Copenhagen 1998 (and an earlier work: On law and policy in the European 
Court of Justice: a comparative study in judicial policymaking. Kluwer, Dordrecht, 1986). See also 
Siofra O‘Leary: Employment Law in the European Court of Justice: judicial policy, structures and 
processes. Hart, Oxford, 2002, referring to literature within the ―latest outbreak of hostilities 
in the ongoing debate on judicial activism at the Court of Justice‖. 
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and the emphasis is on governance, rather than a priori ―constitutionalism‖ or 

constitutional models, such as federalism.  

To understand governance, we who are trained as lawyers have to take a 

step towards political science (and vice versa) and accept that both rules and 

decisions come about through a network of actors, contributing to the 

process of regulation and rule-application. 

Institutionalism, as a method originating within political science, eco-

nomics and the social sciences, more generally, may be applied to understand 

law, if we accept that law is a social institution. By ―institution‖ we mean, 

following Armstrong, ―rules, norms, beliefs, rhetorics, ideologies and pro-

cedures which shape the interaction between institutional actors and 

orientate institutional actors to their functions.‖45 The rules, norms, pro-

cedures etc., therefore shape the decision-making process, both the 

procedural and substantive dimensions of these processes. Understood in 

this way, courts can be ―institutional actors‖ participating in decision-

making, in a similar way to the Council and the Commission: actors who are 

entrusted with policy making. As Armstrong argues, while the role of the 

Court of Justice in the process of integration should not be overplayed, it 

does form a necessary part of the picture and an analysis of the Court‘s con-

tribution to building institutions is a legitimate focus.  

We can analyse the contribution of courts to norms, rules, and pro-

cedures in particular contexts – in short how the court structures the 

relationship between institutional actors - or in more simple terms decides 

who (which institution) is to regulate or take decisions about particular issues. 

We have to keep in mind that the Court of Justice is charged with inter-

preting the Treaty and as O‘Leary observes, the Court recognizes its 

jurisdiction as: (1) ensuring lawful action by Community institutions; (2) 

ensuring that Member States fulfil their Treaty obligations; and (3) giving 

interpretative guidance on Community law to Member State courts that are 

entrusted with applying Community law and national provisions im-

plementing Community law.46 

Looking at the Court‘s case-law through the lens of institutional approach 

we can ask whether the Court takes a hands-off approach to certain areas of 

the law, and then why? Does the Court claim competence to decide issues, 

and then how does the Court balance the interests at issue (or mediate 

                                                
45  Kenneth Armstrong: ―Reguating the free movement of goods: institutions and 

institutional change‖ in New legal dynamics of European Union, Jo Shaw and Gillian More 
(eds.). Clarendon Press, Oxford, 1995, p.165-191, at p. 167. 

46  Siofra O‘Leary: Employment Law in the European Court of Justice, p. 26. 
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between law and its environment) or leave it to other institutional actors (e.g. 

the Commission or the Member State courts). To link this discussion back to 

questions on methods of interpretation, the Court may do this with a 

―simple‖ definition or re-definition of a concept. 

4.1. The Court of Justice 

Theories of the Court‘s role as an institutional actor are relatively recent in 

legal studies and it is not the aim here to discuss or explain these theories – 

or their account of the role that the Court may have within a constitutional 

process described as new governance. For our purposes, the inquiry is into, 

first, what implication it has for the accepted methodology if we 

acknowledge that courts are institutional actors, and, second, what im-

plications it has for our analysis of the case-law. 

The provisions on the four freedoms may again provide an illustration.  

Doctrinal analysis has increasingly taken into account the institutional 

aspects of the Court‘s contribution to the single market provisions. In a 

ground-breaking work on the Court‘s contribution to Article 28 EC, Poiares 

Maduro argued, in 1998 that the Court‘s decision to review national re-

gulation under the free movement provisions as well as the choice of criteria 

to review regulation against implied choices regarding the division of com-

petences between the Member States and the Union. It also presupposed 

choices with regard to legitimate regulatory intervention in the (single) 

market. The broader the scope of Article 28 EC, the greater role for the 

Court of Justice to decide the issues; and the decision to uphold or strike 

down national measures reflects the accepted level of intervention (by EU or 

the Member State regulators) into the market. 47 

Within such an institutional approach, the Court‘s well know mod-

ification of the Dassonville definition in Cassis de Dijon (see above in section 

2.1 b) created space for national regulators to pursue their legitimate aims at 

the same time as the Court continued to ensure its role in having the final say 

as to the legitimacy of the measures. 48 Similarly, Keck and Mithouard in 1993 

                                                
47  Miguel Poiares Maduro: We the Court: The European Court of Justice and the European Economic 

Constitution: critical reading of Article 30 of the EC Treaty. Hart, Oxford, 1998, p. 59. Of other 
contributions see e.g. Barnard who proposes dichotomy of centralisation vs. 
decentralisation underlying the Court‘s balancing (Catherine Barnard: The substantive law of 
the EU: the four freedoms. Oxford University Press, Oxford, 2004); and even views that the 
Court‘s nurtures ―regulatory experiments‖, where external regulation interacts with self-
regulatory processes. 

48  See e.g. Kenneth Armstrong: ―Reguating the free movement of goods‖, p. 176. 
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has convincingly been explained, in institutional terms, by the Court‘s 

sensitivity to the integration of markets. The narrowing of the scope of 

Article 28 EC is then interpreted as ―a clear attempt by the Court to redefine 

the boundaries of its jurisdiction.‖49 The narrowing of the scope of Article 28 

EC then leaves more power in the hands of the Member States. As Poiares 

Maduro explained : in the field of the free movement of goods, markets were 

already well integrated in 1993: the Court then decided to move to 

―supervisory‖ or corrective function, rather than regulatory function in this 

area. In contrast, the provision on the free movement of persons (including 

establishment) were still subject to unanimity rule in decision-making and 

showed signs of fragmented markets. Therefore, there were institutional 

grounds for the Court to act in this area through judicial intervention.50 As is 

well known within the single market literature, it is in the 1990s that the 

Court extends the provisions on the free movement of persons, esta-

blishment and later capital to cover not only discriminatory measures but 

also non-discriminatory restrictions that may impede free movement.51 

A nuanced balance seems now to have established itself across the free 

movement provisions – on goods, services, persons and capital – where the 

Court will review all restrictions that result from Member State regulation 

(extended to private actors in some instances) that either discriminate in law 

or in fact; hinder or impedes market access or in some way increase the 

burden on imported products/persons in comparison with domestic ones, or 

merely dissuade individuals or firms from exercising their right of free move-

ment. By insisting on a broad definition of a restriction or a hindrance to free 

movement (by for example by hesitating to extend the Keck and Mithouard 

exceptions to other areas of free movement) the Court ensures its com-

petences to adjudicate on the legitimacy of a restriction, if necessary.  

At the same time the Court has increased the leeway for the Member 

States, through its application of the balance test52 and the principle of pro-

portionality. More discretion is left to Member States than previously was the 

case, but how much discretion is left to them is further dependent on the 

                                                
49  Kenneth Armstrong: ―Regulating the free movement of goods‖, p. 181. See also Miguel 

Poiares Maduro: We the Court, p. 86. 
50  See Miguel Poiares Maduro: We the Court, p. 98-102. 
51  See in particular Case C-415/93 Union Royale Belge des Socieétés dde Football 

Association ASBL and Others v Jean-Marc Bosman and Others [1995] ECR I-4921 
(workers) and Case C-55/94 Reinhard Gebhard v Casiglio dell‘Ordine degli Avvocate e 
Procuratori de Milano [1995] ECR I-4165 (establishment). 

52  Sometimes referred to as the ―rule of reason.‖ 
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sensitivity of the issue.53 With continued political integration, the Court has 

also increasingly mediated between Member State regulation and Community 

values, such as in Schmidberger54 – motivated by increasing emphasis on funda-

mental principles and the emphasis on fundamental human rights protection.  

It is evident that an institutional approach to understanding the Court‘s 

contribution leads to a different approach as compared with the more 

traditional analysis of Court‘s methodology and judicial method. Some have 

suggested that the Courts should discuss more openly the institutional issues 

before them, while others, analysing judicial dialogue, point out that the very 

style of judicial decision-making within the Union (as well as in some of the 

Member States) does not allow for such diversions. 

4.2. The EFTA Court 

The EFTA Court is established under the EEA Agreement and is charged 

with the task of interpreting the EEA Agreement, with parallel jurisdiction to 

the Court of Justice. The EFTA Court has competence both to give inter-

pretative advice to the courts of the EFTA states, the Contracting Parties to 

the Agreement, and to ensure compliance by Contracting Parties and the 

other institutions, established under the Agreement, with EEA law.  

If it has been established that the case-law of the Court of Justice can be 

read from an institutional point of view – can the same be said about the de-

cisions of the EFTA Court? Is the EFTA Court an ―institutional actor‖ 

within the framework of the EEA Agreement? 

There are some necessary, initial qualifications needed before we can 

consider the question. First, the institutions established under the EEA 

Agreement do not have powers to legislate or initiate rules, other than to 

integrate rules from the EU into the EEA Agreement. The decision-making 

power of the EEA institutions is therefore secondary, apart from the 

competences of the EFTA Surveillance Authority applying its authority for 

rule-implementation, supervision and decision in individual cases. 55 

                                                
53  With stricter proportionality and less discretion to Member States in economic matters; 

more leeway and more discretion to Member States in matters of culturally and morally 
sensitive issues. 

54  Case C-112/00 Schmidberger [2003] ECR I-5659. See further Dóra Guðmundsdóttir: 
―Vernd mannréttinda í rétti Evrópusambandsins og EES.‖ In Bifröst. Rit lagadeildar 
Háskólans á Bifröst, Jóhann Haukur Hafstein et. al. (eds). Bifröst, 2006, p. 155-202. 

55  See further, as to these differences, Dóra Guðmundsdóttir: ―Vernd mannréttinda í rétti 
Evrópusambandsins og EES,‖ p. 190 ff. 
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Secondly, as we have seen above, a guiding principle in the application of 

the EEA Agreement is provided for by the principle of homogeneity, where 

the EFTA Court (and courts in the Contracting Parties) is supposed to 

follow the case-law of the Court of Justice. We have seen that within the 

single market – in applying the provisions on the four freedoms – the juris-

prudence of the EFTA Court confirms parallel interpretation of provisions 

of the same scope. 

Nevertheless, a number of decisions by the EFTA Court indicate that in-

stitutional considerations also play a part in the Court‘s decisions and that it 

may be of value to consider not only the necessary institutional part of the 

reasoning of the ECJ in a particular field of law, but also and separately, the 

institutional aspects of the case-law of the EFTA Court.  

In Wilhelmsen56 for example, the EFTA Court found that the restrictions 

on distribution of beer, complained of in the case, were not disproportionate 

given the discretion of the Norwegian authorities in this area. In Case E-3/00 EFTA 

Surveillance Authority v Kingdom of Norway57, it was not contested that there was 

a restriction on imports where cereal, fortified with vitamins, was not 

allowed on the Norwegian market, as it was felt that the population did not 

require these added vitamins. Even if the EFTA Court found that this was a 

case of unjustified restriction, it suggested that in the absence of harmoni-

sation it was for the Contracting Parties to decide on the degree of pro-

tection of human health and suggested that a precautionary principle would 

have a role to play in assessing issues of this nature (where scientific in-

formation could provide guidance to the Court).  

Similar arguments, of institutional nature, may be found in more recent 

cases, such as Case E-3/06 Ladbrokes Ltd, relating to the restrictions on 

gaming and betting58 and in Case E-2/06 EFTA Surveillance Authority v The 

Kingdom of Norway, relating to the ownership of natural resources.59 In Pedicel 

the question concerned interpretation of the scope of the EEA Agreement, 

with regard to wine. The EFTA Court followed a line of reasoning re-

sonating with institutional approaches. The Court found that the decision of 

how to regulate wine had intentionally be left to the Contracting parties; 

                                                
56  Case E-6/96 Tore Wilhelmsen As v Oslo kommune, EFTA Court Report 1997, p. 5. 
57  EFTA Court Report 2000-2001, p. 73. 
58  Case E-3/06 Ladbrokes Ltd. V Staten v/Kutur-og kirkedepartementet and Staten 

v/Landbruks- og matdepartementet, EFTA Court Report 2007, p. 85, see in particular 
paragraphs 42 – 44. 

59  EFTA Court Report 2007, p. 163. The EFTA Court came down on the side of 
homogeneity in the case. 
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therefore a service inseparably linked to the sale of wine would also fall 

outside the scope of the provision on services, in Article 36 EEA.60 A rare 

example of the Court reviewing the limits of an EEA-institution (The EEA 

Joint Committee) is found in Case E-2/97 CIBA and Others v The Norwegian 

State61 where the EFTA Court confirmed that the EEA Joint Committee had 

had competence to adopt a Joint statement authorising derogations for 

Norway. The competence of the Court to decide the issue was contested in 

the case, but the Court confirmed its own jurisdiction to rule on the com-

petences of the EEA Joint Committee.62 

5. Conclusions 

Judicial methodology and methods of interpretation arguably belong to a 

neglected topic within EU law and EEA law. The paper has sought to 

explain why this is the case, by examining the complexity involved in inter-

pretation and application of EU law and EEA law, examining in particular 

the provisions on the single market. The paper suggested that, beyond the 

―constitutional‖ arguments, for long considered a necessary part of all inter-

pretative work in this area, methods even further from the traditional 

―canons of interpretation‖ may be needed to fully account for the case-law 

of the Court of Justice – and possibly the EFTA Court as well.  

This paper merely started sketching out the implications of categorising 

courts as institutional actors, and what such a categorisation might mean, 

drawing on work broadly associated with institutional methodology. The 

paper contends that broadening the traditional approaches within law may 

help in understanding and applying the EEA Agreement as well as the 

Treaties establishing the European Community and the European Union. 

 

 

                                                
60  Case E-4/04 Pedicel AS v Social- og helsedirektoratet, EFTA Court Report 2005, p. 1. 
61  EFTA Court Report 2002, p. 281. 
62  Ibid, paragraphs 20-23. 



Methods of interpretation in EU and EEA law… 59 

 

  

References 

Catherine Barnard: The substantive law of the EU: the four freedoms. Oxford 
University Press, Oxford, 2004. 

Dario Castiglione et. al: Constitutional politics in the European Union. The 
Convention movement and its aftermath. Palgrave, 2007. 

Dóra Guðmundsdóttir: ―Vernd mannréttinda í rétti Evrópusambandsins og 
EES.‖ In Bifröst. Rit lagadeildar Háskólans á Bifröst, Jóhann Haukur 
Hafstein et. al (eds). Bifröst, 2006, p. 155-202. 

Hjalte Rasmussen : The European Court of Justice. GadJura, Copenhagen, 1998.  
Hjalte Rasmussen: On law and policy in the European Court of Justice: a comparative 

study in judicial policymaking. Kluwer, Dordrecht, 1986.  
Jóhann Haukur Hafstein: ―Frjálsir fjármagnsflutningar og einkaréttarleg 

áhrif.‖ In Bifröst, rit Lagadeildar Háskólans á Bifröst, Jóhann Haukur 
Hafstein et. et. al eds.) Bifröst, 2006, p. 289-328. 

Josephine Steiner et al: EU Law, 9th. edition. Oxford University Press, 
Oxford, 2006. 

Kenneth Armstrong: ―Regulating the free movement of goods: institutions 
and institutional change‖ in New legal dynamics of European Union, Jo Shaw 
and Gillian More (eds.). Clarendon Press, Oxford, 1995, p 165-191. 

M. Elvira Méndez-Pinedo: EC and EEA law. A comparative study of the 
effectiveness of European law. Europa Law Publishing, Groningen, 2009.  

Miguel Poiares Maduro: We the Court: The European Court of Justice and the 
European Economic Constitution: critical reading of Article 30 of the EC Treaty. 
Hart, Oxford, 1998, 

Mitchel De S.-O.-L‘E.Lasser: Judicial Deliberations. A Comparative Analysis of 
Judicial Transparency and Legitimacy. Oxford University Press, Oxford, 2004. 

Neville Brown and Tom Kennedy: The Court of Justice of the European 
Communities. Sweet & Maxwell, London 2000. 

Siofra O‘Leary: Employment Law in the European Court of Justice: judicial policy, 
structures and processes. Hart, Oxford, 2002. 

 

 



 
 



 
 

Áhrif heimilisofbeldis á ákvarðanir í 
umgengnismálum 

 
Elísabet Gísladóttir 

 

1. Inngangur1 

Þegar til skilnaðar eða sambúðarslita foreldra kemur þarf að taka 

margvíslegar ákvarðanir sem varða börn þeirra, svo sem hver skuli fara með 

forsjá barns og umgengnisrétt. Við slíkar ákvarðanir þarf ávallt að hafa það 

sem er barninu fyrir bestu að leiðarljósi, sbr. grundvallarreglu 3. gr. Barna-

sáttmála Sameinuðu þjóðanna (hér eftir nefndur barnasáttmálinn). Við mat á 

því hvað samræmist best hagsmunum barnsins hverju sinni er meðal annars 

nauðsynlegt að huga að þeim réttindum sem börnum eru tryggð í öðrum 

ákvæðum barnasáttmálans sem og íslenskum lögum. Almennt er gengið út 

frá því að það sé grundvallarréttur barns að þekkja og njóta umönnunar 

beggja foreldra sinna. Í ákveðnum tilvikum leiða þó önnur réttindi barns til 

þess að nauðsynlegt er að takmarka samneyti þess við foreldra sína. Á það 

einkum við þegar hætt er við að barn verði fyrir ofbeldi eða annars konar 

vanvirðandi meðferð innan veggja heimilisins. Í slíkum tilvikum þarf að huga 

að rétti barns til þess að búa við viðunandi heimilisaðstæður og þeirri 

víðtæku vernd sem tryggja þarf börnum gegn hvers kyns ofbeldi, sbr. einkum 

2. mgr. 6. gr. og 19. gr. barnasáttmálans. Fjölmargar rannsóknir sýna að 

heimilisofbeldi hefur langvarandi og alvarleg áhrif á þroska og líðan barna, 

hvort sem það beinist að þeim sjálfum eða einhverjum nákomnum.
2
 Þegar 

ofbeldi hefur átt sér stað innan veggja heimilisins heldur það oftar en ekki 

áfram þrátt fyrir skilnað eða sambúðarslit foreldra, auk þess sem líkurnar á 

                                                
1
  Greinin byggir á lokaritgerð höfundar til mag.jur prófs við lagadeild Háskóla Íslands: Áhrif 

heimilisofbeldis við ákvarðanir í umgengnis- og forsjármálum, sem skrifuð var á vorönn 2009 undir 
handleiðslu Brynhildar G. Flóvenz. 

2
  Jónína Einarsdóttir, Sesselja Th. Ólafsdóttir og Geir Gunnlaugsson: Heimilisofbeldi gegn 

börnum á Íslandi, bls. 42. Marianne Hester, Chris Pearson og Nicola Harwin: Making an 
Impact, bls. 47 
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því að ofbeldismaðurinn beini ofbeldinu að barninu aukast töluvert við slíkar 

aðstæður.
3
  

Í ljósi þess hversu alvarlegar afleiðingar ofbeldi á heimilum hefur á börn, 

jafnt fyrir og eftir skilnað eða sambúðarslit foreldra, er mikilvægt að ganga úr 

skugga um að börnum sé tryggð fullnægjandi vernd gegn ofbeldi þegar tekin 

er ákvörðun um umgengni barns. Við mat á því er nauðsynlegt að kanna 

hvaða áhrif ofbeldi hafi á niðurstöður slíkra mála. Til þess að varpa ljósi á 

það álitaefni var framkvæmd rannsókn á þeim umgengnismálum sem ráðið 

hefur verið til lykta hér á landi á síðustu tíu árum, eða frá 1. janúar 1999, þar 

sem heimilisofbeldi kemur við sögu. Í þessari grein verður gefið yfirlit yfir 

helstu niðurstöður þeirrar rannsóknar og leitast við að svara hvort og þá 

hvaða áhrif heimilisofbeldi hafi við mat á forsjárhæfni foreldra.  

2. Ákvörðun um umgengnisrétt barns 

2.1 Almennt 

Umgengni barns við foreldra telst vera mikilvægur þáttur í rétti þess til að 

þekkja uppruna sinn og viðhalda tengslum við fjölskyldu sína, sbr. meðal 

annars 3. mgr. 9. gr. barnasáttmálans og 8. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu. 

Í samræmi við það ganga barnalög nr. 76/2003 almennt út frá því að barn 

eigi rétt á reglubundinni umgengni við við foreldri sem það á ekki lögheimili 

hjá, nema slík umgengni teljist andstæð hagsmunum þess, sbr. 1. mgr. 46. gr. 

laganna. Það eru fyrst og fremst foreldrar sem ákveða hvernig umgengni 

skuli háttað, sbr. 3. mgr. 46. gr. barnalaga. Ef foreldrar geta ekki komið sér 

saman um hvernig skipa skuli umgengni geta þeir farið þess á leit að sýslu-

maður úrskurði um inntak umgengnisréttar, sbr. 2. mgr. 47. gr. barnalaga.
4
  

 

 

 

 

                                                
3
  Sjá meðal annars umfjöllun Maria Eriksson og Keith Pringle: „Introduction: Nordic 

Isssues and Dilemmas―, bls. 6 og Marianne Hester: „Violent Men as Good-enough 
Fathers?: A look at England and Sweden―, bls. 779-780. 

4
  Þegar forsjármál er rekið fyrir dómi geta foreldrar jafnframt óskað eftir því að dómstólar 

taki ákvörðun um umgengni, sbr. 4. mgr. 34. gr. barnalaga nr. 76/2003.  
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2.2 Takmörkun á umgengnisrétti 

Ákvæði barnalaga ganga út frá því grundvallarsjónarmiði að barn eigi rétt á 

því að þekkja og umgangast báða foreldra sína, sbr. meðal annars 1. gr. 

barnalaga. Hefur því meginreglan verið sú að sýslumaður viðurkenni gagn-

kvæman umgengnisrétt foreldris og barns. Hins vegar er ljóst að 

umgengnisréttur getur í ákveðnum tilvikum stangast á við önnur réttindi 

barnsins, svo sem vernd þess gegn hvers kyns ofbeldi. Við slíkar aðstæður 

þarf að taka þá ákvörðun sem telst hverju einstöku barni fyrir bestu.  

Þegar ástæða er til þess að óttast um velferð barns hjá umgengnisforeldri, 

svo sem vegna ofbeldis, er hægt að fara ákveðinn milliveg og kveða á um að 

barn njóti takmarkaðrar umgengni eða umgengni undir eftirliti. Þannig 

kemur fram í 4. mgr. 47. gr. barnalaga að sýslumaður geti ákveðið að um-

gengni fari fram undir eftirliti barnaverndarnefndar eða sérstaks 

umsjónarmanns. Umgengni undir eftirliti getur ýmist farið fram í húsa-

kynnum barnaverndarnefndar eða á öðrum stað sem aðilar koma sér saman 

um, jafnvel heimili umgengnisforeldrisins.5 Þegar umgengni er takmörkuð 

með þessum hætti og hlutlaus aðili hefur eftirlit með henni, er verið að stuðla 

að því að barn viðhaldi tengslum við foreldri sitt án þess að velferð þess sé 

stefnt í beina hættu. Eftirlit barnaverndarnefndar getur ýmist falið í sér að 

starfsmaður er viðstaddur allan tímann eða svokallað óboðað eftirlit, sem 

felst í því að starfsmaður kannar aðstæður í nokkur skipti á meðan umgengni 

fer fram, án þess að gera boð á undan sér. 

Eftirlit barnaverndarnefndar getur einnig komið til þegar deilur milli 

foreldra eru miklar og hætta er á því að barn verði vitni að átökum þeirra við 

upphaf eða lok umgengni, sbr. ummæli í athugasemdum með 47. gr. barna-

laga.6 Er þannig viðurkennt að það sé börnum almennt mjög skaðlegt að 

verða vitni að slíkum deilum sem geta jafnvel falið í sér ofbeldi. Með því að 

tryggja með þessum hætti að foreldrar þurfi ekki að eiga samskipti, þrátt fyrir 

umgengni, er öryggi þess foreldris sem hefur verið þolandi heimilisofbeldis, 

sem og barnsins, aukið til muna.
7
  

Umgengni undir eftirliti getur í mörgum tilvikum verið heppilegt úrræði 

og verið barni jafnt sem foreldrum til góðs. Við ákveðnar aðstæður verður 

þó að telja að umgengni sé andstæð högum og þörfum barnsins, hvort sem 

                                                
5
  Alþt. 2002-2003, A-deild, bls. 938-939. 

6
  Alþt. 2002-2003, A-deild, bls. 939.  

7
  Almennt skiptir ekki síður máli fyrir barn að það foreldri sem barnið býr hjá búi ekki við 

ótta um eigið öryggi, enda er erfitt að skapa börnum öruggt og þroskavænlegt umhverfi 
við slíkar aðstæður. Clare Dalton o.fl.: Navigating Custody and Visitation Evaluations in Cases 
with Domestic Violence, bls. 9. 
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hún fer fram undir eftirliti eða ekki. Þegar svo háttar til getur sýslumaður 

ákveðið að umgengni skuli ekki fara fram, sbr. 7. mgr. 47. gr. barnalaga. Í 

athugasemdum í greinargerð með því ákvæði er sérstaklega tekið fram að um 

sé að ræða algera undantekningu frá þeirri meginreglu að foreldri og barn eigi 

rétt á gagnkvæmri umgengni. Þarf því mikið að koma til svo að sýslumaður 

úrskurði beinlínis að engin umgengni skuli fara fram. Þegar mál eru svo 

alvarleg að til greina kemur að leggja bann við umgengni ber sýslumanni 

almennt að kalla eftir umsögn barnaverndarnefndar áður en hann kveður 

upp úrskurð. Sem dæmi um tilvik sem getur orðið til þess að umgengnisrétti 

sé hafnað er sérstaklega nefnt það þegar foreldri hefur hlotið dóm fyrir eða 

beinlínis játað að hafa beitt barnið, eða önnur börn, ofbeldi.8 Þótt ekki sé um 

tæmandi talningu að ræða sýnir umrætt dæmi vel hversu mikið þurfi að koma 

til svo að umgengnisréttur sé ekki viðurkenndur. Þó er ekki útilokað að rétt 

þyki að leggja bann við umgengni þótt viðkomandi hafi verið sýknaður í 

sakamáli fyrir ofbeldi gegn barninu, enda er allur vafi metinn sakborningi í 

hag í slíkum málum, sbr. 108. gr. laga um meðferð sakamála nr. 88/2008 og 

2. mgr. 70. stjórnarskrárinnar. Með hliðsjón af víðtækri vernd barna gegn 

ofbeldi og þeirri meginreglu að það sem er barninu fyrir bestu skuli ávallt 

hafa forgang, ætti slíkur vafi þó frekar að vera metinn barni í hag þegar tekin 

er ákvörðun sem það varðar, svo sem um umgengni.  

3. Áhrif heimilisofbeldis á ákvarðanir um umgengni 

3.1 Almennt  

Mikilvægt er að framkvæmd og útfærsla umgengnisréttar taki ávallt mið af 

því sem er barninu fyrir bestu og að hugað sé að þeirri víðtæku vernd sem 

tryggja þarf börnum gegn ofbeldi. Til þess að kanna hvaða áhrif heimilis-

ofbeldi hefur þegar tekin er ákvörðun um umgengni var framkvæmd 

rannsókn á úrskurðum í umgengnismálum. Farið var yfir öll þau umgengnis-

mál sem hefur verið lokið með úrskurði sýslumannsins í Reykjavík á undan-

förnum tíu árum, eða frá 1. janúar 1999 til 1. mars 2009.9 Hér eftir verður 

skammstöfunin ÚSR notuð um úrskurði sýslumannsins í Reykjavík. 

                                                
8
  Alþt. 2002-2003, A-deild, bls. 939. 

9
  Rannsóknin var takmörkuð við umdæmi sýslumannsins í Reykjavík af 

hagkvæmnisástæðum og á grundvelli þess að um er að ræða stærsta sýslumannsumdæmið. 
Má í því sambandi benda á að umdæmið náði til tæplega 42% íbúa á landinu árið 2008. 
Vefsíða sýslumannsins í Reykjavík, http://www.syslumadur.is (skoðað 20. janúar 2009). 
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Úrskurðir sýslumanns um umgengni eru kæranlegir til dóms- og kirkju-

málaráðuneytisins, sbr. 1. mgr. 78. gr. barnalaga. Var því jafnframt farið yfir 

þá úrskurði ráðuneytisins sem kveðnir voru upp á sama tímabili og ná þeir til 

landsins alls. Verður skammstöfunin ÚDR notuð um úrskurði ráðuneytisins.  

Við könnun á umræddum úrskurðum var gengið út frá víðtækri skil-

greiningu á hugtakinu heimilisofbeldi, það er allt það ofbeldi sem á sér stað 

innan veggja heimilis og beinist að einhverjum nákomnum geranda. Var því 

horft jafnt til þeirra mála þar sem ofbeldi beindist að barninu sjálfu sem og 

þeirra þar sem ofbeldið beindist að öðrum fjölskyldumeðlimum, svo sem 

foreldri.  

3.2 Fjöldi mála  

Á því tímabili sem var til rannsóknar voru kveðnir upp 227 úrskurðir í um-

gengnismálum hjá sýslumanninum í Reykjavík. Í 46 af þeim var því borið við 

að ofbeldi hefði átt sér stað innan veggja heimilisins, eða í rúmlega 20% 

tilvika. Umrædd könnun á umgengnismálum leiddi í ljós að það eru lang-

oftast feður sem eru ásakaðir um ofbeldi innan veggja heimilis, eða í 44 

tilvikum af 46. Er það í samræmi við erlendar rannsóknir á heimilisofbeldi, 

sem sýna að karlmenn eru mun líklegri en konur til þess að beita slíku 

ofbeldi.10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
10  Sjá meðal annars Carl G. Buzawa og Eve S. Buzawa: Domestic Violence, bls. 20.  
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Mynd 1 – Ofbeldi í umgengnismálum: hver er ásakaður um ofbeldi og gegn 

hverjum? 

Á umræddu tíu ára tímabili voru kveðnir upp 133 úrskurðir í um-

gengnismálum hjá dóms- og kirkjumálaráðuneytinu. Í 38 úrskurðum 

ráðuneytisins var með einhverjum hætti fjallað um heimilisofbeldi, eða í 28% 

tilfella. Er það nokkuð hærra hlutfall en í úrskurðum sýslumanns. Má því ætla 

að mál sem varða heimilisofbeldi séu frekar kærð en önnur mál. 

Flestir úrskurðir ráðuneytisins, þar sem heimilisofbeldi kom við sögu, 

vörðuðu sömu mál og farið var yfir hjá sýslumanninum í Reykjavík. Um-

ræddir úrskurðir ráðuneytisins vörðuðu allir meint ofbeldi föður, ýmist gegn 

maka, barni eða hvoru tveggja. Úrskurður sýslumanns var oftar en ekki 

staðfestur að öllu eða mestu leyti, eða í rúmlega 70% tilfella.  

3.3 Heimilisofbeldi sem beinist gegn maka 

Af ákvæðum barnalaga sem og þeim úrskurðum sem farið var yfir í um-

ræddri rannsókn er ljóst að almennt er miðað við að umgengni við foreldri sé 

barni fyrir bestu. Ganga því úrskurðir sýslumanns ávallt út frá því að það sé 

„réttur barnsins til umgengni sem marki grundvöllinn― að niðurstöðunni.11 

Því til stuðnings er vísað til þess að það sé „viðurkennt grundvallarsjónarmið 

í barnarétti, að leggja beri áherslu á að rækta tilfinningatengsl barna og 

foreldra― og „að börn hafi þörf fyrir að hafa samneyti við báða foreldra sína, 

                                                
11
  Eins og meðal annars kemur fram í ÚSR 3/2002. 
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enda þótt þeir búi ekki saman, valdi sérstök atvik því eigi að umgengni barna 

við foreldri þyki andstæð högum og þörfum þeirra―.12  

Í samræmi við ofangreind grundvallarsjónarmið virðist mjög mikið þurfa 

koma til svo að umgengni sé skert. Til marks um það hefur ofbeldi föður 

gegn móður almennt lítil áhrif á umgengni. Má í því sambandi benda á ÚSR 

7/2005  

 

Móðir taldi föður ekki hæfan til þess að hafa umgengni við son sinn, vegna þess 
hversu ofbeldishneigður hann væri. Gerði hún því kröfu um að umgengni yrði 
hafnað á grundvelli 7. mgr. 47. gr. barnalaga. Í málinu kom meðal annars fram að 
samband foreldranna væri mjög erfitt og að faðirinn hefði beitt móður líkamlegu 
og andlegu ofbeldi. Ýmis gögn studdu ásakanir móður, meðal annars gögn frá 
Kvennaathvarfinu og lögreglustjóranum í Reykjavík. Barnið fór að sögn móður 
ekki varhluta af ofbeldinu og því óöryggi sem því fylgdi. Taldi hún að umgengni 
við föður myndi stofna öryggi og hagsmunum drengsins í hættu. Ekki var dregið 
í efa að drengurinn hefði skaðast við að horfa upp á ofbeldi föður gagnvart 
móður og framkomu hans gagnvart þeim. Hins vegar var bent á að sú togstreita 
og reiði sem móðir bæri til föður væri ekki síður skaðleg. Sýslumaður taldi að þau 
gögn sem lágu fyrir í málinu, um ofbeldi föður gegn móður, hefðu ekki þýðingu 
fyrir úrslit málsins. Auk þess tók hann sérstaklega fram að „almennt séð [hafi] 
ofbeldi foreldris gagnvart hinu foreldrinu ekki áhrif á umgengni foreldris og 
barns―. Var kröfu móður því hafnað og kveðið á um reglulega umgengni 
drengsins við föður aðra hverja helgi. Til þess að gæta að samskiptum foreldra 
var þó mælt fyrir um að umgengni skyldi hefjast og ljúka í skólanum.  

 

Af ummælum sýslumanns má ráða að ofbeldi föður gegn móður hafi al-

mennt engin áhrif á umgengni við barn.13 Í málinu er þó sérstaklega tekið 

fram að umgengni skuli hefjast og ljúka á hlutlausum stað. Þannig virðist að 

nokkru leyti reynt að tryggja öryggi móður og hlífa barninu fyrir deilum 

foreldra.  

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið leggur með sama hætti og sýslumaður 

mikla áherslu á að það sé grundvallarréttur hvers barns að fá að umgangast 

foreldra sína. Í þeim tilvikum þar sem niðurstaða sýslumanns er ekki staðfest 

                                                
12
  Má til dæmis benda á ÚSR 2/2009, ÚSR 2/2008, ÚSR 4/2006, og ÚSR 2/2004 

13
  Sambærileg sjónarmið birtast í ÚSR 2/1999, ÚSR 2/2007 og ÚSR 2/2009. Í síðastnefnda 

málinu voru margvísleg gögn sem studdu ásakanir móður um alvarlegt ofbeldi föður og 
hafði hann meðal annars verið sakfelldur fyrir líkamsárás gagnvart henni. Í niðurstöðu 
málsins er tekið fram að ætla megi að ofbeldi föður og erfið samskipti foreldra hafi haft 
slæm áhrif á börnin. Hins vegar var það ekki talið leiða til þess að takmarka skyldi 
umgengni 
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í ráðuneytinu er oftar en ekki kveðið á um rýmri umgengnisrétt. Má til dæmis 

benda á ÚSR 5/2003, þar sem kveðið var á um umgengni barns og föður 

undir óboðuðu eftirliti barnaverndarnefndar, meðal annars á grundvelli þess 

að maðurinn hafði sýnt ofbeldisfulla hegðun gagnvart móður og öðrum 

fjölskyldu. Einnig hafði hann misþyrmt gæludýri barnsins og sýnt af sér dóm-

greindarbrest við framkvæmd umgengni. Faðir kærði niðurstöðuna til dóms- 

og kirkjumálaráðuneytisins, sbr. ÚDR 5/2004. Í úrskurði ráðuneytisins var 

sérstaklega tekið fram að „togstreita milli föður og móður leiði ekki ein og 

sér til þess að umgengni verði takmörkuð―. Þá var vísað til þess að aldrei sé 

heimilt að ganga lengra við að takmarka umgengnisrétt en nauðsynlegt sé til 

að tryggja hagsmuni barnsins. Ráðuneytið taldi ekki sýnt fram á að öryggi 

barnsins væri teflt í tvísýnu með hefðbundinni umgengni, enda höfðu 

ítrekaðar ásakanir móður aðeins beinst að hegðun hans gagnvart henni en 

ekki barninu. Var niðurstaða ráðuneytisins því sú að regluleg umgengni skyldi 

fara fram, án eftirlits.  

Við ákveðnar aðstæður virðist kveðið á um eftirlit með umgengni, jafnvel 

þótt úrskurðaraðili telji umgengni ekki andstæða hagsmunum barnsins. Á 

það til dæmis við þegar barn er mótfallið umgengni og nauðsynlegt þykir að 

koma á jákvæðum tengslum milli barns og foreldris. Kemur það meðal 

annars fram í ÚSR 2/2003, en í því máli lýsti dóttir því yfir að hún vildi alls 

ekki hitta föður sinn, sem hafði áður beitt móður hennar ofbeldi. Sýslumaður 

taldi að umgengni væri ekki andstæð högum stúlkunnar. Hins vegar var talið 

nauðsynlegt að eftirlitsaðili yrði viðstaddur umgengnina til að byrja með, 

enda hafði barnið ekki hitt föður sinn í langan tíma.  

Þegar annað foreldrið heldur því sterklega fram að umgengni sé börnum 

skaðleg virðist í vissum tilvikum koma til greina að mæla fyrir um einhvers 

konar eftirlit, til dæmis þannig að eftirlitsaðili sæki barn við upphaf um-

gengninnar og fari með það aftur heim að henni lokinni. Sú var til dæmis 

niðurstaðan í ÚDR 3/2003. Í því máli kærði móðir úrskurð sýslumanns þar 

sem kveðið var á um umgengni föður við börn aðila. Móðir taldi föður ekki 

hæfan til þess að umgangast börnin og krafðist þess að umgengni yrði undir 

eftirliti. Í málinu lá fyrir staðhæfing frá konunni og fyrrverandi sambýliskonu 

mannsins um ofbeldisfulla og ógnandi hegðun, skapbresti, áfengisvandamál 

og ábyrgðarlausa framkomu mannsins. Jafnframt lá fyrir álit sérfræðings um 

að fyrrverandi stjúpdóttir mannsins hefði orðið vitni að grófu heimilis-

ofbeldi, sem hafði djúpstæð áhrif á líðan hennar. Í niðurstöðu ráðuneytisins 

kemur fram að ekkert í málinu bendi til þess að takmarka þurfi umgengni við 

föður. Engu að síður var talið varhugavert að líta algjörlega framhjá 

fullyrðingum móður. Var því ákveðið að sérstakur tilsjónarmaður myndi 
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gegna því hlutverki að sækja drengina á heimili þeirra og skila þeim þangað 

aftur við lok umgengni. Taldi ráðuneytið slíka tilhögun best til þess fallna að 

leiða í ljós líðan drengjanna og viðhorf þeirra til umgengni.  

Af ofangreindu máli leiðir að aðkoma eftirlitsaðila getur komið til greina 

þegar kanna þarf raunverulega líðan barna í umgengni. Slíkt úrræði virðist 

sömuleiðis notað þegar samskipti foreldra eru mjög erfið og nauðsynlegt 

þykir að hlífa barninu við deilum þeirra, sbr. til dæmis ÚSR 1/2001. Í því 

máli lá fyrir að sambúð foreldra hefði verið stormasöm og að miklir sam-

skiptaörðugleikar væru á milli þeirra. Af þeirri ástæðu var talið nauðsynlegt 

að mæla fyrir um aðstoð tilsjónarmanns barnaverndarnefndar við upphaf og 

lok umgengninnar.
14

 

3.4 Takmörkuð umgengni 

Þótt heimilisofbeldi gegn maka hafi almennt lítil áhrif þegar tekin er 

ákvörðun um umgengnisrétt barns og foreldris virðist þó tekið tillit til slíks 

ofbeldis í ákveðnum tilvikum. Ofbeldi sem beinist að foreldri virðist þó 

einkum hafa áhrif á umgengnisrétt þegar persónuleiki mannsins ber með sér 

ákveðna ofbeldishneigð og sýnt er fram á mjög alvarlegt og ítrekað ofbeldi af 

hans hálfu. Má í því sambandi benda á ÚSR 2/2006  

 

Móðir hélt því fram að föður væri ekki treystandi til þess að umgangast barn 
þeirra þar sem hann væri ofbeldismaður. Vísaði hún meðal annars til þess að 
hann hefði á meðan á sambúð þeirra stóð tekið brjálæðisköst og beitt hana 
andlegu sem og líkamlegu ofbeldi. Gögn frá Kvennaathvarfi sem og ýmis 
læknisvottorð studdu ásakanir móður um heimilisofbeldi. Önnur barnsmóðir 
mannsins bar því einnig við að hann hefði beitt sig ofbeldi og lagði fram ýmis 
áverkavottorð því til stuðnings. Hafði sú síðarnefnda jafnframt meinað honum 
umgengni við son þeirra. Auk þess var því haldið fram að maðurinn hefði beitt 
tvær eldri dætur sínar ofbeldi. Faðirinn neitaði því að hafa beitt fyrrverandi konur 
sínar ofbeldi. Hins vegar tók núverandi sambýliskona hans undir að hann væri 
skapmikill og bráður. Barnaverndarnefnd gaf álit sitt í málinu og ræddi við báða 
aðila. Í viðtalinu við föður, þar sem rætt var um meint ofbeldi, átti hann erfitt 
með að hemja skap sitt og gat ekki sýnt starfsmönnum lágmarks kurteisi. Það var 
mat barnaverndarnefndar að faðirinn hefði augljóslega beitt fyrrverandi 
sambýliskonur sínar miklu andlegu og líkamlegu ofbeldi. Var það einnig 
niðurstaða nefndarinnar að sveiflukennt skaplyndi mannsins væri skaðlegt fyrir 
barnið, sem var ungt að aldri. Í niðurstöðu sýslumanns kemur meðal annars fram 
að „þörf barna til þess að þekkja uppruna sinn, þar á meðal kynnast föður, [sé] 
mikilvæg grundvallarþörf―. Hins vegar var tekið fram að slík umgengni ætti fyrst 

                                                
14  Sambærilega niðurstöðu var að finna í ÚSR 3/2004 og ÚSR 3/2006. 



70  Elísabet Gísladóttir 

 

  

og fremst að vera uppbyggileg en ekki niðurbrjótandi. Vegna skorts á hæfileikum 
föður til þess að stjórna skapi sínu var ákveðið að takmarka umgengni. Var því 
ákveðið að umgengni skyldi eiga sér stað einn dag í mánuði undir eftirliti 
barnaverndarnefndar.  

 

Af umræddu máli leiðir að umgengni undir eftirliti, sbr. 4. mgr. 47. gr. barna-

laga, geti komið til greina þegar skapgerð og ofbeldishneigð föður gefur 

ástæðu til þess að óttast um velferð barnsins. Slík sjónarmið birtast jafnframt 

í ÚSR 3/1999. 

 

Móðir fór fram á að umgengni föður við syni sína yrði hafnað, þar sem hún 
óttaðist um öryggi drengjanna hjá föður. Móðirin hélt því fram að hún hefði 
orðið fyrir miklu andlegu og líkamlegu ofbeldi á sambúðartímanum og lá meðal 
annars fyrir að hún flutti í Kvennaathvarfið eftir að sambúð þeirra lauk. Auk þess 
kom fram að hann hafði áður beitt fyrrverandi sambýliskonu sína ofbeldi og 
hafði jafnframt verið grunaður um alvarlegt kynferðislegt ofbeldi gagnvart 
fyrrverandi stjúpsyni sínum. Móðir í málinu hafði einnig grunað hann um slíkt 
ofbeldi gagnvart syni þeirra en engin gögn studdu slíkt. Núverandi eiginkona 
mannsins hafði auk þess leitað þrisvar í Kvennaathvarfið og að minnsta kosti 
einu sinni reynt að sækja um skilnað við manninn. Í matsgerð sálfræðings kom 
meðal annars fram að faðir væri með „ákveðna skapgerðargalla, sem einkennast 
af óstöðugleika og óþroskuðu tilfinningalífi, sterkri afneitun og bælingu á því sem 
miður fer og réttlætingu á eigin gerðum. Atferli hans einkennist af leikrænum 
tilburðum og sjálfsmiðaðri hugsun. Einstaklingur með þannig skapgerð hagræðir 
oft raunveruleikanum í samræmi við eigin þarfir og trúa því sjálfir að þeir fari 
með rétt mál. Tilfinningatengsl hans eru á hans eigin sjálfmiðuðu forsendum. Ef 
hann fær ekki þörfum sínum fullnægt má búast við sterkum reiðiviðbrögðum og 
jafnvel dómgreindarlausum viðbrögðum―. Að mati sérfræðings eru þetta 
einkenni sem fara oft saman við kynferðislega misbeitingu, einkum gagnvart 
börnum. Var þó sérstaklega tekið fram að það sannaði ekki sekt hans um slíkt. 
Sýslumaður leitaði eftir áliti barnaverndarnefndar en þar kom meðal annars fram 
að nauðsynlegt væri að takmarka umgengni vegna samskiptaörðugleika foreldra. 
Einnig virtist drengjunum líða illa með föður og voru þeir með lítil sem engin 
tengsl við hann. Jafnframt var talið að forsaga málsins og skapgerðargallar föður 
væru ástæða til þess að fara varlega í umgengni, að minnsta kosti til að byrja með. 
Samkvæmt tillögum barnaverndarnefndar var niðurstaða sýslumanns sú að 
umgengni skyldi fara fram undir eftirliti í húsakynnum félagsþjónustunnar einn 
dag í mánuði.  

 

Rúmlega tveimur árum síðar kom annað umgengnismál sömu aðila til kasta 

sýslumanns, sbr. ÚSR 2/2001. Í umsögn barnaverndarnefndar í því máli kom 

meðal annars fram að það væri afdráttarlaus vilji drengjanna að umgangast 
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ekki föður sinn. Þá kom fram að hátterni föður veki ótta hjá bræðrunum og 

valdi þeim miklum kvíða og vanlíðan. Framkoma föður var auk þess talin 

svo ógnandi að einn eftirlitsaðili var ekki talinn duga til þess að hafa yfir-

umsjón með umgengninni. Af þeirri ástæðu var ákveðið að sálfræðingur frá 

embætti sýslumannsins í Reykjavík skyldi hafa eftirlit ásamt starfsmanni 

barnaverndarnefndar Reykjavíkur. Tengslapróf leiddu í ljós að drengirnir 

hefðu lítil sem engin tilfinningatengsl við föður sinn og þau tengsl sem voru 

til staðar voru ákaflega neikvæð. Helstu ástæður neikvæðrar afstöðu þeirra 

voru taldar vera að hann hefði oft misst stjórn á skapi sínu í viðurvist þeirra 

og sært tilfinningar þeirra með því að fara niðrandi orðum um móður og 

stjúpföður. Í niðurstöðu sýslumanns segir að telja megi „ljóst á grundvelli 

svo einbeitts vilja barnanna til að hafna umgengni við föður sem og á 

grundvelli gagna er fyrir liggja í málinu um framkvæmd umgengninnar, að 

framganga og orð föður hafi fælt börnin frá umgengni við hann [...]. Með 

vísan til grundvallar meginreglunnar um rétt barns til umgengni við forsjár-

laust foreldri, ungs aldurs drengjanna og mikilvægi þess að drengirnir haldi 

þó sambandi við föður sinn og fjölskyldu hans, þykir rétt að ákveða að 

umgengni drengjanna [...] og föður þeirra, [...], verði undir eftirliti―.  

Af framangreindum málum er ljóst að umgengnisréttur er mjög sterkur, 

jafnvel þegar fyrir liggur að börn vilja alls ekki umgengni. Þótt það geti 

vissulega verið barni í hag að byggja upp jákvæð tengsl við báða foreldra sína 

getur umgengni í ákveðnum tilvikum verið fremur skaðleg en gagnleg. Á það 

ekki síst við þegar börnum líður illa í umgengni og framkoma foreldris er 

ógnandi.15 Þó að umgengni undir eftirliti komi í veg fyrir líkamlegt ofbeldi 

gegn börnum getur enn verið hætta á andlegu ofbeldi, eins og virðist vera 

raunin í ofangreindu máli. Má því draga í efa að umgengni undir eftirliti hafi 

verið börnunum fyrir bestu og til þess fallin að tryggja nægilega vernd gegn 

áframhaldandi ofbeldi.  

3.5 Tengsl milli ofbeldis gegn maka og ofbeldis gegn barni 

Niðurstöður rannsóknar þeirrar sem gerð var á umgengnismálum benda til 

þess að menn sem beiti konur sínar ofbeldi séu einnig líklegir til þess að beita 

börnin sín ofbeldi, fyrr eða síðar. Er það í samræmi við ýmsar aðrar 

rannsóknir á heimilisofbeldi.16 Í þeim málum þar sem feður voru ásakaðir um 

                                                
15
  Marianne Hester: „Two Steps Forward and Three Steps Back? Children, Abuse and 

Parental Access in Denmark―, bls. 205-206.  
16
  Sjá meðal annars Jeffrey L. Edleson: „The Overlap Between Child Maltreatment and 

Woman Battering―, bls. 135-136 og Marianne Hester, Chris Pearson og Nicola Harwin: 
Making an Impact, bls. 31-32.  
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heimilisofbeldi gegn maka sínum var því einnig haldið fram að slíkt ofbeldi 

hefði beinst að börnum aðila í tæplega helmingi tilvika. Í niðurstöðum um-

gengnismála virðist samt sem áður, með sama hætti og í forsjármálum, lítið 

hugað að þeim tengslum sem ríkja á milli ofbeldis gegn maka og ofbeldis 

gegn börnum. Þó virðist að einhverju leyti tekið mark á slíku, einkum þegar 

um mjög alvarlegt ofbeldi er að ræða, sbr. ofangreind mál.  

Ofbeldi gegn börnum á sér oft ekki stað fyrr en eftir samvistarslit 

foreldra, sbr. til dæmis ÚSR 3/2008. Í því máli kom fram að faðir hefði beitt 

móður ítrekuðu ofbeldi í hjúskap. Síðar báru börn aðila því við að faðir 

þeirra hefði beitt þau andlegu og líkamlegu ofbeldi í umgengni. Sömuleiðis 

má benda á ÚSR 4/2006, þar sem móðir hélt því fram að faðir hefði ítrekað 

lagt á sig hendur á meðan á sambúð þeirra stóð. Jafnframt lýstu öll börn aðila 

skapofsa og reiði föður og sögðust þau hafa orðið fyrir líkamlegu ofbeldi eða 

orðið vitni að slíku gagnvart systkinum sínum. Börnin sjálf vildu annaðhvort 

enga eða takmarkaða umgengni. Þrátt fyrir það taldi sýslumaður nauðsynlegt 

að leggja áherslu á að rækta tilfinningatengsl barnanna við báða foreldra. Var 

því niðurstaðan sú að börnin skyldu fara í reglubundna umgengni til föður. 

Þó var tekið tillit til vilja barnanna að því leyti að aðeins var kveðið á um að 

þau myndu gista eina nótt aðra hvora helgi. 

3.6 Heimilisofbeldi sem beinist gegn barni 

Eins og að framan greinir ganga úrskurðir sýslumanns ávallt út frá því að það 

sé barni fyrir bestu að umgangast báða foreldra sína. Þarf því mjög mikið að 

koma til svo fallist sé á að beita 7. mgr. 47. gr. barnalaga og kveða á um að 

umgengnisréttar njóti ekki við. Jafnvel þótt foreldri brjóti gegn forsjár-

skyldum sínum og beiti barn sitt ofbeldi, er umgengnisréttur almennt viður-

kenndur. Þannig hefur líkamlegt og andlegt ofbeldi sem beinist beinlínis gegn 

börnum ekki endilega þau áhrif að umgengni sé hafnað. Sem dæmi um það 

má nefna ÚSR 3/2008, þar sem börn aðila lýstu því yfir að þau vildu alls 

enga umgengni. Í viðtölum við sérfræðinga sögðu börnin frá því að faðir 

þeirra kæmi illa fram og beitti þau andlegu og líkamlegu ofbeldi. Töldu þau 

sig upplifa yfirvofandi ógn á heimilinu og tóku meðal annars fram að faðir 

þeirra beitti heimilisdýrið einnig harðræði. Ýmislegt benti til þess að 

maðurinn væri ofbeldisfullur og bar móðir því við að hann hefði einnig beitt 

hana ofbeldi þegar þau voru í sambúð. Jafnframt var líðan barnanna slæm og 

báru þau þess ýmis merki að hafa búið við ofbeldi. Engu að síður var talið að 
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það væri börnunum fyrir bestu að umgangast föður sinn með reglubundnum 

hætti.17 

Þótt sýslumaður hafni því að nauðsynlegt sé að takmarka umgengni vegna 

meints ofbeldis föður er stundum kveðið á um að eftirlit skuli eiga sér stað í 

nokkur skipti, áður en hefðbundin umgengni hefst. Á það einkum við þegar 

börn vilja alls ekki hitta föður sinn og eru jafnvel hrædd við hann. Var það til 

dæmis niðurstaðan í ofangreindum ÚSR 3/2008, þar sem kveðið var á um að 

eftirlit skyldi vera með umgengninni fyrstu fjögur skiptin. Má í því sambandi 

einnig nefna ÚSR 3/2002, þar sem móðir áskaði föður um að hafa beitt sig 

og börn þeirra ofbeldi. Jafnframt kom fram að dóttir mannsins hefði kært 

hann fyrir misþyrmingu og ofbeldi, en málið var fellt niður. Ekki var talið 

sýnt fram á nægilegar ástæður til þess að takmarka umgengni. Hins vegar 

taldi sýslumaður nauðsynlegt að endurvekja traust barnanna á föður sínum 

og tryggja ákveðið jafnvægi. Var því ákveðið að umgengni skyldi fyrst um 

sinn vera undir eftirliti barnaverndarnefndar. Eftir nokkur skipti skyldi meta 

hvort þörf væri á áframhaldandi aðkomu nefndarinnar.  

Jafnvel þegar sýnt er fram á alvarlegt ofbeldi föður gegn börnum og 

skýran vilja barna til þess að fara ekki í umgengni virðist það ekki talin 

nægileg ástæða til þess að kveða á um að umgengnisréttar njóti ekki við. 

Endurspeglast það meðal annars í ÚSR 4/2005, þar sem börn aðila héldu því 

fram að faðir þeirra hefði beitt þau ofbeldi og neituðu því að fara í um-

gengni. Ýmis gögn studdu ásakanir barnanna, meðal annars sjúkraskýrslur, 

vottorð lækna og lögregluskýrslur. Skýrsla sérfræðings benti jafnframt til þess 

að börnin upplifðu mikið öryggisleysi og hræðslu gagnvart föður sínum. 

Taldi barnaverndarnefnd það þar að auki andstætt högum og þörfum 

barnanna að umgangast föður. Í niðurstöðu sinni tekur sýslumaður fram að 

mjög alvarleg atvik eða aðstæður þurfi að vera fyrir hendi til þess að kveðið 

sé á um að umgengnisréttur sé ekki til staðar. Þá kemur fram að faðir sé 

borinn þungum ásökunum en að engin lögreglurannsókn hafi farið fram, auk 

þess sem faðir hafi hvorki hlotið dóm fyrir né viðurkennt ofbeldið. Var 7. 

mgr. 47. gr. því ekki talin eiga við. Hins vegar var talið nauðsynlegt að taka 

tillit til vilja barnanna, sem bæði voru orðin stálpuð, og því hafnað að kveða 

á um inntak umgengnisréttar, sbr. 6. mgr. 47. gr. barnalaga.  

                                                
17
  Sambærileg sjónarmið koma fram í ÚSR 3/2004, þar sem móðir og börn lýsa því yfir að 

þau hafi orðið fyrir ofbeldi af hendi föður. Samt sem áður talið að börnin hafi þörf á 
samneyti við föður sinn og kveðið á um reglulega umgengni. 
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Af þeim umgengnisúrskurðum sem kveðnir hafa verið upp hjá sýslu-

manninum í Reykjavík á síðustu tíu árum er aðeins að finna eitt mál þar sem 

fallist var á að umgengni teldist andstæð hag barnsins, sbr. ÚSR 2/2008 

 

Móðir krafðist þess að föður yrði meinuð umgengni við dætur sínar. Móðirin 
hélt því fram að eldri dóttir aðila hefði verið beitt kynferðislegu ofbeldi af hálfu 
föður og taldi því að það væri beinlínis hættulegt fyrir dætur sínar að umgangast 
hann, sbr. 7. mgr. 47. gr. barnalaga. Gögn málsins, meðal annars álitsgerð 
sérfræðings, bentu til þess að slíkt ofbeldi hefði átt sér stað. Auk þess lýsti eldri 
dóttirin því yfir að hún vildi ekki hitta föður sinn og sagði að hann væri vondur 
við sig. Starfsmenn barnaverndarnefndar Reykjavíkur töldu ennfremur að það 
væri andstætt högum stúlknanna að umgangast föður sinn. Það var jafnframt mat 
sérfræðings hjá Barnahúsi að umgengni eldri dóttur við föður myndi að svo 
stöddu hafa áhrif til hins verra á líðan barnsins. Í úrskurði sýslumanns kemur 
fram að „það [sé] meginmarkmið umgengnisréttar að barn fái notið þeirrar 
umgengni og samskipta við foreldri sitt sem það hefur þörf fyrir. Ýmsar 
aðstæður fólks eru þess valdandi að börn og foreldrar fá ekki notið fullrar 
umgengni. Úrlausnir í umgengnismálum eiga fyrst og fremst að tryggja það að 
barn njóti umgengninnar sem mannréttinda. Í máli þessu hefur eldri dóttir aðila 
lýst yfir þeim vilja sínum að hún óski ekki eftir að hitta föður sinn. Það er mat 
sýslumanns að mikilvægt sé að virða vilja og óskir barnsins og þær aðstæður sem 
það býr við. Umgengnistilhögun verður að vera út frá hagsmunum og þörfum 
barnsins. Með vísan til umsagnar barnaverndarnefndar Reykjavíkur og álits 
sérhæfðs rannsakanda Barnahúss og með vísan til aðstæðna barnsins [...] þykir 
sýnt fram á að það sé andstætt hagsmunum barnsins að eiga umgengni við föður 
sinn. Þykir því verða hafna beiðni föður um umgengni við eldri dóttur sína að 
svo stöddu―. Hins vegar var talið að yngri dóttir aðila ætti að umgangast föður 
sinn, undir eftirliti barnaverndarnefndar.  

 

Af umræddum úrskurði má ráða að það komi nánast einungis til greina að 

kveða á um að umgengni skuli ekki eiga sér stað þegar sýnt er fram á alvarl-

egt ofbeldi gegn barni og talið er að það sé ótvírætt skaðlegt fyrir barnið að 

umgangast ofbeldismanninn. Alvarlegt ofbeldi gegn systkinum virðist á hinn 

bóginn hafa takmörkuð áhrif. Þannig var kveðið á um að yngri systir 

stúlkunnar skyldi fara í umgengni við föður þrátt fyrir hið meinta kyn-

ferðislega ofbeldi. Þó var talið rétt að slík umgengni færi fram undir eftirliti, 

að minnsta kosti til að byrja með.
18

  

                                                
18
  Má einnig benda á ÚSR 1/1999. Í því máli var kveðið á um umgengni stúlkna við föður 

sinn, þrátt fyrir að hann hefði verið dæmdur fyrir kynferðisbrot gagnvart eldri systrum 
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Jafnvel í þeim tilvikum þar sem talið er rétt að umgengni fari ekki fram 

virðist það einungis vera tímabundið, sbr. ummæli sýslumanns í ofangreindu 

máli um að umgengnisréttur sé ekki viðurkenndur „að svo stöddu―. Einnig 

hefur verið úrskurðað um umgengni við föður þrátt fyrir að hann hafi verið 

dæmdur fyrir kynferðisbrot gegn barninu, sbr. ÚDR 8/2004. Í því máli kærði 

móðir úrskurð sýslumanns um umgengni föður við börnin sín. Faðirinn 

hafði áður verið dæmdur fyrir kynferðisbrot gagnvart dóttur sinni og vildi 

stúlkan alls ekki umgangast hann. Í niðurstöðu sýslumanns, sem var staðfest 

af ráðuneytinu, kom fram að ekki yrði litið framhjá þeirri misnotkun sem 

maðurinn hafði gerst sekur um. Var því ákveðið að umgengni skyldi fara 

fram undir eftirliti barnaverndarnefndar.  

3.7 Rangar ásakanir 

Því hefur stundum verið haldið fram að rangar ásakanir um ofbeldi gegn 

börnum séu algengar í umgengnis- og forsjármálum.19 Þá hafa verið settar 

fram kenningar um að annað foreldrið, oftast móðir, stefni í ákveðnum til-

vikum markvisst að því að koma í veg fyrir að börn eigi samskipti við föður 

sinn og beiti öllum mögulegum úrræðum til þess að draga úr tengslum þeirra 

á milli. Í því sambandi hefur því verið borið við að mæður reyni eftir fremsta 

megni að hafa áhrif á börnin sín í þeim tilgangi að snúa þeim gegn föður og 

jafnvel fá þau til þess að ranglega ásaka hann um ofbeldi.20 Hefur þetta verið 

nefnt PAS heilkennið (e. parental alienation syndrom) en það hugtak var 

upphaflega sett fram til þess að útskýra fjölda ásakana um kynferðislega 

misnotkun í tengslum við deilur um forsjá, umgengni og búsetu. Þessi 

kenning hefur verið mjög umdeild og hafa ýmsir fræðimenn dregið í efa að 

hún eigi við fullnægjandi rök að styðjast.21 

Niðurstöður þeirrar rannsóknar sem framkvæmd var á umgengnis- og 

forsjármálum benda ekki til þess að rangar ásakanir um ofbeldi séu algengar í 

                                                                                                           
þeirra. Þó var talið nauðsynlegt að fara hægt í sakirnar og kveða á um umgengni undir 
eftirliti.  

19
  Thea Brown: „Fathers and Child Abuse Allegations in the Context of Seperation and 

Divorce―, bls. 370-371. Sjá til dæmis umfjöllun hjá Félagi um foreldrajafnrétti: Hvers vegna?, 
bls. 12 og Feður og börn á nýrri öld, bls. 81. 

20
  Dæmi eru um það að feður haldi því fram að móðir hafi verið með áróður gegn föður og 

þannig fengið börnin til þess að ásaka hann um ofbeldi, sbr. til dæmis ÚSR 4/2006, sbr. 
ÚDR 2/2007. Í því máli hélt faðir því fram að móðirin hefði heilaþvegið syni þeirra og 
fengið þá til að ásaka hann um harðræði.  

21
  Peter G. Jaffe, Nancy K. D. Lemon og Samantha E. Potsson: Child Custody and Domestic 

Violence, bls. 34 og 52-53. Thea Brown: „Fathers and Child Abuse Allegations in the 
Context of Seperation and Divorce―, bls. 370-371.  
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slíkum málum. Þvert á móti virtust ásakanir um ofbeldi yfirleitt styðjast við 

einhver gögn, hvort sem þau myndu þykja nægileg til sakfellis í sakamáli eða 

ekki.22 Auk þess kemur fram í ýmsum erlendum rannsóknum að einungis um 

5% ásakana um ofbeldi í slíkum málum séu vísvitandi rangar.23 Aftur á móti 

er talið að röng neitun ofbeldismanns sé mun algengari.24  

Þótt meirihluti ásakana um heimilisofbeldi virðist að minnsta kosti eiga 

sér einhverja stoð í raunveruleikanum eru dæmi um mál þar sem engin göng 

virðast styðja slíkar fullyrðingar. Á það til dæmis við um ÚSR 1/2005, þar 

sem móðir grunaði að faðir hefði misnotað dætur þeirra kynferðislega. 

Ekkert í málinu benti hins vegar til þess að slíkar ásakanir væru á rökum 

reistar og stúlkurnar vildu báðar umgangast föður sinn. Var því kveðið á um 

reglulega umgengni. Þegar ekkert kemur fram við meðferð umgengnismáls 

sem styður fullyrðingar foreldris um að umgengni sé andstæð hag eða 

þörfum barnsins ber að sjálfsögðu að úrskurða um reglulega umgengni. Hins 

vegar verður sem fyrr segir að varast að gera of strangar kröfur um sönnun 

og meta allan vafa barninu í hag.  

5. Hver á umgengnisréttinn í raun? 

Þótt umgengnisréttur feli í sér gagnkvæman rétt barns og foreldris til reglu-

bundinnar umgengni er mikilvægt að hafa í huga að fyrst og fremst er um að 

ræða rétt barnsins, sbr. meðal annars 3. mgr. 9. gr. barnasáttmálans. Ber 

inntak umgengnisréttar því ávallt að miða við hagsmuni og þarfir barnsins, 

enda á það sem er barninu fyrir bestu ávallt að ráða för þegar réttur barns og 

foreldris stangast á, sbr. 3. gr. barnasáttmálans.25 Af orðalagi framangreindra 

úrskurða má sömuleiðis ráða að umgengnisréttur feli einkum í sér rétt 

barnsins, sbr. meðal annars ÚSR 2/2008, þar sem fram kemur að „úrlausnir í 

umgengnismálum eiga fyrst og fremst að tryggja það að barn njóti 

umgengninnar sem mannréttinda―. Þegar betur er að gáð virðast niðurstöður 

í umgengnismálum þó yfirleitt fremur ganga út frá rétti foreldris. Í ákveðnum 

tilvikum er nánast eins og um sé að ræða skyldu barns til þess að umgangast 

foreldri, án þess að raunverulega sé metið hvort umgengni sé barninu fyrir 

                                                
22
  Nicholas Balab og Nico Trocméa: „False Allegations of Abuse and Neglect when Parents 

Separate―, bls. 1134-1135. 
23
  Voldsutøvende fedre og omsorg, bls. 5.  

24
  Einat Peled: „Parenting by Men who Abuse Women: Issues and Dilemmas―, bls. 173. 

25
  Mänskliga rättigheter för barn, bls. 27.  

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V7N-4HK04KV-5&_user=3460687&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000060667&_version=1&_urlVersion=0&_userid=3460687&md5=78291e1556a2fb0fc5b5b8dc31a3eb1d#aff2
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V7N-4HK04KV-5&_user=3460687&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000060667&_version=1&_urlVersion=0&_userid=3460687&md5=78291e1556a2fb0fc5b5b8dc31a3eb1d#aff1
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bestu.26 Þannig eru dæmi um að börn séu þvinguð í umgengni, þrátt fyrir að 

hafa orðið fyrir ofbeldi af hendi föður og lýst yfir eindregnum vilja til þess að 

umgangast hann ekki, sbr. til dæmis fyrrnefndur ÚSR 3/2008. 

Þegar fjallað er um umgengnisrétt barns er oft á tíðum vísað til þess 

hversu mikilvægt það sé fyrir barn að viðhalda tilfinningatengslum við báða 

foreldra. Hins vegar virðast slík tengsl ekki ráða úrslitum umgengnismála og 

er almennt kveðið á um umgengni þótt tengsl barns við foreldri séu nánast 

engin eða jafnvel neikvæð, eins og meðal annars kom fram í framangreindum 

ÚSR 2/2001. Jafnframt má benda á að önnur tilfinningatengsl barns eru lítið 

sem ekkert vernduð í íslenskri löggjöf. Sem dæmi um það má nefna að barn á 

engan sjálfstæðan umgengnisrétt við stjúpforeldri við samvistarslit eða andlát 

samkvæmt barnalögum, óháð því hvort barn hafi tengst því djúpum 

tilfinningatengslum. Í slíkum tilvikum virðist umgengnisréttur ekki miða við 

það sem er barninu fyrir bestu.27  

Þótt ákvæði barnalaga kveði á um skyldu foreldris til þess að rækja 

umgengni við barn sitt eru engin úrræði í lögunum til þess að þvinga fram 

slíka umgengni ef foreldrið er því mótfallið. Á hinn bóginn getur foreldri 

óskað eftir því að knúið verði á um umgengni með dagsektum eða jafnvel 

beinni aðfaragerð, óháð vilja barnsins. Þessi munur er yfirleitt rökstuddur 

með vísan til þess að það geti ekki talist barninu fyrir bestu að umgangast 

foreldri sem vilji ekkert með það hafa.28 Framangreindir úrskurðir í um-

gengnismálum bera hins vegar með sér að það sé nánast undantekningarlaust 

talið barni fyrir bestu að umgangast foreldra sína, óháð því hvort slíkt 

samneyti geti að einhverju leyti verið skaðlegt. Má í því sambandi benda á 

fyrrnefndan ÚSR 2/2006, þar sem talið var að sveiflukennt skaplyndi föður 

gæti haft slæm áhrif á börnin. Hins vegar var vísað til þess að þörf barna til 

þess að kynnast föður væri mikil grundvallarþörf og því ákveðið að 

umgengni skyldi fara fram. Telja verður að umgengni við ofbeldisfullt 

foreldri sé ekki síður andstæð hagsmunum barns en umgengni við foreldri 

sem hefur ekki áhuga á því að eiga samneyti við barn sitt.29 Virðist um-

                                                
26
  Sambærileg sjónarmið virðast ríkjandi í sænskum rétti, sbr. umfjöllun Gudrun Norborg: 

„Barnfrid? Rättens möjligheter att skydda barn: Straffrättsligt respektive vid vårdnad eller 
umgänge―, bls. 195-196. 

27
  Má til hliðsjónar benda á umfjöllun hjá hjá Kay Pasley og Marilyn Ihinger-Tallman: 

Stepparenting, bls. 226-227. 
28
  Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 237.  

29
  Marianne Hester: „Two Steps Forward and Three Steps Back? Children, Abuse and 

Parental Access in Denmark―, bls. 205-206. Christine Harrison „Implacably Hostile or 
Appropriately Protective? Women Managing Child Contact in the Context of Domestic 
Violence―, bls. 385. 
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gengnisréttur samkvæmt núgildandi lögum og lagaframkvæmd því í raun 

mjög foreldramiðaður. Mikilvægt er að endurskoða þá nálgun, enda eru það 

fyrst og fremst hagsmunir barnsins sem eiga að ráða niðurstöðum í um-

gengnismálum.  

6. Lokaorð 

Í ákvæðum barnasáttmálans sem og íslenskum lögum er gengið út frá því að 

barn eigi rétt á því að umgangast með reglubundnum hætti báða foreldra 

sína, óháð því hvort þau fari með forsjá, sbr. 3. mgr. 9. gr. barnasáttmálans 

og 46. gr. barnalaga. Hins vegar er ljóst að hefðbundin umgengni getur stefnt 

hagsmunum barns í voða, svo sem þegar ofbeldi hefur átt sér stað innan 

veggja heimilisins. Þegar svo háttar til er því mögulegt að takmarka umgengni 

og jafnvel kveða á um að hennar njóti ekki við, sbr. 47. gr. barnalaga. 

Niðurstöður þeirrar rannsóknar sem gerð var á úrskurðum í um-

gengnismálum bera hins vegar með sér að umgengnisrétti er nær aldrei 

hafnað á grundvelli þess að ofbeldi hafi átt sér stað innan veggja heimilisins. 

Þannig hefur heimilisofbeldi föður gegn móður almennt lítil áhrif á umg-

engnisrétt og þarf mikið að koma til svo að umgengni sé takmörkuð á 

grundvelli slíks ofbeldis. Jafnvel í þeim tilvikum þar sem börn hafa sjálf orðið 

fyrir ofbeldi innan veggja heimilisins er nánast undantekningarlaust kveðið á 

um að umgengni skuli fara fram, óháð vilja barnanna sjálfra. Til marks um 

það hversu sterkur umgengnisrétturinn er í íslenskum rétti hefur aðeins í einu 

máli á undanförnum tíu árum verið talið að umgengni sé andstæð högum og 

þörfum barns  

Þótt sú grundvallarregla barnasáttmálans, að það sem er barninu fyrir 

bestu skuli ávallt hafa forgang við ákvarðanir sem varða börn, sé sérstaklega 

lögfest hér á landi virðist töluvert skorta á að raunverulega sé metið hvaða 

tilhögun samræmist best hagsmunum barns hverju sinni. Á það einkum við í 

umgengnismálum, þar sem gengið er út frá því sem nánast ófrávíkjanlegum 

„grundvallarrétti― barns að umgangast föður, óháð því hvort það geti að 

einhverju leyti verið skaðlegt. Í ákveðnum tilvikum eru börn jafnvel þvinguð 

til samneytis við foreldri sem beitt hefur þau ofbeldi innan veggja heimilisins. 

Draga má í efa að það séu raunverulega hagsmunir barns sem ráði för í 

slíkum málum, enda getur það aldrei talist barni fyrir bestu að verða fyrir 

ofbeldi eða annars konar misnotkun. Virðist umgengnisréttur samkvæmt 

íslenskum lögum því í raun fremur fela í sér rétt foreldris en barns. Mikilvægt 
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er að endurskoða þá nálgun, enda eiga hagsmunir barns ávallt að vega þyngra 

en hagsmunir foreldra, sbr. 3. gr. barnasáttmálans.  

Með hliðsjón af því hversu lítil áhrif heimilisofbeldi hefur þegar tekin er 

ákvörðun um umgengnisrétt barns má draga í efa að börnum sé tryggð full-

nægjandi vernd gegn ofbeldi í íslenskri réttarframkvæmd. Samræmist það illa 

þeirri þjóðréttarlegu skuldbindingu Íslands að tryggja öllum börnum vernd 

gegn hvers kyns illri meðferð, sbr. 19. gr. barnasáttmálans. Verður því að 

telja æskilegt að endurskoða íslensk lög og lagaframkvæmd og auka vægi 

heimilisofbeldis við ákvarðanir sem varða börn með einum eða öðrum 

hætti.
30

 Ennfremur er nauðsynlegt að kveða eða umgengni sé barni fyrir 

bestu, meðal annars með hliðsjón af þeirri vernd sem tryggja þarf börnum 

gegn ofbeldi. Slíkt myndi auka líkurnar á því að niðurstöður umgengnismála 

væru raunverulega í samræmi við hagsmuni barna og stuðla að því að öryggi 

og velferð þeirra séu tryggð í hvívetna.  
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Lögmætisreglan í framkvæmd  
opinberra eftirlitsstofnana 

 
Eiríkur Jónsson1 

 

1. Inngangur 

Í kjölfar bankahrunsins síðastliðið haust hefur talsverð umræða farið fram 

um starfsemi Fjármálaeftirlitsins og annarra eftirlitsstofnana og hvað þær 

gerðu eða gerðu ekki til að afstýra því hruni sem varð. Í þessari umræðu 

hefur nokkuð borið á sjónarmiðum í þá veru að reglur stjórnsýsluréttarins 

hafi þvælst fyrir eftirlitsstofnununum og komið í veg fyrir nægilega virka 

beitingu lagaheimilda, enda hafi reglurnar reynst öflugt vopn í höndum 

lögmanna. Í nýlegu blaðaviðtali var til dæmis haft eftir fyrrverandi 

starfsmanni Fjármálaeftirlitsins:  

 
Ég man eftir fundum þar sem maður sat við langborð í stórum 
fundarherbergjum og á móti manni var þéttskipaður hópur af lögfræðingum og 
yfirmönnum bankans, allir rauðir í framan af reiði vegna afskiptasemi 
Fjármálaeftirlitsins[...] Sérfræðingar bankanna beittu jafnan af fullum þunga 
reglum stjórnsýslulaga í tilvikum þar sem þær áttu ekkert sérstaklega vel við. [...] 
Valdajafnvægið er allt annað en það sem haft var í huga þegar reglurnar voru 
settar, enda stjórnsýslureglunum ætlað að vernda einstaklingana gagnvart 
stjórnvöldum[...]2 
 

Ein þeirra reglna sem lögmenn banka og fyrirtækja hafa gjarnan vísað til er 

hin svonefnda lögmætisregla. Hér er ætlunin að rekja stuttlega hvernig reglan 

hefur birst á sviði markaðseftirlits á undanförnum árum, að bera saman 

nálgun einstakra eftirlitsstofnana og áfrýjunarnefnda og velta vöngum yfir því 

hvort reglan kunni að hafa veri túlkuð með of ströngum hætti.  

                                                
1  Höfundur er lektor við lagadeild Háskóla Íslands og byggir staðan á samstarfssamningi við 

LOGOS lögmannsþjónustu. 
2  „Rauðir í framan af reiði―, bls. 1. 
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Umfjölluninni verður þannig háttað að fyrst verður vikið almennt að lög-

mætisreglunni og tilteknum atriðum sem gera það að verkum að hún hefur 

sérstaka þýðingu á sviði opinbers markaðseftirlits. Því næst verður vikið að 

framkvæmd einstakra eftirlitsstofnana en þar verður horft til þeirra þriggja 

meginstofnana sem fara með almennt markaðseftirlit, þ.e. Neytendastofu, 

Samkeppniseftirlitsins og Fjármálaeftirlitsins. Rétt er að taka fram að um-

fjöllunin um hverja og eina stofnun verður alls ekki tæmandi heldur einungis 

tekin dæmi sem talin eru gefa innsýn í beitingu stofnunarinnar á lögmætis-

reglunni. Í lok greinarinnar verða loks ályktanir dregnar. 

2. Lögmætisreglan og þýðing hennar á sviði markaðseftirlits 

Lögmætisreglan er undirstöðuregla í íslenskri stjórnskipun en í henni felst að 

stjórnvöld eru bundin af lögum.
3
 Reglan inniber í reynd tvenns konar reglur, 

annars vegar formreglu en hins vegar heimildarreglu (lagaáskilnaðarreglu). Í 

formreglunni felst að ákvarðanir og reglugerðir stjórnvalda mega ekki ganga í 

berhögg við lög. Í heimildarreglunni felst hins vegar að ákvarðanir 

stjórnvalda skuli almennt eiga sér stoð í lögum.
4
 Heimildarreglan gengur út 

frá ákveðnu grundvallarsjónarmiði um athafnafrelsi borgaranna sem 

stundum hefur verið orðað með þeim hætti að borgararnir megi gera allt sem 

ekki er bannað í lögum en stjórnvöld einungis það sem þeim hefur beinlínis 

verið heimilað í lögum.
5
 Lögmætisreglan er afstæð í þeim skilningi að 

kröfurnar sem hún gerir eru sumpart breytilegar og ráðast meðal annars af 

efni þeirrar ákvörðunar sem um ræðir, enda er almennt á því byggt að þeim 

mun meira íþyngjandi sem stjórnvaldsákvörðun er, þeim mun strangari 

kröfur verði að gera til skýrleika þeirrar lagaheimildar sem ákvörðunin byggir 

á.
 6

 

Lögmætisreglan bindur eftirlitsstofnanir vitanlega eins og önnur stjórn-

völd. Á sviði opinbers markaðseftirlits má hins vegar segja að til staðar séu 

tilteknar aðstæður sem gjarnan leiða til strangara afbrigðis af lög-

mætisreglunni og sérstakrar þýðingar hennar á sviðinu. Í því sambandi skulu 

tvö atriði nefnd: 

                                                
3  Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 17.  
4  Páll Hreinsson: „Lagaáskilnaðarregla atvinnufrelsisákvæðis stjórnarskrárinnar―, bls. 402. 
5  Kjartan Bjarni Björgvinsson: „Verðleikar laganna – lagaáskilnaðarregla 

mannréttindasáttmála Evrópu og afstaða hennar til íslensks réttar―, bls. 358. 
6  Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 19. 
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1) Skerðing mannréttinda – lagaáskilnaðarreglur stjórnarskrárinnar. 
Ákvarðanir og athafnir eftirlitsstofnana fela oft í sér inngrip í 
stjórnarskrárvarin réttindi, t.d. í eignarrétt eða atvinnufrelsi, en mann-
réttindaákvæði stjórnarskrárinnar mæla gjarnan sérstaklega fyrir um að 
réttindin verði ekki skert nema með lögum.7 Stjórnarskrárákvæðin hafa 
þannig sérstakar lagaáskilnaðarreglur að geyma og þær virðast, að minnsta 
kosti margar hverjar, færa hinni almennu lögmætisreglu frekari tennur. Til 
að mynda hefur mótast sérstök lagaáskilnaðarregla atvinnufrelsis-
ákvæðisins í 75. gr.,8 sem felur í sér að löggjafinn eigi sjálfur að taka 
afstöðu til þess hvaða takmarkanir eigi að setja atvinnufrelsinu og hvernig 
það skuli gert, og gerir reglan almennt strangari kröfur en hin almenna 
lögmætisregla.9 Burtséð frá atvinnufrelsisákvæðinu sem slíku er ljóst að 
almennt er tilhneiging til að áskilja skýra lagaheimild til skerðingar á þeim 
réttindum sem mælt er fyrir um í VII. kafla stjórnarskrárinnar, svo sem á 
frelsi, friðhelgi einkalífs og eignarrétti.10 Í þessu sambandi skal einnig bent 
á að mannréttindasáttmáli Evrópu hefur sérstakar lagaáskilnaðarreglur að 
geyma sem gera kröfur um tiltekna verðleika þeirra laga sem fela í sér 
skerðingu á mannréttindum.11  
 

2) Matskenndar lagaheimildir. Ýmsar þær heimildir sem eftirlitsstofnunum 
eru fengnar með lögum eru matskenndar, þ.e. eftirláta stofnununum 
umtalsvert mat á því hvort skilyrði séu til beitingar viðkomandi heimildar, 
sem og um það hvort og hvernig heimildunum skuli beitt. Til slíkra 
heimilda virðast gjarnan gerðar ríkari kröfur um lagaáskilnað, þ.e. að þær 
séu vel afmarkaðar og stjórnvöldin haldi sig innan þeirrar afmörkunar. Til 
að mynda virðast kröfur mannréttindadómstóls Evrópu um að reglur séu 
skýrar taka á sig öllu strangari mynd en ella þegar um er að ræða 

                                                
7  Ýmis þessara ákvæða fela í sér vernd lögaðila, auk einstaklinga. Sbr. nánar Eiríkur Jónsson: 

„Vernd viðskiptalegrar tjáningar fyrirtækja―, bls. 34-35.  
8  Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur – Mannréttindi, bls. 524. 
9  Sbr. Páll Hreinsson: „Lagaáskilnaðarregla atvinnufrelsisákvæðis stjórnarskrárinnar―, bls. 

417-420. Helstu lykildómarnir um lagaáskilnaðarregluna eru Hrd. 1988, bls. 1532, Hrd. 
1996, bls. 2956 og Hrd. 2000, bls. 1621 (15/2000). Dómaframkvæmd virðist þó ekki alveg 
einhlít, sbr. Hrd. 2000, bls. 1534 (12/2000) og Hrd. 2003, bls. 784 (542/2002), þar sem 
vægari kröfur sýnast gerðar. 

10  Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 19.  
11  Um lagaáskilnaðareglur mannréttindasáttmála Evrópu vísast nánar til Kjartan Bjarni 

Björgvinsson: „Verðleikar laganna – lagaáskilnaðarregla mannréttindasáttmála Evrópu og 
afstaða hennar til íslensks réttar―, bls. 362-401. 
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lagaákvæði sem fá stjórnvöldum matskenndar lagaheimildir til að skerða 
réttindi samkvæmt mannréttindasáttmálanum.12  

 

Samkvæmt þessu leiðir aðstaðan á sviði opinbers markaðseftirlits oft til ríkrar 

þýðingar lögmætisreglunnar og strangra krafna um lagaáskilnað. Þessi atriði 

setja beitingu valdheimilda eftirlitsstofnanna þannig tiltekin ytri mörk. Sjálf-

sagt er hins vegar að velta upp þeirri spurningu hvort of langt kunni að hafa 

verið gengið á undanförnum árum og ríkari kröfur verið gerðar en réttar-

reglur beinlínis standa til. Verður nú hugað að því hvernig lögmætisreglan 

hefur birst í framkvæmd einstakra eftirlitsstofnana á síðstliðnum árum.  

3. Framkvæmd Neytendastofu 

Neytendastofa starfar á grundvelli laga um Neytendastofu og talsmann 

neytenda nr. 62/2005 og fer með eftirlit með ýmsum lögum á sviði neytenda-

réttar, svo sem lögum um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu 

nr. 57/2005, lögum um húsgöngu- og fjarsölusamninga nr. 46/2000 og 

lögum um neytendalán nr. 121/1994. Stofnunin fer með ýmsar heimildir að 

lögum, bæði til rannsóknar á málum sem og til viðbragða við brotum, til 

dæmis heimildir til að banna háttsemi og leggja á stjórnvaldssektir eða dag-

sektir. Ákvörðunum stofnunarinnar verður skotið til sérstakrar stjórnsýslu-

nefndar, áfrýjunarnefndar neytendamála.
13

  

Ýmis þeirra lagaákvæða sem Neytendastofa hefur eftirlit með eru nokkuð 

óræð og matskennd. Til að mynda fór Neytendastofa framan af með eftirlit 

með eftirfarandi vísireglu í 5. gr. laga um eftirlit með viðskiptaháttum og 

markaðssetningu nr. 57/2005, en reglan á rætur sínar að rekja allt til laga um 

verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti nr. 56/1978: 

 
Óheimilt er að hafast nokkuð það að sem brýtur í bága við góða viðskiptahætti í 
atvinnustarfsemi eins og þeir eru tíðkaðir eða eitthvað það sem óhæfilegt er 
gagnvart hagsmunum neytenda. 

 

                                                
12  Kjartan Bjarni Björgvinsson: „Verðleikar laganna – lagaáskilnaðarregla 

mannréttindasáttmála Evrópu og afstaða hennar til íslensks réttar―, bls. 400. 
13  Um nánari umfjöllun um uppbyggingu og heimildir Neytendastofu vísast til Ása 

Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 45-51 og Eiríkur Jónsson: „Lög um 
eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu―, bls. 193-196.  
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Það var meðvituð ákvörðun að hafa ákvæðið þetta opið, enda var talið 

nauðsynlegt að hafa slíka almenna grein í lögunum til að unnt væri að fylgja 

eftir breytingum í viðskiptaháttum og beina þeim í þann farveg sem heppi-

legastur væri á hverjum tíma.
14

 Samkvæmt því kom í hlut Neytendastofu að 

meta hvort brotið væri gegn ákvæðinu og þar af leiðandi tilefni til aðgerða 

eða annarra viðbragða af hálfu stofnunarinnar. Með hliðsjón af því sem rakið 

var í 2. kafla hér að framan er ljóst að beiting slíkra matskenndra ákvæða er 

mjög útsett fyrir gagnrýni á grundvelli lögmætisreglunnar. Ekki verður hins 

vegar annað séð en að Neytendastofa hafi verið óhrædd við að beita þessari 

matskenndu vísireglu um margs konar tilvik. Til dæmis má finna allmargar 

úrlausnir þar sem reglan var talin brotin með óréttmætum eða óviðeigandi 

ummælum um keppinaut, eða með því að rýrð var kastað á hann eða 

vörumerki hans,
15

 auk þess sem reglan hefur alloft verið talin brotin með 

villandi upplýsingagjöf eða háttsemi.
16

 Svo fleiri dæmi séu nefnd hefur 

þóknun fasteignasölu verið talin brjóta gegn ákvæðinu,
17

 sem og sú háttsemi 

útgáfufélags að áskilja sér með ákveðnum hætti greiðslur fyrir áskrift að 

tímariti eftir að lágmarkstímabili var lokið.
18

 Þegar horft er til æðra stjórn-

sýslustigsins, áfrýjunarnefndar neytendamála, verður ekki betur séð en að 

nefndin hafi játað Neytendastofu talsvert svigrúm til beitingar matskenndra 

heimilda og ekki verið ginkeypt fyrir málsástæðum byggðum á fullyrðingum 

um brot á lögmætisreglunni. Um það skal bent á eftirfarandi úrskurð: 

 
Úrskurður áfrýjunarnefndar neytendamála 6. júlí 2007 (14/2007). Neytendastofa komst 
að þeirri niðurstöðu að Góa-Linda sælgætisgerð ehf. hefði brotið gegn 5. og 12. 
gr. laga nr. 57/2005 með markaðssetningu á svonefndum karamelludýrum og 
lagði á bann vegna þess. Byggðist niðurstaðan á því að ruglingshætta væri fyrir 
hendi við karamelludýr Mónu, sem fyrir voru á markaðnum, og í ákvörðuninni 
kom m.a. fram að með því að velja sælgæti sínu sama nafn og útlit og 
keppinautur hafði áður gert, hefði Góa brotið gegn 5. gr., sem rakin var hér að 
framan. Góa kærði ákvörðunina til áfrýjunarnefndar neytendamála og hélt því 
meðal annars fram að hún bryti gegn lögmætisreglu stjórnsýsluréttar. 
Áfrýjunarnefndin hafnaði þeirri málsástæðu með svohljóðandi orðum og 

                                                
14  Sbr. Alþt. 1977-78, A-deild, bls. 1948, og Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 377. 
15  Sjá t.d. ákvörðun Neytendastofu 20. ágúst 2008 (25/2008), ákvörðun Neytendastofu 19. ágúst 2008 

(24/2008), úrskurð áfrýjunarnefndar neytendamála 19. júní 2007 (4/2007) og ákvörðun 
Neytendastofu 30. janúar 2007 (4/2007). 

16  Sjá t.d. ákvörðun Neytendastofu 12. febrúar 2009 (1/2009) og ákvörðun Neytendastofu 1. nóvember 
2006 (13/2006). 

17  Sjá ákvörðun Neytendastofu 25. október 2006 (12/2006). 
18  Sjá úrskurð áfrýjunarnefndar neytendamála 28. ágúst 2008 (4/2008).  
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staðfesti síðan ákvörðun Neytendastofu: „Ákvörðun Neytendastofu styðst við 
lög nr. 57/2005 um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi 
markaðarins. Ákvæði 5. og 12. gr. fela í sér vísireglur sem skírskota til mælikvarða 
sem Neytendastofu ber að styðjast við við úrlausn máls. Þegar tekin er ákvörðun 
á grundvelli þessara reglna verður að túlka þær, m.a. með tilliti til þeirra 
lögskýringargagna og helstu fordæma sem fyrir liggja. Ekki verður annað ráðið af 
ákvörðun Neytendastofu en að þetta hafi verið gert.―  

 
Með lögum nr. 50/2008 voru gerðar breytingar á framangreindri 5. gr. laga 

nr. 57/2005 sem fela í sér að greinin er ekki eins almenn og matskennd og 

áður.
19

 Það breytir því ekki að Neytendastofa fer enn með eftirlit með 

ýmsum óræðum og opnum ákvæðum og framkvæmdin sem að framan er 

nefnd bendir til þess að neytendayfirvöld séu fremur óhrædd við að beita 

matskenndum vísireglum til að grípa inn í háttsemi sem þau telja óæskilega, 

án þess þó að lagaákvæði mæli berum orðum fyrir um bann við henni.20  

4. Framkvæmd Samkeppniseftirlitsins 

Samkeppniseftirlitið starfar á grundvelli samkeppnislaga nr. 44/2005 og 

hefur m.a. það hlutverk að framfylgja boðum og bönnum laganna og ákveða 

aðgerðir gegn samkeppnishamlandi hegðun fyrirtækja, sbr. 8. gr. laganna. Fer 

stofnunin með margvíslegar heimildir samkvæmt lögunum, meðal annars til 

álagningar stjórnvaldssekta, ógildingar samruna og ýmissa annarra aðgerða.
21

 

Ákvörðunum stofnunarinnar verður skotið til áfrýjunarnefndar samkeppnis-

mála. 

Mörg ákvæði samkeppnislaga eru býsna óræð og matskennd, sbr. t.d. það 

hvenær um misnotkun á markaðsráðandi stöðu í skilningi 11. gr. telst vera að 

ræða og hvenær samruni telst hindra virka samkeppni eða raska henni að 

öðru leyti með umtalsverðum hætti í skilningi 17. gr. c. Í hlut Samkeppnis-

eftirlitsins kemur því frekar flókið mat á því hvort skilyrði lagaákvæða séu til 

                                                
19  Um nánari umfjöllun um 5. gr., fyrir og eftir breytinguna með lögum nr. 50/2008, vísast til 

Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 211-213, og Eiríkur Jónsson: „Lög 
um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu―, bls. 162-165.  

20  Sem frekari og enn nýrri dæmi í framangreinda veru mætti nefna ákvörðun Neytendastofu 24. 
september 2009 (25/2009) og úrskurð áfrýjunarnefndar neytendamála 25. september 2009 (6/2009), 
án þess að tök séu á að rekja umræddar úrlausnir hér. 

21  Um umfjöllun um valdheimildir samkeppnisyfirvalda skal bent á Stefán Holm og Regin 
Mogensen: „Valdheimildir samkeppnisyfirvalda á Íslandi―, bls. 133-138, en sú grein varðar 
þó réttarástandið í gildistíð samkeppnislaga nr. 8/1993, þ.e. áður en samkeppnislög nr. 
44/2005 voru sett. 
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staðar og gripið skuli til aðgerða. Því hefur alloft verið haldið fram að 

tilteknar athafnir eða ákvarðanir Samkeppniseftirlitsins hafi ekki nægilega 

stoð í lögum, bæði fyrir áfrýjunarnefnd samkeppnismála og fyrir dómi. 

Stundum hefur verið fallist á sjónarmið í þessa veru, til dæmis í eftirfarandi 

úrskurði: 

 
Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála 24. janúar 2006 (22/2005). 
Samkeppniseftirlitið komst að þeirri niðurstöðu að FL Group hf. bæri skylda skv. 
17. gr. samkeppnislaga til að tilkynna eftirlitinu um kaup félagsins á Sterling 
Airlines A/S, Flyselskabet A/S og Sterling Icelandic Aps. Fyrir 
áfrýjunarnefndinni var deilt um þá túlkun Samkeppniseftirlitsins á 17. gr. að telja 
veltu seljanda fyrirtækis með þegar metið væri hvort samruni uppfyllti 
veltuviðmið ákvæðisins og væri þar með tilkynningarskyldur. Féllst nefndin á 
sjónarmið FL Group hf. og felldi ákvörðun Samkeppniseftirlitsins úr gildi á þeim 
grunni að hana skorti lagastoð. Orðrétt sagði í úrskurðinum: „Ákvörðun 
samkeppnisyfirvalda um að skylda aðila til þess að tilkynna um samruna 
fyrirtækja, svo sem nánar er fjallað um í 17. gr. samkeppnislaga, getur haft í för 
með sér íþyngjandi réttaráhrif fyrir þá aðila, sem mál varðar, og er því ljóst að 
heimild til svo afdrifaríkrar ákvörðunar verður að byggjast á skýrum og 
ótvíræðum lagabókstaf. Lagaákvæði, sem ekki fullnægja því skilyrði, sökum 
tvíræðs eða teygjanlegs orðalags, getur Samkeppniseftirlitið ekki borið fyrir sig 
varðandi fyrirmæli til aðila um tilkynningarskyldu. Það ákvæði í 3. mgr. 17. gr. 
samkeppnislaga, að í tilkynningu skuli veita upplýsingar um samrunann og „um 
þau fyrirtæki sem honum tengjast―, gefur tilefni til skýringarvafa, sem ekki fær 
samræmst þeirri meginreglu um skýrleika lagaheimildar, sem fyrr var greint frá. 
Hefðbundin lögskýringargögn, sem varða þetta ákvæði, gefa heldur ekki nægilega 
leiðbeiningu um túlkun þess. Ákvæðið kveður ekki, með berum orðum, á um 
réttarstöðu eða hagi þess aðila, sem selur frá sér fyrirtæki, er síðan sameinast 
öðru fyrirtæki. Verður ekki talið, í ljósi þess sem fyrr segir, að hagir söluaðilans í 
máli þessu komi hér til skoðunar samkvæmt þeim skilmálum um veltu 
hlutaðeigandi fyrirtækja, sem greint er frá í 2. mgr. 17. gr. samkeppnislaga, sökum 

þess að næga lagastoð til þeirrar niðurstöðu skortir.―22  

 
Þó þannig séu dæmi um að ákvarðanir hafi verið felldar úr gildi á grundvelli 

sjónarmiða um skort á skýrleika lagaheimildar eru einnig dæmi um að sjónar-

                                                
22  Sem annars konar dæmi um að lagastoð fyrir ákvörðun samkeppnisyfirvalda hafi skort má 

benda á Hrd. 2003, bls. 173 (572/2002), þar sem talið var að Samkeppnisstofnun skorti 
lagastoð til að fella kostnað af innheimtu stjórnvaldssektar á gjaldanda, Skífuna hf. Í dómi 
Hæstaréttar sagði m.a.: „Samkvæmt meginreglum stjórnsýsluréttar getur varnaraðili, sem 
er ríkisstofnun, ekki fellt kostnað af innheimtu sektar á gjaldanda með vísan til almennra 
reglna um rétt sinn til að verða skaðlaus af vanskilum við sig, svo sem um væri að ræða 
lögskipti á sviði einkaréttar, heldur þarf til þess lagastoð. Í máli þessu verður hún ekki 
fundin.―  
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miðum í þá veru hafi verið hafnað. Þannig hefur sjónarmiðum um skort á 

skýrleika 11. gr. samkeppnislaga, um bann við misnotkun á markaðsráðandi 

stöðu, verið hafnað, sbr.:  
 
Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála 13. febrúar 2002 (1/2002) og Hrd. 2004, 
bls. 731 (323/2003). Samkeppnisráð (forveri Samkeppniseftirlitsins) komst að 
þeirri niðurstöðu að Skífan hf. hefði brotið gegn 11. gr. samkeppnislaga með 
gerð samnings við Aðföng ehf. um sölu á hljómdiskum. Ógilti ráðið samninginn 
og gerði Skífunni að greiða 25 milljóna króna stjórnvaldssekt. Af hálfu Skífunnar 
var byggt á því að ákvörðunin ætti sér ekki stoð í 11. gr., enda væri sú háttsemi 
sem um ræddi ekki tilgreind í ákvæðinu. Áfrýjunarnefnd samkeppnismála hafnaði 
þessum sjónarmiðum og tók m.a. fram: „Orðasambandið misnotkun 
markaðsráðandi stöðu er ekki sérstaklega skilgreint í samkeppnislögum. Ákvæði 
11. gr. þeirra nefnir samt sem áður nokkur dæmi um slíka misnotkun en ekki er 
þar þó um tæmandi talningu að ræða svo sem ráðið verður af ákvæðinu sjálfu. 
Við skýringu orðasambandsins þykir rétt að hafa í huga það markmið 
samkeppnislaga að efla virka samkeppni. Aðgerðir sem fara í bága við þetta 
markmið geta því falið í sér misnotkun.― Skífan leitaði til dómstóla og byggði 
meðal annars á því að 11. gr. væri of óljós til að á henni yrði byggt. Hvorki 
héraðsdómur né Hæstaréttur féllust á dómkröfur Skífunnar og Hæstiréttur tók 
sérstaklega fram um bannákvæðið í 11. gr.: „Verður ekki fallist á með áfrýjanda 
að bannreglan, sem þar er að finna, sé of óljós til að ákvörðun viðurlaga verði 
reist á henni.―23  

5. Framkvæmd Fjármálaeftirlitsins 

Fjármálaeftirlitið starfar á grundvelli laga um opinbert eftirlit með fjármála-

starfsemi nr. 87/1998 og hefur eftirlit með hinni margvíslegu löggjöf um 

fjármálastarfsemi, t.d. lögum um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002, lögum um 

verðbréfaviðskipti nr. 108/2007 og lögum um vátryggingastarfsemi nr. 

60/1994. Samkvæmt 8. gr. laga nr. 87/1998 skal stofnunin fylgjast með því 

að starfsemi eftirlitsskyldra aðila sé í samræmi við lög, reglugerðir, reglur eða 

samþykktir sem um starfsemina gilda og að starfsemin sé að öðru leyti í 

samræmi við heilbrigða og eðlilega viðskiptahætti. Fer stofnunin með ýmsar 

                                                
23  Sem dæmi um annars konar deilur um lagastoð fyrir aðgerðum samkeppnisyfirvalda má 

benda á úrskurð áfrýjunarnefndar samkeppnismála 5. júlí 2006 (3/2006) og Hrd. 2. október 2008 
(640/2007). Þar hélt Flugþjónustan Keflavíkurflugvelli ehf. því fram að í hinum nýju 
samkeppnislögum nr. 44/2005 hefði ekki falist heimild fyrir Samkeppniseftirlitið til að 
leggja á stjórnvaldssekt vegna atvika er gerðust í gildistíð eldri laga. Þeim sjónarmiðum var 
hafnað jafnt fyrir áfrýjunarnefndinni sem og fyrir dómi.  
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heimildir til rannsóknar og inngripa, m.a. heimildir til álagningu dagsekta og 

stjórnvaldssekta, til afturköllunar starfsleyfa o.s.frv.
24

  

Ýmsar þær lagaheimildir sem stofnunin fer með eru mjög matskenndar. 

Þá er hlutverk stofnunarinnar samkvæmt framangreindu ekki bundið við að 

fylgjast með því að eftirlitsskyldir aðilar fari að lögum, heldur fylgist hún 

einnig með því að starfsemin sé „að öðru leyti í samræmi við heilbrigða og 

eðlilega viðskiptahætti― og getur gripið inn í ef svo er ekki. Í frumvarpi því 

sem varð að lögum nr. 87/1998 sagði m.a. um þetta: 

 
Megináhersla í starfseminni hlýtur jafnan að lúta að því hvort starfsemin uppfylli 
þau hlutlægu skilyrði sem sett eru. Engu að síður er nauðsynlegt að 
eftirlitsstofnunin hafi svigrúm til að leggja ákveðið huglægt mat á hvort 
starfsemin sé heilbrigð og eðlileg þótt ákvæði laga og reglna hafi ekki verið 
brotin. Ljóst er þó að slíku mati verður ávallt að beita af mikilli varfærni.25 

  
Ákvarðanir Fjármálaeftirlitsins eru almennt ekki birtar opinberlega og kæru-

nefndin sem starfaði á grundvelli laga nr. 87/1998, og birti úrskurði sína 

opinberlega, var lögð niður með lögum nr. 67/2006. Þetta gerir það vitanlega 

að verkum að nokkuð erfitt er að gera sér grein fyrir því hvernig beitingu lög-

mætisreglunnar er og hefur verið háttað, sem og raunar ýmsum fleiri atriðum 

í framkvæmd stofnunarinnar. Þeir úrskurðir sem kærunefndin kvað upp áður 

en hún var lögð niður gefa þó innsýn í framkvæmdina fram til október 2006. 

Benda úrskurðirnir til þess að beitt hafi verið talsvert ströngu afbrigði lög-

mætisreglunnar. Þannig eru ýmis dæmi um að ákvarðanir Fjármálaeftirlitsins 

hafi verið felldar úr gildi á þeim grunni að þær skorti lagastoð. Skulu hér 

eftirfarandi úrskurði nefndir:26 

                                                
24  Um nánari umfjöllun um Fjármálaeftirlitið skal bent á Páll Gunnar Pálsson: 

„Fjármálaeftirlitið―, bls. 415-428, og Stefán Már Stefánsson: Hlutafélög, einkahlutafélög og 
fjármálamarkaðir, bls. 21-26, þó rétt sé að taka fram að valdheimildir stofnunarinnar hafa 
vaxið frá því að hið tilvitnaða efni var ritað.  

25  Alþt. 1997-98, A-deild, bls. 3963. 
26  Auk þessara úrskurða má að sínu leyti benda á úrskurð kærunefndar vegna ákvarðana 

Fjármálaeftirlitsins 2. júní 2005 (1/2005), þar sem ákvörðun Fjármálaeftirlitsins um að 
starfsemi tiltekins dótturfélags væri starfsleyfisskyld var felld úr gildi þar sem slík skylda 
yrði ekki leidd af viðkomandi lagaákvæði. Einnig á úrskurð kærunefndar vegna ákvarðana 
Fjármálaeftirlitsins 9. október 2006 (10/2006), úrskurð kærunefndar vegna ákvarðana Fjármála-
eftirlitsins 4. ágúst 2006 (7/2006), úrskurð kærunefndar vegna ákvarðana Fjármálaeftirlitsins 4. ágúst 
2006 (6/2006), úrskurð kærunefndar vegna ákvarðana Fjármálaeftirlitsins 4. ágúst 2006 (5/2006) 
og úrskurð kærunefndar vegna ákvarðana Fjármálaeftirlitsins 5. júlí 2006 (2/2006), en í öllum 
tilvikum var niðurstaðan sú að Fjármálaeftirlitinu hafi brostið vald til að fjalla um 
viðkomandi mál eftir að því hafði verið vísað til ríkislögreglustjóra.  
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Úrskurður kærunefndar vegna ákvarðana Fjármálaeftirlitsins 26. nóvember 2003 (1/2003). 
Fjármálaeftirlitið bannaði tilteknu verðbréfafyrirtæki að stunda starfsemi 
erlendis,27 en í ákvörðuninni kom fram að Fjármálaeftirlitið hefði að fenginni 
reynslu vegna ætlaðra brota og erfiðleika við að fá umbeðnar upplýsingar ástæðu 
til að ætla að stjórnun fyrirtækisins væri ekki nægilega traust til að sinna starfsemi 
erlendis, sbr. 4. mgr. 36. gr. og 3. mgr. 37. gr. laga um fjármálafyrirtæki nr. 
161/2002. Kærunefndin felldi ákvörðunina úr gildi á þeim grunni að ekki hefði 
legið fyrir tilkynning frá kæranda um starfsemina, en án slíkrar tilkynningar væri 
lagaheimild Fjármálaeftirlitsins til bannsins ekki virk. Í úrskurðinum sagði m.a.: 
„Við skýringu umræddra ákvæða í 36. og 37. gr. laga nr. 161/2002 ber og að hafa 
í huga að um íþyngjandi lagaákvæði er að ræða og verður því að gera ríkar kröfur 
til skýrleika þeirra og skýra þau fremur á þrengri veg. Kærunefnd telur með vísan 
til framangreinds og hliðsjón af orðalagi, uppbyggingu og staðsetningu ákvæða 
36. gr. og 37. gr., að þar sé einungis verið að fjalla um tilkynningu um fyrirhugaða 
starfsemi erlendis og hvaða málsmeðferð eigi þá við. Það er mat nefndarinnar að 
tilvísun sú, sem fram kemur í 4. mgr. 36. gr. til 1. mgr. viðkomandi ákvæðis og 
tilvísun í 3. mgr. 37. gr. til starfsemi samkvæmt greininni, bendi eindregið til þess 
að til slíks banns sem hér um ræðir verði ekki gripið af hálfu Fjármálaeftirlitsins 
nema stofnuninni hafi áður borist tilkynning um fyrirhugaða starfsemi.― 

 
Úrskurður kærunefndar vegna ákvarðana Fjármálaeftirlitsins 26. október 2004 (7/2004). 
Fjármálaeftirlitið lagði stjórnvaldssekt á regluvörð fjármálafyrirtækisins B hf. fyrir 
að tilkynna ekki fyrirfram um þrenn viðskipti sem félög honum nátengd áttu með 
hlutabréf í B hf. Í lögum var mælt fyrir um tilkynningarskyldu fruminnherja til 
regluvarðar en deilt var um þá aðstöðu þegar þau viðskipti sem um ræddu snertu 
regluvörðinn sjálfan. Kærunefndin tók fram að óeðlilegt væri að einstaklingur 
sinnti sjálfur skyldum regluvarðar vegna eigin viðskipta, enda væri eðlilegt að 
regluvörður í umræddri stöðu leitaði til stjórnar og óskaði eftir því að nýr 
regluvörður yrði tilnefndur í hans stað. Þannig sagði í úrskurðinum: „[Getur] vart 
talist eðlilegt að regluvörður í slíkri stöðu sinni sjálfur þeim skyldum sem á 
regluvörðinn eru settar vegna eigin viðskipta með bréf félagsins. Þegar höfð eru í 
huga markmið IX. kafla laganna um verðbréfaviðskipti varðandi meðferð 
trúnaðarupplýsinga, jafnan aðgang fjárfesta að upplýsingum um fjárhagsstöðu 
félaga ofl., sem rakin voru hér á undan, og hlutverk regluvarða í því sambandi, 
verður að telja eðlilegt að regluvörður í slíkri stöðu sem kærandi var í umrætt 
sinn leiti til stjórnar félagsins, sem skipaði hann til starfans, og fari fram á að hún 
tilnefni sérstakan regluvörð til að annast störf regluvarðar við þessar sérstöku 
aðstæður.― Þrátt fyrir að háttsemin hafi þannig verið talin óeðlileg hélt 
kærunefndin áfram með eftirfarandi hætti og felldi ákvörðun Fjármálaeftirlitsins 
úr gildi: „Ekki verður hins vegar séð að slík skylda kæranda sem regluvarðar í B 

                                                
27  Aðilar og aðrir þeir sem koma fyrir í úrskurðum kærunefndarinnar eru almennt ekki 

nafngreindir þar. 
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hf. verði með ótvíræðum hætti leidd af ákvæðum íslensks réttar eða tilvitnuðum 
reglum þess félags. Við mat á því hvort kæranda verði gerð stjórnvaldssekt vegna 
brota á framangreindri formreglu 47. gr. laga um verðbréfaviðskipti ber að hafa í 
huga að ákvörðun slíkra refsikenndra viðurlaga telst mjög íþyngjandi fyrir 
kæranda. Ber því brýna nauðsyn til að allar lagalegar forsendur slíkrar ákvörðunar 
séu skýrar og ótvíræðar. Þegar litið er til þess að hvergi er í nefndri 47. gr. né 
öðrum ákvæðum laganna tekið á því hvernig með eigi að fara þegar regluvörður 
félags tengist sjálfur viðskiptum með bréf þess, og engin slík ákvæði er heldur að 
finna í áðurgreindum reglum B hf. um meðferð innherjaupplýsinga og 
innherjaviðskipti, þykir ákærða ekki verða gerð stjórnvaldssekt á þeim 
grundvelli.― 

 
Úrskurður kærunefndar vegna ákvarðana Fjármálaeftirlitsins 26. nóvember 2005 
(3/2005).28 Fjármálaeftirlitið lagði dagsektir á einstakling vegna vanrækslu hans á 
að veita stofnuninni umbeðnar upplýsingar varðandi stofnfjáreign í tilteknum 
sparisjóði. Kærunefndin tók fram að fyrir lægi skýr heimild Fjármálaeftirlitsins til 
að afla upplýsinga og gagna frá viðkomandi aðila og að umrædd fyrirspurn 
eftirlitsins hafi verið innan tilgreindra heimilda. Hins vegar væri ekki nægilega 
skýrt í lögum að heimilt væri að beita dagsektum ef slíkri beiðni væri ekki sinnt. 
Um það sagði í úrskurðinum, sem felldi ákvörðun Fjármálaeftirlitsins úr gildi: „Í 
lögskýringargögnum eða í lögum nr. 11/2000 og lögum nr. 161/2002 um 
fjármálafyrirtæki verður ekki með skýrum hætti ráðið að ætlun löggjafans hafi 
verið að veita Fjármálaeftirlitinu heimild til að beita einstaklinga sem eiga 
eignarhlut í lögaðila sem rekur eftirlitsskylda starfsemi, dagsektum með þeim 
hætti sem kveðið er á um í 11. gr. laga nr. 87/1998. Að mati kærunefndar verður 
heimild opinbers aðila til þess að beita einstaklinga þvingunarúrræðum og 
refsikenndum viðurlögum að byggjast á skýrri og afdráttarlausri lagaheimild.― Í 
tilefni af þessari niðurstöðu voru heimildir Fjármálaeftirlitsins styrktar að þessu 
leyti með breytingalögum nr. 67/2006, en í frumvarpi því sem varð að lögunum 
var m.a. tekið fram að niðurstaða kærunefndarinnar hefði skapað óvissu um 
heimildir Fjármálaeftirlitsins. Slík óvissa skaðaði eftirlit stofnunarinnar og 
óviðunandi yrði að teljast að eigendur eignarhluta gætu virt að vettugi fyrirspurnir 
Fjármálaeftirlitsins án þess að það hefði úrræði til að fylgja fyrirspurnunum 
eftir.29  

 

                                                
28  Samhljóða niðurstöður er að finna í úrskurði kærunefndar vegna ákvarðana Fjármálaeftirlitsins 

30. nóvember 2005 (4/2005), úrskurði kærunefndar vegna ákvarðana Fjármálaeftirlitsins 30. 
nóvember 2005 (5/2005) og úrskurði kærunefndar vegna ákvarðana Fjármálaeftirlitsins 30. nóvember 
2005 (6/2005). 

29  Alþt. 2005-06, A-deild, bls. 2914. 
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6. Ályktanir  

Hér hafa einungis nokkur dæmi verið nefnd af sviði umræddra 

eftirlitsstofnana og því skyldi varast að draga of miklar og afgerandi ályktanir. 

Dæmin gefa engu að síður tilteknar vísbendingar um að munur kunni að hafa 

verið á milli einstakra eftirlitsstofnana þannig að þær hafi að einhverju leyti 

beitt misströngu afbrigði lögmætisreglunnar á undanförnum árum. Þannig 

má færa rök að því að ríkastar kröfur til lagaáskilnaðar hafi verið gerðar á 

sviði fjármálaeftirlits, vægastar á sviði neytendaeftirlits, en að samkeppnis-

yfirvöld hafi verið þarna einhvers staðar mitt á milli.  

Líkt og rakið var að framan hefur Neytendastofa þannig virst óhrædd við 

að beita þeim vísireglum sem hún hefur eftirlit með og ekki verður betur séð 

en að áfrýjunarnefnd neytendamála hafi játað stofnuninni svigrúm í þeim 

efnum og ekki verið ginkeypt fyrir málsástæðum byggðum á fullyrðingum 

um brot á lögmætisreglunni. Á sviði Samkeppniseftirlitsins virðast kröfurnar 

hafa verið eitthvað ríkari, samanber til dæmis úrskurð áfrýjunarnefndar 

samkeppnismála 24. janúar 2006 (22/2005), þó framkvæmdin beri einnig með 

sér beitingu býsna matskenndra lagaákvæða. Þegar horft er til sviðs Fjármála-

eftirlitsins virðist hins vegar sem kærunefndin hafi gert mjög ríkar um 

lagaáskilnað og ekki verður séð (af þeim takmörkuðu gögnum sem Fjármála-

eftirlitið birtir) að þeim vísireglum sem stofnunin hefur eftirlit með, svo sem 

um heilbrigða og eðlilega viðskiptahætti, hafi verið beitt að nokkru marki á 

undanförnum árum. Velta má því fyrir sér hvort áðurnefndur úrskurður 

kærunefndar vegna ákvarðana Fjármálaeftirlitsins 26. október 2004 (7/2004) kunni 

að einhverju leyti að vera lýsandi um ástandið að þessu leyti. Þar taldi nefndin 

sem fyrr segir að sú háttsemi sem um ræddi hefði verið óeðlileg og að við-

komandi aðili hefði átt að haga sér með nánar tilteknum öðrum hætti. 

Ákvörðun Fjármálaeftirlitsins var engu að síður felld úr gildi þar sem ekki 

væri tekið á því í lögum hvernig fara ætti að í viðkomandi aðstæðum.  

Í nýlegri skýrslu finnska bankaeftirlitsmannsins Kaarlo Jännäri til ríkis-

stjórnarinnar, vegna bankahrunsins, er sérstaklega vikið að atriðum í framan-

greinda veru og því hve beiting matskenndra heimilda hafi verið takmörkuð á 

undanförnum árum. Þar segir meðal annars:  

 
Iceland, like the other Nordic countries, is a nation where the actions of the 
authorities must be based on law. Discretionary powers are strictly limited. 
[...] The banking community and the business community at large had a tendency 
to consider the letter rather than the spirit of the law [...] The powers of the 
supervisors were too limited, and the Nordic tradition of jurisprudence did not 
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allow much leeway into discretion. The tycoons of the financial system could 
circumvent the underlying purpose of the regulations by sticking to the letter of 
the law with the help of diligent lawyers and complicated corporate structures. 
The supervisors were too timid and lacked legal authority in their efforts to 
intervene in these developments [...]30 

 
Í skýrslunni er lögð áhersla á að hér þurfi að verða breyting á enda sé nauð-

synlegt að beita matskenndum heimildum í ríkari mæli. Um það segir meðal 

annars: 

 
The pattern used by some of the major investor groups to disguise true, effective 
connections is familiar from many countries and is a sign of poor corporate 
culture. In order to fight such practices, a fundamental change in corporate 
culture, tighter rules on transparency, more vigilance, and greater discretionary 
powers to the supervisors are the only remedies. [...] The supervisory 
authority should be courageous in using the discretionary powers it has. If the 
legal profession has a very narrow interpretation of the degree of 
discretion permitted by law, as seems to be the case in Iceland, this 
situation should be rectified for the future. 31 

 
Undir sjónarmið Jännäri er síðan að talsverðu leyti tekið í nýrri skýrslu 

OECD um Ísland sem birt var í byrjun september.
32

 Á athugasemdir sem 

þessar er að sjálfsögðu mikilvægt að hlusta og hafa í huga við lagasetningu og 

lagaframkvæmd. Framangreind umfjöllun gefur enda vísbendingar um að á 

vettvangi fjármálaeftirlits hafi þróast ríkari krafa um lagaáskilnað en hjá 

hinum hérlendu eftirlitsstofnununum og að matskenndum heimildum hafi 

þar verið minna beitt. Þegar horft er til framkvæmdar erlendra systurstofnana 

Fjármálaeftirlitsins verður heldur ekki annað séð en að þær hafi sumar 

hverjar verið mun áræðnari í beitingu matskenndra heimilda. 

Lögmætisreglan er afar þýðingarmikil grundvallarregla sem eftirlitsstjórn-

völdum ber að sjálfsögðu að fylgja í hvívetna. Heimildarþáttur reglunnar er 

hins vegar vandmeðfarinn, enda felur hann að nokkru leyti í sér afstæðar eða 

breytilegar kröfur, líkt og áður var rakið. Við beitingu reglunnar verður að 

hafa í huga að kröfurnar til lagaáskilnaðar verði ekki það ríkar að þær mats-

kenndu vísireglur og heimildir sem eftirlitsstofnanirnar fara með verði meira 

                                                
30  Report on Banking Regulation and Supervision in Iceland: past, present and future, bls. 16 og 37. 
31  Report on Banking Regulation and Supervision in Iceland: past, present and future, bls. 31 og 35. 
32  Þar eru sjónarmið Jännäri rakin og síðan tekið fram: „Bank supervisors should lay down 

tougher rules, and subsequently apply stricter practice on large exposures, connected 
lending and quality of owners, using discretionary judgement when necessary, as 
recommended in the Jännäri report.― OECD Economic Surveys – Iceland – 2009, bls. 57. 
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eða minna óvirkar. Það er útilokað fyrir löggjafann að setja lög um öll þau 

fjölmörgu tilvik sem upp kunna að koma á síkvikum og breytilegum markaði. 

Því hefur hann fengið eftirlitsstofnunum ýmsar matskenndar heimildir til 

inngripa og mikilvægt er að þær séu nýttar þegar þörf er á. Til slíks er enda 

ætlast með lögfestingu ákvæðanna og beiting þeirra þarf alls ekki að fara í 

bága við lögmætisregluna, líkt og sum framangreindra dæma bera með sér.  
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Are Law and Justice Intrinsically Related? 
A Sketch of an Answer.1 

 
Hafsteinn Þór Hauksson 

 

Preface 

Who am I to take on such a grand topic? For centuries, the relationship 

between law and justice has been the subject matter of countless writings of 

the world‘s greatest legal thinkers. What could possibly be said that has not 

been said before? Perhaps not very much.  

But even though many fundamental questions of law and society have 

been dealt with through the ages by great minds, they still attract the 

attention of those interested in legal philosophy. And if they did not, earlier 

writings, however good, would gradually evolve from dynamic theories to 

‗dead dogmas‘.
2
 Besides, in an ever changing world, theories need to be 

adapted to and thought of in context probably never imagined by the 

authors. 

Are law and justice intrinsically related? This article contains an answer I 

have been sketching in my mind since my days as a student of jurisprudence 

in Oxford University. It is a work in progress. Þjóðarspegillinn is, I think, a 

proper venue for such an article, since its purpose is to open up the Uni-

versity and show the public what its members have been up to. 

 

 

                                                
1  Special thanks to my friends and colleagues Daníel Isebarn Ágústsson, Eirik Sördal, 

Finnur Þór Vilhjálmsson, Hafsteinn Dan Kristjánsson, Maita Chan-Gonzaga, and Tómas 
Hrafn Sveinsson for lively discussions on the ideas presented in the article. 

2  On the importance of full, frequent and fearless discussion, see for example: John Stuart 
Mill, On Liberty (Penguin Books , London 1974) chapter II, esp. p. 97. 
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Part I. 

Introduction 

A look in the dictionary is enough to establish that the concept of justice has 

been given a variety of meanings. However, it should be safe to say that most 

(if not all) definitions of justice have something to do with morality. The 

concept of justice can, in other words, hardly be understood without any 

references to moral values at all. 

In spite of this common ground, theorists have used very different con-

ceptions of justice without breaching any rules of logic or language. HLA 

Hart gave the term a narrow meaning, thinking of it in terms of maintaining 

or restoring a balance or proportion.
 3
 On the other hand, John Finnis, like the 

ancient Greeks, uses it in a wider sense, embracing the three elements of 

other-directedness, duty and equality.: 

 
The first element might be called other-directedness: justice has to do with one‘s 
relations and dealings with other persons; it is ‗inter-subjective‘ or inter-personal. 
There is a question of justice and injustice only where there is a plurality of 
individuals and some practical question concerning their situation and/or 
interactions vis-á-vis each other. […]  

The second element in the relevant concept of justice is that of duty, of what 
is owed (debitum) or due to another, and correspondingly of what that other 
person has a right to (viz. roughly, to what is his ‗own‘ or at least his ‗due‘ by 
right). […] 

The third element in the relevant concept of justice can be called equality. But 
even more than in the case of the other two elements, this must be taken in an 
analogical sense: that is to say, it can be present in quite various ways. There is, 
for example, the ‗arithmetical‘ equality of 2 = 2, and there is also the 
‗geometrical‘ equality of 1:1 = 2:2, or of 3:2 = 6:4 or of 3:2 = 6:4; to feed a large 
man the same rations as a small child both is and is not to treat the two ‗equally‘. 
To avoid misunderstandings and over-simplifications, therefore, it may be better 
to think of proportionality, or even of equilibrium or balance. […]4 

 

In this article I will use the term in this wider sense. 

                                                
3   I do not agree with Hart when he says: ‗A man guilty of gross cruelty to his child would 

often be judged to have done something morally wrong, bad, or even wicked or to have 
disregarded his moral obligation or duty to that it would be ‗strange‘ to criticize his child. 
But it would be strange to criticize his conduct as unjust.‘ I see nothing strange about such 
criticism. HLA Hart, The Concept of Law (2nd edn OUP, Oxford 1994), pp. 157-159. 

4   See further; John Finnis, Natural Law and Natural Rights (Clarendon Press, Oxford 1980), 
pp. 161-164. 
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If law and justice are intrinsically related, there must be a fundamental link be-

tween them. In Part I. of this article I will argue that there is indeed such an 

intrinsic relationship between the two. Furthermore, I will argue that this 

relationship is reciprocal, i.e. that we can neither fully understand the 

concept of law without any reference to justice nor have a rounded con-

ception of justice without any reference to law. 

One of the main arguments of the article is found in the chapter on law‘s 

authoritativeness. In that chapter, I argue that law‘s authoritativeness must 

ultimately rest on its ability to serve and promote justice. Positivist theorists, 

especially Joseph Raz, have strongly argued for a different account of legal 

authority. I therefore feel obliged to include Part II., dealing specifically with 

this positivist notion. 

Law’s Authoritativeness 

As Hart famously showed, the earlier positivist theories of Austin and 

Bentham, describing laws as orders backed by threats, were unable to explain 

the difference between the law and the orders of a gunman and therefore 

failed to give a sufficient account of our concept of law. The key to under-

standing this difference was to adopt what Hart called the internal point of view. 

The legal theorist has to acknowledge that people do not understand rules 

simply as a basis for a prediction of hostile reactions, but as a reason for 

hostility. Legal rules appeal to respect for authority, and create an obligation, 

while the gunman‘s threat appeals to fear, creating no obligation (even 

though you may be obliged to follow his orders).
5
 

Of course, at the end of the day, one can say that a legal rule is ‗nothing 

other than someone else telling us what to do‘.
6
 In democratic societies this 

is especially true for people who do not have the right to vote, for example 

children. A theory of law therefore needs to go further than merely to point 

out that people seem to view laws differently than the gunman‘s orders and 

be able to explain why people view (or should view) law in this different way. 

If the reason why people see law as reasons for actions would merely be 

social pressure or fear, the concept of law would collapse back into the 

gunman situation. We would be obliged to follow the law, but the legal system 

would be unable to create any obligation. Law‘s authority cannot, therefore, be 

grounded on such feelings. The only sound reasons we have for viewing laws 

                                                
5  HLA Hart, The Concept of Law, pp. 6, 20 and 90. 
6  Anthony D‗Amato, ‗On the Connection Between Law and Justice‘, (1993) 26 UC Davis 

Law Review 527, p. 540. 
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in a different way are therefore moral reasons. Law‘s authoritativeness must 

ultimately rest on its ability to serve and promote justice. When the laws cease 

to do so, the claim for authority fails and we have no good reason to view 

laws as reasons for hostility. 

It should be noted that this idea does not lead to the claim that morality 

needs to be mirrored in all legislation and that all legal provisions need to be 

directly required by justice in order to be authoritative, as wrongly argued by 

some legal theorists.
7
 Most legal rules first become morally authoritative 

when they have properly been enacted by the legislator as positive laws.
8
 This 

derivation of legal authority from natural law was explained by Aquinas with 

the notion of determinatio.
9
 A legal rule becomes authoritative when properly 

enacted, but its authoritativeness, nevertheless, rests on its ability to serve 

justice in the widest sense. Take for an example the rule stating that you 

should drive on the right side of the road. Natural law, of course, does not 

demand this. It would be perfectly coherent with natural law to drive on the 

left side, as done in Britain. However, natural law supports the enactment of 

a rule which coordinates drivers and either directs them to drive on the right 

or the left side of the road. For such a rule inter alia saves lifes. 

Therefore, since authority is an essential element of the concept of law, 

justice must be so too. This is the cornerstone of the ancient maxim lex 

injusta nulla est lex. As explained by Finnis, no one suggests that unjust laws 

(lex injusta) are not laws in any sense of the word. Unjust legal provisions, 

however, lack the qualities that give us the reasons to treat laws as authori-

tative and collide with the values that laws are supposed to defend and up-

hold. They may be ‗laws‘ in the technical sense of the word because officials 

may still enforce them as legally valid rules, but a fundamental element of 

our concept of law is nevertheless missing.
10

 

This is not to imply that people should never obey or enforce laws that 

they themselves deem unjust. Precisely because of the legal system‘s role of 

enforcing and defending justice generally, we should not undermine its 

ability to do so without good reasons. Whether such disobedience is morally 

justified depends both on the legal system as a whole and on how seriously 

                                                
7  See; John Finnis, ‗Natural Law: The Classical Tradition‘ in Jules Coleman and Scott 

Shapiro (eds), The Oxford Handbook of Jurisprudence & Philosophy of Law (OUP, 
Oxford 2002), p. 20. 

8  Ibid, p. 22. 
9  See further: Finnis, Natural Law and Natural Rights, p. 281-290. 
10  Ibid, p. 363. 
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the legal provision breaches justice.
11

 If the legal system generally promotes 

justice efficiently, a legal provision would have to breach justice in a serious 

way in order for us to legitimately be able to disobey it. An unjust tax pro-

vision may not tempt me to undermine the system as a whole by breaching 

the unjust provision, but a provision implementing apartheid surely would. 

For the same reason we should obey morally neutral laws (e.g. laws describing 

how to fold the national flag) if the legal system as a whole promotes justice. 

The maxim lex injusta nulla est lex is therefore negative in a certain sense. Our 

concern is whether a given legal provision violates justice, lex injusta, rather 

than to what extent it promotes justice. 

As mentioned earlier, I will return to the topic of authority in Part II. 

where I will respond to other (positivist) theories of legal authority. 

The Indeterminacy and Open Texture of Law 

In the previous section of the article it was argued that unjust laws lack an 

important element of the concept of law. At the same time it was 

acknowledged that such laws may nonetheless be considered to be laws in a 

technical sense since legal officials may well enforce them. However, 

Austin‘s prediction that the Courts of Justice will ‗demonstrate the incon-

clusiveness‘ of those who argue that unjust laws lack legal authority by 

‗hanging [them] up‘ is in many cases too pessimistic.
12

 Not only should judges 

of a healthy legal system acknowledge the importance of justice as an 

element of the concept of law, but they have repeatedly done so by using 

law‘s indeterminacy to resist a mechanical enforcement of unjust laws. 

Anthony D‘Amato has argued that this fact is among the reasons that justice 

is an ‗inextricable part of law‘.
13

 

Although D‘Amato probably goes too far when he claims that ‗we can 

always come up with a plausible legal opinion justifying either side in a con-

tested case‘,
14

 few would disagree that most laws will to some extent be in-

determinate. As explained by Hart: 

 
Whichever device, precedent or legislation, is chosen for the communication of 
standards of behaviour, these, however smoothly they work over the great mass 

                                                
11  John Finnis, Natural Law and Natural Rights, p. 361. 
12  John Austin, The Province of Jurisprudence Determined and the Uses of the Study of 

Jurisprudence (Hackett Publishing Company, Inc., Indianapolis 1954), p. 185. 
13  D‗Amato, ‗On the Connection Between Law and Justice‘, p. 539. 
14  Ibid, p. 545. 
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of ordinary cases, will, at some point where their application is in question, prove 
indeterminate; they will have what has been termed an open texture.15 

 

Laws will always be indeterminate because the words of our languages 

have variety of meanings, people understand them in different ways and their 

meaning even changes through time. And laws will have an open texture 

because the world will continue to provide us with new and unforeseeable 

phenomena. The legal system will be unable to provide mechanical results 

when these phenomena (new technology, new diseases etc.) emerge.
16

  

It is then the judge‘s role to reach a legal conclusion in the case before 

him and here, as D‘Amato rightly argues, justice plays a pivotal role. And 

even in cases where there does not seem to be much ambiguity about the 

meaning of the words that make up the applicable legal text, justice will and 

has repeatedly affected the way we interpret and apply the law. 

 To illustrate this point, D‘Amato, as Dworkin before him, uses the 

famous Elmer case where it was held that an individual should not inherit a 

person he or she murdered, even though no such exception was made in the 

New York statute of wills which was applied in the case.
17

 The decision, 

which to most people would probably seem required by justice, was based 

on the court‘s assessment of the legislator‘s intentions and general principles 

of law. But why did the judge go on this interpretive journey which led to the 

discovery of these intentions and principles? If the textual interpretation of 

the inheritance law would have been perfectly just in the judges‘ mind, isn‘t it 

highly unlikely that the court would have looked any further to reach a 

different decision? To use D‘Amato‘s words, it indeed seems that the judges‘ 

idea of justice came first ‗and interpreting the law [came] second‘.
18

 It is not 

that the Court made some rules up to justify its conclusion. But its search 

and discovery of the legislator‘s intention and the principles of law was 

sparked off by a sense of justice. 

In fact, countless examples could be cited where the judge‘s sense of 

justice obviously influences the court‘s decision on what the law requires. 

And as Dworkin rightly points out, the judges deciding these cases do not 

claim to be pushing the law aside in order to enforce justice. On the 

contrary, justice becomes an element in their understanding and application 

                                                
15  HLA Hart, The Concept of Law, p. 127-128. 
16  It was Professor Frederick Schauer who pointed out to me the difference between the 

notions of indeterminacy, on the one hand, and open texture, on the other. 
17  Riggs v. Palmer, 22 N.E. 188 (N.Y. 1889). 
18  Anthony D‗Amato, ‗On the Connection Between Law and Justice‘, p. 550. 
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of the law.
19

 And instead of viewing these decisions as mockeries of the legal 

system, history has shown that lawyers often consider these judgments to be 

examples of legal excellence. 

It should be noted that one does not have to submit to the whole of 

Dworkin‘s theory of law as integrity to recognize the importance of justice in 

our understanding of the law. To hold this view is for example perfectly co-

herent with the notion of there often being more than one equally acceptable 

interpretations of the law, an idea rejected by Dworkin.
20

 It suffices to 

acknowledge that law‘s indeterminacy and open texture render automatic 

application of the law impossible. And when the law is applied to actual 

cases where more than one decision is logically possible, justice continues to 

play a crucial role in the ultimate decision on what is required by law. 

Law as an Element of Our Conception of Justice 

In the preceding sections it has been argued that law‘s authoritativeness 

ultimately rests on its ability to do justice and that the way we understand 

and apply the law is influenced by justice. I believe this is enough to establish 

an intrinsic relationship between law and justice. Finally, it will be argued that 

our understanding of this fundamental relationship is strengthened still when 

its reciprocal nature is realized. 

The idea of formal justice has rightly been rejected by many theorists, most 

notably David Lyons.
21

 The mere fact that a legal provision is enforced in an 

unbiased way does not in any sense serve justice. This, however, does not 

mean that law cannot affect our conception of justice. 

Take for example the detailed and technical rules governing the sphere of 

private property. Imagine a society which has for many generations followed 

legal rules different from our own as to how property can be transferred 

between persons, when and how payment should take place and so on. This 

would probably result in a somewhat different conception of justice than in a 

society grounded on rules of private property similar to our own. Taking 

something that does not belong to you is considered to be unjust in all 

societies. But our ideas about what exactly rightly belongs to us, what 

                                                
19  Ronald Dworkin: Law„s Empire (Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 

1986), p. 20. 
20  Ibid, p. 412. 
21  David Lyons, ‗On Formal Justice‘, (1973) 58 Cornell Law Review 833. See also Gardner 

(n2) 9-12. 
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therefore forms the grounds of our judgments of justice, are shaped by our 

laws.
22

 

To take a different example, let us imagine an established legal provision 

regulating the operation of the health service.
23

 According to the rule the 

allocation of the limited number of cosmetic surgery available is to be based 

on a principle of ‗first comes, first served‘. Person A who has been waiting 

for a year for an operation would not only feel her legal rights violated if 

person B, who has only been waiting for a week, will get operated on before 

her. A will feel that she has been treated unfairly and that it was unjust to 

operate on B before her. She would probably not feel so if the established 

legal rule would have prescribed a different principle, based on doctors‘ as-

sessment of urgency and person B was admittedly in more need of the 

surgery. In that case A would probably feel that it was indeed just to treat B 

first. 

The point I am making is a modest one and can be summarized as 

follows: Our conception of justice, our nuanced understanding of its re-

quirements in individual cases, is influenced by our society. And society is 

influenced by our laws. 

The enforcement of laws does not make wrong right. Racism is wrong re-

gardless of whether it is legalized in the form of an apartheid system or not. 

But a rejection of the notion of formal justice should not blind us to the fact 

that our conception of justice and its requirements in particular situations 

will always be influenced and shaped by laws. 

Conclusion 

Is there anything about law to warrant thinking that law and justice are in-

trinsically related? Indeed there is. First, an important element of the concept 

of law, the element of authority, is rooted in justice. Secondly, our under-

standing of the law is influenced by justice and the indeterminacy and open 

texture of laws allows this understanding to affect the courts‘ interpretation 

and application of the law in the cases before them. Therefore, a sound 

theory of law cannot ignore justice. Finally, the relationship is reciprocal as 

our laws shape and influence our conceptions of justice. A holistic theory of 

justice, therefore, cannot ignore the law. 

                                                
22  Anthony D‗Amato, ‗On the Connection Between Law and Justice‘, p. 548. 
23  I got the idea of using the health service as an example from Gardner. John Gardner ‗The 

Virtue of Justice and the Character of Law‘, 53 CLP (2000) 1, pp. 24-26. 



Are Law and Justice Intrinsically Related?... 105 

 

  

Part II. 

One of the main arguments made in Part I. was based on the element of 

authority. It was argued that the only sound reasons we have for viewing 

laws in a different way are moral reasons. That law cannot be authoritative if 

it violates justice. 

As discussed in Part I. HLA Hart, a self-claimed positivist, agreed that 

authority is an element involved in our concept of law. However, the 

naturalist explanation of authority discussed in Part I. was denied to him as 

he claimed that there is a conceptual distinction between law and morality 

and that the foundation of the legal system, the rule of recognition, did not 

need to be based on morality.
 24

 This created a problem for him: 

 
...the element of authority involved in law has always been one of the obstacles 

in the path of any easy explanation of what law is.
25

 

 

However, Hart had not said his final word on the element of authority. As 

will be discussed below, he later gave a more detailed (and better) account of 

authority. Later on, his former apprentice, Joseph Raz, added to the posi-

tivist explanation of authority. 

An article siding with naturalist theories on authority cannot ignore the 

arguments made by Hart and Raz. In this second Part of the article I will 

therefore explain my views on their writings. I will argue that in spite of later 

attempts by Hart and Raz to give a satisfying account of law‘s authority, for a 

positivist the element still presents an ‗obstacle in the path of any easy ex-

planation of what law is‘. 

Was the Element of Authority Ever an Obstacle? 

As discussed earlier, serious flaw in the positivist theories of Bentham and 

Austin, describing the law as commands backed by threats, was their inability 

to explain the difference between obeying legal rules, on the one hand, and 

the orders of a gunman, on the other. To understand this difference, Hart 

claimed, one has to adopt the internal point of view. When realizing how people 

                                                
24  HLA Hart, ‗Commands and Authoritative Legal Reasons‘ in Essays on Bentham: Studies in 

Jurisprudence and Political Theory (Clarendon Press, Oxford 1982), pp. 243 and 265. 
25  HLA Hart, The Concept of Law (2nd edn OUP, Oxford 1994), p. 20. 
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understand rules as not just a basis for a prediction of hostile reactions, but a 

reason for hostility, one can see that legal rules appeal to respect for authority, 

and create an obligation, while the gunman‘s threat appeals to fear, creating 

no obligation (even though one is obliged to obey the gunman).
26

 However, 

the question remains: why do people understand rules in this way? Why do 

they view legal rules differently than orders from a gunman? Hart did ac-

knowledge that the ‗coercive power of law presupposes its accepted autho-

rity‘.
27

 But to him, that did not mean that law needed to be accepted as 

morally binding.
28

 

This may be the case for the ordinary citizen, who may never give a 

serious thought to why he sees laws as reasons to act. But this can hardly 

apply to the officials, enforcing the law. It is hard to imagine a legal system, 

let alone a stable one, where the officials adopt the internal point of view, 

seeing the rules as reasons for action and hostility, without grounding this 

perspective on any moral reason whatsoever. Not to mention the situation 

where the officials have strong moral reasons not to adopt such a view. If the 

only reason for adopting the view is social pressure (or fear) we are simply back 

in the gunman situation. 

Hart therefore used the conception of authority to articulate an important 

difference between a legal system and the power of the gunman. But at the 

same time, it made his theory vulnerable to the argument that by correcting 

some of the mistakes made by earlier theorists he had in fact abandoned the 

positivists‘ distinction between law and morality. He was therefore quite 

right to acknowledge the concept as an obstacle to an easy positivist ex-

planation of what law is. 

Unsuccessful Attempts to Remove the Obstacle 

Since the publication of The Concept of Law, theorists have given the concept 

of legal authority a closer attention and attempted to clarify its role in legal 

theory. Here, two of these attempts will be discussed; Hart‘s own mod-

ification of the concept and, more importantly, the one made by Joseph Raz. 

Hart introduced a developed account of legal authority in his ‗Commands 

and Authoritative Legal Reasons‘, which was written under influences from 

Joseph Raz.
29

 There, Hart defines authoritative legal reason as such: 

                                                
26  Ibid, pp. 6, 20, 90. 
27  Ibid, p. 203. 
28  Ibid, p. 203. 
29   HLA Hart, ‗Commands and Authoritative Legal Reasons‘ in Essays on Bentham: Studies in 

Jurisprudence and Political Theory, p. 244. 
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[T]hat is a consideration [...] which is recognized by at least the Courts of an 
effective legal system as constituting a reason for action of a special kind. This 

kind of reason I call ‗content independent and peremptory‘.
30

 

 

A reason, according to Hart, is peremptory when it cuts off the hearer‘s de-

liberations for acting and thus replaces all other reasons. A reason is content 

independent if it presents a reason for action ‗independently of the nature or 

character of the actions to be done‘.
31

 

Hart uses the third chapter of the article to resist the argument that the 

‗Courts of an effective legal system‘ could only have moral reasons for their 

actions, which, as mentioned earlier, would have meant that he had a-

bandoned the positivist view on the relationship between morality and law.
32

 

He believed that the requirement that the courts see legal rules as author-

itative could be satisfied by motives ‗which have nothing to do with the 

belief in the moral legitimacy of the authority whose enactments they identify 

and apply as law‘.
33

 For an example of this, he mentions compliance on the 

basis that the judges had sworn on taking office to continue the established 

practice. 

This later account of legal authority adds much to what had been said in 

The Concept of Law and gives a fuller picture of the foundations of the legal 

system in Hart‘s theory. However, some difficulties remain. 

First, the notion of legal rules functioning as peremptory reasons clearly does 

not describe their actual function in modern legal systems. People do not 

surrender their judgments by letting legal rules cut off their deliberations on 

whether or not they should perform the acts required by the rules. A rational 

person, with a ‗standing recognition‘ of legal authority, may well reflect on 

whether or not she should follow a given legal provision or not. If she ul-

timately decides not to break law she has obviously shown the utmost re-

spect for legal authority, even though the deliberation did take place.
34

 

Secondly, Hart not only insists that the officials of the legal system do not 

need to view the rule of recognition as morally binding but goes further 

                                                
30  Ibid, p. 243. 
31  Ibid, p. 254. 
32  Ibid, p. 262. 
33  Ibid, p. 265. 
34  Joseph Raz, The Morality of Freedom (Clarendon Press, Oxford 1986) 39. The phrase 

‗standing recognition‘ is from Hart himself. HLA Hart, ‗Commands and Authoritative 
Legal Reasons‘ in Essays on Bentham: Studies in Jurisprudence and Political Theory, p. 256. 
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(than Raz) and maintains that they do not even have to pretend to view the 

law as binding in this way. As Hart himself acknowledged, this is somewhat 

troubling given his own account of the function of authoritative legal rules: 

 
I am vividly aware that to many it will seem paradoxical, or even a sign of 
confusion, that at the end of a chapter, a central theme of which is the great 
importance for the understanding of law of the idea of authoritative reasons for 
action, I should argue that judicial statements of the subject‘s legal duties need 

have nothing directly to do with the subject‘s reasons for action.
35

 

 

Hart undeniably strengthened his theory with his new account of legal 

authority. But this later effort was not enough to remove the obstacle. We 

therefore turn to the theorist who has probably given more thought to the 

concept of legal authority than anyone else.
36

 

According to Joseph Raz, all legal systems claim legitimate authority and a 

system that cannot possess such authority cannot be a legal system.
37

 His 

conception of authority is grounded on three theses: the dependence thesis, the 

normal justification thesis and the pre-emption thesis.  

According to the dependence thesis ‗all authoritative directives should be 

based on reasons whish already independently apply to the subjects of the 

directives and are relevant to their action in the circumstances covered by the 

directive‗.
38

 According to the normal justification thesis: 

 
[The] normal way to establish that a person has authority over another person 
involves showing that the alleged subject is likely better to comply with reasons 
which apply to him (other than the alleged authoritative directives) if he accepts 
the directives of the alleged authority as authoritatively binding and tries to 
follow them, rather than by trying to follow the reasons which apply to him 

directly.
39

 

 

Sctott J. Shapiro summarizes Raz‘s pre-emption thesis as follows: ‗When 

authorities require performance of an action, their directives are not merely 

added to the balance of reasons, but they also exclude these reasons and take 

                                                
35  HLA Hart, ‗Commands and Authoritative Legal Reasons‘ in Essays on Bentham: Studies in 

Jurisprudence and Political Theory, p. 267. 
36  Ibid, p. 265. 
37  Joseph Raz, Ethics in the Public Domain: Essays in the Morality of Law and Politics 

(OUP, Oxford 1995), p. 215. 
38  Joseph Raz, Morality of Law (OUP, Oxford 1986), p. 47.  
39  Joseph Raz, Morality of Law (OUP, Oxford 1986), p. 53. 
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their place.‘
40

 These different aspects of Raz authority concept will not be 

pursued further, but some of them will be discussed (and criticized) in more 

detail later in this article. It is necessary though to emphasise the importance 

of the dependence thesis and the normal justification thesis as constituting 

the service conception of  authority. This means that authorities provide service 

to their subjects by mediating ‗between people and the right reasons which 

apply to them‘.41 

Raz maintains that authorities can fulfil their roles as mediators between 

people and reasons, only if their decision can be identified by means ‗other 

than the considerations the weight and outcome of which it was meant to 

settle‘.
42

 It is this feature of Raz‘s authority concept that leads to his rejection 

of the incorporation thesis adopted by so called inclusive positivists. In other 

words, Raz rejects the idea that a legal rule can by referring to a moral norm 

incorporate it into the legal system. According to this, a legal rule which 

refers to a moral standard, e.g. ‗due process‘ or ‗degrading treatment‘, merely 

gives power to the courts to legislate on the subject. His conclusion is that 

the ‗sources thesis‘ (claiming that legal validity can only be established by re-

ference to the conventionally identified sources of law) should be preferred 

over the incorporation thesis. 

Raz‘s strong focus on the concept of authority can therefore be explained 

by the twofold role it plays in his theory. Not only is it the basis of his theory 

as a positivist arguing against competing theories, but it is also meant to de-

fend his exclusive positivism against the line of positivist theories which 

allow for non sourced-based laws to be entailed by the source-based law. 

However, as thoughtful and sophisticated his conception of authority is, 

many aspects of it raise serious questions and doubts. 

As noted earlier, Raz maintains that all legal systems claim legitimate 

authority and a system that cannot possess such authority cannot be a legal 

system. Dworkin points out that this might suggest that no system can be re-

garded as a legal system unless it fulfils all the requirements of having legi-

timate authority, among them the moral requirements that Raz himself re-

cognizes.
43

 This, however, would make his exclusive positivist theory un-

tenable. 

                                                
40  Scott J. Shapiro: ‗Authority‘ in Jules Coleman and Scott Shapiro (eds), The Oxford 

Handbook of Jurisprudence & Philosophy of Law (OUP, Oxford 2002), p. 404. 
41  Joseph Raz, Ethics in the Public Domain: Essays in the Morality of Law and Politics , p. 

214. 
42  Ibid, p. 219. 
43  Ibid, p. 199. 
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Raz understands this difficulty, because he is careful to declare that being 
―capable‖ of legitimate authority requires meeting all the non-moral conditions 
of that status but not require meeting any of the moral ones. He says that this 

distinction is ―natural,‖ though he does not explain why.
44

 

 

Dworkin has a point here. Raz seems to be adjusting his concept of 

authority to his own theory of exclusive positivism. This is troubling, 

because the concept of authority forms the basis of Raz‘s theory of law, not 

vice versa. 

Secondly, Raz‘s authority concept seems somewhat ‗eccentric‘.
45

 Take for 

example the normal justification thesis, the core of the service conception. Ac-

cording to the thesis, legal authority is agent specific. It depends on the 

service the directives provide each individual with, which of course varies 

between people of different skills and expertise. This may well hold as an 

academic account of the concept of authority but it hardly provides us with 

the ‗normal‘ way to establish legal authority in real life. We normally talk 

about governments or legal acts having authority in much more general 

terms.
46

 It sounds strange for example to say that no general answer can be 

given whether or not the legislator had authority to ban smoking in public 

places and that the answer simply depends on whether we are asking the 

question on behalf of Peter or Paul. 

It is not only the aspect of agent-specificity that disturbs our normal 

notion of legal authority. Most citizens of modern democracies probably ac-

cept the state‘s authority in many cases even though they are not being served 

in the Razian sense. Indeed, Raz himself acknowledges that his concept leads 

to the conclusion that even the states that are ‗reasonably just‘, often exceed 

the sphere of legitimate authority.
47

 Again, this does not constitute a logical 

problem for Raz, but it shows that his concept is somewhat distant to our 

general notions of legal authority. 

                                                
44  Ronald Dworkin, Justice in Robes (Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 

2006) 202. 
45  Ibid 201. 
46  Adam Tucker, ‗Beyond the Normal Justification Thesis: Jurisdiction in the Service 

Conception of Authority‘, <http://www.trinitinture.com/documents/tucker.pdf> 
accessed 18 September 2009, p. 5. Tucker‘s article is a draft prepared for Oxford's 
Jurisprudence Discussion Group which met with the author in November 2007. I had the 
privilege of participating in the discussions and was given permission by the author to cite 
the article. 

47  Joseph Raz, Morality of Law, p. 70. 
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Thirdly, Himma, although being partly mistaken in his criticism, has 

marked a different kind of problem with Raz‘s authority concept. Himma 

claims that the normal justification thesis implies that legitimate authority is 

unlimited.
48

 Read in isolation the thesis certainly gives the impression that as 

long as the legal authorities know better then you and can provide you with 

their service, their authority is legitimate. This would leave no aspects of 

one‘s life out of their reach. However, this criticism is misdirected because 

Raz specifically presents an ‗exception‘ to the normal justification: ‗this ge-

neral rule has an important exception. It consists of all those matters 

regarding which it is more important to act independently than to succeed in 

doing the best‘.
49

 

The exception may save Raz from the otherwise devastating effect of 

Himma‘s criticism. But at the same time it waters the normal justification 

thesis down. Read together with the exception the thesis could be accepted 

by almost all theorists concerned about legitimacy of state authority. The 

libertarians and the anarchists would simply say that in almost all aspects of 

life it is ‗more important to act independently than to succeed in doing the 

best‘ while the communists and fascists would argue that the exception 

creates a very limited sphere of protection from legitimate state authority.
50

 

In other words: the exception strips the concept of most of its practical use-

fulness. 

Finally, Raz‘s authority concept seems to ignore procedural aspects of 

authority. Most would agree that a democratic legal regime, allowing its 

subjects to influence governmental policies and accepting the voters‘ 

decision every four years, enjoys greater legitimate authority than a dic-

tatorship even though the latter might on balance take wiser decisions for its 

subjects.
51

 But the normal justification thesis does not explain this difference. 

On the contrary, it seems to award the dictatorship in the example greater 

                                                
48  Kenneth Einar Himma, ‗Just ´Cause You‘re Smarter than Me Doesn‘t Give You a Right 

to Tell Me What to Do: Legitimate Authority and the Normal Justification Thesis‘ (2007) 
27 OJLS 121, 144.  

49  Joseph Raz, ‗Introduction‘ in Joseph Raz (ed), Authority (New York University Press, New 
York 1990) 13; Tucker, ‗Beyond the Normal Justification Thesis: Jurisdiction in the 
Service Conception of Authority‘, pp. 15-16. 

50  Tucker downplays the importance of this point in his article. Tucker (n22) 17. I, however, 
believe it is of great importance. The value and extent of personal autonomy lies at the 
heart of the differences between competing political theories. 

51  See Himma‘s imaginary example of the two states, Coercia and Consentia: Kenneth Einar 
Himma, ‗Just ´Cause You‘re Smarter than Me Doesn‘t Give You a Right to Tell Me What 
to Do: Legitimate Authority and the Normal Justification Thesis‘, pp. 142-144. 
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authority as it provides its subjects with better service than its democratic 

counterpart. 

To summarize: Joseph Raz set out to describe ‗the core notion of 

authority‘, a concept ‗deeply embedded in the philosophical and political 

traditions of our culture‘.
52

 Raz fails to do exactly that by presenting a con-

ception of authority which is strictly agent-dependent, ignores the im-

portance of procedure (democracy), and seems to be specifically designed to 

serve the ends of external positivism. 

Conclusion 

One of the main advantages of Hart‘s theory, presented in The Concept of Law, 

is that it not only describes in general terms important features of legal 

systems but does so in a relatively simple way. Hart was right however to 

note that for a positivist like him, trying to describe ‗what the law is‘, the 

element of authority presented an obstacle. An obstacle certainly not suf-

ficiently dealt with in the book itself. Later attempts to remove the obstacle 

by clarifying the concept have not come without a price. First, the more 

sophisticated the explanation of authority has become, the more distant it 

has become to our general usage and notion of the concept. Second, 

although many theorists may accept Raz‘s account of the element of 

authority, few would describe his explanation as simple.
53

 And the more com-

plicated it gets, the farther we move from the path of an ‗easy explanation of 

what law is‘. 
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Af handfæra- og strandveiðibátum 
Lagaþróun 1996–2009 

 
Helgi Áss Grétarsson 

 

1. Inngangur1 

Á grundvelli 3. gr. laga um stjórn fiskveiða nr. 38/1990 (FSL nr. 38/1990), 

sbr. nú 3. gr. laga um stjórn fiskveiða nr. 116/2006 (FSL nr. 116/2006),2 

hefur sjávarútvegsráðherra með setningu reglugerða á tímabilinu 1991 til 

2009 ákveðið leyfilegan heildarafla hvers fiskveiðiárs3 eða vertíðar. Þegar 

tekin er fyrirfram ákvörðun um leyfilegan heildarafla er um aflamarksstjórn 

að ræða og byggir slík fiskveiðistjórn á þeirri forsendu að takmarka þurfi 

fiskveiðidauða tiltekinna nytjastofna svo að þeir geti með auðveldara móti 

endurnýjað sig. Af þessari skipan mála leiðir að nauðsynlegt er að skipta 

hinum leyfilegum heildarafla með einhverjum hætti og frá árinu 1991 hefur 

það að meginstefnu verið gert með aflahlutdeildarkerfi þar sem útgerðir fiski-

skipa hafa ótímabundna hlutdeild í leyfilegum heildarafla. Þessi hlutdeild 

ræður mestu um það aflamark sem útgerðum er fengið á hverju fiskveiðiári 

                                                
1  Höfundur er sérfræðingur við Lagastofnun Háskóla Íslands og doktorsnemi við lagadeild 

Háskóla Íslands. Sérfræðingsstaða höfundar hefur verið fjármögnuð með tveim 
samstarfssamningum Lagastofnunar Háskóla Íslands og Landssambands íslenskra 
útvegsmanna. Fyrri samstarfssamningurinn gilti frá 1. ágúst 2006 til 31. júlí 2009 en sá 
síðari gildir frá 1. ágúst 2009 til 31. júlí 2012. Síðari samstarfssamningurinn er aðgengilegur 
á heimasíðu lagadeildar Háskóla Íslands en hann er óuppsegjanlegur og sem fyrr er tryggt 
að höfundur njóti fyllsta frelsis og sjálfstæðis við sínar rannsóknir. Höfundur fékk vorið 
2009 styrk til að sinna doktorsnámi sínu að fjárhæð 1.000 þús. kr. úr sjóðnum 
Rannsóknarstyrkir Bjarna Benediktssonar.  

2  Lög um stjórn fiskveiða verða framvegis skammstöfuð sem FSL nr. 38/1990 eða FSL nr. 
116/2006. Skammstöfun fiskveiðistjórnlaganna er aðgreind með þessum hætti vegna 
þeirra fjölda breytinga sem gerðar voru á FSL nr. 38/1990 og verður því að jafnaði 
eingöngu vísað til laga um breytingu á FSL nr. 38/1990 með númeri en ekki með nafni. 
Sem dæmi verður vísað til laga nr. 105/1996 ekki sem laga um breytingu á FSL nr. 
38/1990. Jafnframt verður vísað til greinarnúmera breytingarlaga, t.d. 2. gr. laga nr. 
87/1994 en ekki til þeirrar greinar FSL nr. 38/1990 sem 2. gr. laga nr. 87/1994 breytti. 

3  Fiskveiðiárið er frá 1. september ár hvert til 31. ágúst á næsta ári. 
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eða vertíð og eru aflaheimildirnar4 einstaklingsbundnar og framseljanlegar. 

Þrátt fyrir þessa megintilhögun íslenskrar fiskveiðistjórnar innan íslensku 

efnahagslögsögunnar þá hefur verið vikið frá henni í þó nokkrum mæli. 

Þannig hafa fiskveiðiréttindi verið færð frá þeim sem hafa haft umráð afla-

heimilda til svokallaðra krókabáta.5 

Þegar meta á íslenska fiskveiðistjórnkerfið heildstætt er æskilegt að allar 

þær undantekningar sem gerðar hafa verið frá meginreglum kerfisins séu 

kannaðar í kjölinn. Það er tilgáta greinarhöfundar að frávikin frá megin-

reglum kerfisins séu þýðingarmikil í því skyni að (1) lýsa þeim valdheimildum 

sem löggjafinn og stjórnvöld hafa haft í íslenskri fiskveiðistjórn; (2) skýra 

betur réttarstöðu umráðamanna aflaheimilda og (3) greina hvort úthlutunar-

kerfi íslenska fiskveiðistjórnkerfisins gangi í berhögg við grundvallarreglur 

stjórnarskrárinnar um jafnræði og atvinnufrelsi. Með þessari grein er ætlunin 

að setja fram upplýsingar sem geta haft áhrif á þetta heildstæða mat.  

Það er ætlunin í þessari grein að lýsa annars vegar veiðikerfi þess hluta 

krókabátaflotans sem stundaði handfæraveiðar án aflatakmarkana á tíma-

bilinu 1996–20066 og hins vegar að gera grein fyrir strandveiðikerfi sem 

                                                
4  Hugtakið aflaheimildir er samheiti yfir aflahlutdeild og aflamark en kvóti er gjarnan notað í 

daglegu máli í sömu merkingu og aflaheimildir, en segja má að aflahlutdeildin sé þá 
„langtímakvóti― og aflamark hins vegar „skammtímakvóti―. Í aflahlutdeild felst afmarkað 
og ótímabundið prósentuhlutfall í heildaraflamarki hverrar tegundar og skal aflahlutdeild 
vera óbreytt á milli ára. Aflamark er það magn sem hvert skip má veiða af nytjastofni á 
ákveðnu veiðitímabili eða vertíð og að meginreglu skal aflamark hvers skips á hverju 
veiðitímabili eða vertíð ráðast af heildaraflamarki viðkomandi tegundar nytjastofns og 
aflahlutdeild skips í heildaraflamarkinu. Í þessu sambandi er rétt að taka fram að 
heildaraflamark og leyfilegur heildarafli hafa ekki sömu merkingu þar sem heildaraflamark er 
leyfilegur heildarafli að frádregnum sérúthlutunum. Þetta má skýra með dæmi: Leyfilegur 
heildarafli er 125.000 tonn. Frá heildaraflanum er dregið frá 25.000 tonn vegna 
sérúthlutana. Heildaraflamark er því 100.000 tonn 

5  Frá 1. janúar 1991 og fram til fiskveiðiársins 2002/2003 var krókabátur skilgreindur sem 
bátur er væri undir 6 brúttórúmlestum eða 6 brúttótonnum og hefði leyfi til að stunda 
veiðar í atvinnuskyni með línu og handfæri. Frá fiskveiðiárinu 2002/2003 hefur 
krókabátur verið skilgreindur sem bátur undir 15 brúttótonnum, ætlaður til að stunda 
veiðar með línu og handfæri. 

6  Í ritgerð þessari verður sóknardagakerfi handfærabáta 1996–2006 skilgreint sem kerfi fyrir 
tiltekna eigendur báta er stunduðu handfæraveiðar án aflatakmarkana í nokkrum 
tegundum en hins vegar með takmörkunum á þeim dögum sem heimilt var að stunda 
veiðar. Önnur veiðikerfi krókabáta á tímabilinu 1996–2006 verða eingöngu tekin til 
umfjöllunar sé slíkt talið nauðsynlegt samhengisins vegna. Greinin mun því fjalla um 
réttarstöðu handfærabáta í veiðikerfum þar sem hver einstakur útgerðaraðili gat valið 
hvenær hann nýtti tiltekinn fjölda sóknardaga til að stunda handfæraveiðar án 
aflatakmarkana. Til að forðast misskilning þá voru þessi veiðikerfi annars eðlis en 
banndagakerfi en það hugtak hefur þá merkingu í þessari grein að fiskiskip, sem tilheyra 
tilteknum útgerðarflokki, hafi sameiginlega og fasta banndaga þar sem veiðar eru alfarið 
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komið var á fót fyrir handfæraveiðibáta í tilraunarskyni sumarið 2009. 

Markmiðið með ritun greinarinnar er að varpa ljósi á þróun botnfisk-

veiðiréttinda handfærabáta á þessu tímabili. Tilgangurinn með þessu er að 

veita yfirlit yfir efnið og sýna fram á að löggjafinn hefur endurmetið megin-

reglur íslenska fiskveiðistjórnkerfisins og heimilað frávik frá þeim með 

reglulegu millibili. Þessar breytingar hafa verið þess eðlis að þær ættu að hafa 

áhrif þegar leitað er svara við flóknum álitaefnum er varða fiskveiðistjórn og 

stjórnskipun Íslands.  

Í höfuðdráttum verður greininni skipt í tvennt. Fyrst verður rætt um þær 

reglur sem giltu um stjórn veiða handfærabáta frá 1. september 1996 til 31. 

ágúst 2006. Því tímabili verður skipt í fernt, þ.e. í fyrsta lagi tímabilið 1. 

september 1996 til 14. janúar 1999, í öðru lagi tímabilið 14. janúar 1999 til 

31. ágúst 2001, í þriðja lagi tímabilið 1. september 2001 til 31. ágúst 2004 og í 

fjórða lagi tímabilið 1. september 2004 til 31. ágúst 2006. Í annan stað verður 

rætt um veiðar samkvæmt svokölluðu strandveiðikerfi sumarið 2009. Megin-

reglum beggja kerfa verður gerð skil með vísan til viðeigandi laga- og reglu-

gerðarákvæða en einnig með framsetningu tölulegra upplýsinga um áætlaðan 

og raunverulegan afla þessara báta. Einnig verður reynt að upplýsa um þá 

fjölda báta sem stunduðu veiðar á hverjum tíma. Í því skyni að setja hand-

færaveiðar í sögulegt samhengi þykir nauðsynlegt að skýra í stuttu máli frá 

þróun þeirra fram til fiskveiðiársins 1996/1997.  

2. Um handfæraveiðar fram til fiskveiðiársins 1996/1997 

2.1. Handfæraveiðar frá landnámi til 1983 

Samkvæmt fornlögum máttu allir stunda veiðar í sjó að ósekju utan netlaga 

sjávarjarðar. Á grundvelli þessarar heimildar voru veiðar Íslendinga fyrst og 

fremst stundaðar á árabátum7 fram til aldamótanna 1900 og fram til þess 

tíma stunduðu Íslendingar nánast alfarið botnfiskveiðar með handfærum.8 

                                                                                                           
bannaðar eða þær verulega takmarkaðar á banndögum, svo sem að bannað sé að stunda 
beinar veiðar á tilteknum nytjastofnum.  

7  Heitið árabátur er vitaskuld dregið af því að slíkum bátum var róið með árum og gátu 
slíkir bátar haft segl en þau voru lítið notuð. Notkun segla er fyrst getið í heimildum frá 
því um 1700, sbr. Jón Þ. Þór: Saga sjávarútvegs á Íslandi I. bindi, bls. 86, en þar er m.a. fjallað 
nánar um seglbúnað. 

8  Á miðöldum samanstóð handfæri af fjórum meginhlutum, færislínunni, sökku, taumi og 
öngli en síðar einnig af sigurnagla og ás. Gerð handfæra gat verið mismunandi en lengd 
þeirra var að jafnaði 40–60 faðma löng. Sjá nánar Jón Þ. Þór: Saga sjávarútvegs á Íslandi I. 
bindi, bls. 87 og Andrea Sigrún Harðardóttir: „Í Verinu―, bls. 15. 
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Með tilkomu togara og vélbáta í upphafi 20. aldar dró verulega úr mikilvægi 

handfæraveiða árabáta en útgerð þeirra lagðist meira og minna af á fjórða 

áratug aldarinnar. Í stað þeirra hófust handfæraveiðar lítilla og opinna 

vélbáta, báta sem í daglegu tali voru kallaðar trillur.  

Framan af 20. öldinni byggðist veiðiskapur á trillum jafnan á einstaklings-

útgerð þar sem sjómaðurinn var sinn eigin herra, stundaði dagróðra og kom 

aflanum í verð með einum eða öðrum hætti. Venjulega störfuðu menn 

eingöngu sem trillusjómenn að hluta til, þ.e. á vorin og sumrin en hurfu til 

annarra starfa á haustin og veturna.9 Fjöldi opinna vélbáta var jafnan hár en 

misjafnt var hvort þeir væru allir skráðir sem fiskiskip hjá þar til bærum 

yfirvöldum. Einnig gátu orðið brögð að því að afli þeirra væri ekki skráður.10 

Flestir þessara báta voru gerðir úr tré og höfðu hæggengar vélar. Vegna 

smæðar sinnar gátu bátarnir fyrst og fremst veitt nálægt landi og setti veður 

oft strik í reikninginn í úthaldi þeirra. Þegar veiðar eru stundaðar með hand-

færum þá veiðist aðallega þorskur og ufsi.11  

Þjóðhagslegt mikilvægi „trilluveiða―var lengst af takmarkað á 20. öld enda 

gátu togarar og stærri bátar veitt mun meira magn. Handfærið hélt áfram að 

vera aðalveiðarfæri trillusjómanna en smám saman hélt tæknin innreið sína í 

þeim veiðiskap sem öðrum. Sem dæmi hættu menn að draga færið ofan í 

bátinn heldur settu kefli eða vindur sem línan var dregin inná. Síðar komu 

rafmagnsvindur12 samhliða því sem trillusjómenn fikruðu sig áfram og hófu 

notkun annarra veiðarfæra en handfæra, svo sem neta og línu. Handfærið 

hélt eigi að síður velli sem algengasta veiðarfæri trillusjómanna.  

                                                
9  Þessi fullyrðing er m.a. reist á tölum um þann afla sem veiddur var á handfæri á tímabilinu 

1977–1983 en þá voru handfæraveiðar nánast eingöngu stundaðar frá maí og fram í 
september ár hvert. Sjá Útvegur 1978, bls. 14; Útvegur 1979, bls. 19; Útvegur 1980, bls. 
34; Útvegur 1982, bls. 19; Útvegur 1983, bls. 22. 

10  Alþt. 1985–1986, A–deild, bls. 1002. 
11  Ástæðan fyrir því að það veiðist aðallega þorskur og ufsi á handfæri er fyrst og fremst sú 

að þorskveiðar eru mun líklegri til að skila arði, þ.e. stofnstærð þorsks er stærri en annarra 
botnfiska, verð fyrir þorskafla er yfirleitt gott og handhægara er að meðhöndla aflann. 
Þegar megináherslan er lögð á að veiða þorsk þá getur einnig veiðst þó nokkuð af ufsa þar 
sem þessir fiskar bíta á svipaða gerð öngla. Ef ætlunin er að veiða ýsu og steinbít þá þurfa 
önglarnir að vera annarrar gerðar. Arthur Bogason, formaður Landssambands 
smábátaeigenda, veitti greinarhöfundi þessar upplýsingar með tölvupósti, dags. 10. 
september 2009.  

12  Sjá Arthur Bogason: „Smábátaútgerð á Íslandi, fyrr og nú―, bls. 184–185.  
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Á meðan hið svokallaða skrapdagakerfi13 var við lýði á árunum 1977–

1983 þá námu þorskveiðar handfærabáta lágu hlutfalli heildaraflans, sbr. 

næstu töflu. 

 

Tafla 1: Hlutfall þorskveiða handfærabáta af heildarafla í þorski á árunum 

1977–198314 

 

 
Eins og tafla 1 ber með sér þá var þróunin frekar í þá átt á árunum 1977–

1983 að hlutfall handfæraþorskafla af heildarafla drægist saman. Þorskafli 

árin 1982 og 1983 varð verulega minni en áætlanir gerðu ráð fyrir og kann 

það að skýra minna aflamagn handfærabáta en á öðrum árum tímabilsins, þ.e. 

aflabrögð alls flotans urðu lélegri en búist var við og það þrátt fyrir mikla 

sókn.15  

 

                                                
13  Skrapdagakerfið var banndagakerfi þar sem veiðar flotans, fyrst og fremst togaraflotans, 

voru bannaðar á ákveðnum dögum, sbr. nánar Helgi Áss Grétarsson: Réttarsaga fiskveiða frá 
landnámi til 1990, bls. 88–101. Hugtakið banndagakerfi er skilgreint í nmgr. 6. 

14  Heimild: Útvegur 1978, bls. 14; Útvegur 1979, bls. 19; Útvegur 1980, bls. 34; Útvegur 
1982, bls. 19; Útvegur 1983, bls. 22; Eigin útreikningar. Með heimildinni eigin útreikningar 
er átt við að greinarhöfundur hafi aflað talna um ákveðna heildarstærð og tiltekinna hluta 
þeirrar stærðar en hafi svo notað töflureikni til að finna út hvert sé prósentuhlutfall hluta 
stærðarinnar af heildarstærðinni. Þetta má skýra með dæmi: Samkvæmt heimildum er 
heildarstærðin 100 og hluta stærðin 10. Á grundvelli eigin útreikninga er komist að þeirri 
niðurstöðu að 10 sé 10% af heildarstærðinni. 

15  Sjá Alþt. 1989–1990, A–deild, bls. 2543. 

Ár

Þorskafli veiddur á 

handfærum Hlutfall af heildarafla

1977 19.456 5,90%

1978 16.397 5,10%

1979 14.519 4,00%

1980 16.004 3,70%

1981 14.232 3,10%

1982 10.654 2,80%

1983 10.354 3,50%

Meðaltal 14.517 4,01%
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2.2. Þróunin 1984–1996 

a) Fyrirkomulag veiða 

Árið 1984 var tekið upp í tilraunarskyni aflamarkskerfi við stjórn 

botnfiskveiða. Það kerfi var svo framlengt með tímabundinni löggjöf allt til 

ársins 1990 eða þar til FSL nr. 38/1990 komu til framkvæmda 1. janúar 1991. 

Sú ákvörðun var tekin árið 1984 að halda smábátum, þ.e. bátum undir 10 

brl., utan við einstaklingsbundið kvótakerfi en það þýddi að veiðar hvers 

smábáts voru ekki bundnar við fyrirfram ákveðið aflamark/kvóta. Þessi 

skipan hélst svo í megindráttum á tímabilinu 1984–1990 og gátu nýir 

smábátar bæst við flotann án takmarkana á meðan veiðar annarra skipa 

flotans voru háðar veiðileyfa– og aflatakmörkunum. Samtals voru 1128 

smábátar sem lönduðu afla árið 1984 en 2023 árið 1990. Heildarkvótinn til 

smábátaflotans árið 1984 var áætlaður um 3,5% í þorski, 1,17% í ýsu og 

1,86% í ufsa en þegar FSL nr. 38/1990 komu til framkvæmda þá var áætluð 

hlutdeild smábátaflotans í þorski 14,34%, 8,17% í ýsu og 3,18% í ufsa.16 

Hlutdeild smábátaflotans hafði semsagt aukist verulega í helstu botnfisk-

tegundunum á árabilinu 1984–1990. 

Með setningu FSL nr. 38/1990 var frávikum frá aflamarksstjórn fækkað 

verulega og í grundvallaratriðum áttu öll fiskiskip flotans, sem áttu til þess 

rétt, að fá aflahlutdeild. Eina undantekningin frá þessu var gerð fyrir eigendur 

krókabáta en þeir gátu í stað þess að fá aflahlutdeild veitt í banndagakerfi á 

tímabilinu 1. janúar 1991 til 31. ágúst 1994. Þeir bátar sem áttu rétt til að 

veiða í þessu kerfi voru þeir sem voru undir 6 brl. og veiddu með línu og 

handfæri. Alls völdu eigendur yfir 1100 báta leyfi til að veiða í bann-

dagakerfinu og var gert ráð fyrir að ef veiðar þeirra færu umfram tiltekin 

viðmið á tímabilinu 1. janúar 1991 til 31. ágúst 1994 þá skyldi frá og með 

fiskveiðiárinu 1994/1995 heildaraflahlutdeild þeirra verða 2,18% í þorski, 

0,55% í ýsu og 0,81% í ufsa. 17  

Þrátt fyrir að veiðar krókabáta hefðu orðið mun meiri en reiknað var með 

samkvæmt 6. mgr. II. bráðabirgðaákvæði FSL nr. 38/199018 þá var bann-

                                                
16  Útskrift sjávarútvegsráðuneytisins á grunnaflamarki til smábáta, dags. 16. febrúar 1991; 4. 

gr. reglugerðar um stjórn veiða í atvinnuskyni nr. 465/1990; Í grein Anar Pálssonar: 
„Smábátaútgerðin – Landssamband smábátaeigenda―, bls. 200, kemur fram að þessi 
hlutföll í þorskinum hafi verið 14,26%, í ýsunni 7,95% og ufsanum 3,13%. 

17  Alþt. 1993–1994, A–deild, bls. 1826.  
18  Í ákvæðinu var m.a. kveðið á um að reyndist hlutdeild krókabáta af heildarbotnfiskafla 

hafa vaxið meira en sem næmi 25% að meðaltali á þessum þremur árum miðað við þá 
aflahlutdeild sem þeir áttu kost á árið 1991 skyldi þeim ákvörðuð aflahlutdeild frá og með 
upphafi þess fiskveiðiárs er hæfist 1. september 1994. Aflareynsla á þessum þremur árum 
átti þá að ráða aflahlutdeild hvers skips. Færu veiðar bátanna ekki yfir þessum mörkum 
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dagakerfi þeirra ekki afnumið. Í staðinn var banndögum fjölgað úr 82 í 136 

og sameiginlegur hámarksafli þeirra ákveðinn sem meðalafli þeirra fisk-

veiðiárin 1991/1992–1992/1993, sbr. 2. mgr. og 4. mgr. 2. gr. laga nr. 

87/1994.19  

Með setningu laga nr. 83/1995, um breytingu á FSL nr. 38/1990, voru 

veigamikil skref stigin í þá veru að breyta fiskveiðistjórn krókabáta. Heildar-

aflaviðmið krókabáta í þorski var ákveðið 21.000 tonn af óslægðum þorski 

og útgerðum krókabáta boðið að stunda annað hvort veiðar í kerfi með ein-

staklingsbundnum aflatakmörkunum í þorski, hinu svokallaða þorskafla-

hámarkskerfi, eða samkvæmt sóknarstýringarkerfi. Þar sem leyft heildar-

aflamagn í þorski átti að vera fyrirfram ákveðið var heildaraflamagninu skipt 

á milli kerfanna tveggja og fór sú skipting fram eftir því hversu mikið bátar í 

hvoru kerfinu fyrir sig veiddu á almanaksárinu 1994.20 Skipting þorsk-

aflahámarks til einstakra báta miðaðist aðallega við veiðireynslu á 

almanaksárunum 1992–1994 þannig að tvö bestu árin réðu að mestu leyti 

hlut hvers og eins.21 Þessi skipting átti að hafa veruleg áhrif á fiskveiðistjórn 

krókabáta næstu ár á eftir. 

 

b) Umgjörð smábáta– og krókabátaútgerðar að öðru leyti 

Eins og framangreint bendir til þá breyttist umgjörð smábátaútgerðar á 

tímabilinu 1984–1996 frá því að vera afar smár hluti íslensk sjávarútvegs í að 

vera vaxandi atvinnugrein. Landssamband smábátaeigenda (LS) var stofnað 

5. desember 1985 og fljótlega eftir stofnun félagsins fjölgaði félagsmönnum 

                                                                                                           
áttu sömu reglur að gilda næstu þrjú fiskveiðiár og koma aftur til sams konar 
endurskoðunar í lok þess tímabils. 

19  Jafnframt var með 3. gr. laga nr. 87/1994 tekið upp það nýmæli að áður en leyfðum 
heildarafla væri skipt á grundvelli aflahlutdeildar skyldi draga tiltekin afla frá fyrst, m.a. 
áætlaðan afla krókabáta. Þessi skipan hafði þá þýðingu að afli krókabáta átti að vera 
áætlaður fyrirfram og dreginn frá þeim aflaheimildum sem aflamarksskip hefðu yfir að 
ráða samkvæmt lagaákvæðum um aflahlutdeild. Á grundvelli þessa ákvæðis og 4. mgr. 2. 
gr. laga nr. 87/1994 var gert ráð fyrir að krókabátar veiddu 21.500 tonn af óslægðum 
þorski, 2.000 tonn af óslægðri ýsu og 2.300 tonn af óslægðum ufsa, sbr. 2. gr. reglugerðar 
um veiðar í atvinnuskyni fiskveiðiárið 1994/1995 nr. 405/1994.  

20  Þetta má skýra með dæmi. Þorskafli krókabáta á almanaksárinu 1994 var 34.000 tonn. Þeir 
bátar sem völdu þorskaflahámark veiddu 2/3 aflans á almanaksárinu 1994 en bátar sem 
völdu viðbótarbanndagakerfið veiddu 1/3. Samkvæmt þessu hefði því 14.000 tonnum í 
þorski verið úthlutað til þorskaflahámarksbáta og 7.000 tonnum til viðbótarbanndagabáta.  

21  Áður en eigendur báta tækju ákvörðun um í hvoru kerfinu þeir tilheyrðu skyldi Fiskistofa 
reikna út þorskaflahámark fyrir hvern krókabát og senda útgerðaraðilum fyrir 1. júlí 1995, 
sbr. 10. mgr. 2. gr. laga nr. 83/1995. 
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mikið en þó voru ekki allir eigendur smábáta félagsmenn. 22 Á þessu tímabili 

er vart ofsögum sagt að LS hafi unnið mikið starf í þágu umbjóðenda sinna 

og því hafi tekist að hafa veruleg áhrif á stefnumótun í sjávarútvegsmálum.23  

Framfarir í atvinnugreinum tengdum smábáta– og krókabátaútgerð urðu 

einnig til þess að styrkja þessa útgerðarhætti á tímabilinu 1984–1996. Í stað 

hæggengra trébáta komu hraðskreiðir plastbátar, oft kallaðir hraðfiskibátar.24 

Íslensk fyrirtæki sem smíðuðu þessa báta efldust verulega.25 Umtalsverð 

framþróun var í gerð búnaðar fyrir smábáta á þessu tímabili, m.a. ruddu 

tölvustýrðar handfæravindur sér rúms og búnaður til línuveiða varð þróaðri. 

Fyrirtæki sem sérhæfðu sig í þessu fengu við þetta tækifæri til að festa sig í 

sessi.26 Þróun í gerð fiskileitartækja, fiskikara, og svo framvegis varð einnig 

hröð á tímabilinu 1984–1996. Tilkoma fiskmarkaða var einnig mjög 

þýðingarmikil fyrir þetta útgerðarform þar sem það varð öruggara en áður að 

smábátasjómaðurinn fengi greitt fyrir aflann ásamt því að verð fyrir 

smábátaafla hækkaði í verði.27  

 
2.3. Um þýðingu forsögunnar 

Handfæraveiðar hafa verið stundaðar um margra alda skeið á Íslandi, 

sennilega allt frá því að land byggðist. Sökum hafnleysis og ýmissa annarra 

ástæðna gerðu Íslendingar fyrst og fremst út á árabátum og stunduðu 

aðallega handfæraveiðar langt fram á 19. öld. Með tilkomu vélbátaútgerðar í 

                                                
22  Þess má geta að Arthur Bogason hefur verið formaður LS frá upphafi og Örn Pálsson 

hefur gegnt stöðu framkvæmdastjóra frá miðju ári 1986.  
23  Hér má nefna sem dæmi að LS stóð fyrir fjölmennum útifundi á Austurvelli 12. júní 1995 

til að mótmæla meðferð Alþingis á frumvarpi því sem varð að lögum nr. 83/1995. Í 
kjölfar fundarins mættu forsvarsmenn LS á fund sjávarútvegsnefndar Alþingis sem breytti 
svo frumvarpinu á milli annarrar og þriðju umræðu í því skyni að koma til móts við kröfur 
LS. Sjá Morgunblaðið, „Segjast róa sama hvaða lög verði sett á Alþingi―, 13. júní 1995; Alþt. 
A–deild, 1995, bls. 658.  

24  Arthur Bogason lýsir þessu svo: „En um 1980 verður á þessu mikil breyting. Farið var að 
smíða bátana úr fiberplastefnum og á örfáum árum hefur sú tækni rutt sér svo rækilega til 
rúms að nú er það nánast fréttamatur ef hafin er nýsmíði úr tré – 10 árum síðar. Hin nýja 
tækni opnaði augu manna á nýjan leik fyrir möguleikum þessarar bátsstærðar. Ekki var 
nóg með að efnin og smíðaaðferðirnar breyttust heldur var farið að smíða báta sem sigla 
upp í 30 mílna hraða og þótti þá mörgum gamla manninum nóg um. Algengasti ganghraði 
smábátanna fram að þeim tíma var á bilinu 5 til 7 mílur.― Sjá Arthur Bogason: 
„Smábátaútgerð á Íslands, fyrr og nú―, bls. 185–186. 

25  Sjá t.d. umfjöllun um smíði smábáta í ritinu Þeir fiska sem róa – Smábátaútgerð á Íslandi, bls. 
30–47.  

26  Sjá Þeir fiska sem róa – Smábátaútgerð á Íslandi, bls. 56–59.  
27  Sjá nánar Þeir fiska sem róa – Smábátaútgerð á Íslandi, bls. 98–99; Örn Pálsson „Trillukarlar 

hafa góðan málstað―, bls. 8. [viðtal].  
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upphafi 20. aldar dró úr vægi handfæraveiða og voru þær lengst af stundaðar 

af litlum og opnum vélbátum, svokölluðum trillum. Þegar fiskveiðilandhelgi 

Íslands var færð út í 200 sjómílur á árunum 1975–1976 þá var íslenski flotinn 

orðinn afar nýtískulegur og stækkaði ört á næstu árum þegar öflugir 

skuttogarar bættust við flotann. Á skrapdagatímabilinu 1977–1983 veiddu 

handfærabátar að meðaltali 4% af lönduðum þorskafla. Almenn umræða um 

handfæraveiðar á þessum árum var takmörkuð enda var talið að þjóðhagslegt 

mikilvægi veiðanna væri lítið. Ekki verður séð að þá hafi verið hugmyndir 

uppi um nauðsyn þess að veita handfærabátum meiri rétt til aðgangs að 

auðlindanýtingunni en öðrum skipum flotans. Þetta átti eftir að breytast með 

tilkomu aflamarkskerfisins.  

Þegar tekið var upp í tilraunaskyni aflamarkskerfi við stjórn botnfiskveiða 

árið 1984 þá var talið of erfitt í framkvæmd að skipta aflamarki niður á milli 

einstakra smá– og handfærabáta. Sú skoðun varð ofan á að trillurnar væru til 

þess að gera fáar og örðugt yrði með aflamarkskerfi að hemja þá „sjálfstæðu 

karla sem höfðu kosið sér þetta lífsviðurværi―.28 Það eru því sögulegu 

ástæður fyrir því að undantekningar voru veittar frá meginreglum afla-

markskerfisins í þágu smábátaútgerðar. Þessum frávikum var svo viðhaldið 

með ýmsu móti fram til ársins 1990 en eftir setningu FSL nr. 38/1990 stóðu 

krókabátar eingöngu fyrir utan kerfið. 

Veiðar krókabáta umfram áætlanir á árunum 1991–1995 gerðu að verkum 

að afskipti löggjafans af þeim hluta flotans jukust. Gripið var til þess ráðs 

árið 1995 að miða sameiginlegan heildarafla krókabáta í þorski við 21.000 

óslægð tonn en takmarka möguleika þeirra að veiða umfram það aflaviðmið. 

Með því að viðurkenna að verulegu leyti aflareynslu krókabáta í þorski á 

árunum 1992–1994 þá var gengið á hlut þeirra sem höfðu umráð afla-

hlutdeildar, þ.e. aflahlutdeildin rýrnaði sem hlutfall af leyfilegum heildarafla í 

þorski. Þetta grundvallaratriði er mikilvægt að hafa í huga þegar rýnt er í 

réttarreglur er giltu um stjórn handfærabáta á tímabilinu 1996–2006 og þær 

reglur er vörðuðu handfæraveiðar strandveiðibáta sumarið 2009, þ.e. 

aðgerðir löggjafans og stjórnvalda hafa með einum eða öðrum hætti miðað 

að því að færa fiskveiðiréttindi frá einum hópi útgerðaraðila til annars hóps 

útgerðaraðila.  

 

                                                
28  Bjarni Kr. Grímsson: „Smábátaútgerð á Íslandi―, bls. 5.  
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3. Sóknardagakerfi handfærabáta 1996–2006 

Í trausti þess að löggjafanum væri heimilt að binda útgáfu veiðileyfa í 

atvinnuskyni við eigendur krókabáta sem gerðu út á tilteknu tímabili og engin 

ný veiðileyfi mættu vera gefin út nema að annað eða önnur veiðileyfi, sem 

væru fyrir, yrðu úrelt, voru við lýði þrjú veiðikerfi krókabáta frá 1. september 

1996 til 14. janúar 1999. Með lögum nr. 1/1999, um breytingu á FSL nr. 

38/1990, var komið á nýrri skipan við stjórn veiða krókabáta til að mæta 

þeim kröfum sem talin voru felast í veiðileyfadómi Hæstaréttar Íslands, sbr. 

Hrd. 1998, bls. 4076. Með stoð í lögum nr. 1/1999 og lögum sem breyttu 

þeim var bráðabirgðafyrirkomulag við lýði við stjórn veiða krókabáta á 

tímabilinu 14. janúar 1999 til 31. ágúst 2001. Frá og með 1. september 2001 

til 31. ágúst 2004 varð stjórnkerfi krókabáta tvöfalt, þ.e. annars vegar 

svokallaða krókaaflamarkskerfi og hins vegar dagakerfi fyrir handfærabáta. 

Dagakerfi fyrir handfærabáta leið að mestu undir lok í lok fiskveiðiársins 

2003/2004 og var þeim þá úthlutað krókaaflahlutdeild í nokkrum 

botnfisktegundum. Boðið var upp á sóknardagakerfi fyrir nokkra hand-

færabáta á fiskveiðiárunum 2004/05– 2005/2006. Ætlunin hér er að rekja 

þessa sögu sóknardagakerfi handfærabáta 1996–2006 með tilliti til þessara 

fjögurra tímabila. 

3.1. Tímabilið 1. september 1996-14. janúar 1999 

a) Almennt um veiðikerfin þrjú 

Frá nóvember 1995 til mars 1996 stóðu yfir viðræður sjávarútvegs-

ráðuneytisins og LS um breytingar á starfsumhverfi krókabátaútgerðar. 

Niðurstaða þeirra viðræðna leiddu til framlagningar frumvarps sem varð að 

lögum nr. 105/1996, um breytingu á FSL nr. 38/1990. Samstarf 

ráðuneytisins og LS hélt áfram eftir þetta og var reglum enn á ný breytt með 

setningu laga nr. 144/1997 og svo aftur með setningu laga nr. 49/1998.  

Að meginstefnu leiddu þessar breytingar að lokum til þess að þorsk-

aflaviðmið krókabáta varð 13,75% af leyfilegum heildarafla í þorski en að 

lágmarki 21.180 tonn. Í stað tveggja útgerðarhópa krókabáta á fiskveiðiárinu 

1995/1996 urðu þeir þrír, þ.e. 1) þorskaflahámarksbátar, 2) línu– og hand-

færabátar og 3) handfærabátar. Veiðar þorskaflahámarksbátar voru háðar 

einstaklingsbundnum aflatakmörkunum í þorski en í hinum tveimur 

útgerðarflokkunum fengu bátar sóknardaga, þ.e. fjöldi sóknardaga var sá 

sami fyrir alla báta í útgerðarflokkunum tveimur en hver útgerðarmaður réð 
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því hvenær sóknardagurinn væri nýttur. Af þessu leiddi að kerfi fastra 

banndaga var endanlega aflagt.  

Eigendum krókabáta var gefinn kostur á að velja á milli veiðikerfanna 

þriggja sem í boði voru frá og með 1. september 1996.29 Kveðið var á um 

það að eigandi krókabáts skyldi tilkynna Fiskistofu um val sitt fyrir 1. júlí 

1996 en innan sama frests gæti eigandi krókabáts komið fram athugasemdum 

við Fiskistofu um útreikning á þorskaflahámarki.30 Niðurstaða valsins 1. júlí 

1996 var sú að tæp að tæp 54% krókabáta, þ.e. 561 bátur með rúm 82% af 

veiðireynslu bátanna á viðmiðunarárunum, völdu þorskaflahámark. Tæp 28% 

bátanna, 291 bátur, með um 10% veiðireynslunnar, völdu sóknardaga með 

handfærum, en rúm 18% bátanna, 192 bátar, með rúm 7% veiðireynslunnar, 

völdu sóknardaga með línu og handfærum.31  

Þetta val átti að vera bindandi og óafturkræft, a.m.k. var ekki gert ráð fyrir 

endurvali samkvæmt ákvæðum laga nr. 105/1996.32 Því var breytt með fram-

lagningu frumvarps sem varð að lögum nr. 144/1997. Samkvæmt 1. mgr. 

ákvæðis I. til bráðabirgða laga nr. 144/1997 skyldu útgerðir krókabáta í 

sóknardagakerfunum tveimur, eiga kost á að velja þorskaflahámark eða færa 

sig á milli sóknardagakerfa, þ.e. að endurskoða val sitt frá því 1. júlí 1996. 

Þetta þýddi með öðrum orðum að eigendur þorskaflahámarksbáta gátu ekki 

endurvalið en eigendur sóknardagabáta gátu valið þorskaflahámarkskerfið 

eða breytt um sóknardagakerfi. 

 

b) Nánar um sóknardagakerfi handfærabáta 

Í sóknardagakerfi er það grundvallaratriði hvernig sóknardagur er skil-

greindur þar sem enginn tími má fara til spillis ef veiðar eiga að takast vel í 

slíku kerfi. Sé skilgreining á sóknardegi þröng þá verður erfiðara um vik fyrir 

útgerðaraðila að veiða það aflamagn sem reiknað er með að þeir geti veitt en 

sé skilgreiningin of rúm þá er hætta á veiði umfram áætlanir um heildarafla. 

                                                
29  Sjá 2. mgr. 3. gr. laga nr. 105/1996. 
30  Veldi eigandi krókabáts ekki fyrir tilskilinn tíma skyldi bátur stunda veiðar á 

þorskaflahámarki. Sætti eigandi krókabáts sig ekki við úrskurð Fiskistofu um 
þorskaflahámark gat hann, innan mánaðartíma frá því að úrskurður lá fyrir, skotið málinu 
til sérstakrar kærunefndar.  

31  Sjá Alþt. A–deild, 1997–1998, bls. 2036; Skúli Magnússon: „Um stjórnskipulegt gildi 
sóknartakmarka við stjórn fiskveiða krókabáta―, bls. 376. 

32  Það var m.a. fullyrt í nefndaráliti meirihluta sjávarútvegsnefndar, sem unnið var við 
setningu laga nr. 105/1996, að ekki yrðu gerðar „frekari breytingar á þeim reglum sem 
gilda um sóknardaga eftir lögfestingu þessa frumvarps―, sbr. Alþt. 1996–1997, A–deild, 
bls. 4795. 
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Á fiskveiðiárinu 1995/1996 miðaðist sóknardagur við almanaksdag, þ.e. 

hann hófst á miðnætti og lauk á miðnætti. Hver sóknardagur taldist því 

nýttur þegar eigandi krókabáts hafði tilkynnt um upphaf veiðiferðar og lok 

hennar innan almanaksdagsins.33 Frávik voru gerð frá þessu ef vélarbilun, 

óveður eða óviðráðanlegar ástæður hafi valdið því að bátur kæmi til hafnar 

eftir miðnætti á sóknardegi, sbr. 2. mgr. 3. gr. auglýsingar um reglur um 

sóknardaga fiskveiðiárið 1995/1996 nr. 36/1996. Þessi skipan máli var 

gagnrýnd af hálfu eigenda báta sem gerðu út í sóknardagakerfinu, m.a. var 

bent á að þetta væri ósveigjanlegt og heppilegra væri að miða við 24 klst. frá 

því að veiðiferð hæfist.34 

Samkvæmt 2. ml. 6. mgr. 3. gr. laga nr. 105/1996 þá taldist sóknardagur 

vera 24 klukkustundir frá upphafi veiðiferðar. Skipstjóri skyldi tilkynna Fiski-

stofu um upphaf veiðiferðar og taldist veiðiferð hafin þegar tilkynning barst. 

Jafnframt skyldi skipstjóri tilkynna Fiskistofu um lok veiðiferðar þegar hann 

kæmi til hafnar og teldist sóknardegi þá lokið. Tilkynningar skyldi senda í 

gegnum símakrók, sjálfvirkan þjónustusíma Fiskistofu.35 Að vissum 

skilyrðum uppfylltum var heimilt að afturkalla tilkynningar um sóknardag.36  

Þær röksemdir voru settar fram á þessum tíma að heimilt væri samkvæmt 

2. ml. 6. mgr. 3. gr. laga nr. 105/1996 að fara í fleiri veiðiferðir en eina á 

hverjum sóknardegi, þ.e. að ákvæði í reglugerðum, sem kvæðu um annað, 

styddust ekki við lagaheimild. Með e–lið 1. gr. laga nr. 144/1997 var 

framangreindum málslið breytt þannig að sóknardagur teldist vera allt að 24 

klukkustundir frá upphafi veiðiferðar og að veiðiferð teldist lokið þegar bátur 

landaði afla. Jafnframt var tekið fram að utan sóknardaga væru allar veiðar 

bannaðar fyrir utan veiðar sem ráðherra leyfði sérstaklega, t.d. hrognkelsa-

veiðar í net. Lagagrundvöllur þessa skipulags var enn styrktur með b–lið 2. 

                                                
33  Samkvæmt 1. mgr. 3. gr. auglýsingar um reglur um sóknardaga fiskveiðiárið 1995/1996 nr. 

36/1996 þá skyldi skipstjóri krókabáts tilkynna Fiskistofu fyrirfram um hvern dag eða 
samliggjandi daga sem nýttir væru til sóknar og skyldi tilkynningin senda á sama sólarhring 
og veiðiferð hæfist. Skipstjóri skyldi einnig tilkynna Fiskistofu um lok veiðiferðar og skyldi 
það gert fyrir lok sóknardags, sbr. 2. mgr. 3. gr. auglýsingarinnar.  

34  Bent var á að „menn færu á sjóinn að degi til í slæmu veðri í þeirri von að því slotaði um 
kvöldið. Þá væri hart að þeir þyrftu að skila sér inn fyrir miðnætti―, sbr. Morgunblaðið: 
„Sjávarútvegsráðherra tilbúinn til viðræðna við smábátaeigendur―, 13. október 1995. 

35  Sjá nánar 2. mgr. 9. gr. reglugerðar um veiðar krókabáta fiskveiðiárið 1996/1997 nr. 
361/1996. 

36  Sjá nánar 3. og 4. mgr. 9. gr. reglugerðar um veiðar krókabáta fiskveiðiárið 1996/1997 nr. 
361/1996.  
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gr. laga nr. 49/1998 en þar var tekið fram að sóknardegi væri lokið þegar bátur 

landaði afla í stað þess að veiðiferð væri lokið þegar bátur landaði afla.37  

Leyfðir sóknardagar í handfærakerfinu fiskveiðiárið 1996/1997 voru 84 

en þegar fiskveiðiárið 1997/1998 gengi í garð skyldi fjöldi sóknardaga í 

kerfinu fjölga eða fækka með því að reikna meðalþorskafla á hvern leyfðan 

sóknardag næstliðins fiskveiðiárs og deila þeirri tölu í hámarksþorskafla báta 

á fiskveiðiárinu, sbr. 10. mgr. 3. gr. laga nr. 105/1996 og g–lið 1. gr. laga nr. 

144/1997.38 Landaður þorskafli handfærabáta varð 310% umfram aflaviðmið 

á fiskveiðiárinu 1996/1997, þ.e. í stað þeirra 2.554 óslægðu tonna sem báta-

flokkurinn hafði verið ætlað veiddi hann 10.467 tonn.39 Þetta hefði þýtt að 

sóknardögum hefði fækkað úr 84 niður í 26, sbr. 1. gr. auglýsingar um fjölda 

sóknardaga fiskveiðiárið 1997/1998 nr. 536/1997. 40 

Þessi mikla fækkun sóknardaga þótti óviðunandi og var m.a. mælt fyrir 

um það í 2. mgr. ákvæðis I. til bráðabirgða laga nr. 144/1997 að sóknardagar 

báta í handfærakerfinu skyldu vera 40 á fiskveiðiárinu 1997/1998. Þorsk-

veiðar handfærabátanna héldu hins vegar áfram að vera verulega umfram 

aflaviðmiðun fiskveiðiárið 1997/1998 þar sem umframveiðarnar námu 

441%, þ.e. landaður afli handfærabátanna varð 10.917 óslægð tonn en afla-

viðmiðið fyrir flokkinn var 2.017 tonn. Af þessum umframveiðum leiddi að 

sóknardagar í kerfinu áttu að verða 9 fiskveiðiárið 1998/1999.41  

Í upphafi fiskveiðiársins 1996/1997 var 291 handfærabátur og hafði báta-

flokkurinn samtals 1,37% aflaviðmiðun í þorski en í upphafi fiskveiðiársins 

1997/1998 hafði bátunum fækkað í 277 og höfðu þeir samtals 0,93% 

aflaviðmiðun í þorski.42 Í upphafi fiskveiðiársins 1998/1999 var fjöldi báta og 

                                                
37  Samkvæmt almennum athugasemdum sem fylgdu frumvarpi því sem varð að lögum nr. 

49/1998 ollu mistök því að kveðið væri á um að veiðidegi væri lokið þegar afla væri 
landað. Um mistök var að ræða vegna þess það leiðir af eðli máls að veiðiferð sé lokið 
þegar afla er landað! Hins vegar það sem löggjafinn vildi sagt hafa með e–lið laga nr. 
144/1997 var að sóknardegi væri lokið þegar afla væri landað! Sjá Alþt. 1997–1998, A–
deild, bls. 4593.  

38  Þetta má útskýra með ímynduðu dæmi: Þorskaflaviðmiðunin var 2.000 tonn og 
meðalþorskaflinn á hverjum leyfðum sóknardegi var 200 tonn á fiskveiðiárinu 1996/1997. 
Sóknardagar á fiskveiðiárinu 1997/1998 skyldu þá vera 2000/200 = 10, þ.e. sóknardagar 
skyldu vera 10 á fiskveiðiárinu 1997/1998. 

39  Sveinn Agnarsson: „Stjórnun fiskveiða á Íslandi―, bls. 148. Sjá einnig Skýrsla nefndar um 
endurskoðun laga um stjórn fiskveiða, bls. 33. 

40  Þessi fækkun sóknardaga byggðist á áðurnefndri reiknireglu 10. mgr. 3. gr. laga nr. 
105/1996. 

41  Sjá 1. gr. auglýsingar um fjölda sóknardaga fiskveiðiárið 1997/1998 nr. 536/1997.  
42  Leyfilegur heildarafli í þorski fiskveiðiárið 1996/1997 var 186.000 óslægð tonn en síðara 

fiskveiðiárið 218.000 óslægð tonn. Hlutfall landaðs afla bátanna í þorski fiskveiðiárið 
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aflaviðmiðun þeirra í þorski óbreytt frá upphafi fiskveiðiársins á undan.43 Það 

breyttist hins vegar í kjölfar setningar laga nr. 1/1999. 

3.2. Tímabilið 15. janúar 1999– 31. ágúst 2001 

Áður en fiskveiðistjórn krókabáta á tímabilinu 15. janúar 1999 – 31. ágúst 

2001 verður rakin þykir nauðsynlegt, samhengisins vegna, að taka saman efni 

um þau stjórnskipulegu álitaefni sem risu varðandi fiskveiðistjórn krókabáta í 

kjölfar veiðileyfadóms Hæstaréttar, sbr. Hrd. 1998, bls. 4076. 

 

a) Samantekt um stjórnskipuleg álitaefni varðandi fiskveiðistjórn krókabáta 

Í veiðileyfadómi Hæstaréttar voru málavextir þeir að áfrýjandi hafði m.a. sótt 

um veiðileyfi í atvinnuskyni til sjávarútvegsráðuneytisins í árslok 1996 en var 

synjað á þeim grundvelli að hann ætti ekki fiskiskip sem félli undir þágildandi 

1. mgr. 5. gr. FSL nr. 38/1990.44 Dómurinn ógilti synjun ráðuneytisins á þeim 

forsendum að þágildandi 5. gr. laganna bryti í bága við jafnræðisákvæði 

stjórnarskrárinnar eins og bæri að túlka það með hliðsjón af atvinnufrelsis-

ákvæði stjórnarskrárinnar. Að gengnum dómi Hæstaréttar í veiðileyfamálinu 

setti sjávarútvegsráðherra á fót nefnd sérfræðinga til að greina dóminn og 

koma með tillögur að viðbrögðum við honum.45 Í framhaldi af vinnu 

nefndarinnar lagði sjávarútvegsráðherra fram frumvarp til breytinga á FSL nr. 

38/1990 og eftir breytingar á frumvarpinu í meðförum Alþingis varð það að 

lögum nr. 1/1999.  

Lög nr. 1/1999, lög nr. 9/1999 og lög nr. 93/2000 mæltu fyrir um skipan 

fiskveiðistjórnar krókabáta á tímabilinu 15. janúar 1999 til 31. ágúst 2001, þ.e. 

                                                                                                           
1996/1997 var 5,14% en 4,80% fiskveiðiárið 1997/1998. Sambærilegt hlutfall bátanna í 
ufsa var 1,48% fyrra fiskveiðiárið en 1,26% síðara fiskveiðiárið. 

43  Samkvæmt 4. gr. reglugerðar um veiðar krókabáta fiskveiðiárið 1998/1999 nr. 449/1998 
var sameiginlegur hámarksafli handfærabáta 2.326.500 kg en leyfilegur heildarafli var 
250.000 óslægð tonn. Tölur um fjölda báta er að finna í ritgerð Sveins Agnarssonar, 
„Stjórnun fiskveiða á Íslandi―, bls. 148 og Skýrsla nefndar um endurskoðun laga um stjórn 
fiskveiða, bls. 33. 

44  Ákvæðið var svohljóðandi: „Við veitingu leyfa til veiða í atvinnuskyni koma til greina þau 
skip ein sem veiðileyfi fengu skv. 4. og 10. gr. laga nr. 3/1988, um stjórn fiskveiða, og ekki 
hafa horfið varanlega úr rekstri. Enn fremur bátar undir 6 brl. enda hafi beiðni um 
skráningu þeirra á skipaskrá Siglingamálastofnunar ríkisins eða sérstaka skrá 
stofnunarinnar fyrir báta undir 6 metrum borist ásamt fullnægjandi gögnum innan 
mánaðar frá gildistöku laga þessara. Auk þess skal gefinn kostur á veiðileyfi fyrir nýja báta 
undir 6 brl. enda hafi smíði þeirra hafist fyrir gildistöku laganna og haffærisskírteini verið 
gefið út innan þriggja mánaða frá þeim tíma.― 

45  Nefnd þessa skipuðu lögfræðingarnir Árni Kolbeinsson, Baldur Guðlaugsson, Eiríkur 
Tómasson og Þorgeir Örlygsson.  

http://www.althingi.is/altext/stjtnr.html#1988003?g4
http://www.althingi.is/altext/stjtnr.html#1988003?g10
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á fiskveiðiárunum 1998/1999, 1999/2000 og 2000/2001. Með þessum laga-

breytingum var hið lokaða veiðileyfakerfi afnumið og allir eigendur fiskiskipa 

máttu fá útgefið veiðileyfi í atvinnuskyni að fullnægðum almennum 

skilyrðum. Eitt fiskiskip gat eingöngu ráðið yfir einu veiðileyfi og voru 

nokkrar gerðir af veiðileyfum í boði en þær réðust af því veiðikerfi sem skip 

tilheyrði.  

Sú meginstefna var mörkuð með setningu laga nr. 1/1999 að taka upp 

sérstakt aflamarkskerfi fyrir krókabáta, hið svokallaða krókaaflamarkskerfi. 

Það kerfi átti að koma að fullu til framkvæmda við upphaf fiskveiðiársins 

2000/2001 en því var frestað til upphaf fiskveiðiársins 2001/2002. 

Meginreglur þess kerfis skyldu vera þær sömu og í aflamarkskerfinu nema að 

eingöngu mátti stunda veiðar með línu– og handfærum, eingöngu bátar undir 

6 brl. eða 6 brúttótonn að stærð gætu stundað veiðar í kerfinu og framsal 

krókaaflaheimilda til aflamarksskipa var bönnuð en á hinn bóginn mátti 

framselja aflaheimildir til báta í krókaaflamarkskerfinu. 

Þessi fiskveiðistjórn krókabáta studdist m.a. við þau rök að óheimilt væri 

samkvæmt stjórnlögum að stýra veiðum krókabáta með lokuðu veiði-

leyfakerfi ef veiðileyfum í upphafi hafi verið úthlutað miðað við tímabundna 

stöðu útgerðaraðila krókabáta og útilokað hafi verið fyrir nýja aðila að fá 

veiðileyfi nema með því að þeir öðluðust réttarstöðu þeirra sem fengu 

veiðileyfin í upphafi fyrir tilstilli kaupa, erfða eða annarra aðilaskipta. Þessi 

túlkun studdist við niðurstöðu Hæstaréttar í veiðileyfamálinu. Af þessu þótti 

leiða nauðsyn á að takmarka veiðar krókabátaflotans með aflatak-

mörkunum.46 Það var einnig niðurstaða fimm manna lögfræðihóps frá maí 

2001 að dómar Hæstaréttar bentu til þess að hver frestun á því að afnema 

hið loka veiðileyfakerfi krókabáta yrði til þess að ólíklegra væri að gildandi 

stjórnkerfi krókabáta stæðust jafnræðis– og atvinnufrelsisákvæði stjórnar-

skrárinnar.47 

Skiptar skoðanir voru um hvort þessi rök stæðust og komust t.d. Sigurður 

Líndal og Skúli Magnússon að þeirri niðurstöðu að veigamikil rök stæðu til 

þess að fjöldi krókabáta væri takmarkaður ef veiðum þeirra væri ekki stjórnað 

með áskilnaði um aflaheimildir og því myndi slíkt fyrirkomulag standast 

jafnræðis– og atvinnufrelsisákvæði stjórnarskrárinnar eins og Hæstiréttur 

                                                
46  Þetta var m.a. niðurstaða þess vinnuhóps sem skipaður var til að greina veiðileyfadóm 

Hæstaréttar. 
47  Sjá Baldur Guðlaugsson, Eiríkur Tómasson, Karl Axelsson, Kolbeinn Árnason og Þorgeir 

Örlygsson: „Minnisblað um ákvæði laga nr. 1/1999 um krókabáta―, dags. 17. maí 2001. 



130  Helgi Áss Grétarsson 

 

  

hefði túlkað þau í dómum48 sínum um íslenska fiskveiðistjórnkerfið.49 Í grein 

Skúla Magnússonar frá árinu 2001 varð niðurstaðan sú sama og kom m.a. 

fram að „engin stjórnskipuleg nauðsyn [væri] því á þeim grundvallar-

breytingum á veiðistjórn krókabáta sem gerðar voru með lögum nr. 

1/1999―.50  

Að mati stjórnvalda var talið farsælast að fara eftir því mati að breytingar 

á fiskveiðistjórn krókabáta væru nauðsynlegar af stjórnskipulegum ástæðum. 

Niðurstaðan varð sú að taka upp krókaaflamarkskerfi frá og með 1. 

september 2001. Talið var nauðsynlegt að heimila öllum eigendum krókabáta 

að fá veiðileyfi í atvinnuskyni en að þeim veiðileyfum fengnum þyrftu 

útgerðaraðilar að uppfylla skilyrði laga til að fá krókaaflaheimildir skráðar á 

bátinn. Af þessu leiddi að aflatakmarkanir krókabáta náðu til fleiri tegunda en 

þorsks og meginreglur krókaaflamarkskerfisins urðu í aðalatriðum þær sömu 

og í aflamarkskerfinu. 

 
b) Almennt um fiskveiðistjórn krókabáta 

Samkvæmt frumvarpi því, sem varð að lögum nr. 1/1999, átti að breyta 

sóknardagarétti allra krókabáta í aflahlutdeildir í tegundunum þorski, ýsu, 

ufsa og steinbít en slíkt hefði þýtt endanlegt afnám sóknardagakerfis 

krókabáta.51 Ekki náðist samstaða um að hrinda þessari hugmynd í 

framkvæmd frá og með 1. september 1999 heldur urðu meginlínur fiskveiði-

stjórnar krókabáta með eftirfarandi hætti fram til 31. ágúst 2001: 

 
1) Krókabátar fengu áfram að stunda veiðar á grundvelli lokaðs veiðileyfakerfis 

á tímabilinu 15. janúar 1999 til 31. ágúst 2001, þ.e. krókabátar sem höfðu slík 
leyfi fyrir 15. janúar 1999 héldu þeim leyfum og engin ný veiðileyfi mátti 
gefa út nema annað yrði úrelt á móti.52 Undantekning var þó gerð frá þessari 
skipan vegna veiða krókaaflamarksbáta fiskveiðiárið 2000/2001. 

                                                
48  Sjá veiðileyfadóm Hæstaréttar, Hrd. 1998, bls. 4076 og Vatneyrardóm Hæstaréttar, Hrd. 

2000, bls. 1534 (mál nr. 12/2000). 
49  Álitsgerðin var unnin í nóvember 2000 fyrir LS. Sjá nánar Baldur Guðlaugsson, Eiríkur 

Tómasson, Karl Axelsson, Kolbeinn Árnason og Þorgeir Örlygsson: „Minnisblað um 
ákvæði laga nr. 1/1999 um krókabáta―, dags. 17. maí 2001.  

50  Skúli Magnússon: „Um stjórnskipulegt gildi sóknartakmarka við stjórn fiskveiða 
krókabáta―, bls. 392. 

51  Sjá Alþt. 1998–1999, A–deild, bls. 2233 og Skúla Magnússon: „Um stjórnskipulegt gildi 
sóknartakmarka við stjórn fiskveiða krókabáta―, bls. 377. 

52  Lagastoðin fyrir þessu byggðist á 1. mgr. ákvæðis I til bráðabirgða laga nr. 1/1999. Sjá 
einnig 11.–15. gr. reglugerðar um veiðar krókabáta fiskveiðiárið 1999/2000 nr. 515/1999 
og 13.–17. gr. reglugerðar um veiðar krókabáta fiskveiðiárið 2000/2001 nr. 497/2000.  
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2) Skipting krókaaflahlutdeildar skyldi eiga sér stað fyrir upphaf fiskveiðiársins 
1999/2000 í samræmi við meginreglur sem raktar eru í liðum 3 og 4.53 

3) Samtals átti 13,75% aflahlutdeild í þorski að skiptast á milli krókabáta og þar 
af áttu 12,64% að renna til þorskaflahámarksbáta, 0,18% renna til línu– og 
handfærabáta og 0,93% til handfærabáta eingöngu. Skipting aflahlutdeildar í 
þorski til einstakra báta miðaðist við reiknað þorskaflahámark hvers báts 
skv. 2. gr. laga nr. 83/1995, þó með vissum frávikum.54  

4) Samanlögð aflahlutdeild krókabáta í tegundunum ýsu, ufsa og steinbít skyldi 
ráðast af meðalhlutdeild bátanna í heildarafla af hverri tegund almanaksárin 
1996, 1997 og 1998. Hlutdeildin innbyrðis á milli útgerðarhópanna í þessum 
þrem tegundum skyldi skiptast í sömu hlutföllum og skipting 
aflahlutdeildarinnar í þorski. Skipting aflahlutdeildar til einstakra báta í 
þessum þrem tegundunum skyldi miðast við veiðireynslu eða jafna 
skiptingu.55  

5) Á fiskveiðiárunum 1998/1999 – 1999/2000 var boðið upp á fjögur ólík 
veiðikerfi. Eigendur þorskaflahámarksbáta gátu eingöngu verið í 
þorskaflahámarki fiskveiðiárin 1998/1999 og 1999/2000. Eigendur báta, 
sem gerðu út í sóknardagakerfunum tveim fyrir setningu laga nr. 1/1999, 
þurftu að velja á milli fjögurra veiðikerfa á fiskveiðiárunum 1998/1999 og 
1999/2000. Það val þurfti að eiga sér stað fyrir 15. apríl 1999.  

6) Eigendur sóknardagabáta gátu valið á milli eftirfarandi kosta varðandi veiðar 
báta sinna:  

i) Að stunda veiðar með handfærum eingöngu í 40 daga með þeirri 
takmörkun að þorskafli færi ekki yfir 30 lestir, miðað við óslægðan 
fisk.56  

ii) Að stunda veiðar með línu og handfærum í 32 daga með þeirri 
takmörkun að þorskafli færi ekki yfir 30 lestir, miðað við óslægðan fisk. 
Hver dagur sem línuveiðar voru stundaðar höfðu aukið vægi við 
útreikning sóknardaga, þ.e. sóknardögum fækkaði.57  

iii) Að stunda veiðar með þorskaflahámarki án takmörkunar á sókn og afla 
í öðrum tegundum.58 

                                                
53  Sjá nánar bráðabirgðaákvæði II laga nr. 1/1999. 
54  Þessi frávik voru gerð í þágu sóknardagahópanna, 95 lestum skyldi bætt við aflaviðmiðun 

línu– og handfærabáta og 506 lestum við aflaviðmiðun handfærabáta. Sjá nánar 2. – 4. 
mgr. bráðabirgðaákvæðis II laga nr. 1/1999. 

55  Sjá 5. mgr. bráðabirgðaákvæðis II laga nr. 1/1999. 
56  Sbr. 8. mgr. ákvæðis I. til bráðabirgða laga nr. 1/1999. Það var 81 bátur sem var í þessu 

kerfi í upphafi fiskveiðiársins 1999/2000 og 74 bátar í upphafi fiskveiðiársins 2000/2001, 
sbr. Skýrsla nefndar um endurskoðun laga um stjórn fiskveiða, bls. 33 

57  Sbr. 6. mgr. greinar I. til bráðabirgða laga nr. 1/1999. Það voru 7 bátar sem voru í þessu 
kerfi í upphafi fiskveiðiársins 1999/2000 og 5 bátar í upphafi fiskveiðiársins 2000/2001, 
sbr. Skýrsla nefndar um endurskoðun laga um stjórn fiskveiða, bls. 33. 

58  Sbr. b–lið 2. gr. laga nr. 9/1999. Af þeim 280 bátum sem voru í sóknardagakerfi með 
handfæri völdu 13 bátar þorskaflahámarkskerfið og af þeim 51 bát sem voru í 
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iv) Að stunda veiðar í 23 daga með handfærum eingöngu á tímabilinu 1. 
apríl til 31. október, án takmörkunar á heildarafla.59  

7) Þetta fyrirkomulag var framlengt til 31. ágúst 2001 með setningu laga nr. 
93/2000 en því til viðbótar var öllum krókabátum gefinn kostur á að veiða 
eftir krókaaflamarkskerfinu frá og með maí 2000, sbr. b–lið 3. gr. laga nr. 
93/2000. 

8) Frá og með fiskveiðiárinu 2001/2002 skyldi krókabátaflotinn veiða eftir 
krókaaflamarkskerfinu eða dagabátakerfinu. 

 
Eins og ofangreind upptalning gefur til kynna þá var fiskveiðistjórn 

krókabáta 15. janúar 1999 til 31. ágúst 2001 nokkuð flókin. Fyrir efni 

þessarar greinar skiptir mestu máli að á þessu tímabili var bráðabirgða-

fyrirkomulag við lýði við stjórn veiða handfærabáta sem koma átti síðan 

endanlega til framkvæmda frá og með upphafi fiskveiðiársins 2001/2002. 

Bátar, sem voru í sóknardagakerfum fyrir 15. janúar 1999, gátu valið á milli 

fjögurra veiðikerfa á fiskveiðiárunum 1998/1999 og 1999/2000, og valdi 

meirihluta þeirra að stunda handfæraveiðar í sóknardagakerfi án afla-

takmarkana, alls 219 bátar af 328. Eigendur báta sem völdu önnur veiðikerfi 

áttu ekki að geta valið þetta sóknardagakerfi og yrðu þeir þá frá og með 

fiskveiðiárinu 2001/2002 að veiða eftir krókaaflamarkskerfinu. 

 

c) Nánar um sóknardagakerfi handfærabáta 

Engar aflatakmarkanir voru fyrir báta sem stunduðu veiðar í sóknardagakerfi 

handfærabáta en takmarkanir voru á endurnýjunarrétti eigenda bátanna og 

mátti t.d. nýr bátur ekki vera stærri en 6 brúttótonn og ekki mátti heldur 

breyta báti þannig að hann yrði stærri en 6 brúttótonn. Lokað veiðileyfakerfi 

var því áfram við lýði fyrir þennan bátaflokk. Á tímabilinu 15. janúar 1999 til 

31. ágúst 2001 var sóknardagur skilgreindur með sama hætti og fyrr, þ.e. 

hann taldist vera allt að 24 klukkustundir frá upphafi veiðiferðar og taldist 

lokið þegar bátur landaði afla. Alls voru 23 sóknardagar í boði á árunum 

1999–2001 á tímabilinu 1. apríl til 31. október ár hvert. Utan sóknardaga 

voru allar veiðar bannaðar en sem fyrr gat ráðherra heimilað veiðar í sérhæfð 

veiðarfæri enda færu slíkar veiðar fram utan sóknardaga.  

                                                                                                           
sóknardagakerfi með línu og handfæri völdu 10 bátar þorskaflahámarkskerfið. Sjá m.a. dóm 
Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E–613/2008 frá 13. febrúar 2009. 

59  Sbr. 2. gr. og 14. mgr. greinar I. til bráðabirgða laga nr. 1/1999. Í upphafi fiskveiðiáranna 
1999/2000 og 2000/2001 voru 219 bátar í þessu kerfi. 
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Sem endranær veiddu handfærabátar fyrst og fremst þorsk og ufsa. Afla-

viðmiðun bátaflokksins í heild í þorski var 0,67% en hlutfall bátaflokksins í 

lönduðum heildarafla varð hærra, sbr. næstu töflu. 

 

Tafla 2: Hlutfall landaðs afla sóknardagabáta í handfærakerfi án 

aflatakmarkana af heildarafla fiskveiðiárin 1998/1999 – 2000/200160 

 

 
Eins og tafla 2 gefur til kynna þá veiddu sóknardagabátar á tilgreindu árabili 

meira af þorski en gert var ráð fyrir. Að meðaltali veiddu þeir 6.748 tonn af 

þorski á hverju fiskveiðiári en aflaviðmiðun þeirra var að meðaltali 1.405 

tonn. Þetta gerir að verkum að þeir veiddu að meðaltali 5.343 tonn umfram 

aflaviðmið á hverju fiskveiðiári. Veiðar þeirra umfram aflaviðmið í þorski 

námu að meðaltali 379% á tímabilinu. 

3.3. Tímabilið 1. september 2001 – 31. ágúst 2004 

a) Almennt um fiskveiðistjórn krókabáta 

Í upphafi fiskveiðiársins 2001/2002 tók við tvöfalt fiskveiðistjórnkerfi 

krókabáta, annars vegar krókaaflamarkskerfið og hins vegar dagabátakerfið. 

Meginreglur krókaaflamarkskerfisins hafa þegar verið raktar en þó má bæta 

við að þær voru styrktar með 3. gr. laga nr. 129/2001 en þar var kveðið á um 

að ákvæði fiskveiðistjórnlaganna, um úthlutun, nýtingu og framsal afla-

hlutdeildar og aflamarks giltu einnig um krókaaflahlutdeild og krókaaflamark 

nema öðruvísi væri kveðið á um í þeim.61 Með 6. gr. og e–lið 9. gr. laga nr. 

85/2002 var skilgreining á stærð krókabáta breytt þar eð hún fór úr því að 

vera 6 brl. eða 6 burtstöng í að vera 15 brúttótonn. Þessi breyting var til þess 

fallin að auka afkastagetu krókabáta en hún náði ekki til báta sem voru í 

                                                
60  Heimild: http://www.fiskistofa.is/bbt.php (9. september 2009); Sveinn Agnarsson: „Stjórnun 

fiskveiða á Íslandi―, bls. 148; Skýrsla nefndar um endurskoðun laga um stjórn fiskveiða, bls. 33; 
Eigin útreikningar. 

61  Sjá lokamálsgrein 7. gr. FSL nr. 38/1990, sbr. nú lokamálsgrein 8. gr. FSL nr. 116/2006. 

Fiskveiðiár

Hlutfall af 

þorskafla

Hlutfall af 

ufsaafla

1998/99 2,19% 0,64%

1999/00 2,71% 0,56%

2000/01 3,56% 0,88%

http://www.fiskistofa.is/bbt.php%20(9
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dagabátakerfinu. Bátum í krókaaflamarkskerfinu var heimilt að stunda veiðar 

á þeim tegundum sem þeir höfðu krókaaflamark í og enn fremur í tegundum 

sem ekki sættu takmörkunum á leyfilegum heildarafla. Sem fyrr var óheimilt 

að nýta krókaaflamark á annan hátt en við línu– og handfæraveiðar, sbr. 2. 

gr. laga nr. 129/2001. 

Hlutdeild krókaaflamarksbáta jókst verulega í tegundunum ýsu, ufsa og 

steinbít samkvæmt a–lið 7. gr. laga nr. 129/2001 í samanburði við áðurrakin 

fyrirmæli laga nr. 1/1999 um sama efni. Hlutdeildin í ýsu varð tæp 14,5%, 

6,1% í ufsa og 38,4% í steinbít, sbr. lokamálslið 1. mgr. a–liðar 7. gr. laga nr. 

129/2001. Krókaaflamarksbátar fengu einnig krókaaflahlutdeild úthlutað í 

tegundunum keilu, löngu og karfa á grundvelli veiðireynslu þeirra í þessum 

tegundum á tímabilinu 1. júní 1998 til 31. maí 2001, sbr. 2. mgr. a–lið 7. gr. 

laga nr. 129/2001. Til viðbótar þessum úthlutunum var gert ráð fyrir 

sérstökum krókaaflamarkspottum í tegundunum ýsu, ufsa og steinbít.62 

 
b) Nánar um sóknardagakerfi handfærabáta 

Með lögum nr. 129/2001 og lögum nr. 3/2002 voru gerðar fáeinar en 

mikilvægar breytingar á sóknardagakerfi handfærabáta í samanburði við þær 

reglur sem áttu að gilda um veiðar bátanna samkvæmt lögum nr. 1/1999, nr. 

9/1999 og nr. 93/2000 en í reglugerðum um stjórn fiskveiða voru þessir 

bátar kallaðir dagabátar og verður framvegis vísað til þeirra sem slíkra. Áfram 

var byggt á lokuðu veiðileyfakerfi þar sem óheimilt var að veita bátum 6 

brúttótonn eða stærri, sem ekki höfðu haft leyfi til handfæraveiða með 

dagatakmörkunum, leyfi til að stunda slíkar veiðar. Þá var áfram óheimilt að 

stækka bát sem hafði leyfi til handfæraveiða með dagatakmörkunum þannig 

að hann yrði 6 brúttótonn eða stærri.63  

Eins og áður segir áttu eingöngu bátar, sem höfðu valið þennan kost fyrir 

15. apríl 1999, að geta verið í þessu veiðikerfi. Hins vegar var þeirri skipan 

breytt í þágu eigenda þeirra báta sem gert höfðu út sóknardagakerfum með 

30 tonna þorskaflahámarki á tímabilinu 15. apríl 1999 til 31. ágúst 2001 þar 

sem þeim var gefinn kostur á að velja dagabátakerfið fyrir 15. febrúar 2002, 

sbr. lokamálsgrein a–liðar 7. gr. laga nr. 129/2001. Þetta gerði að verkum að í 

stað 219 báta sem gerðu út í kerfinu urðu þeir yfir 300.64 Aukinn fjöldi báta 

jók líkur á að veiðar bátaflokksins yrðu meiri en áætlað var. Samkvæmt 1. ml. 

                                                
62  Sjá 4. gr. laga nr. 129/2001 og reglugerðir nr. 970/2001, nr. 283/2002, nr. 600/2003 og 

nr. 670/2004. 
63  Sjá lokamálsgrein 1. gr. laga nr. 3/2002, sbr. 1. mgr. sömu greinar. 
64  Á fiskveiðiárunum 2001/2002–2003/2004 voru gefin út 310–322 veiðileyfi í 

sóknardagakerfinu, sbr. Starfsskýrslu Fiskistofu 2004, bls. 8.  
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2. mgr. 1. gr. laga nr. 3/2002 skyldi sameiginlegur viðmiðunarþorskafli 

dagabáta á hverju fiskveiðiári vera 0,67% af leyfilegum heildarafla í þorski, að 

teknu tilliti til þeirrar aukningar sem leiddi af lokamálsgrein a-liðar 7. gr. laga 

nr. 129/2001. 65 

Veiðitímabil bátaflokksins var sem fyrr 1. apríl til 31. október ár hvert. 

Leyfilegir sóknardagar í upphafi fiskveiðiársins 2001/2002 voru 23 en fjöldi 

leyfilegra sóknardaga á fiskveiðiárunum þar á eftir skyldi ákveðinn fyrir hvert 

fiskveiðiár á grundvelli hlutfalls milli viðmiðunarþorskafla og raunafla 

dagabáta í þorski á næstliðnu fiskveiðiári og skyldi sóknardögum fækka eða 

fjölga í sama hlutfalli.66 Hins vegar skyldi sóknardögum aldrei fækka um 

meira en 10% milli fiskveiðiára. Þessi síðastnefnda regla gerði að verkum að 

dögum fækkaði eingöngu um 2 á milli fiskveiðiára þrátt fyrir verulegar 

umframveiðar dagabáta, þ.e. sóknardagarnir urðu 21 fiskveiðiárið 2002/2003 

og 19 fiskveiðiárið 2003/2004. 

Sú breyting var gerð, að í stað þess að sóknardagur teldist ávallt 24 

klukkustundir frá því að bátur léti af höfn og kæmi aftur til að landa afla, þá 

skyldi sókn báta reiknuð í heilum klukkustundum og skyldi hver hafin 

klukkustund talin heil klukkustund. Þetta var til þess fallið að auka 

veiðimöguleika dagabáta enn frekar þar sem með þessu nýttist veiðitíminn 

betur. Segja má að þetta hafi falið í sér klukkustundakerfi.67 Þar sem þetta var 

til þess fallið að gera eftirlit með veiðum dagabáta flóknara fékk Fiskistofa 

aðgang að sjálfvirku tilkynningarkerfi íslenskra skipa. Þessi aðgangur 

Fiskistofu breytti því ekki að skipstjóra dagabáts væri skylt að tilkynna Fiski-

stofu um upphaf veiðiferðar og lok hennar. 

Sóknardagar dagabáta voru framseljanlegir, bæði innan hvers fiskveiðiárs 

og varanlega.68 Takmarkanir voru þó á því framsali. Væru dagar framseldir til 

stærri báts skyldu þeir skertir í hlutfalli við stærðarmun bátanna. Á sama hátt 

skyldi skerða sóknardaga báta sem væru stækkaðir. Jafnframt var óheimilt að 

flytja hlutfallslega fleiri sóknardaga frá báti, umfram þá daga sem fluttir 

höfðu verið til báts, en næmi hlutfallslegri nýtingu bátsins á úthlutuðum 

sóknardögum á fiskveiðiárunum 1996/1997 og 1997/1998.69 Nánar var mælt 

                                                
65  Þessi viðmiðunarþorskafli varð því 1,004737% af leyfilegum þorskafla hvers fiskveiðiárs í 

stað 0,67%. 
66  Sjá 2. mgr. 1. gr. laga nr. 3/2002. 
67  Þetta má skýra með dæmi: Báturinn A lagði af stað í veiðiferð kl. 06.00 að morgni og 

landaði afla kl. 18.00 sama dag. Samkvæmt eldra kerfi hefði veiðiferðin talist til eins 
sóknardags en samkvæmt nýja kerfinu þá taldist veiðiferðin til 12 klukkustunda. 

68  Framsal sóknardaga miðaðist við 24 klst., þ.e. óheimilt var að framselja klukkustundir. 
69  Miða átti við meðaltal af sóknardaganýtingu fiskveiðiáranna. Þessi regla var sett til að girða 

fyrir að bátar, sem nýttu réttindi sín á þessum fiskveiðiárum með takmörkuðum hætti, 
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fyrir um skilyrði framsals sóknardaga í 4. mgr. 1. gr. laga nr. 3/2002 og 

ákvæðum reglugerða um veiðar dagabáta fiskveiðiárin 2001/2002– 

2003/2004, sbr. 7. gr. reglugerðar nr. 113/2002, nr. 602/2002 og nr. 

597/2003. 

Á fiskveiðiárunum 2001/2002– 2003/2004 veiddu dagabátar fyrst og 

fremst þorsk og ufsa. Aflaviðmiðun þeirra í þorski var lítillega yfir 1%. 

Hlutfallslegt vægi landaðs afla þeirra af heildarafla varð hins vegar verulega 

hærra, sbr. næstu töflu. 

 

Tafla 3: Hlutfall landaðs afla dagabáta af heildarafla fiskveiðiárin 2001/2002 

– 2003/200470 

 
Eins og þessi tafla gefur til kynna voru þorskveiðar dagabáta verulega meiri 

en gert var ráð fyrir. Að meðaltali veiddu þeir 10.951 tonn af þorski á 

tímabilinu en aflaviðmið þeirra var að meðaltali 1.936 tonn. Afli umfram 

aflaviðmið var því rúm 9.000 tonn og nam umframaflinn 470% að meðaltali 

á öllu tímabilinu. Þessar veiðar umfram aflaviðmið voru til þess fallnar að 

draga úr hlutfallslegu vægi annarra skipa í lönduðum heildarafla. 

3.4. Tímabilið 1. september 2004 – 31. ágúst 2006 

Með setningu laga nr. 74/2004 var dagabátakerfið að mestu leyti afnumið frá 

og með 1. september 2004. Þetta þýddi með öðrum orðum að allir 

krókabátar skyldu framvegis veiða eftir meginreglum krókaaflamarks-

kerfisins. Í þessum kafla verður því annars vegar fjallað um úthlutun viðbótar 

krókaaflahlutdeildar til dagabáta og hins vegar um þær reglur sem giltu um 

stjórn veiða þeirra dagabáta sem gátu áfram veitt með handfærum án 

aflatakmarkana frá 1. september 2004 til 31. ágúst 2006.  

                                                                                                           
gætu hagnýtt sér þessa fjárhagslega möguleika. Segja má að þetta hafi verið viðleitni af 
hálfu löggjafans að takmarka möguleika þeirra manna sem ekki höfðu nýtt sér sína 
veiðimöguleika til að hagnýta sér framsal sóknardaga í fjárhagslegu skyni. 

70  Heimild: http://www.fiskistofa.is/bbt.php (9. september 2009); Eigin útreikningar. 

Fiskveiðiár

Hlutfall af 

heildarþorskafla

Hlutfall af 

heildarufsaafla

2001/02 5,66% 1,13%

2002/03 5,60% 1,31%

2003/04 4,36% 1,13%

Meðaltal 5,21% 1,19%

http://www.fiskistofa.is/bbt.php
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a) Um úthlutun viðbótar krókaaflahlutdeildar til dagabáta salögum nr. 74/2004 

Hinn 14. maí 2004 lagði sjávarútvegsráðherra fram stjórnarfrumvarp um 

breytingu á lögum um stjórn fiskveiða nr. 38/1990. Í frumvarpi ráðherrans 

fólst að viðhalda átti dagabátakerfinu en grípa átti til ýmissa ráðstafana til að 

draga úr aukningu á sóknargetu dagabátaflotans. Þetta frumvarp tók 

verulegum breytingum við meðferð þingsins á milli fyrstu og annarrar 

umferðar þar sem þegar frumvarpið var afgreitt úr sjávarútvegsnefnd 

Alþingis og önnur umræða um það hófst, lá fyrir tillaga um að dagabátakerfið 

yrði afnumið og veiðar allra krókabáta yrðu framvegis stjórnað samkvæmt 

meginreglum krókaaflamarkskerfisins. Frumvarpið varð að lögum nr. 

74/2004 um breyting á lögum um stjórn fiskveiða nr. 38/1990. 

Samkvæmt 1. mgr. 2. gr. laga nr. 74/2004 áttu dagabátar að meginreglu að 

stunda veiðar samkvæmt krókaaflamarki frá upphafi fiskveiðiársins 

2004/2005. Hverjum báti sem hafði varanlegar sóknarheimildir hinn 10. maí 

2004 skyldi úthlutað krókaaflahlutdeild í upphafi fiskveiðiársins 2004/2005 

og skyldi hlutdeild hvers báts fundin með tilliti til aflareynslu bátsins á öðru 

hvoru fiskveiðiárinu 2001/2002 eða 2002/2003 að vali útgerðar. Þessi afla-

reynsla hvers báts skyldi fundin út eftir flóknum viðmiðunum sem talin voru 

upp í þrem töluliðum í 1. mgr. 2. gr. laga nr. 74/2004:  

Í fyrsta lagi skyldi viðmiðunaraflareynsla báts í þorski fundin sem hlutdeild 

af meðalafla sóknardagabáta fiskveiðiárin 2000/2001, 2001/2002 og 

2002/2003, miðað við óslægðan fisk. Hlutdeild báts í þorski skyldi reiknast 

sem afli bátsins annað hvort fiskveiðiárið 2001/2002 eða 2002/2003 sem 

hlutfall af heildaraflamagni allra sóknardagabáta þannig fengið. Viðmiðunar-

aflareynsla í öðrum tegundum í krókaaflamarki skyldi vera afli báts annað 

hvort fiskveiðiárið 2001/2002 eða 2002/2003. Í engri tegund í króka-

aflamarki skyldi viðmiðunaraflareynsla hvers báts þó vera lægri en 100 kg 

miðað við óslægðan fisk.  

Í öðru lagi skyldi reiknigrunnur hvers báts til krókaaflahlutdeildar byggjast 

á viðmiðunaraflareynslu í þorski og ufsa þannig að til reiknigrunnsins skyldi 

teljast 91% af upp að 42,5 lesta viðmiðunaraflareynslu, miðað við óslægðan 

fisk, og 45% af því sem umfram væri. Reiknigrunnurinn hvers báts í þorski 

skyldi þó aldrei vera lægri en 15 lestir, miðað við óslægðan fisk. Jafnframt 

skyldi taka skal tillit til áætlaðrar aflaaukningar, allt að 20 lestum í þorski á 

hvern bát, miðað við óslægðan fisk, vegna aukningar afkastagetu sóknar-

dagabáta vegna endurnýjunar þeirra á fiskveiðiárinu 2002/2003 eða á 
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fiskveiðiárinu 2003/2004 fram til 28. maí 2004, enda hefði sóknargetan ekki 

nýst til myndunar aflareynslu samkvæmt nánari reglum er ráðherra setti.  71 

Í þriðja lagi skyldi krókaaflahlutdeild hvers báts síðan reiknuð út frá 

reiknigrunni hans sem hlutfall af úthlutuðu aflamarki fiskveiðiársins 

2003/2004. Hefðu varanlegar sóknarheimildir á báti breyst þannig að 

sóknardagar væru fleiri eða færri á bátnum 10. maí 2004 en voru á bátnum á 

því ári sem lagt væri til grundvallar við útreikning á aflareynslu hans, að teknu 

tilliti til skerðingar sóknardaga milli ára, skyldi krókaaflahlutdeild bátsins 

hækkuð eða lækkuð hlutfallslega miðað við breytingu á sóknardagafjölda. 

Með sama hætti skertist hlutfallslega krókaaflahlutdeild báts sem úthlutað var 

aflahlutdeild miðað við 15 lesta reiknigrunnslágmark í hlutfalli við fækkun 

sóknardaga frá 1. september 2001 til 10. maí 2004. Ráðherra skyldi setja 

nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis og hvernig fara skyldi með 

aflareynslu þegar eigin bátur hefði verið endurnýjaður. Þegar krókaafla-

hlutdeild var úthlutað samkvæmt 2. gr. laga nr. 74/2004 skyldi aflahlutdeild 

og krókaaflahlutdeild annarra skipa endurreiknuð með tilliti til þeirra 

breytinga sem af úthlutuninni leiddi. 

Framangreind viðmið er ekki auðvelt að útskýra en segja má að aðalatriði 

málsins séu af tvennum toga. Annars vegar var með þessum reiknireglum 

tekið af skarið hvað bátaflokkurinn í heild sinni fékk í krókaaflahlutdeild og 

hins vegar hvað hver bátur fékk. Næsta tafla tekur á fyrra atriðinu en hún 

sýnir hver varð viðbótaraflahlutdeild dagabáta samkvæmt lögum nr. 74/2004, 

hvaða skerðingarhlutfalli var beitt til að tryggja að hlutdeild allra skipa sam-

svaraði 100% aflahlutdeild og hver varð nettó hlutdeild dagabáta.  

 

 

 

 

 

 

                                                
71  Túlkun sjávarútvegsráðuneytisins á þessum 4. ml. 2. töluliðar 2. mgr. 2. gr. laga nr. 

74/2004 þótti orka tvímælis, sbr. álit Umboðsmanns Alþingis frá 25. október 2005 í málum nr. 
4332/2005 og nr. 4398/2005 og álit Umboðsmanns Alþingis frá 29. desember 2006 í máli nr. 
4597/2005. Í þessum þremur málum komst Umboðsmaður Alþingis að þeirri niðurstöðu 
að ráðuneytið hefði ekki afgreitt einstök mál í samræmi við orðalag og tilgang ákvæðisins, 
m.a. hafði ráðuneytið sett reglur er brytu í bága við hvað væri endurnýjun báts í skilningi 
ákvæðisins. Skilgreining á endurnýjun báts var svo breytt með 1. gr. reglugerðar nr. 
404/2006, sem breytti 1. mgr. 3. gr. reglugerðar nr. 485/2004 um úthlutun 
krókaaflahlutdeildar til sóknardagabáta. 
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Tafla 4: Áhrif laga nr. 74/2004 á hlutfallslegan fiskveiðirétt dagabáta72 

 
 
Eins og þessi tafla sýnir þá var viðbótarkrókaaflahlutdeildin mest í þorski, 

eða samtals 5,10%. Þessa aukningu þurfti að taka frá afla– og krókaafla-

marksskipum svo að afla– og krókaaflahlutdeildir allra skipa næmu samtals 

100%. Það var gert með ákveðnum stuðli sem hér er áætlaður 0,95. Nettó 

krókaaflahlutdeild dagabáta varð því 4,84% í þorski en verulega lægri í 

öðrum tegundum.  

Krókaaflahlutdeild hvers báts réðst aðallega af veiðireynslu bátsins á öðru 

hvoru fiskveiðiáranna 2001/2002 eða 2002/2003. Frá þessu voru gerð ýmis 

frávik. Í því skyni að skýra úthlutunarferlið í þorski til einstakra báta verður 

því lýst með eftirfarandi dæmi: 

 

                                                
72  Heimild: Fiskistofa; rafpóstar Auðuns Ágústssonar, forstöðumanns veiðiheimildasviðs 

Fiskistofu, dags. 23. maí 2008 og 9. febrúar 2009, til greinarhöfundar og eigin útreikningar. 
Þessi tala er áætluð þar sem krókaflahlutdeild í þorski fór fram í hlutum. Fiskveiðiárið 
2004/2005 fengu 285 bátar samtals 4,8536781% krókaflahlutdeild og jafnframt var 
hlutdeild annarra skipa skert með margfeldisstuðlinum 0,9500979. Fiskveiðiárið 
2005/2006 fengu 8 bátar samtals 0,14601414 krókaflahlutdeild í þorski. Fiskveiðiárið 
2006/2007 fengu 11 bátar samtals 0,0786057% og fiskveiðiárið 2007/2008 fengu 2 bátar 
samtals 0,0158571%. Þessar tölur byggjast á svari Auðuns Ágústssonar, dags. 23. maí 
2008, við fyrirspurn greinarhöfundar. Í svarinu kom ekki fram hver hefði verið hinn 
endanlegi margfeldisstuðull skerðingarinnar en ætla má að hann hafi samanlagt verið um 
0,95 í þorski. 

 

Tegund 
Viðbótarkrókaafl 

ahlutdeild 
Margfeldisstuðull  

skerðingar 

Nettó  
krókaflaahlutdeild  

til dagabáta 

Þorskur 5,10% 0,95 4,84% 

Ýsa 0,05% 0,9996707 0,05% 

Ufsi 1,33% 0,9867658 1,31% 

Steinbítur 0,25% 0,9980241 0,25% 

Karfi 0,14% 0,9986024 0,14% 

Keila 0,84% 0,9916835 0,83% 

Langa 0,97% 0,990418 0,96% 

Meðaltal 1,24% 0,987880643 1,20% 
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1) Meðalafli dagabáta í þorski fiskveiðiárin 2000/2001-2002/2003 var 10.446 
tonn.  

2) Báturinn A, sem veiddi 100 lestir af þorski fiskveiðiárið 2001/2002, valdi 
það ár sem viðmið.  

3) Hlutfall A var 0,85% af heildaraflamagni allra dagabáta sem völdu á milli 
aflamagns síns á fiskveiðiárunum 2001/2002 og 2002/2003. 
Viðmiðunaraflareynsla A varð því: 10.446*0,85% = 84 tonn. 

4) Reiknigrunnur A varð því: (42,5*0,91)+(84-42,5)*0,45 = 57 tonn. 
5) Reiknigrunnur A tók engum breytingum vegna stöðu hinna varanlegu 

sóknarheimildar bátsins 10. maí 2004 miðað við stöðu þeirra á fiskveiðiárinu 
2001/2002. Af því leiðir að meginreglan til að finna reiknigrunninn átti við.  

6) Leyfður heildarafli í þorski fiskveiðiárið 2003/2004 var 209.000 tonn.  
7) Krókaflahlutdeild A varð því: 57/209.000 = 0,03%. 

 
Aðferðin við að finna út krókaaflahlutdeild einstakra báta í ufsa var aðeins 

einfaldari þar sem viðmiðunaraflareynslan miðaðist eingöngu við afla báts 

annað hvort fiskveiðiárið 2001/2002 eða 2002/2003. Að öðru leyti var 

reikniaðferðin sú sama og í liðum 4–8 hér að ofan. Telja verður hins vegar 

líklegt að aflareynsla hafi ekki skipt sköpum við að finna krókaaflahlutdeild 

einstakra báta í öðrum tegundum. 73 

Alls hafa þrjú dómsmál ratað til Hæstaréttar Íslands sem hafa varðað lög 

nr. 74/2004 en þeir dómar snerta þó efni þessarar greinar ekki mikið. 74 Hins 

                                                
73  Rétt er að taka fram að handfærabátar veiddu nánast engar aðrar tegundir en þorsk, ufsa 

og karfa á fiskveiðiárunum 2000/2001–2002/2003. Ástæða þess að bátaflokkurinn fékk 
krókaaflahlutdeild úthlutað í öðrum tegundum byggðist fyrst og fremst á þeirri reglu að 
hver bátur fékk a.m.k. 100 kg af óslægðum fiski í viðmiðunarreynslu. Þar sem bátarnir 
voru yfir 300 og leyfilegur heildarafli ekki hár, t.d. í keilu og löngu, þá fékk bátaflokkurinn 
nokkurn hlut aflaheimilda í þeim tegundum.  

74  Rétt þykir að reifa þessa dóma lítillega: (1) Í Hrd. 2006, bls. 4876 (mál nr. 194/2006) voru 
málsatvik þau að H seldi B bát í dagabátakerfinu með kaupsamningi 8. mars 2004. H taldi 
söluverð bátsins óeðlilega lágt með hliðsjón af setningu laga nr. 74/2004 og hélt því m.a. 
fram að á kaupdegi hafi B vitað af fyrirhugaðri lagasetningu. Kröfum H um hækkun 
kaupverðsins var hafnað enda talið ósannað að B hafi á kaupdegi vitað meira en H um 
hvað verða vildi við stjórn veiða dagabáta. Engar aðrar ástæður þóttu nægja til að 
samningi aðila yrði breytt á grundvelli 36. gr. samningalaga nr. 7/1936, sbr. 6. gr. laga nr. 
11/1986 og 2. gr. laga nr. 14/1995. (2) Í Hrd. 2006, bls. 5403 (mál nr. 160/2006), voru 
málsatvik þau að Ó hafði fjárfest mikið í dagabátakerfinu á tímabilinu 1. september 2001– 
31. ágúst 2004 og hafði m.a. átt þrjá af aflahæstu bátum kerfisins. Hann taldi að lög nr. 
74/2004 brytu á atvinnuréttindum sínum og að þau brytu í bága við jafnræðisreglu 
stjórnarskrárinnar. Málinu var vísað frá héraðsdómi þar sem talið var að kröfugerð Ó væri 
áfátt að því leyti að skaðabótakrafa hans byggðist á tapi tekna miðað við annað 
útgerðarmynstur en hann í reynd hafði stundað. (3) Í dómi Hæstaréttar frá 31. október 2007 í 
máli nr. 548/2007 voru málsatvik þau að E, útgerðaraðili krókabáts síðan frá árinu 1993, 
taldi að íslenska ríkið hefði brotið á sér rétti með setningu laga um stjórnkerfi krókabáta 
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vegar er dómur Héraðsdóms Reykjavíkur frá 13. febrúar 2009 í máli nr. E–

613/2008 athyglisverður. Málavextir voru þeir að E ehf. hafði gert út bát í 

línu– og handfærakerfi krókabáta á tímabilinu 1. september 1996 til 14. 

janúar 1999. Hann valdi að gera út samkvæmt þorskaflahámarkskerfinu frá 

og með vorinu 1999. Stefnandi taldi m.a. að ríkið hafi bakað sér bótaábyrgð 

þar sem hann hafi orðið af afla og síðar úthlutun aflahlutdeildar í þorski við 

gildistöku laga nr. 74/2004, þar sem hann hafi ekki getað valið sóknar-

dagakerfi samkvæmt 14. mgr. bráðabirgðaákvæðis I laga nr. 1/1999, sbr. lög 

nr. 9/1999, við gildistöku breytingalaga nr. 93/2000, 129/2001 og 3/2002 

sem juku kosti þess kerfis. Þessi krafa stefnanda var því reist á þeirri 

forsendu að eftir vorið 1999 hafi reglum hafi verið breytt með óeðlilegum 

hætti og þannig skaðað hagsmuni hans. Krafan studdist við jafnræðis– og 

eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar en henni og öðrum kröfum stefnanda 

var hafnað, aðallega með vísan til þess að stefnandi hafi verið í sambærilegri 

stöðu og aðrir eigendur línu– og handfærabáta sem gátu valið á milli ólíkra 

veiðikerfa vorið 1999.  

 
b) Nánar um sóknardagakerfi handfærabáta 

Sú undantekning var gerð frá afnámi dagabátakerfisins að gefa skyldi bátum, 

sem endurnýjaðir höfðu verið á fiskveiðiárinu 2002/2003, kost á að stunda 

veiðar með 18 sóknardögum á fiskveiðiárinu 2004/2005 og síðan skyldi þeim 

bátum úthlutað krókaflahlutdeild í upphafi fiskveiðiársins 2005/2006 sam-

kvæmt 1. mgr. 2. gr. laga nr. 74/2004.75 Bátar sem voru endurnýjaðir frá 

upphafi fiskveiðiársins 2003/2004 en fyrir 28. maí 2004 áttu kost á 18 

sóknardögum fiskveiðiárin 2004/2005 og 2005/2006 hvort ár og síðan skyldi 

þeim bátum úthlutað krókaaflahlutdeild í upphafi fiskveiðiársins 2006/2007 

samkvæmt 1. mgr. 2. gr. laga nr. 74/2004. 76 Landaður þorskafli þeirra báta 

sem völdu dagakerfið á fiskveiðiárunum 2004/2005 og 2005/2006 var 

óverulegur en hann nam 367 tonnum á fyrra tímabilinu en 81 tonni á því 

síðara. 

 

                                                                                                           
síðan árið 1999, m.a. með því að setja lög nr. 74/2004. Kröfum E var vísað frá 
héraðsdómi þar sem stefnan í málinu þótti óglögg og ekki samrýmast d–, e– og f. liðum 1. 
mgr. 80. gr. laga um meðferð einkamála nr. 91/1991. 

75  Sjá 2. mgr. 2. gr. laga nr. 74/2004. 
76  Alls fengu 14 bátar leyfi til að veiða með handfærum í 18 sóknardaga á fiskveiðiárinu 

2004/2005 og tveir bátar á fiskveiðiárinu 2005/2006.  
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3.5. Samantekt 

Þegar veiðar eru stundaðar með handfærum þá takmarkast veiði-

möguleikarnir fyrst og fremst við þorsk– og ufsaveiðar. Með lögum nr. 

105/1996 var í fyrsta skipti boðið upp á sóknardagakerfi fyrir handfærabáta 

án aflatakmarkana en á hinn bóginn fékk hver bátur svokallað þorsk-

aflahámark sem og bátaflokkurinn í heild. Miðað við þá báta sem völdu 

þennan bátaflokk var gert ráð fyrir að bátarnir sem tilheyrðu honum myndu 

veiða 1,37% af leyfilegum þorskafla fiskveiðiárið 1996/1997 en það hlutfall 

var komið niður í 0,93% fiskveiðiárið 1997/1998.77 Það var ávallt gert ráð 

fyrir því að færu veiðar bátaflokksins umfram aflaviðmið sín myndi sóknar-

dögum fækka á næsta fiskveiðiári. Fiskveiðiárið 1996/1997 voru 

sóknardagarnir 84 og áttu að verða 26 fiskveiðiárið 1997/1998. Með sérstakri 

lagabreytingu var þeim fjölgað í 40 en áttu svo að verða 9 fiskveiðiárið 

1998/1999. Þessi sjálfkrafa fækkun sóknardaga hefði að óbreyttu án efa fært 

alla sóknardagabáta í þorskaflahámarkskerfið þar eð ekki var rekstrar-

grundvöllur til að gera út eingöngu nokkra daga á ári. 

Í kjölfar veiðileyfadóms Hæstaréttar frá 3. desember 1998 urðu verulegar 

breytingar á veiðikerfum krókabáta. Komið var á bráðabirgðafyrirkomulagi 

sem gilti á tímabilinu 15. janúar 1999 til 31. ágúst 2001. Eitt af þeim veiði-

kerfum sem voru í boði var sóknardagakerfi án þorskaflahámarks og sem var 

eingöngu fyrir handfærabáta. Alls völdu 219 bátar þetta kerfi af alls 328 sem 

gátu valið að stunda veiðar í kerfinu. Ekki var gert ráð fyrir að endurval gæti 

farið fram. Hver bátur fékk 23 sóknardaga og mátti stunda veiðar á 

tímabilinu 1. apríl til 31. október ár hvert. Frá og með 1. september 2001 áttu 

eingöngu að vera tvö veiðikerfi fyrir krókabáta, annars vegar króka-

aflamarkskerfið og hins vegar dagabátakerfi handfærabáta. 

Með lögum nr. 129/2001 og lögum nr. 3/2002 urðu enn frekari 

breytingar á dagabátakerfinu. Þeir bátar sem tilheyrðu sóknardagakerfum 

með 30 tonna þorskaflahámarki á tímabilinu 15. janúar 1999 til 31. ágúst 

2001 gátu endurvalið og hafið veiðar í dagabátakerfinu. Þetta gerði að 

verkum að í stað þess að dagabátarnir yrðu í mesta lagi 219 urðu þeir yfir 

300. Skilgreining á sóknardegi var breytt þannig að miðað var við hversu 

margar klukkustundir hver bátur var í róðri í stað þess að hver hafinn 

sóknardagur teldist til 24 klukkustunda. Jafnframt var framsal sóknardaga 

heimilað en með takmörkunum þó. Þessar breytingar stuðluðu að aukinni 

afkastagetu dagabátaflotans. 

                                                
77  Þetta gat gerst vegna endurvals á veiðikerfum, sbr. 1. mgr. bráðabirgðaákvæðis I laga nr. 

144/1997. 
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Dagabátakerfið var afnumið meira og minna frá og með 1. september 

2004 en á móti fékk bátaflokkurinn krókaaflahlutdeild í þorski og öðrum 

botnfisktegundum. Þær reglur sem kváðu á um úthlutun krókaaflahlutdeildar 

voru nokkuð flóknar en segja má að þær hafi að sumu leyti virt veiðireynslu 

einstakra báta á fiskveiðiárunum 2001/2002 og 2002/2003 en jafnframt 

tryggt hverjum báti ákveðið lágmark. Lágmark þetta var 100 kg viðmiðunar-

aflareynsla í öllum tegundum og 15 tonna reiknigrunnur í þorski. Af 

úthlutuninni leiddi að dagabátar fengu krókaaflahlutdeild í þorski sem var um 

5% af leyfilegum heildarafla í stað 1% aflaviðmiðs. Þessi aukning dagabáta 

var tekin frá aflamarks– og krókaaflamarksskipum. Samkvæmt undan-

þáguheimild fengu 14 bátar að stunda veiðar á 18 sóknardögum fiskveiðiárið 

2004/2005 og 2 sóknardagabátar sem veiddu á jafnmörgum sóknardögum 

fiskveiðiárið 2005/2006 

Það er athyglisvert að rýna í yfirlit yfir landaðan þorskafla handfærabáta 

fiskveiðiárin 1996/1997–2003/2004, aflaviðmið bátaflokksins, umframafla 

bátaflokksins talinn í óslægðum tonnum og í prósentuhlutföllum, sbr. næstu 

töflu. 

 

Tafla 5: Landaður og áætlaður þorskafli handfærabáta fiskveiðiárin 

1996/1997–2003/200478 

 

                                                
78  Heimild: www.fiskistofa.is/bbt.php (9. september 2009); Sveinn Agnarsson: „Stjórnun 

fiskveiða á Íslandi―, bls. 148; Skýrsla nefndar um endurskoðun laga um stjórn fiskveiða, bls. 33; 
Reglugerðir um veiðar í atvinnuskyni fiskveiðiárin 2000/2001–2003/2004; Eigin 
útreikningar. 

Fiskveiðiár

Þorskafli 

handfærabáta 

(óslægð tonn)

Aflaviðmiðun 

handfærabáta 

(óslægð tonn)

Umframafli 

handfærabáta 

(óslægð tonn)

Hlutfall 

umframafla 

handfærabáta 

1996/1997 10.467 2.554 7.913 309,83%

1997/1998 10.917 2.017 8.900 441,25%

1998/99 5.488 1.371 4.117 300,29%

1999/00 6.911 1.371 5.540 404,08%

2000/01 7.845 1.474 6.371 432,23%

2001/02 12.265 1.909 10.356 542,48%

2002/03 11.016 1.798 9.218 512,68%

2003/04 9.572 2.100 7.472 355,81%

Meðaltal 9.310 1.824 7.486 412,33%

http://www.fiskistofa.is/bbt.php%20(9
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Eins og þessi tafla gefur skýrt til kynna þá veiddu handfærabátar mun meira 

af þorski en áætlað var á þessu tímabili en samtals veiddu þeir tæp 60.000 

óslægð tonn umfram áætlanir eða tæp 7.500 tonn að meðaltali á hverju fisk-

veiðiári. Hlutdeild þessara báta í leyfilegum þorskafla var innan við 1% þegar 

lög nr. 1/1999 tóku gildi en var komin yfir 5% þegar 2. gr. laga nr. 74/2004 

var að fullu komin til framkvæmda.  

4. Strandveiðikerfi handfærabáta sumarið 2009 

Frá og með upphafi fiskveiðiársins 2006/2007 til sumarsins 2009 voru 

eingöngu tvenns konar almenn veiðileyfi í boði, annars vegar veiðileyfi með 

aflamarki og hins vegar veiðileyfi með krókaaflamarki, sbr. 2. ml. 1. mgr. 4. 

gr. FSL nr. 116/2006. Meginreglur aflamarkskerfisins styrktust við þetta enda 

engin veiðikerfi lengur þar sem einstakir útgerðaraðilar gátu veitt án tillits til 

einstaklingsbundinna aflatakmarkana. Þetta breyttist hins vegar í kjölfar 

alþingiskosninga vorið 2009 þegar tekið var upp í tilraunarskyni svokallað 

strandveiðikerfi fyrir handfærabáta. 

4.1. Helstu reglur strandveiðikerfisins 

Með fréttatilkynningu nr. 15/2009 frá sjávarútvegs – og 

landbúnaðarráðuneytinu, dags. 16. apríl 2009, voru kynnt áform um: 

„Sóknarfæri í íslenskum sjávarútvegi – áform um strandveiðar―.79 Að loknum 

alþingiskosningum 25. apríl 2009 og myndun nýrrar ríkisstjórnar voru þessi 

áform nánar útfærð í bráðabirgðaákvæði I frumvarps til laga sem lagt var 

fram á Alþingi 25. maí 2009. Frumvarpið tók nokkrum breytingum í 

meðförum Alþingis og varð að lögum nr. 66/2009 frá 19. júní 2009, um 

breytingu á FSL nr. 116/2006. Bráðabirgðaákvæðið um þessar strandveiðar 

gilti eingöngu á fiskveiðiárinu 2008/2009 og á grundvelli þess var sett 

reglugerð um strandveiðar fiskveiðiárið 2008/2009 nr. 550/2009 frá 25. júní 

2009. Í framhaldi af setningu reglugerðarinnar gátu strandveiðar handfæra-

veiðabáta hafist sumarið 2009. 

Samkvæmt 1. mgr. bráðabirgðaákvæðis laga nr. 66/2009 þá skyldi í júní, 

júlí og ágúst 2009 heimilt að veiða á handfæri allt að 3.955 lestir samtals af 

óslægðum þorski, sem ekki ætti að reiknast til aflamarks eða krókaaflamarks 

þeirra fiskiskipa sem stunduðu handfæraveiðar samkvæmt ákvæðinu. Bæta 

                                                
79  Hægt er að nálgast fréttatilkynningu ráðuneytisins á heimasíðu þess en í henni kom m.a. 

fram að þáverandi sjávarútvegs– og landbúnaðarráðherra hafi kynnt hugmyndir um 
strandveiðar á ríkisstjórnarfundi 14. apríl 2009. 



Af handfæra-og strandveiðibátum, lagaþróun 1996-2009 145 

 

  

skyldi þessum aflaheimildum við þær aflaheimildir sem höfðu þegar verið 

úthlutað á fiskveiðiárinu 2008/2009 á grundvelli FSL nr. 116/2006.  

Samkvæmt 2. mgr. bráðabirgðaákvæðisins var landinu skipt í fjögur 

landsvæði: (1) Eyja- og Miklaholtshreppur – Skagabyggð, sem fékk 1.316 

tonn af þorski í sinn hlut; (2) Sveitarfélagið Skagafjörður – 

Grýtubakkahreppur, sem fékk 936 tonn af þorski í sinn hlut; (3) 

Þingeyjarsveit – Djúpavogshreppur, sem fékk 1013 tonn af þorski í sinn hlut; 

(4) Sveitarfélagið Hornafjörður – Borgarbyggð, sem fékk 690 tonn af þorski í 

sinn hlut.  

Ráðherra ákvað hvernig aflaheimildir skyldu skiptast á einstaka mánuði80 

og átti hann með reglugerð stöðva veiðar á hverju svæði þegar sýnt væri að 

leyfilegum heildarafla hvers mánaðar væri náð.81 

Strandveiðar voru háðar sérstöku leyfi Fiskistofu og við útgáfu strand-

veiðileyfis féllu önnur veiðileyfi skips úr gildi, sbr. 3. ml. 3. mgr. Bráða-

birgðaákvæðisins. Fengi skip strandveiðileyfi gat það eingöngu stundað 

veiðar samkvæmt því út fiskveiðiárið 2008/2009. Engar takmarkanir voru á 

fjölda skipa sem gætu sótt um strandveiðileyfi né heldur á stærð þeirra. Á 

hinn bóginn gilti strandveiðileyfi eingöngu til að stunda veiðar innan 

ákveðins landshluta. Veita átti veiðileyfi á því svæði þar sem heimilisfesti 

útgerðar viðkomandi fiskiskips væri skráð og skyldi öllum afla veiðiskips 

landað innan þess landsvæðis. Sama fiskiskipi var aðeins veitt leyfi frá einu 

landsvæði á veiðitímabilinu. 

Leyfi til handfæraveiða voru einnig bundin eftirfarandi skilyrðum: 

 
1.  Óheimilt var að stunda veiðar föstudaga og laugardaga.82  

                                                
80  Samkvæmt 1. mgr. 3. gr. reglugerðar um strandveiðar fiskveiðar fiskveiðiárið 2008/2009 

þá skyldi heimilt á landssvæði A að veiða allt að 263 tonn í júní, 724 tonn í júlí og 329 
tonn í ágúst; Á landssvæði B skyldi heimilt að veiða allt að 187 tonn í júní, 515 tonn í júlí 
og 329 tonn í ágúst; Á landssvæði C skyldi heimilt að veiða allt að 203 tonn í júní, 557 
tonn í júlí og 253 tonn í ágúst; Á landssvæði D skyldi heimilt að veiða allt að 138 tonn í 
júní, 380 tonn í júlí og 172 tonn í ágúst. 

81  Skv. 1. gr. auglýsingu um stöðvun strandveiða á svæði A, frá Eyja– og Miklaholtshreppi til 
Skagabyggðar nr. 612/2009 þá voru strandveiðar á svæðinu bannaðar frá og með 16. júlí 
til loka júlímánaðar 2009 og skv. 1. gr. auglýsingu nr. 695/2009 voru strandveiðar á svæði 
A bannaðar frá og með 13. ágúst 2009. 

82  Forsvarsmenn LS hvöttu til þess að strandveiðar yrðu bannaðar sunnudag og mánudag 
um verslunarmannahelgi. Meðal annars af þeim ástæðum var 1. gr. reglugerðar nr. 
667/2009 sett sem kvað á um að strandveiðar í ágústmánuði skyldu eigi hefjast fyrr en 
þriðjudaginn 4. ágúst 2009. 
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2.  Hver veiðiferð skyldi eigi standa lengur en 14 klukkustundir. Miðað skyldi 
við þann tíma er fiskiskip lét úr höfn til veiða til þess er það kæmi til hafnar 
aftur til löndunar. Aðeins var heimilt að fara í eina veiðiferð á hverjum degi.  

3.  Tilkynna skyldi Fiskistofu um sjósókn fiskiskipsins í samræmi við reglur 
sem ráðherra setti þar um.83  

4.  Aldrei var heimilt að hafa fleiri en fjórar handfærarúllur um borð. Engin 
önnur veiðarfæri en handfærarúllur skyldu vera um borð.  

5.  Á hverju fiskiskipi var aðeins heimilt að draga 800 kg af kvótabundnum 
tegundum í hverri veiðiferð.  

6. Skylt var að landa öllum afla í lok hverrar veiðiferðar og átti hann að vera 
veginn og skráður endanlega hér á landi í samræmi við gildandi reglur þar 
að lútandi. 

 
Nánari reglur giltu svo um strandveiðarnar, m.a. skyldu eigendur báta greiða 

veiðieftirlitsgjald og veiðigjald vegna landaðs afla annars en þorsks. Um 

viðurlög vegna brota á lögunum giltu ákvæði VI. kafla FSL nr. 116/2006. 

4.2. Framkvæmd strandveiðikerfisins 

Sumarið 2009 veitti Fiskistofa 595 bátum leyfi til að stunda handfæraveiðar í 

strandveiðikerfinu en alls lönduðu 554 bátar afla frá lok júní til loka ágúst og 

voru landanir bátanna samtals 7.313. Heildarþorskaflaviðmiðun kerfisins var 

3.955 tonn af óslægðum þorski en samtals veiddust 3.449 tonn. Mest veiddist 

af þorski á svæði A en þar veiddust 203 tonn umfram aflaviðmið eða samtals 

1.519 tonn. Á svæði B vantaði 345 tonn upp á að þorskkvótinn næðist, 59 

tonn á svæði C og 304 tonn á svæði D. Strandveiðibátarnir veiddu samtals 

574 tonn af ufsa, 40 tonn af karfa og 22 tonn af ýsu ásamt smávægilegu 

magni af öðrum tegundum en samanlagður afli strandveiðibátanna var 4.104 

tonn.84 

Hafrannsóknarstofnun hafði mælt með að leyfilegur heildarafli í þorski 

yrði 124.000 tonn fiskveiðiárið 2008/200985 en ráðherra ákvað að 

                                                
83  Fiskiskipi var skylt að hafa um borð sjálfvirkan fjareftirlitsbúnað og átti hin sjálfvirka 

skráning að vera lögð til grundvallar við útreikning sóknar. Óheimilt var að fara í veiðiferð 
nema fjareftirlitsbúnaður um borð væri virkur. Yrði búnaðurinn óvirkur skyldi strax 
tilkynna það til Landhelgisgæslu og halda tafarlaust til hafnar til löndunar. Sjá 3. tölul. 4. 
gr. reglugerðar um strandveiðar fiskveiðiárið 2008/2009 nr. 550/2009. 

84  Þessar tölulegu upplýsingar um strandveiðarnar er hægt að nálgast á vef Fiskistofu, 
www.fiskistofa.is, sbr. sérstaklega http://www.fiskistofa.is/bbt.php (9. september 2009). Einnig 
er hægt að nálgast upplýsingarnar á heimasíðu Landssamband smábátaeigenda (færsla 4. 
september 2009). 

85  Sjá Nytjastofnar sjávar 2007/2008 – aflahorfur fiskveiðiárið 2008/2009, bls. 13. 

http://www.fiskistofa.is/
http://www.fiskistofa.is/bbt.php%20(9
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heildaraflinn yrði 130.000 tonn.86 Leyfilegur heildarafli í þorski var svo 

hækkaður í 160.000 tonn um miðjan janúar 2009.87 Með strandveiðikerfinu 

var leyfilegur heildarafli hækkaður enn frekar eða um 2.729 tonn.88 Tilkoma 

strandveiðikerfisins þýddi einnig að ekki var gert sérstaklega ráð fyrir afla 

strandveiðibáta í öðrum tegundum við ákvörðun leyfilegs heildarafla. Þetta 

fyrirkomulag við fiskveiðistjórn var því til þess fallið að hækka ákvörðun um 

leyfilegan heildarafla í þorski og að veiðar væru að hluta til stundaðar án 

fyrirfram ákveðinna aflatakmarkana. 

Í blaðaviðtali við Morgunblaðið 2. september 2009 kvaðst Jón Bjarnason, 

sjávarútvegs– og landbúnaðarráðherra, ánægður hvernig til hafi tekist með 

strandveiðarnar og þær hafi m.a. „hleypt miklu lífi í hafnir á landsbyggðinni á 

tímabilinu―. Fram kom í viðtalinu að Strandsvæðasetrinu á Ísafirði yrði falið, 

ásamt ráðuneytinu og Fiskistofu, að taka saman yfirlit yfir það hvernig fram-

kvæmd strandveiðanna hafi tekist. Framhaldið yrði svo metið þegar sú 

samantekt lægi fyrir.89  

Skiptar skoðanir voru á meðal hagsmunaðila um hvernig tekist hefði til 

með strandveiðarnar. Örn Pálsson, framkvæmdastjóri Landssambands smá-

bátaeigenda taldi að vel hafi tekist til og menn hafi verið almennt ánægðir 

með að boðið hafi verið upp á strandveiðar en Friðrik Arngrímsson, fram-

kvæmdastjóri Landssambands íslenskra útvegsmanna (LÍÚ) var á öndverðu 

meiði og taldi að til staðar væri atvinnugrein sem hefði nægja afkastagetu og 

nægjan fjölda af atvinnusjómönnum og fiskverkafólki til að veiða þennan afla 

og gott betur.90 Jón Steinn Elíasson, formaður Samtaka fiskframleiðenda og 

útflytjenda taldi að strandveiðarnar hafi haft mjög góð áhrif á fiskmarkaðinn 

um sumarið og afli strandveiðibátanna hafi skilað sér vel91 á meðan Sigurður 

Sverrisson, upplýsingafulltrúi LÍÚ, taldi að fiskur væri fluttur úr landi vegna 

þess að kaupendur á ferskfiskmörkuðum erlendis væru tilbúnir að greiða 

hærra verð en kaupendur á innlendum fiskmarkaði og var það hans skoðun 

                                                
86  Sjá 1. tölul. 1. mgr. 2. gr. reglugerðar um veiðar í atvinnuskyni fiskveiðiárið 2008/2009 nr. 

742/2008. 
87  Sjá 1. gr. reglugerðar nr. 20/2009. 
88  Þessi hækkun stafaði af því að gert var ráð fyrir að strandveiðibátar mættu veiða 3.955 

tonn og í stað þess að byggðakvóti næmi 2.646 tonnum í þorski, eins og ráð var fyrir gert, 
þá varð hann 1.420 tonn, sbr. 2. gr. reglugerðar um úthlutun byggðakvóta til byggðarlaga á 
fiskveiðiárinu 2008/2009 nr. 551/2009.  

89  Sjá Sigtryggur Sigtryggsson: „Strandveiðarnar áfram―. [Fréttagrein]. Morgunblaðið, 2. 
september 2009. 

90  Sjá Sigtryggur Sigtryggsson: „Skiptar skoðanir um ágæti strandveiða―. [Fréttagrein]. 
Morgunblaðið, 22. ágúst 2009. 

91  Sjá Sigtryggur Sigtryggsson: „Strandveiðar voru jákvætt skref―. [Fréttagrein]. Morgunblaðið, 
28. ágúst 2009. 
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að reynslan ætti eftir að leiða í ljós að strandveiðitilraunin hafi verið sóun á 

verðmætum.92  

5. Helstu ályktanir 

5.2. Almennar ályktanir 

Aflamarksstjórn í fiskveiðum miðar við þá líffræðilegu forsendu að dauður 

fiskur sé dauður fiskur, óháð því hvaða veiðarfæri urðu þess valdandi að 

hann dó. Þetta er meginástæða þess að reynt er að vernda einstaka nytja-

stofna með fyrirfram ákveðnum takmörkunum á heildarafla. Þegar veiði-

heimildir í aflamarkskerfi eru svo gerðar einstaklingsbundnar og frams-

eljanlegar þá er hugmyndin að baki slíku að nýta auðlindina með sem 

minnstum tilkostnaði, þ.e. kerfið á að stuðla að fækkun virkra fiskiskipa og 

fiskvinnslustöðva. Þetta veiðiskipulag stríðir á hinn bóginn við rótgrónar 

hugmyndir manna um nýtingu auðlindarinnar og þá venju að sækja megi 

sjóinn án fyrirfram ákveðinna aflatakmarkana. Að sumu leyti má halda því 

fram að handfæraveiðar hafi af pólitískum og sögulegum ástæðum skírskotað 

til hins forna almannaréttar og margir hafa haldið því fram að viðhald þessa 

útgerðarforms myndi tryggja betur atvinnulíf í minni sjávarbyggðum.93  

Að mati greinarhöfundar lúta átakafletirnir um fiskveiðistjórnina aðallega 

að því með hvaða hætti leyfilegum heildarafla er skipt á milli einstakra 

                                                
92  Sjá Sigtryggur Sigtryggsson: „Útlendingar tilbúnir að greiða hærra verð―. [Fréttagrein]. 

Morgunblaðið, 2. september 2009. 
93  Forsvarsmenn smábátaeigenda hafa oft bent á það í ræðu og riti að handfæraveiðar hafa 

verið stundaðar við Íslandsstrendur í margar aldir og þær séu atvinnuskapandi fyrir hinar 
minni sjávarbyggðir. Hér má benda á eftirfarandi ummæli Arthurs Bogasonar í grein frá 
árinu 1991: „Smábátarnir hafa gegnt miklu hlutverki í að halda uppi byggð víða í landinu. 
Enn þann dag í dag eru sjávarpláss vítt og breitt um landið sem byggja stóran hluta 
afkomu sinnar á smábátum og sum alfarið. Tilkoma stóru skipanna hafa vissulega gegnt 
þar miklu hlutverki, en hættan er ævinlega meiri á verulegri röskun á högum manna þegar 
öll eggin eru lögð í sömu körfuna.― Sjá Arthur Bogason: „Smábátaútgerð á Íslands, fyrr og 
nú―, bls. 186. Í sömu grein segir Arthur: „Mannskepnan breytist lítið. Áfram mun 
skugginn af fallegum fiski í vonandi blátæru djúpi framtíðarinnar ýfa taugakerfi 
veiðimannsins. Með því að varðveita þennan elsta útgerðarþátt þjóðarsögunnar göngum 
við til góðs götuna fram eftir veg.― Sjá Arthur Bogason: „Smábátaútgerð á Íslands, fyrr og 
nú―, bls. 187. Hér má einnig benda á eftirfarandi ummæli Arnar Pálssonar í viðtali við Ægi 
frá árinu 1998: „Þrátt fyrir annmarka á einstökum þáttum í fiskveiðikerfi smábáta þá sé vel 
hægt að una við stöðuna en mikilvægast sé að missa ekki niður þráðinn í baráttunni fyrir 
því að strandveiði verði áfram ómissandi hlekkur í útgerðarmynstri Íslendinga, eins og 
þetta sjósóknarform hefur verið frá aldaöðli hér á landi.― Örn Pálsson: „Trillukarlar hafa 
góðan málstað―, bls. 6.  
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útgerðarflokka, einstakra skipa og á milli ólíkra landshluta. Ágreiningur um 

ráðgjöf fiskifræðinga um leyfilegan heildarafla er þó einnig algengur. Þessi 

álitaefni tengjast þar sem ef ástand auðlindarinnar er talið gott af hálfu 

fiskifræðinga þá einfaldast hið pólitíska verkefni að skipta leyfilega heildar-

aflanum. Sé hins vegar talið nauðsynlegt af líffræðilegum ástæðum að draga 

úr fiskveiðidauða með ákvörðun um minni leyfilegan heildarafla þá vex 

vandinn við að skipta hinum takmarkaða afla. Þegar fiskveiðistjórn tekur mið 

af því að landaður heildarafli samsvari leyfilegum heildarafla þá er það mat 

greinarhöfundar að í slíku kerfi séu frjálsar veiðar ekki til. Hin pólitíska 

spurning lýtur þá fyrst og fremst að því hvort skilgreina eigi fyrirfram 

aflamagnsrétt hvers útgerðaraðila eða hvort aflamagnsrétturinn sé sam-

eiginlegur öllum þeim sem nýta auðlindina. Á hvorn veginn sem er þá ætti 

því grundvallaratriði ekki vera haggað að aflinn sé takmarkaður yfir ákveðið 

tímabil í heildarmagni talið. 

Handfæraveiðar án aflatakmarkana í þorski á tímabilinu 1996–2006 gefa 

til kynna að sóknargeta lítilla handfærabáta hafi verið og sé mikil. Af því 

leiddi að á þessu tímabili var veitt umfram leyfilegan heildarafla. Með 

upptöku strandveiðikerfisins sumarið 2009 var leyfilegur heildarafli í þorski 

aukinn og miklum fjölda útgerðaraðila hleypt að auðlindanýtingunni. Bæði 

þessi kerfi gerðu að verkum að hlutur umráðamanna aflahlutdeildar var 

rýrður. Fyrir heildarskipulag veiðanna leiddi þetta væntanlega til þess að mun 

fleiri fiskiskip lönduðu afla en efnahagsleg þörf var á. Á móti kemur að 

líflegra var í mörgum höfnum smárra byggðarlaga og fjölmörgum ein-

staklingum var gefinn kostur á að nýta hina sameiginlegu sjávarauðlind án 

þess að greiða gjald til þeirra sem ráða yfir aflaheimildum. 

5.2. Lagalegar ályktanir 

Í stuttri grein Sigurðar Líndals um efnislegt inntak þeirrar yfirlýsingar 

löggjafans að nytjastofnar á Íslandsmiðum séu sameign íslensku þjóðarinnar 

var niðurstaðan sú að „ef ákvæðið [hefði] einhverja merkingu [yrði] það ekki 

skilið á annan veg en árétting hinnar fornu reglu Grágásar og Jónsbókar að 

utan netlag [mættu] allir veiða að ósekju, þó með þeirri viðbót að ekki [væru] 

settar almennar takmarkanir í lögum―.94 Ekki verður lagt mat á það hér hvort 

þessi niðurstaða sé rétt. Hitt kann að skipta meira máli að yfirlýsingin er 

einskonar táknmynd þess hversu umdeild en um leið mikilvæg íslenska fisk-

veiðilöggjöfin er. Hér verður því haldið fram að þetta endurspeglast í þróun 

                                                
94  Sigurður Líndal: „Hvert er efnislegt inntak 1. ml. 1.gr. laga nr. 38/1990 um stjórn 

fiskveiða―, bls. 199. 
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laga og reglna um stjórn fiskveiða handfærabáta á tímabilinu 1996–2006 og 

með hvaða hætti staðið var að upptöku strandveiðikerfisins sumarið 2009.  

Þessi grein er vísbending um að löggjafinn hafi með reglulegu millibili 

endurúthlutað botnfiskveiðiréttindum í þágu eigenda handfærabáta. Þessar 

endurúthlutanir hafa verið til þess fallnar að rýra hlutfallslegt vægi afla-

hlutdeildar í leyfilegum og lönduðum heildarafla í þorski og ufsa. Ekki hefur 

verið tekin afstaða til þess í dómsmáli hvort umráðamenn aflaheimilda eigi 

rétt á bótum af þessum sökum. Slíkt væri þó að öllum líkindum ólíklegt með 

hliðsjón af því hversu algengt það hefur verið að löggjafinn hafi fært afla-

heimildir frá einum útgerðarhópi til þess næsta. Jafnframt er það til þess 

fallið að styrkja heimildir löggjafans að í 3. ml. 1. gr. laganna er kveðið á um 

að úthlutun veiðiheimilda samkvæmt lögunum myndi ekki eignarrétt eða 

óafturkallanlegt forræði einstakra aðila yfir veiðiheimildum. Í því sambandi 

ber að hafa í huga Vatneyrardóm Hæstiréttar, sbr. Hrd. 2000, bls. 1534, en þar 

var m.a. talið að úthlutun aflaheimilda réðist af lögum um stjórn fiskveiða 

eins og þau væru á hverjum tíma og í skjóli valdheimilda sinna gæti Alþingi 

kveðið nánar á um réttinn til fiskveiða, bundið hann skilyrðum eða innheimt 

fyrir hann fégjald. Það kom einnig fram í dómi Hæstaréttar að aflaheimildir 

væru aðeins varanlegar í þeim skilningi að þær yrðu hvorki felldar niður né 

þeim breytt nema með lögum. 

Með hliðsjón af framansögðu er réttarstaða umráðamanna aflaheimilda 

nokkuð flókin. Samkvæmt meginreglum fiskveiðistjórnkerfisins þá hafa þeir 

möguleika á að hagnýta sér aflaheimildir með því að stunda fiskveiðar í 

atvinnuskyni. Þeir geta jafnframt leigt aflaheimildir innan vissra marka og 

veðsett þær með óbeinum hætti. Þeir geta framselt aflaheimildir og útilokað 

aðra frá því að vera í sambærilegri réttarstöðu. Þrátt fyrir þessa eignar-

réttarlegu eiginleika aflaheimilda ríkir vafi um lagalega vernd réttindanna og í 

framkvæmd hefur varanleiki aflaheimildanna verið rýrður sem ýtir enn frekar 

undir óvissu. 

Sú hugmynd hefur verið lífseig að upptaka fiskveiðistjórnkerfisins árið 

1984 og framlenging þess, fyrst tímabundið og svo ótímabundið, hafi þýtt að 

til hafi orðið tveir þjóðfélagshópar, annar sem fékk umráð fiskveiðiréttinda 

og hinn sem fékk það ekki. Eina leiðin fyrir síðarnefnda hópinn til að öðlast 

umráð fiskveiðiréttinda hafi þá verið að kaupa réttindi af þeim fyrrnefnda. Á 

grundvelli þessara forsendna hefur m.a. verið tekist á um það hvort myndun 

aflaheimilda í botnfiski samrýmist grundvallarreglum um vernd jafnræðis og 

atvinnufrelsis. Það nægir að lesa þessa grein til að sannfærast um að fjöl-

margir aðilar hafa getað kosið sér það hlutskipti að hefja handfærabátaútgerð 

án þess að greiða fyrir það sérstakt gjald til þeirra sem fengu aflaheimildum 
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úthlutað árið 1984. Þegar fjallað er um hvort meginreglur um myndun afla-

heimilda brjóti í bága við grundvallarreglur um jafnræði og atvinnufrelsi er 

æskilegt að margvísleg frávik frá þeim séu höfð í huga.  

Það er mat greinarhöfundar að eingöngu með því að skilja hina flóknu 

þróun úthlutun veiðiheimilda fæst nægilega nákvæm heildarmynd af íslenska 

fiskveiðistjórnkerfinu. Þegar sú mynd verður skýr skapast styrkari forsendur 

til að svara flóknum álitaefnum er lúta að stjórnskipun Íslands og íslenskri 

fiskveiðistjórn. Þessi grein er framlag í þá veru að skýra umrædda mynd.  
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Að nota samning SÞ um réttindi barnsins 
með hendi og vendi að hingað til 

brúkanlegum siðvana 
 

Hrefna Friðriksdóttir 

 

1. Inngangur 

Börn hafa alltaf verið umtalsverður hluti mannkynsins en staða þeirra hefur í 

gegnum tíðina verið ótrygg, réttindi þeirra óljós og rödd þeirra þögul. 

Tuttugusta öldin hefur verið kölluð „öld barnsins― en þá varð vaxandi og 

stefnumarkandi umræða um stöðu barna í heiminum. Óhætt er að segja að 

bylting hafi orðið í þessum efnum frá upphafi þeirrar aldar til upphafs 

aldarinnar sem við lifum nú. Framan af var lögð áhersla á þörf barna fyrir 

vernd og umönnun en smá saman jókst virðing fyrir stöðu, getu og hæfni 

barns og rétti þess til að taka þátt í að móta eigið líf á eigin forsendum.  

Þann 22. janúar 2009 kvað Hæstiréttur upp dóm sem kallaður hefur verið 

„flengingardómurinn―1 þar sem sambýlismaður móður var sýknaður af 

ákæru um að hafa beitt börn kynferðislegu og líkamlegu ofbeldi. Fram til 

þess hafði Ísland verið talið meðal þeirra þjóða í heiminum sem tekið hefðu 

virkan þátt í baráttunni gegn ofbeldi sem beindist að börnum. Ísland hafði 

þannig t.d. verið á lista yfir þjóðir í fremstu röð sem bannað hefðu þá 

háttsemi að beita barn líkamlegum refsingum.2 Þá höfðu fulltrúar Íslands 

ítrekað lýst þessari afstöðu á alþjóðavettvangi.3 Alþingi taldi rétt að bregðast  

                                                
1  Dómur Hæstaréttar frá 22. janúar 2009 í máli nr. 506/2008. 
2  Sjá „Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children―, átak sem hrint var af 

stokkunum í Genf 2001 og sem nýtur stuðnings fjölmargra aðila, svo sem UNICEF, 
UNESCO, Commissioner for Human Rights, og aðila úr Barnaréttarnefnd Sameinuðu 
þjóðanna skv. Samningi SÞ um réttindi barnsins. Sjá einnig t.d. Susan H. Bitensky: Corporal 
punishment of Children: A Human Rights Violation, bls. 200-205.  

3  Sjá t.d. Þriðja skýrsla Íslands um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, bls. 52, en þar 
segir m.a.: „... conduct of this type is wholly unacceptable―. Sjá einnig svör Íslands við 
spurningalista í tilefni af rannsókn Sameinuðu þjóðanna á ofbeldi gegn börnum í 
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við þessum dómi og með lögum nr. 52/2009 voru gerðar breytingar á 

ákvæðum barnaverndarlaga nr. 80/2002 með það fyrir augum að leggja 

afdráttarlaust bann við því að beita barn ofbeldi og kveða á um refsinæmi 

slíks verknaðar. 

Þrátt fyrir að lögunum hafi verið breytt þykir mikilvægt að fjalla um 

dóminn enda vekur hann upp spurningar um virðingu fyrir stöðu og rétti 

barna sem sjálfstæðra einstaklinga og stöðu barnaréttar almennt á Íslandi. 

Hvaða aðferðir nota dómarar við túlkun refsiákvæða þegar börn eiga í hlut? 

Hvernig túlka dómarar almennt lagaákvæði sem gera kröfu til þekkingar og 

skilnings á sjónarhorni, stöðu og þörfum barns? Af hverju fjalla dómarar 

ekkert um afgerandi þróun barnaréttarins innanlands og á alþjóðavettvangi, 

sérstaklega í baráttunni við líkamlegt ofbeldi gegn börnum? Hvenær og með 

hvaða hætti eiga félagsleg og siðræn viðhorf að hafa áhrif á þróun réttarins 

og túlkun lagaákvæða?  

Hér verður leitast við að færa rök fyrir því að umræddur dómur gangi 

gegn ákvæðum stjórnarskrárinnar nr. 33/1944, sbr. lög nr. 97/1995, 

ákvæðum barnalaga nr. 76/2003 og barnaverndarlaga nr. 80/2002, svo og 

þeim alþjóðaskuldbindingum sem Íslands hefur undirgengist, fyrst og fremst 

með fullgildingu samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, sbr. 

augl. nr. 18/1992. Ekki verður sérstaklega fjallað um meint brot gegn 2. mgr. 

202. gr. heldur verður sjónum beint að banni við og refsinæmi beitingar 

líkamlegra refsinga. Fjallað verður um þróun barnaréttar í alþjóðlegu 

samhengi, málavexti í umræddu máli og heimfærslu dómstólanna til 

refsiákvæða. 

2. Njóta börn mannréttinda? 

Flestir myndu fullyrða fyrsta kastið að börn á Íslandi njóti að sjálfsögðu 

þeirra mannréttinda sem tryggð eru í stjórnarskrá, almennum lögum og 

samkvæmt alþjóðlegum skuldbindingum. Vert er að skoða nokkur þau helstu 

ákvæði sem telja verður að tryggi börnum nauðsynlega vernd og sem beita 

hefði mátt í umræddu máli. 

 

 

                                                                                                           
heiminum. Spurningar og svör eru aðgengileg á http://www.endcorporalpunishment.org/ 
(skoðað 9. september 2009). 

http://www.endcorporalpunishment.org/
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2.1 Stjórnarskráin 

Eins og kunnugt er voru mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar nr. 33/1944 

endurskoðuð árið 1995, sbr. lög nr. 97/1995, (hér eftir stjskr.) m.a. með tilliti 

til þeirra alþjóðlegu skuldbindinga sem Ísland hafði gengist undir með því að 

gerast aðili að alþjóðlegum sáttmálum til verndar mannréttindum.  

Samkvæmt 65. gr. stjskr. skulu allir vera jafnir fyrir lögum. Byggir þetta á 

þeirri grundvallarreglu í mannréttindum nútímans að tryggja raunhæft og 

virkt jafnrétti milli allra manna og eru börn þar meðtalin. 

Ákvæði 1. mgr. 68. gr. stjskr. tryggir vernd gegn ómannúðlegri eða van-

virðandi meðferð eða refsingu. Hér er um ófrávíkjanleg réttindi að ræða sem 

þýðir að takmarkanir eru aldrei réttlætanlegar. Viðurkennt er að ómannúðleg 

og vanvirðandi meðferð geti birst á margvíslegum sviðum og að ákvæðið geti 

m.a. skírskotað til meðferðar foreldra á börnum.4 Þá hefur verið talið hægt 

að slá því föstu að ákvæðið feli í sér bann við hvers konar líkamlegum 

refsingum.5  

Samkvæmt 1. mgr. 71. gr. stjskr. skulu allir njóta friðhelgi einkalífs, 

heimilis og fjölskyldu. Í friðhelgi einkalífsins felst fyrst og fremst réttur 

manns til að ráða yfir lífi sínu og líkama og réttur til að njóta andlegs og 

líkamlegs sjálfræðis.6 Krafan um friðhelgi einkalífs felur m.a. í sér að ríki ber 

að setja reglur í löggjöf til verndar einstaklingum í innbyrðis samskiptum 

þeirra, þar með talið að veita réttindum einstaklinga refsivernd með því að 

gera brot annarra gegn líkamlegu sjálfræði refsiverð. Með hugtakinu „allir― 

virðist óhætt að álykta sem svo að börn njóti friðhelgis einkalífs.7 Friðhelgi 

fjölskyldunnar tryggir foreldrum almennt rétt til að fara með forsjá barna 

sinna og til að annast uppeldi þeirra án utanaðkomandi afskipta frá stjórn-

völdum.8 Heimildin í 2. mgr. 71. gr. stjskr. til að takmarka friðhelgi ef brýna 

nauðsyn ber til vegna réttinda annarra beinist hins vegar hvað helst að 

tilvikum þar sem afskipti af heimili og fjölskyldulífi eru nauðsynleg til að 

vernda hagsmuni barna. Þannig getur þörfin fyrir að tryggja velferð barna 

kallað á ýmiss konar takmarkanir á réttindum foreldra þar sem hagsmunir 

barna geta orðið þeim réttindum yfirsterkari. 

Hér reynir einnig á 3. mgr. 76. gr. stjskr. þar sem segir að börnum skuli 

tryggð í lögum sú vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst. Þetta er eina 

                                                
4  Alþt. 1994-95, A-deild, bls. 2093. 
5  Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 185. 
6  Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 288 (e. moral and physical 

integrity). 
7  Sjá t.d. Skýrsla um friðhelgi barna, bls. 5. 
8  Sjá m.a. Davíð Þór Björgvinsson: Barnaréttur, bls. 23. 
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ákvæði stjórnarskrárinnar sem verndar tiltekinn þjóðfélagshóp og er í 

samræmi við alþjóðlega þróun á sviði barnaréttar. Ákvæðið felur í sér vissa 

stefnuyfirlýsingu en veitir einnig stoð eða áréttingu fyrir heimild til að skerða 

réttindi foreldra ef velferð barns er ógnað.
 9 

2.2 Mannréttindasáttmáli Evrópu, sbr. lög nr. 62/1994 

Við endurskoðun stjórnarskrárinnar var yfirlýst stefna að hafa hliðsjón af 

alþjóðlegum skuldbindingum og reyna að ná þeim markmiðum sem þar 

koma fram.10 Mannréttindasáttmáli Evrópu frá árinu 195011 hefur verið 

lögfestur hér á landi, sbr. lög nr. 62/1994, og er því bindandi fyrir íslenska 

dómstóla. 

Í 3. gr. er ákvæði sambærilegt 68. gr. stjskr. þar sem lagt er bann við 

pyndingum eða ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu. Þegar um 

börn er að ræða ber ekki einungis að tryggja þeim vernd refsilaga heldur 

einnig að tryggja virkar fyrirbyggjandi aðgerðir gegn alvarlegum brotum á 

persónulegri friðhelgi þeirra, m.a. aðgerðir gegn ofbeldi.12 Þá er í 8. gr. m.a. 

fjallað um friðhelgi einkalífs og fjölskyldu og er ákvæðið að mestu 

sambærilegt við 71. gr. stjskr. 

2.3 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 

Við endurskoðun stjórnarskrárinnar var tekið mið af ýmsum samningum 

Sameinuðu þjóðanna sem vernda hvort tveggja börn og fullorðna, m.a. 

alþjóðasamningana um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi og um efna-

hagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi frá árinu 1966.13 Viðtækasta og 

mikilvægasta alþjóðlega skuldbindingin sem tryggir réttindi barna er án efa 

samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins frá árinu 1989 (hér eftir 

SRB) sem var fullgiltur af Íslands hálfu árið 1992. 

Það leiðir af þeim viðhorfum sem lögð eru til grundvallar hér á landi um 

tvíeðli þjóðaréttar og landsréttar að þjóðréttarsamningar teljast ekki sjálfkrafa 

hluti af landsrétti. Íslenskir dómstólar skulu engu að síður leitast við að túlka 

landslög í samræmi við þjóðréttarskuldbindingar og ákvæði þjóðréttar-

                                                
9  Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 558. 
10  Alþt. 1994-95, A-deild, bls. 2073. 
11  Í þessu samhengi mætti einnig nefna Félagmálasáttmála Evrópu frá 1961 sem fjallar um 

ýmsar verndarráðstafanir gagnvart börnum. 
12  Guðrún Gauksdóttir: „Bann við pyndingum―, bls. 129. 
13  Hér mætti einnig nefna samning Sameinuðu þjóðanna gegn pyndingum og annarri 

grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi háttsemi eða refsingu frá 1984. 
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samninga eru ótvíræð lögskýringargögn í íslenskum landsrétti.14 Í sumum 

tilvikum er ekki unnt að sjá að dómstólar hafi í raun gert neinn greinarmun á 

lögfestum og ólögfestum samningum og ákvæði í samningum Sameinuðu 

þjóðanna jafnvel haft úrslitaáhrif á niðurstöðu máls.15 Eðlilegt er því að gera 

ráð fyrir að SRB eigi með einhverjum hætti að hafa undirstöðuáhrif á 

niðurstöður dómstóla þar sem reynir á grundvallarréttindi barns. 

SRB fjallar um mannréttindi í víðum skilningi og felur m.a. í sér 

viðurkenningu á rétti barna sem sjálfstæðra einstaklinga og þörf þeirra fyrir 

hvort tveggja vernd og þátttöku. Gildi hans felst m.a. í því að auka 

meðvitund og móta viðhorf til barna og samningurinn er leiðarljós í allri 

vinnu við að bæta stöðu barna í heiminum. 

Sérstök nefnd sem kölluð er Barnaréttarnefndin (hér eftir BRN) fylgist 

með framkvæmd samningsins. Nefndin fer yfir innsendar skýrslur aðildaríkja 

og hefur úrslitaáhrif um túlkun einstakra ákvæða SRB. BRN hefur reglulega 

efnt til umræðna um einstök málefni og gefið út nokkurn fjölda almennra 

álita um ýmis mál sem þykja stefnumarkandi um túlkun ákvæða samningsins. 

 

2.3.1 Meginreglur SRB 

Í inngangi SRB er að finna yfirlýsingar sem m.a. eru lagðar til grundvallar við 

túlkun einstakra ákvæða. Þar segir m.a. að barn skuli alast upp innan fjöl-

skyldu við hamingju, ást og skilning og að barn eigi rétt á að alast upp í anda 

hugsjóna Sameinuðu þjóðanna, sérstaklega í anda friðar, virðingar, um-

burðalyndis, frelsis, jafnréttis og samstöðu. 

Fjögur tiltekin ákvæði samningsins eru taldar grundvallarreglur sem hafa 

eiga áhrif á túlkun og framkvæmd allra annarra ákvæða samningsins.16 Ein 

þeirra er jafnræðisregla 2. gr. um að virða og tryggja öllum börnum öll þau 

réttindi sem kveðið er á um í samningnum án mismununar af nokkru tagi. 

Ákvæðið bannar m.a. mismunun sem eyðir eða rýrir möguleikann á að njóta 

lífs, þroska, réttinda eða frelsis til jafns við aðra.17 

Annað mikilvægt ákvæði er 3. gr. SRB um að það sem barni er fyrir bestu 

skuli ávallt hafa forgang við ráðstafanir sem varða börn. Aðildarríki 

skuldbinda sig til að gera allar ráðstafanir á sviði löggjafar og stjórnsýslu til að 

tryggja börnum þá vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst og verða að 

                                                
14  Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 85. 
15  Sjá t.d. dóm í svokölluðu „Öryrkjamáli I―, Hrd. 2000, bls. 4480 (mál nr. 125/2000).  
16  Sjá Leiðbeiningar um skýrslur til Barnaréttarnefndarinnar CRC/C/3, 30. október 1991. 
17  Rachel Hodgkin and Peter Newell: Implementation Handbook for the Convention on the Rights of 

the Child, bls. 17. 
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fylgjast með og byggja í allri framkvæmd á félagsvísinda- og sálfræðilegri 

þekkingu og rannsóknum á þörfum barna á hverjum tíma.
18

 

Þriðja grundvallarreglan er ákvæði 6. gr. um rétt sérhvers barns til lífs og 

að aðildarríki beri af fremsta megni að tryggja að börn megi lifa og þroskast. 

Samkvæmt þessu ákvæði verður að tryggja barni ákjósanleg uppeldisskilyrði 

með tilliti til meðfæddrar göfgi þeirra sem einstaklinga til að barn nái 

líkamlegum, sálrænum, andlegum, siðferðilegum og félagslegum þroska. 

Vernd gegn ofbeldi er einn af nauðsynlegum þáttum þess að tryggja þroska-

vænleg uppeldisskilyrði barns.19 

Fjórða grundvallarreglan er um rétt barna til þátttöku skv. 12. gr. SRB en 

þar er tryggður réttur barns sem getur myndað sér skoðanir til að láta þær 

frjálslega í ljós í öllum málum sem barnið varða og að tekið skuli réttmætt 

tillit til skoðana barns í samræmi við aldur og þroska. Samkvæmt 2. mgr. 12. 

gr. ber sérstaklega að tryggja barni rétt til að tjá sig við hverja þá máls-

meðferð fyrir dómi eða stjórnvaldi sem varðar barnið. 

 

2.3.2 Vernd gegn ofbeldi skv. SRB 

Í 1. mgr. 16. gr. SRB segir m.a. að ekki megi láta barn sæta gerræðislegum eða 

ólögmætum afskiptum af einkalífi þess né ólögmætri árás á sæmd þess eða 

mannorð. Samkvæmt 2. mgr. 16. gr. á barn rétt á vernd laganna fyrir slíkum 

afskiptum og árásum.  

Þá hefur SRB að geyma mikilvæg ákvæði sem sérstaklega fjalla um ofbeldi 

og refsingar, eða 19. og 37. gr. a. Samkvæmt 19. gr. skulu aðildarríki gera allar 

viðeigandi ráðstafanir á sviði löggjafar, stjórnsýslu, félags- og menntunarmála 

til að vernda barn gegn hvers kyns líkamlegu og andlegu ofbeldi, meiðingum, 

misnotkun, vanrækslu, skeytingarleysi, illri meðferð eða notkun. Samkvæmt 

2. mgr. 19. gr. ber að grípa til ýmissa aðgerða til að greina, tilkynna, vísa 

áfram, taka til meðferðar og fylgjast með tilfellum þar sem barn hefur sætt 

illri meðferð. Samkvæmt 37. gr. a. þarf barn ekki að þola pyndingar eða aðra 

grimmilega, ómannlega eða vanvirðandi meðferð eða refsingu. 

 

                                                
18  Trude Haugli: „Hensynet til barnets beste―, bls. 48. 
19  Rachel Hodgkin and Peter Newell: Implementation Handbook for the Convention on the Rights of 

the Child, bls. 83. 
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3. „Flengingardómurinn― 

3.1 Málavextir 

Í því máli sem hér er til skoðunar
20

 þótti sannað að ákærði hefði í tvígang 

flengt syni sambýliskonu sinnar, 6 ára og 4 ára, á beran rassinn að móður 

þeirra viðstaddri og borið olíu á þá að því búnu. Lagt var til grundvallar að 

tilefni flenginganna hefði verið óþekkt drengjanna. 

X var ákærður aðallega fyrir kynferðisbrot og líkamsárás gegn 

drengjunum skv. almennum hegningarlögum, en til vara brot gegn barna-

verndarlögum. Héraðsdómur taldi þessa hegðun ekki brot gegn almennum 

hegningarlögum nr. 19/1940, hvorki væri um að ræða brot gegn 2. mgr. 202. 

gr. né 1. mgr. 217. gr. laganna. Þá væri ekki um að ræða brot gegn 1. eða 3. 

mgr. barnaverndarlaga nr. 80/2002.  

Hæstiréttur tók sérstaklega fram að með 1. mgr. 99. gr. barnaverndarlaga 

væri ekki lagt fortakslaust bann við því að foreldri eða annar maður með 

samþykki þess beitti barn líkamlegum aðgerðum til að bregðast við óþægð, 

heldur væri refsinæmi slíkrar háttsemi háð því að gerðir hans væru til þess 

fallnar að skaða barnið andlega eða líkamlega. Ekki hefðu verið færðar 

sönnur fyrir að háttsemi ákærða hefði farið út fyrir þau mörk, sem þetta 

ákvæði fæli í sér. Með þessari athugasemd en að öðru leyti með vísan til for-

senda var dómur héraðsdóms staðfestur í Hæstarétti. 

3.2 Brot gegn 1. mgr. 217. gr. almennra hegningarlaga nr. 

19/1940 

3.2.1 Fellur háttsemi af þessu tagi almennt undir ákvæðið? 

Samkvæmt 1. mgr. 217. gr. skal hver sá sem gerist sekur um það sem almennt 

telst minniháttar líkamsárás sæta sektum eða fangelsi allt að 6 mánuðum, en 

fangelsi allt að 1 ári, ef háttsemin er sérstaklega vítaverð. 

Það er óþarfi að skoða nánar verknaðarlýsingu 1. mgr. 217. gr. eða bera hana saman 

við háttsemi þá sem ákært var fyrir í málinu því í dómi héraðsdóms, sem Hæstiréttur 

staðfesti m.a. með vísan til forsendna, kemur fram að almennt séð varði það við 1. mgr. 

217. gr. almennra hegningarlaga að slá mann nauðugan á rassinn með flötum lófa svo að 

undan roðni. 

3.2.2 Má slá börn en ekki fullorðna? 

Draga verður þá ályktun af dómnum að ákærði hefði verið dæmdur til 

refsingar fyrir umrædda háttsemi ef hún hefði beinst að fullorðnum 

                                                
20  Dómur Hæstaréttar frá 22. janúar 2009 í máli nr. 506/2008. 
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einstaklingum gegn vilja hans. En hér var ekki um að ræða fullorðna 

einstaklinga heldur ung börn.21 

Hvorki héraðsdómur né Hæstiréttur fjalla um jafnræðisreglur 65. stjskr. 

og 2. gr. SRB. Samkvæmt 2. gr. SRB er bannað að mismuna börnum vegna 

stöðu þeirra, þ.e. t.d. fyrir þá sök að vera börn, nema að unnt sé að réttlæta 

það með vísan í hagsmuni barna. Það liggur í augum uppi að börn hafa ýmsa 

þá sérstöðu að hagsmunir þeirra krefjast þess að þau njóti annarra eða meiri 

réttinda en fullorðnir. Að telja ofbeldi almennt refsivert ef það beinist gegn 

fullorðnum en ekki ef ofbeldið beinist gegn börnum felur hins vegar í sér 

ólögmæta mismunun milli barna og fullorðinna, þ.e. mismunun vegna stöðu 

barnsins.22 Það er ekki með nokkru móti hægt að rökstyðja að þessi mis-

munun geti þjónað því lögmæta markmiði sem stefna skal að í barnarétti, þ.e. 

að mismunun þjóni hagsmunum barnsins eða sé barninu fyrir bestu. 

Túlkun dómaranna gengur þvert gegn niðurstöðum Allsherjarþings Sam-

einuðu þjóðanna og Barnaréttarnefndarinnar sem hafa lagt ríka áherslu á að 

ákvæði sem mæla fyrir um refsinæmi líkamlegs ofbeldis gildi að lágmarki með 

sama hætti um börn og um fullorðna eða að börn njóti meiri verndar en 

fullorðnir enda sé ekkert sem réttlæti ofbeldi gegn börnum.23 

 

                                                
21  Til samanburðar má nefna dóm Hæstaréttar Noregs Rt. 2005, bls. 1567 frá 30. nóvember 2005 

þar sem stjúpfaðir var dæmdur fyrir brot gegn svipuðu refsilagaákvæði fyrir að hafa lagt 
tvö stjúpbörn sín á kné sér og slegið þau á bakhlutann utanklæða með flötum lófa í 
uppeldisskyni enda þótti sú háttsemi ljóslega falla innan verknaðarlýsingar ákvæðisins og 
varða refsingu.  

22  Susan Bitensky: Corporal Punishment of Children, bls. 70: „[W]hen a nation prohibits the 
hitting of adults while condoning the hitting of children, that nation is discriminating 
against all children in comparison with adults, based on the children´s „status― as 
children.― Sjá einnig Trude Haugli: „Hensynet til barnets beste―, bls. 47, Elin Saga 
Kjørholt: „Prinsippet om barnets rett til liv, overlevelse og optimal utvikling―, bls. 75 og 
Inge Lorange Backer: Barneloven: Kommentarutgave, bls. 286. 

23  Sjá m.a. skýrslu um rannsókn á ofbeldi gegn börnum sem lögð var fyrir Allsherjarþing 
Sameinuðu þjóðanna, A/61/299 frá 29. ágúst 2006: „The study should mark a turning 
point - an end to adult justification of violence against children, whether accepted as 
„tradition― or disguised as „discipline―. There can be no compromise in challenging 
violence against children. Children‘s uniqueness — their potential and vulnerability, their 
dependence on adults — makes it imperative that they have more, not less, protection 
from violence.― Sjá einnig almennt álit BRN nr. 8 (2006) „The right of the child to 
protection from corporal punishment and other cruel or degrading forms of punishment 
(arts. 19; 28, para. 2; and 37, inter alia)―, CRC/C/GC/8, frá 2. mars 2007, 16. mgr.: „The 
dignity of each and every individual is the fundamental guiding principle of international 
human rights law― og Paulo Sérgio Pinheiro: World Report on Violence againt Children. 
Sameinuðu þjóðirnar. Genf 2006: „Children should never receive less protection than 
adults.― 
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3.2.3 Tíðkast hugsanlega eitthvað að flengja börn? 

Sem rök fyrir því að ekki ætti að veita börnum jafna lagavernd og fullorðnum 

segir í dómi héraðsdóms: 

 
„Til þess er hins vegar að líta að hugsanlega tíðkast eitthvað, eða hefur tíðkast, að 
flengja börn. Verður að gæta að því að ekki verður öðru vísi litið á en að ákærði 
hafi flengt drengina með samþykki móður þeirra, í tilefni af því að þeir höfðu 
sýnt af sér óþekkt, þótt ekki liggi fyrir í hverju hún hafi falist. Hversu 
óviðurkvæmilegt sem það kann að virðast nú á tímum að flengja börn fyrir 
óþægð þykir ekki verða kveðið á um það hér að það varði refsingu ...― 

 

Í fyrsta lagi þykir óhætt að fullyrða að minniháttar líkamsárásir eða líkams-

meiðingar fullorðins einstaklings í garð annars hafi tíðkast svo lengi sem 

menn muna og að menn hafi eflaust talið sig hafa ýmis tilefni til þess arna. 

Hið sama má segja um háttsemi af ýmsu öðru tagi, t.d. hraðaakstur, akstur 

undir áhrifum áfengis og undanskot undan tekjuskatti, svo nefnd séu nokkur 

dæmi um tíðkanleg brot sem mönnum hættir til að réttlæta. Þess sjást samt 

engin merki í dómaframkvæmd að þessi tíðkanlega háttsemi hafi dregið úr 

refsinæmi verknaðar. 

Í öðru lagi er ekki með neinu móti unnt að fallast á að forsjárforeldri geti 

veitt samþykki sitt fyrir því að barn sé beitt ofbeldi af hálfu annarra. Hvorki 

héraðsdómur né Hæstiréttur fjalla um reglur stjskr. og Mannréttindasáttmála 

Evrópu um rétt barns til friðhelgi og líkamlegs sjálfræðis en í nútíma-

barnarétti er lögð rík áhersla á að ekkert réttlæti það að foreldrar beiti börn 

sín ofbeldi eða láti það viðgangast að aðrir beiti því.24 Þá er heldur ekki fjallað 

um ákvæði 3. mgr. 76. gr. stjskr. eða hvernig túlkun þess nýmælis eigi að setja 

forsjárrétti foreldra viðeigandi skorður. Í dóminum er heldur ekki minnst á 

meginregluna um það sem barni er fyrir bestu, skv. 3. gr. SRB eða rétt barns 

til lífs og þroska skv. 6. gr. eða með hvaða hætti það geti samræmst þessum 

ákvæðum að þola líkamlegar refsingar. 

Þrátt fyrir að dómarar styðjist hér við viðhorf til líkamlegra refsinga er 

ekkert fjallað um ákvæði barnaverndarlaga nr. 80/2002 eða barnalaga nr. 

76/2003 þar sem gagngert er tekin afstaða til inntaks forsjár foreldra og 

                                                
24  Í almennu áliti BRN nr. 8 (2006) er m.a. fjallað um rétt og skyldu foreldra skv. 5. gr. SRB 

til að veita barni tilhlýðilega leiðsögn og handleiðslu og þar segir í 28. mgr.: 
„...interpretation of „appropriate― ... leaves no room for justification of violent or other 
cruel or degrading forms of discipline.― 
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líkamlegs ofbeldis.25 Í 2. mgr. 1. gr. barnaverndarlaga er lögð áhersla að  

foreldrar gegni forsjár- og uppeldisskyldum sínum svo sem best hentar hag 

og þörfum barns. Umhyggja og nærfærni er nefnd sérstaklega sem liður í 

forsjár- og uppeldisskyldum og í greinargerð sem fylgdi frumvarpi til laganna 

er tekið fram að í því felist m.a. það veigamikla atriði að í uppeldi sé barni 

sýnd virðing og að beita skuli samræðum en ekki líkamlegum refsingum 

þegar svo beri undir.
26

 Í 28. gr. barnalaganna er fjallað um inntak forsjár og 

skv. 2. mgr. 28. gr. felur forsjá í sér skyldu foreldra til að vernda barn sitt 

gegn andlegu og líkamlegu ofbeldi og annarri vanvirðandi háttsemi. Við 

setningu laganna var talið mega leiða þetta af öðrum almennt orðuðum 

ákvæðum um forsjá en vegna mikilvægis þessarar skyldu var talið rétt að færa 

hana berum orðum í barnalög.27 

Í þriðja lagi verður að telja það stangast á að fullyrða að það þyki 

óviðurkvæmilegt nú á tímum að flengja börn en engu að síður refsilaust þar 

sem það tíðkist hugsanlega eitthvað. Í dóminum virðist gefið í skyn að 

löggjöfin sé röng en dómarar séu nauðbeygðir til að beita henni með þeim 

hætti sem gert var. Athygli vekur að í dóminum er ekki lagður lögfræðilegur 

mælikvarði á hið óviðurkvæmilega í þessu samhengi eða útskýrt hvers vegna 

hið óviðurkvæmilega hafi ekki haft áhrif á túlkun lagaákvæðanna. 

Nauðsynlegt er að skoða þetta nánar. 

 

3.2.4 Óviðurkvæmilegt nú á tímum 

a) Meginreglan um skýrleika refsiheimilda og túlkun þeirra 

Grundvallarreglur um lögbundnar refsiheimildir og skýrleika þeirra er að 

finna í 1. mgr. 69. gr. stjskr., 1. mgr. 7. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu og 

1. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940.  

Samkvæmt grunnreglunum verður það eitt talið refsivert sem fram kemur 

í lögum eða styðst við heimild í lögum og leitast skal við að orða refsiákvæði 

þannig að ekki leiki vafi á því hvort tiltekin háttsemi falli undir 

                                                
25  Í áðurnefndum dómi Hæstaréttar Noregs frá 30. nóvember 2005 er t.d. til samanburðar fjallað 

um ofbeldishugtak 30. gr. norsku barnalaganna. Sjá einnig Ragnhild Hennig: „Retten til 
beskyttelse mot novld, overgrep og utnyttelse―, bls. 259 um túlkun 228. gr. norsku 
hegningalaganna, sem er sambærilegt við 217. gr. l. 19/1940, og Inge Lorange Backer: 
Barneloven: Kommentarutgave, bls. 11-12. 

26  Alþt. 2001-2002, A-deild, bls. 1809. 
27  Í greinargerð sem fylgdi frumvarpinu segir að vart þurfi að taka fram að í ákvæðinu felist 

að foreldrum sé óheimilt að leggja hendur á barn sitt, sjá Alþt. 2002-2003, A-deild, bls. 
915. 
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verknaðarlýsinguna.28 Í verknaðarlýsingum refsilaga er fjallað um þá tegund 

mannlegrar háttsemi sem ástæða þykir til að banna eða takmarka. Viðurkennt 

er að sum ákvæðanna hafa að geyma nokkuð matskenndar svigrúmsreglur 

sem vísa til siðferðilegra og félagslegra mælikvarða um hvað telst ósæmilegt 

hverju sinni. 29 Þessi ákvæði verður að fylla eða túlka með vísan til ríkjandi 

viðhorfa og líta þá til réttarframkvæmdar og viðurkenndra lögskýringargagna, 

t.d. umfjöllunar um túlkun eða beitingu alþjóðasamninga .30  

Ákvæði 1. mgr. 217. gr. almennra hegningarlaga gerir engan greinarmun á 

börnum og fullorðnum eða gefur með nokkru móti til kynna refsileysis-

ástæður eins og þær að vissar tegundir ofbeldis séu tíðkanlegar. Í dóminum 

er ekki vísað til fordæma eða fræðikenninga við túlkun ákvæðisins, t.d. að 

ofbeldi gegn börnum hafi í eldri dómum eða fræðum ekki verið heimfært 

undir ákvæðið. Í dóminum virðist beitt óskrifaðri reglu um að foreldrum 

leyfist að samþykkja ofbeldi gegn börnum sínum sem lið í forsjárskyldum. 

Jafnvel þó slíkar vangaveltur hafi hugsanlega einhvern tíma tíðkast er 

sérstaklega mikilvægt að árétta að dómstólar hafa breytt heimfærslu 

verknaðar til refsiákvæða að teknu tilliti til nýrra viðhorfa, þróunar og 

þjóðfélagsskoðana.31 Þetta hlýtur að eiga einkanlega við þegar dómara þykja 

hin óskrifuðu viðmið orðin óviðurkvæmileg. 

Þessu til stuðnings má benda á að sérstaklega var mælt með lögskýringu 

af þessu tagi til að styrkja refsivernd barna við setningu laga nr. 61/2007 um 

breytingar á XXII. kafla almennra hegningarlaga um kynferðisbrot. Þar var 

eindregið mælt með því að oftar yrði ákært fyrir nauðgun skv. ákvæði 194. gr. 

laganna samhliða 202. gr. þegar framið væri kynferðisbrot gegn barni. Rætt 

var um sérstöðu barna og nauðsyn þess að tekið yrði tillit til þess að barn ætti 

í hlut þegar metið væri hvort beitt væri ofbeldi eða hótunum í skilningi 194. 

gr. og áréttað að slík lögskýring væri alveg í samræmi við skilgreiningu 

ofbeldis í 194. gr. þar sem í það mætti leggja mjög rúman skilning.32 

                                                
28  Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 151-153. 
29  Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 171.  
30  Sjá t.d. Hrd. 1990, bls. 1103 þar sem er tilgreind skilgreining sérfræðinganefndar 

Menningarstofnunar Sameinuðu þjóðanna á klámi, sbr. einnig Hrd. 1998, bls. 969. Einnig 
má nefna Hrd. 1984:855 þar sem fjallað er um guðlast og komist að þeirri niðurstöðu að 
grundvallartrúarkenningar þjóðkirkjunnar hefðu verið hafðar að háði. Sérstaklega ber að 
nefna hér dóm Héraðsdóms Reykjaness frá 9. febrúar 2009 í máli nr. S-1357/2008 þar sem 
sakfellt var fyrir kynferðisbrot gegn ungu barni. 

31  Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 163. Sjá einnig bls. 157 þar sem nefnt er 
t.d. að hugtak eins og samþykki sé almennt óskilgreint og úrlausn um merkingu þess eigi 
heima í hinni almennu refsiréttarfræði.  

32  Alþt. 2006-2007, A-deild, bls. 553. 
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b) Alþjóðasamfélagið og barátta gegn ofbeldi á börnum 

Það er óhrekjanleg staðreynd að börn hafa og verða að þola líkamlegar 

refsingar og annað ofbeldi af hálfu fullorðinna á heimilum sínum og öðrum 

stofnunum samfélagsins. Ákvæði 19. og 37. gr. a. SRB nefna ekki líkamlegar 

refsingar og þær virðast ekki hafa komið sérstaklega til umræðu við gerð 

samningsins. Barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna hefur engu að síður 

sérstaklega beint sjónum að þessum vanda og hefur umræðan tekið umtals-

verðum stakkaskiptum á síðasta áratug.33 Markmiðið hefur verið fyrst og 

fremst að túlka og beita ákvæðum 19. og 37. gr. a. SRB í samhengi við önnur 

ákvæði samningsins til að tryggja börnum nauðsynlega, raunverulega vernd.34 

Frá því BRN byrjaði að fara yfir skýrslur aðildaríkja um framkvæmd SRB 

hefur nefndin skipulega lagt áherslu á bann við beitingu líkamlegra refsinga 

innan fjölskyldu og utan. BRN nefndi í almennri skýrslu sinni frá árinu 1993 

að huga þyrfti sérstaklega að vernd barna gegn líkamlegum refsingum.35 Þá 

efndi BRN til umræðna og gaf út tilmæli vegna ofbeldis árin 2000 og 2001 

þar sem áhersla var lögð á að koma með öllu í veg fyrir líkamlegar refsingar 

og skaðlegar afleiðingar þessa á börn.36 Í kjölfar tilmælanna féllst 

Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna á þá tillögu BRN að framkvæmd yrði 

víðtæk alþjóðleg rannsókn á líkamlegum refsingum og öðru ofbeldi gegn 

börnum.37 

BRN gaf út stefnumarkandi almennt álit árið 2006 um vernd barna gegn 

líkamlegum refsingum og öðrum grimmilegum og vanvirðandi refsingum.38 Í 

álitinu er lögð áhersla á jafnrétti, virðingu, mannhelgi og friðhelgi barna og 

minnt á að SRB byggi á hinni alhliða vernd sem einstaklingum sé tryggð í 

Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna og alþjóðasamningunum frá 

1966. Þar er einnig tekið af skarið og því lýst yfir að allar líkamlegar refsingar 

barna og grimmilegar og vanvirðandi refsingar gangi gegn ákvæðum 19. og 

37. gr. a. SRB og því alfarið hafnað að nokkuð réttlæti refsingar af þessu tagi. 

                                                
33  Rachel Hodgkin and Peter Newell: Implementation Handbook for the Convention on the Rights of 

the Child, bls. 249. 
34  „[T]he Convention, like all human rights instruments, must be regarded as a living 

instrument, whose interpretation develops over time―, almennt álit 
Barnaréttarnefndarinnar nr. 8, 20. mgr., sjá CRC/C/GC/8 frá 2. mars 2007. 

35 Skýrsla Barnaréttarnefndarinnar, CRC/C/20 frá 25. október 1993, mgr. 176: „recognized 
the importance of the question of corporal punishment in improving the system of 
promotion and protection of the rights of the child and decided to continue to devote 
attention to it in the process of examining States parties‘ reports.― 

36  Sjá http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/discussion2008.htm. 
37  Ályktun Allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna A/RES/56/138 frá 15. febrúar 2002. 
38  Almennt álit BRN nr. 8 (2006). 
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BRN telur augljóst að beiting líkamlegra refsinga sé brot gegn mannhelgi og 

brot gegn rétti barns til að njóta friðhelgi eða líkamlegs sjálfræðis. BRN 

skilgreinir líkamlegar refsingar sem allar þær refsingar þar sem notað er 

líkamlegt afl með það að markmiði að valda einhverjum sársauka eða 

óþægindum, sama hversu smávægilegum. Hér geti m.a. verið um að ræða 

högg, t.d. að slá utan undir eða rassskella, með hendi eða öðru. Grimmileg og 

vanvirðandi refsing geti einnig falist í því að gera lítið úr barni, auðmýkja, 

niðurlægja, hóta, hræða og gera gys að barni. 

Síðar á árinu 2006 kom út viðamikil skýrsla um niðurstöður rannsóknar á 

ofbeldi gegn börnum í heiminum þar sem líkamlegar refsingar eru for-

dæmdar.39 Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna ályktaði í kjölfarið um 

nauðsyn þess að viðurkenna tilvist og banna allt ofbeldi gegn börnum hverju 

nafni sem það nefnist, sérstaklega líkamlegar refsingar, og að aðildarríki geri 

allar viðeigandi ráðstafanir til að auka meðvitund, skilning og þekkingu á 

ofbeldi, vanrækslu og neikvæðum afleiðingum þessa. Þá hefur Allsherjar-

þingið fylgt málinu eftir með frekari rannsóknum, skýrslugerð og ályktunum 

auk þess að skipa sérstakan fulltrúa til að fjalla um ofbeldi gegn börnum.40 

Hér hefur fyrst og fremst verið fjallað um baráttu á vettvangi Sameinuðu 

þjóðanna. Þess má geta að á vegum Evrópuráðsins og Evrópusambandsins 

hefur einnig verið unnið markvisst í baráttu gegn líkamlegum refsingum og 

öðru ofbeldi gegn börnum.41 

Í dóminum er ekki vikið einu orði að þessari þróun eða hvaða áhrif hún 

hefði getað haft á viðhorf til hinna óskrifuðu refsileysisástæðna sem beitt var 

í málinu. 

3.3 Brot gegn 1. mgr. 99. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 

Áður en að 1. mgr. 99. gr. barnaverndarlaganna var breytt með lögum nr. 

52/2009 þá hljóðaði ákvæðið svo:  

 

                                                
39  P.S.Pinheiro: World Report on Violence against Children. 
40  Ályktanir Allsherjarþingsins, A/RES/61/146 frá 23. janúar 2007, A/RES/62/141 frá 18. 

desember 2007. 
41  Sjá t.d. á vegum Evrópuráðsins Parlimentary Assembly Recommendation 1666(2004) 

Europe-wide ban on corporal punishment of children þar sem segir m.a.: „The Assembly 
considers that any corporal punishment of children is in breach of their fundamental right 
to human dignity and physical integrity.― Þá hefur Mannréttindadómstóll Evrópu fordæmt 
beitingu líkamlegs ofbeldis á börnum, sjá dóm Mannréttindadómstóls Evrópu í máli A v. 
Bretlandi frá 23. september 1998, mál nr. 25599/94, Reports of Judgements and Decisions 
1998-VI. Á vegum Evrópusambandsins má benda á „Resolution Towards an EU strategy 
on the rights of the child― frá 16. janúar 2008, INI/2007/2093. 
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Hver sem beitir barn refsingum, hótunum eða ógnunum og ætla má að slíkt skaði 
barnið andlega eða líkamlega skal sæta sektum eða fangelsi allt að þremur árum. 

 

Eins og áður sagði taldi Hæstiréttur að ekki væri lagt fortakslaust bann við 

því í 1. mgr. 99. gr. að foreldi eða annar maður með samþykki þess beitti 

barn „líkamlegum aðgerðum til að bregðast við óþægð― heldur væri refsi-

næmi slíkrar háttsemi háð því að gerðir hans væru til þess fallnar að skaða 

barnið líkamlega og andlega. Ekki hefðu verið færðar sönnur fyrir því að 

háttsemi ákærða hefði farið út fyrir þau mörk sem ákvæðið fæli í sér. 

Hæstiréttur vísaði einnig til forsendna héraðsdóms sem byggði á því að í 

málinu lægi ekki fyrir mat á því að refsingin sem ákærði beitti hefði verið til 

þess fallin að skaða drengina andlega eða líkamlega og ekkert lægi fyrir um að 

drengirnir hefðu orðið fyrir slíkum skaða. 

 

3.3.1 Ekki til þess fallið að skaða andlega eða líkamlega? 

a) „Það var vont og ég meiddi mig“ 

Hvorki héraðsdómur né Hæstiréttur fjalla í forsendum sínum um upplifun og 

afstöðu drengjanna sem urðu að þola hinar líkamlegu refsingar eins og rétt 

hefði verið að gera með vísan til 12. gr. SRB. Framburður drengjanna kemur 

þó fram í dómnum. Eldri drengurinn sagði að ákærði hefði sagst ætla að rass-

skella þá bræður ef þeir væru óþekkir, ákærði hefði rassskellt þá aðeins fastar 

og fastar og sagði drengurinn að honum hefði fundist það vont. Yngri 

drengurinn sagði um flengingarnar að þetta hefði verið sárt og að hann hefði 

meitt sig. Þá liggur fyrir í málinu að ákærði bar krem á drengina að loknum 

flengingunum sem hlýtur að leiða líkum að því að þeir hafi fundið fyrir 

refsingunni eða séð hafi á þeim. 

Í 1. mgr. 99. gr. er ekki talað um varanlegan líkamlegan skaða. Hvers 

vegna er það ekki talið sannað að drengirnir hafi orðið fyrir líkamlegum 

skaða þegar það liggur fyrir að þeir fundu fyrir sársauka og meiddu sig við 

þessar aðstæður? 

 

b) Líkamlegar refsingar hafa alltaf skaðlegar afleiðingar fyrir börn 

Markmið með beitingu líkamlegra refsinga er að valda sársauka í þeim mæli 

að þolandi láti af óæskilegri háttsemi. Það hlýtur að hafa andlega skaðlegar 

afleiðingar fyrir barn að sá aðili sem barnið treystir í uppeldinu ætli sér með 

skipulögðum hætti að valda barninu óþarfa sársauka og meiða það eða hræða 

til hlýðni. Sérstaklega á þetta við þegar um sársaukafull og óréttlát viðbrögð 
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eru að ræða við óskilgreindri hegðun barnsins sjálfs og barnið hefur engar 

leiðir til að bregðast við.  

BRN hefur lagt ríka áherslu á að allar líkamlegar refsingar hafi skaðlegar 

afleiðingar enda séu þær að lágmarki óhjákvæmilega niðurlægjandi og auð-

mýkjandi fyrir barn.42 

Í skýrslu Sameinuðu þjóðanna um ofbeldi gegn börnum er tekið fram að 

líkamlegum refsingum fylgi ekki alltaf sjáanlegir áverkar. Líkamlegar refsingar 

hafi hins vegar í öllum tilvikum neikvæð áhrif á andlega heilsu og þroska 

barns. Rannsóknir staðfesti sálfræðilegar og tilfinningarlegar afleiðingar slíkra 

refsinga, að börn í þessum aðstæðum upplifi að lágmarki hræðslu, kvíða, 

höfnun, varnarleysi og óöryggi auk þess sem hinar líkamlegu refsingar séu til 

þess fallnar að hafa neikvæð áhrif á sjálfsmynd barns.
43

 Ofbeldi gegn börnum 

innan veggja heimilis geti einnig haft varanlegar andlegar afleiðingar fyrir 

börn. Líkamlegar refsingar komi í veg fyrir að börn læri eðlileg samskipti 

innan fjölskyldu sem byggist á trausti og virðingu en slíkt sé mikilvægt til að 

þroskast eðlilega. Traust og eðlileg fjölskyldutengsl séu nauðsynlegur þáttur 

viðunandi barnæsku og forsenda þess að öðlast hæfileikann til að mynda ný 

heilbrigð tengsl á fullorðinsárum. Í víðu samhengi séu líkamlegar refsingar til 

þess fallnar að hamla eða hindra að barn nái persónulegum þroska til að nýta 

hæfileika sína í lífinu og þær valdi samfélaginu öllu umtalsverðu tjóni.
44

 

Fullyrðingar um afleiðingar líkamlegra refsinga eiga sér stoð í frásögnum 

barna. Með hliðsjón af ákvæði 12. gr. SRB var börnum gefinn kostur á að tjá 

sig við framkvæmd rannsóknarinnar á ofbeldi. Niðurstöður voru þær að 

börn áttuðu sig almennt ekki á ástæðum þess að beitt var líkamlegum 

refsingum, slíkar refsingar virkuðu ekki hvetjandi til sjálfstjórnar eða 

jákvæðra breytinga á atferli heldur ollu þær hræðslu, vanlíðan og 

niðurlægingu. Yfir 75% barna voru sammála um að beiting líkamlegra 

                                                
42  Sjá almennt álit BRN nr. 8 (2006), 11. og 18. mgr.: „There is no ambiguity: „all forms of 

physical or mental violence― does not leave room for any level of legalized violence 
against children. Corporal punishent and other cruel or degrading forms of punishment 
are forms of violence.― Sjá einnig t.d. Ot.prp. nr. 104 (2008-2009) Om lov om endringer i 
barnalova mv. þar sem segir um minni háttar líkamlegar refsingar: „Slike krenkelser er 
viktige å frebygge fordi de er skadelige i seg selv.― 

43  Sjá m.a. P.S.Pinheiro: World Report on Violence against Children, bls. 63: „When a parent 
deliberately inflicts pain on a child, whether for punishment or for some other reason, 
part of the child‘s lesson is that the parent is a source of pain to be avoided; even at two 
years old, physically punished children distance themselves from mothers compared to 
children who are not physically punished.― 

44  P.S.Pinheiro: World Report on Violence against Children, bls. 52 og 63. 
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refsingar væri aldrei góð lausn á vanda og börn kölluðu endurtekið eftir 

öðrum uppeldisaðferðum.45 

Rétt er að undirstrika að ofangreint á við um allt líkamlegt ofbeldi, einnig 

það sem sumir hafa talið smávægilegt eða léttvægt, eins og skipulagðar 

flengingar. Eftir því sem líkamlegt ofbeldi verður grófara þess alvarlegri eru 

afleiðingarnar. Sem dæmi má nefna skerta heilastarfsemi, áfallastreituröskun, 

þunglyndi, fíkniefnaneyslu, andfélagslega hegðun, brotna sjálfsmynd, sjálfs-

vígshugleiðingar og verulega skerta foreldrahæfni á fullorðinsárum.
46

 

3.4 Brot gegn 3. mgr. 99. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 

Í málinu var einnig ákært fyrir brot gegn 3. mgr. 99. gr. barnaverndarlaga um 

bann við að sýna barni yfirgang, ruddalegt eða ósiðlegt athæfi, særa það eða 

móðga. 

Í héraðsdómi er í þessu samhengi lýst þeirri skoðun dómara að það sé 

óheppilegt og óæskilegt að flengja börn en engu að síður sé varhugavert að 

slá því föstu að það falli ætíð undir það að vera yfirgangur, ruddalegt eða 

ósiðlegt athæfi í skilningi ákvæðisins. Féllst dómarinn því ekki á að verknaður 

ákærða yrði heimfærður undir ákvæðið. 

Dómstólar voru ekki beðnir um að slá því föstu hvaða hegðun myndi 

„ætíð― falla undir verknaðarlýsingu 3. mgr. 99. gr. og afstaða til þess hefði 

ekki átt að hafa áhrif á hvort ákvæðið næði yfir verknað ákærða í þessu 

tiltekna máli. 

Ef ekki er fallist á að háttsemi ákærða í máli hafi verið til þess fallin að 

skaða börnin andlega eða líkamlega í merkingu 1. mgr. 99. gr. þá hlýtur með 

rökunum sem nefnd voru hér að ofan að lágmarki að vera augljóst að 

háttsemin fól í sér yfirgang af hálfu aðila sem barn treysti og var móðgandi. 

Að algeru lágmarki er mjög erfitt að átta sig á því hvernig sú háttsemi að 

flengja börn þannig að þau finni til sársauka sé ekki særandi. 

Eins og áður sagði þá á barn rétt á að alast upp innan fjölskyldu við ást og 

skilning og í anda virðingar, frelsis, umburðarlyndis og jafnréttis. Með 

hliðsjón af þessum markmiðum er það móðgun við börnin að halda því fram 

að sú háttsemi sem ákært var fyrir í málinu hafi ekki uppfyllt skilyrði 3. mgr. 

99. gr. bvl.  

                                                
45  Sjá P.S.Pinheiro: World Report on Violence against Children, bls. 40-42.  
46  P.S.Pinheiro: World Report on Violence against Children, bls. 63-66. Sjá einnig Ot.prp. nr. 104 

(2008-2009) Om lov om endringer i barnalova mv. þar sem vitnað er til ýmissa rannsókna. 
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4. Umræður og niðurstaða 

Hér hafa verið færð rök fyrir því að niðurstaða í umræddu máli hafi verið 

röng þar sem lögum hafi ekki verið beitt í samræmi við réttar 

lögskýringaraðferðir og með hliðsjón af réttum lögskýringargögnum. Þannig 

er því alfarið hafnað að löggjöfinni hafi verið áfátt þegar dómurinn var 

kveðinn upp enda þótt fagna megi því að löggjöf hafi verið gerð 

afdráttarlausari til að koma í veg fyrir aðra eins niðurstöðu. 

Spurningar sem nefndar voru í upphafi um virðingu fyrir stöðu og rétti 

barna sem sjálfstæðra einstaklinga og stöðu barnaréttar almennt á Íslandi 

vöknuðu þar sem niðurstaðan í málinu þykir svo augljóst og brýnt brot á 

ákvæðum íslenskra laga, m.a. um jafnræði og bann við mismunum og ákvæði 

um friðhelgi einkalífs barns og rétt þess til verndar, með hliðsjón af 

alþjóðasamningnum um réttindi barnsins. 

Hér er ekki svigrúm til að greina nánar hvort dómarar hafi almennt 

skilning og þekkingu á sjónarhorni, stöðu og þörfum barns. Láta verður 

nægja að krefjast þess að dómarar fylgist með þeirri þróun sem á sér stað í 

barnarétti og leggi sig fram um að tileinka sér þekkingu til að túlka 

lagaákvæði eins og best hentar hag og þörfum barns hverju sinni. Sérstaklega 

verða dómarar að vera vakandi fyrir ofbeldi gegn börnum í öllum sínum 

myndum og afleiðingum þess. Á þetta reynir í mörgum mismunandi 

tegundum mála, svo sem í refsimálum, forsjár- og umgengnismálum og 

málum skv. ákvæðum barnaverndarlaga. Hér reynir m.a. á grundvallarskilning 

á þörfum barns, upplifun og viðbrögðum og afmörkun á hlutverki foreldra. 

Börn hafa þurft að þola það lengi að lifa við réttlætingu fullorðinna á 

skugga leyndarmála, sársauka, hræðslu og varnarleysis. Sá tími er liðinn að 

börn skuli straffast með hendi og vendi eftir ásigkomulagi yfirsjónarinnar 

þangað til þau læri að sýna sig ástúðleg og auðmjúk.
47
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Kosningar í nefndir, ráð og stjórnir 
sveitarfélaga samkvæmt sveitarstjórnar- 

og jafnréttislögum*  
 

Kári Hólmar Ragnarsson 

 

1. Inngangur 

Sveitarfélög njóta umtalsverðrar sérstöðu meðal þeirra aðila sem fara með 

framkvæmdarvaldið samkvæmt þrígreiningarreglu valdsins í íslenskri 

stjórnskipan, sbr. 2. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 (stjskr.). 

Ber þar hæst að stjórnskipuleg staða og sjálfstjórn sveitarfélaga er tryggð 

sérstaklega í 78. gr. stjskr. og jafnframt að tilvist og valdheimildir sveitarfélaga 

byggjast á lýðræðislegu umboði sveitarstjórna. Þrátt fyrir þessa sérstöðu og 

þá staðreynd að sveitarfélög sinna ýmsum afar mikilvægum verkefnum hér á 

landi hafa íslenskir lögfræðingar fremur lítið ritað á sviði sveitarstjórnar-

réttar.1 

Hér verður gerð tilraun til þess að bæta úr, þó að litlu leyti sé. Sjónum 

verður beint að stjórnsýslu sveitarfélaga, sem í raun er tvískipt. Annars vegar 

er um að ræða nefndakerfið með hinum pólitískt kjörnu nefndum og hins 

                                                
*  Grein þessi er unnin upp úr ritgerð sem ég skrifaði í námskeiðinu Sveitarstjórnarréttur við 

lagadeild Háskóla Íslands haustið 2007. Ég vil þakka Trausta Fannari Valssyni, lektor, 
Sigríði Rut Júlíusdóttur, hrl. og samstarfskonu minni á lögmannsstofunni Rétti, og Elínu 
Ósk Helgadóttur, sambýliskonu minni, fyrir yfirlestur og ábendingar. Ég ber þó einn 
ábyrgð á efni greinarinnar. 

1  Á þessu eru nokkrar mikilvægar undantekningar, sbr. m.a. Sesselja Árnadóttir: 
Sveitarstjórnarlögin ásamt skýringum og athugasemdum. Reykjavík 2007, Birgir Tjörvi Pétursson: 
„Um ólögmælt verkefni sveitarfélaga―. Úlfljótur 1999, 1. tbl. Jóhann Tómas Sigurðsson: 
„Sjálfstjórn sveitarfélaga―. Úlfljótur 2000, 2 tbl., Berglind Bára Sigurjónsdóttir: 
„Verkskipulagsvald og valdframsal í sveitarstjórnarrétti―. Úlfljótur 2007, 4. tbl. og Trausti 
Fannar Valsson: „Ólögbundin verkefni sveitarfélaga―. Stjórnmál og stjórnsýsla, 2007, 3. tbl. og 
„Sjálfstjórn sveitarfélaga―. Tímarit lögfræðinga 2007, 3. tbl. Úr tíð eldri sveitarstjórnarlaga er 
einnig rétt og skylt að benda á skrif Steingríms Gauts Kristjánssonar, t.d.: 
„Sveitarstjórnarlöggjöf í nokkrum Evrópulöndum―. Sérpr. úr Sveitarstjórnarmálum 1982. 
Reykjavík 1983 og „Réttindi og skyldur sveitarstjórnarmanna―. Úlfljótur 1973, 4.tbl. 
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vegar er um að ræða embættismannakerfið svokallaða sem samanstendur af 

starfsmönnum sveitarfélagsins.2 Segja má að þessi tvískipting myndi tvær 

stoðir undir starfsemi sveitarfélagsins. 

Umfjöllunarefni greinar þessarar lýtur að nefndastoðinni, nánar tiltekið 

þeim reglum sem gilda um kosningar í nefndir, ráð og stjórnir aðrar en 

byggðarráð. Einkum verður fjallað um 40. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998 

(hér eftir skammstöfuð svsl.) þar sem sú lagagrein inniheldur helstu reglurnar 

í þessu sambandi. Litið verður til annarra Norðurlanda eins og ástæða þykir 

til. Þá verður fjallað um reglur 42. gr. svsl. um lausn frá nefndarstörfum og 

heimildir sveitarstjórnar til þess að endurskipa í nefndir. 

Jafnrétti og valdahlutföll kynjanna hafa á undanförnum árum komið 

sérstaklega til skoðunar varðandi sveitarfélög – að gefnu tilefni líkt og nánar 

verður rakið síðar. Í grein þessari verður því sérstaklega beint sjónum að 

samspili svsl. og hinna nýlegu laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og 

karla nr. 10/2008 (hér eftir nefnd jafnréttislög). Til samanburðar verður 

fjallað um sérreglur norskra laga varðandi hlutföll milli kynja við kosningar í 

nefndir sveitarfélaga. 

2. Nokkur orð um nefndarkerfið 

2.1. Hlutverk nefnda 

Hlutverk nefnda, ráða og stjórna er gríðarmikið í stjórnkerfi sveitarfélaga. 

Samkvæmt 1. mgr. 44. gr. sveitarstjórnarlaga er það sveitarstjórn sem 

ákveður valdsvið nefnda nema lög kveði á um annað.3 Sveitarstjórn ber 

skylda til að sjá til þess að stjórnkerfi sveitarfélagsins starfi með eðlilegum 

hætti og talið hefur verið að í því felist m.a. að sveitarstjórn skuli sjá til þess 

að starfandi séu nefndir sem njóti trausts sveitarstjórnar hverju sinni.4 
 

 

 

                                                
2  Berglind Bára Sigurjónsdóttir ,,Verkskipulagsvald og valdframsal í sveitarstjórnarrétti‖, 

573. 
3 Sjá einnig Berglind Bára Sigurjónsdóttir ,,Verkskipulagsvald og valdframsal í 

sveitarstjórnarrétti‖, bls. 570. 
4  Úrskurður félagsmálaráðuneytisins frá 21. apríl 1997, ÚFS 1997:68. 
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2.2. Tegundir nefnda skv. 40. gr. svsl. 

Af orðalagi og framsetningu 40. gr. svsl. má ráða að nefndir þær sem 

sveitarstjórn kýs skiptast í nokkra flokka. Samhengisins vegna verður nú 

fjallað í stuttu máli um þessa flokka og þýðingu þeirra.5 
 

a) Fastanefndir, skv. 1. mgr. 40. gr. svsl. 

Um þessar nefndir er mælt fyrir í lögum eða samþykkt um stjórn sveitar-

félagsins. Ber sveitarstjórn skyldu til þess að kjósa þær og skulu þær starfa allt 

kjörtímabilið. Dæmi um slíkar nefndir eru skipulagsnefndir, sbr. skipulags- og 

byggingarlög, nr. 73/1997 og barnaverndarnefndir, sbr. barnaverndarlög, nr. 

80/2002.  
 

b) Ad-hoc nefndir, skv. 5., 7. og 8. mgr. 40. gr. svsl. 

Samkvæmt 5. mgr. 40 .gr. svsl. getur sveitarstjórn kosið nefndir til þess að 

fara með einstaka málaflokka á kjörtímabilinu. Þessar nefndir eru ekki 

fastanefndir og sveitarstjórn ákveður algerlega starfssvið þeirra og starfstíma 

eftir staðbundnum aðstæðum á hverjum tíma. Sem dæmi má nefna að 

sveitarstjórn getur ákveðið að skipa atvinnumálanefnd til að vinna að 

tillögum til að bregðast við yfirvofandi samdrætti hjá ráðandi atvinnuvegi í 

sveitarfélagi með tilheyrandi atvinnuleysi.6 

Með 7. mgr. 40. gr. er sveitarstjórn veitt heimild til að kjósa nefndir til að 

vinna að afmörkuðum og tímabundnum verkefnum. Um slíkar nefndir var 

m.a. fjallað í eftirfarandi álitum félagsmálaráðuneytisins. 
 

ÚFS7 18. maí 2005: Hreppsnefnd Ásahrepps hafði falið sérstökum vinnuhópi að 
annast framkvæmd útboðs. Ráðuneytið taldi að hreppnefndinni hefði verið þetta 
heimilt, skv. 7. mgr. 40. gr. svsl. og benti á að umboð slíkra nefnda fellur niður 
við lok kjörtímabils hreppsnefndarinnar og fyrr ef verkefni nefndar lýkur. 
Hreppsnefnd getur einnig afturkallað umboð slíkra nefnda hvenær sem er.  
 
ÚFS 18. júní 2004: Sveitarstjórn Seltjarnarness hafði mælt fyrir um stofnun 
starfshóps sem skyldi annast undirbúning og framkvæmd sameiningar 
grunnskóla. Aðalröksemd kæranda fyrir ólögmæti umrædds starfshóps byggði á 

                                                
5  Aðra flokkun á nefndum má sjá t.d. í skrifum Sigfúsar Jónssonar: „Stjórnun sveitarfélaga―. 

Fræðslurit Sambands íslenskra sveitarfélaga; 13, 1992, bls. 20 og Gunnars B. Eydal: 
Sveitarstjórnarréttur: fundir og fundasköp, Reykjavík 2006 bls. 89-90. 

6  Sesselja Árnadóttir: Sveitarstjórnarlögin ásamt skýringum og athugasemdum, bls. 95. 
7  Í greininni verður vísað til úrskurða og álita félagsmálaráðuneytisins í 

sveitarstjórnarmálum með skammstöfuninni ÚFS og dagsetningu (og málsnúmerum þegar 
unnt er). Til margra eldri úrskurða er einnig vísað með blaðsíðutali í prentaðri útgáfu. 
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því að verkefni hópsins gengi inn á valdsvið skólanefndar (fastanefnd). 
Ráðuneytið féllst ekki á að svo væri en tók fram eftirfarandi: „Ráðuneytið telur 
að í þeim tilvikum sem sveitarstjórn kemur á fót nefndum til að sinna 
afmörkuðum verkefnum verði að gæta að því að hlutverk hinnar 
verkefnabundnu nefndar gangi ekki inn á valdsvið fastanefnda sveitarfélags, sbr. 
1. mgr. 44. gr. sveitarstjórnarlaga.―8 

 

Samkvæmt 8. mgr. 40. gr. svsl. getur sveitarstjórn kosið nefnd til að fara með 

afmörkuð málefni í hluta sveitarfélags. Hér er um landfræðilega og 

verkefnalega afmörkun á starfssviði nefndar að ræða sem getur til dæmis átt 

við í víðfeðmum sveitarfélögum með ólíkar landfræðilegar aðstæður. Sem 

dæmi um slíka nefnd má nefna að við sameiningu Kjalarneshrepps og 

Reykjavíkur sbr. lög nr. 17/1998 og auglýsingu nr. 231/1998 var ákveðið að 

starfa skyldi samstarfsráð Kjalarness sem vera skyldi ráðgefandi fyrir borgar-

stjórn um málefni Kjalarness og sérhagmuni þess borgarhluta.9  

Í ákvæði 8. mgr. er einnig heimild til þess að sveitarstjórn ákveði í 

samþykkt um stjórn sveitarfélagsins að slík nefnd verði kosin í almennum 

kosningum í viðkomandi hluta sveitarfélagsins. Þannig voru þrír fulltrúar í 

fyrrnefnt samstarfsráð Kjalarness t.d. kosnir samhliða almennum sveitar-

stjórnarkosningum 1998 af þeim kosningarbæru einstaklingum sem bjuggu í 

þáverandi Kjalarneshreppi. Vert er að athuga að í slíkum tilvikum er gerð 

krafa um að mælt sé fyrir um tilvist nefndarinnar í samþykkt um stjórn 

sveitarfélagsins sem leiðir til þess að slík nefnd telst þá fastanefnd, sbr. flokk 

a) hér að ofan. 
 

c) Fulltrúar í samvinnuverkefni o.fl., skv. 6. mgr. 40. gr. svsl.  

Að lokum er mælt fyrir í 6. mgr. 40. gr. að sveitarstjórnir kjósi fulltrúa í 

nefndir, ráð og stjórnir sem sveitarfélag á aðild að samkvæmt viðkomandi 

samþykktum eða lögum. Hér er um að ræða ýmis samstarfsverkefni sem 

sveitarfélög eiga aðild að, t.d. kjör á fulltrúa í stjórn byggðasamlags (svo sem 

Strætó bs.), í stjórn heilsugæslustöðva o.s.frv.10 

Fulltrúar sveitarfélaga í stjórnir fyrirtækja og stofnana falla einnig hér 

undir, en ef sveitarfélagið skipar alla fulltrúa í slíkum stjórnum þá er þá staða 

viðkomandi stjórna lík fastanefndum, sbr. a) að ofan. 

                                                
8  Ráðuneytið vísaði einnig til úrskurðar frá 9. ágúst 1996 varðandi Hafnarfjarðarkaupstað 

(ÚFS 1996:112) sem féll í tíð eldri sveitarstjórnarlaga. 
9  Sesselja Árnadóttir: Sveitarstjórnarlögin ásamt skýringum og athugasemdum, bls. 100. 
10  Sesselja Árnadóttir: Sveitarstjórnarlögin ásamt skýringum og athugasemdum, bls. 99, sjá einnig 

Berglind Bára Sigurjónsdóttir: ,,Verkskipulagsvald og valdframsal í sveitarstjórnarrétti‖, 
bls. 572-573 



Kosningar í nefndir, ráð og stjórnir sveitarfélaga… 177 

 

  

Rétt er að spyrja hvaða þýðingu flokkunin hefur í samhengi þessarar 

umfjöllunar. Af 40. gr. má ráða að framkvæmd kosninga í allar þessar nefndir 

fari að meginreglu fram með sama hætti, nema annað sé ákveðið í lögum eða 

samþykkt. Hins vegar er rétt að halda þessari aðgreiningu til haga t.d. hvað 

varðar kjörtímabil. Einnig verður vikið að þessum flokkum hvað varðar 

reglur jafnréttislaga um skipan í nefndir. Í dönsku sveitarstjórnarlögunum (d. 

kommunestyrelsesloven) nr. 581/2009 er hins vegar skilið á milli fastanefnda (d. 

stående udvalg) og annarra nefnda þannig að skv. 19. gr. laganna sitja einungis 

kjörnir sveitarstjórnarfulltrúar í fastanefndum. Rétt er að taka fram að skil-

greining dönsku laganna á fastanefndum samsvarar ekki þeirri flokkun sem 

sett var fram hér að ofan. 

3. Nánar um 40. Gr. Sveitarstjórnarlaga – kosningar og 
kjörgengi 

3.1. Kosningafyrirkomulagið 

Í 2. mgr. 40. gr. svsl. kemur fram að kosningar í nefndir, ráð og stjórnir skuli 

vera leynilegar og bundnar hlutfallskosningar ef þess er óskað. Þessi 

málsgrein vekur upp nokkur álitaefni sem rétt er að víkja að.  
 

a) Hvaða nefndir, ráð og stjórnir falla hér undir? 
b) Hvernig fara leynilegar og bundnar hlutfallskosningar fram? 
c) Hver getur óskað slíkra kosninga? 
d) Hvernig fara kosningar fram óski enginn leynilegrar og bundinnar 
hlutfallskosningar? 
e) Hvernig fara kosningar fram þegar sveitarstjórn kýs aðeins einn fulltrúa? 
 

a) Hvaða nefndir, ráð og stjórnir falla undir 2. mgr. 40. gr. svsl.? 

Í ákvæðinu er sérstaklega tekið fram það nái til byggðarráðs og einnig er ljóst 

að nefndir þær sem fjallað er um í 1. mgr. og 5. – 8. mgr. 40. gr. svsl. falla hér 

undir, en um þessar nefndir var rætt í kafla 2.2. að framan. Upp kunna að 

koma vafatilvik eins og eftirfarandi álit félagsmálaráðuneytisins sýnir. 
 

ÚFS 13. október 2003: Óskað var eftir áliti ráðuneytisins á þeirri ákvörðun að fela 
bæjarfulltrúa í sveitarstjórn Blönduóss sem jafnframt var stjórnarformaður 
Félagsheimilisins Blönduóss ehf. að fara með atkvæðisrétt sveitarfélagsins á 
aðalfundi félagsins sem var í 99,86% eigu Blönduóssbæjar og 0.14% í eigu 
Leikfélags Blönduóss.  
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Samkvæmt samþykktum Félagsheimilis Blönduóss ehf. var æðsta vald félagsins í 
höndum lögmætra hluthafafunda, sbr. lög um einkahlutafélög og að hluthafar 
gætu með skriflegu umboði veitt umboðsmönnum heimild til að sækja 
hluthafafund og fara með atkvæðisrétt sinn. Í samþykkt um stjórn 
sveitarfélagsins var ákvæði sem var efnislega samhljóða 1. og 2. mgr. 40. gr. svsl.  
Álit ráðuneytisins var að það leiði af eðli máls, fyrrgreindri samþykkt 
bæjarfélagsins og samþykktum Félagsheimilis Blönduóss ehf. að bæjarstjórn kýs 
fulltrúa til að fara með atkvæðisrétt á fundum félagsins í skjóli hlutafjáreignar 
bæjarins. Það leiðir jafnframt af 2. mgr. 40. gr. sveitarstjórnarlaga að val fulltrúa 
fer fram með leynilegri og bundinni hlutfallskosningu ef þess er óskað.  

 

Fallast ber á þessa niðurstöðu, enda verður ekki annað séð en að slíkir 

fulltrúar geti talist innan gildissviðs 6. mgr. 40. gr. svsl. um stjórnir sem 

sveitarfélagið á aðild að samkvæmt lögum, sbr. einnig kafla 2.2.c hér að 

framan. 
 

b) Hvernig fara leynilegar og bundnar hlutfallskosningar fram? 

Með orðunum bundnar hlutfallskosningar í 2. mgr. 40. gr. er átt við sömu 

reglu og fram kemur í 85. og 86. gr. laga um kosningar til sveitarstjórna, nr. 

5/1998, þ.e. svokölluð d´Hondt regla.11 Er þetta sama regla og notuð er við 

kosningar til Alþingis sbr. lög nr. 24/200012 sem og í nefndir þingsins sbr. 68. 

gr. laga nr. 55/1991 um þingsköp Alþingis.  

Í mjög stuttu máli fara bundnar hlutfallskosningar þannig fram að þeir 

stjórnmálaflokkar sem fulltrúa eiga í sveitarstjórn leggja fram framboðslista í 

hverja nefnd fyrir sig og hljóta síðan þann fjölda nefndarmanna sem 

samsvarar afli atkvæða innan sveitarstjórnar að baki viðkomandi 

framboðslista. 

Í 2. mgr. 24. gr. svsl. er augljóslega gert ráð fyrir því verklagi í sveitar-

stjórnum, að fleiri en einn stjórnmálaflokkur sem fulltrúa eiga í sveitarstjórn 

beri fram sameiginlegan lista við kosningar í nefndir. Í 2. mgr. 43. gr. svsl. 

segir ennfremur: ,,Ef tveir eða fleiri flokkar eða framboðsaðilar hafa haft 

samstarf um nefndarkosningar.― Ljóst er að minnihluti sveitarstjórnar sam-

settur úr fleiri en einum stjórnmálaflokki getur haft hag af því að starfa 

                                                
11  Sesselja Árnadóttir: Sveitarstjórnarlögin ásamt skýringum og athugasemdum, bls. 96. Í riti Sesselju 

er reglan útskýrð á aðgengilegan hátt og er ekki ástæða til að endurtaka umfjöllun hennar 
hér. 

12  Í athugasemdum með 85. gr. frumvarps þess sem varð að lögum nr. 5/1998 kemur fram 
að ákvæðið sé efnislega samhljóða 84. gr. laga um kosningar til Alþingis en aðlagað 
sveitarstjórnarkosningum. Alþt. 1997-98, A-deild, bls. 731. 
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saman að framsetningu lista við kosningar í nefndir, en slíkt krefst að 

sjálfsögðu ákveðinnar pólitískrar samstöðu. 

Finna má ýmsa ókosti á d‘Hondt reglunni. Samkvæmt 4. tl. 2. mgr. 85. gr. 

laga nr. 5/1998 fer t.d. fram hlutkesti ef tvær eða fleiri útkomutölur eru 

jafnháar þegar til úthlutunar kemur. Sé einn listi (eða stjórnmálaflokkur) 

sérstaklega „óheppinn― kann reglan að leiða til þess að heildarfjöldi 

nefndarfulltrúa listans sé mun lægri en hlutur hans innan sveitarstjórnarinnar. 

Slíkt ójafnvægi kann einnig að koma fram þegar lítill stjórnmálaflokkur í 

minnihluta sveitarstjórnar nær ekki samstarfi við aðra minnihlutaflokka við 

skipan í nefndir.  
 

Dæmi: Sveitarstjórn er skipuð 11 mönnum en flestar nefndir sveitarstjórnarinnar 
eru fimm manna. Fjórir stjórnmálaflokkar eiga fulltrúa í sveitarstjórn en einn 
minnihlutaflokkanna hefur aðeins einn fulltrúa. Þessi eini fulltrúi myndi 
væntanlega aldrei fá fulltrúa kosinn í nefnd á grundvelli d´Hondt reglunnar - þar 
sem kosið er í hverja nefnd fyrir sig. 

 

Í dönsku sveitarstjórnarlögunum er að finna í 27. gr. eftirfarandi sérreglu sem 

tekur á þessu vandamáli: Ef flokkur hefur ekki fengið jafnmörg sæti í 

fastanefndum (d. stående udvalg) við hlutbundna kosningu í hverja nefnd fyrir 

sig og hann hefði fengið hefði heildarfjölda nefndarfulltrúa verið skipt með 

hlutbundnum hætti, á viðkomandi flokkur rétt á því að nefndarsæti færist til 

hans, frá þeim flokk eða flokkum sem hafa fengið „of mörg‖ sæti miðað við 

hlutfall af heildarfjöldanum.13 Slík regla gildir ekki að íslenskum rétti. 
 

c) Hver getur óskað leynilegra og bundinna hlutfallskosninga? 

Ekki er beinlínis tekið fram í ákvæði 40. gr. svsl. hvernig beri að standa að 

ósk eftir slíkum kosningum, né hver sé bær til að bera fram slíka ósk. Í 29. gr. 

kemur hins vegar fram að aðalmenn í sveitarstjórnum sem hafa málfrelsi, 

tillögurétt og atkvæðisrétt á fundum sveitarstjórna og skv. 37. gr. hafa vara-

menn sem taka sæti hverju sinni einnig þann rétt. Af þessu ætti að blasa við 

að það er aðeins á færi kjörinna sveitarstjórnafulltrúa að óska leynilegra og 

bundinna hlutfallskosninga í nefndir.14 
 

                                                
13  Sjá umfjöllun í Emil le Marie og Niels Preisler: Lov om kommunernes styrelse med kommentarer 

– Normalforretningsorden med kommentarer, Kaupmannahöfn 2000, bls.129-130. Reglan gildir 
aðeins um fastanefndir og nokkrar sérreglur gilda um útfærslu reglunnar t.d. varðandi 
meirihluta í nefndum. 

14  Sjá einnig Sesselja Árnadóttir: Sveitarstjórnarlögin ásamt skýringum og athugasemdum, bls. 96. 
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d) Hvernig fara kosningar fram óski enginn leynilegrar og bundinnar hlutfallskosningar? 

Staðreyndin er sú að afar algengt er að eiginlegar kosningar fari ekki fram 

heldur eru einfaldlega lagðir fram tilnefningarlistar með nöfnum fulltrúa í 

nefndir ráð og stjórnir sem hafa verið undirbúnir sameiginlega fyrirfram og 

eru síðan samhljóða samþykktir í sveitarstjórn.15 Líta má á heimild sveitar-

stjórnamanna til þess að óska hlutbundinna kosninga sem undantekningu frá 

meginreglunni sem kemur m.a. fram í 20. gr. svsl. - að afl atkvæða ráði. Hér 

er á ferðinni ákvæði sem ætlað er að tryggja minnihluta sveitarstjórnar aukna 

vernd og hlut í stjórnun sveitarfélagsins en slík sjónarmið má sjá víða í 

sveitarstjórnarlögunum.16  

En hversu víðtækt svigrúm hefur sveitarstjórn til þess að ákveða 

skipunarmáta í nefndir, ráð og stjórnir? Getur sveitarstjórn til dæmis framselt 

vald til skipunar í nefndir til annars aðila innan stjórnkerfis sveitarfélagsins?  
 

ÚFS 18. júní 2004: Sveitarstjórn Seltjarnarness ákvað að mynda þriggja manna 
starfshóp samansettan úr tveimur fulltrúum meirihluta og einum fulltrúa 
minnihluta í skólanefnd sveitarfélagsins. Sveitarstjórnin eftirlét hins vegar 
skólanefnd að kjósa einstaklingana úr sínum hópi í starfshópinn. Ráðuneytið 
komst að þeirri niðurstöðu að sveitarstjórn hefði heimild skv. 7. mgr. 40. gr. svsl. 
til þess að stofna áðurnefndan starfshóp. Sú skipan að fela skólanefnd að kjósa 
þrjá fulltrúa í starfshópinn úr hópi skólanefndarfulltrúa breytti því ekki að það 
var bæjarstjórn sem stofnaði til starfshópsins.  
 

Félagsmálaráðuneytið virðist telja þá framkvæmd lögmæta að eftirláta 

nefndum að kjósa fulltrúa í eins konar undirnefndir, sem þó eru settar á fót á 

grundvelli 40. gr. svsl. Þetta á að minnsta kosti við ef sveitarstjórn hefur mælt 

fyrir um samsetningu undirnefndarinnar (starfshópsins). Velta má fyrir sér 

hvort þetta sé alltaf réttlætanleg niðurstaða, a.m.k. þegar slíkir starfshópar 

hafa ríkari heimildir til valdbeitingar en sá starfshópur sem hér var um að 

ræða, sem var fremur í hlutverki framkvæmdaraðila. Það er sveitarstjórnin 

sjálf sem hefur lýðræðislegt umboð til starfa sinna og því má telja æskilegt 

sveitarstjórn taki sjálf afstöðu til þess hvaða aðilar fá framselt hluta þess valds 

sem grundvallað er á hinu lýðræðislega umboði. Með því að framselja 

skipunarvaldið er óumdeilanlega lengri leið frá hinum lýðræðislega kjörnu 

fulltrúum og til þeirra sem í reynd beita valdheimildunum. Í tengslum við 

                                                
15  Sesselja Árnadóttir: Sveitarstjórnarlögin ásamt skýringum og athugasemdum, bls. 96. 
16  Um slík sjónarmið sjá t.d. Kjartan Bjarni Björgvinsson: ,,Aðgangur sveitarstjórnarmanna 

að gögnum skv. 30. gr. sveitarstjórnarlaga‖. Úlfljótur 2001, 4. tbl. bls. 492. 
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þetta ber að sjálfsögðu að hafa í huga hefðbundin sjónarmið um valdframsal 

í sveitarstjórnarrétti, sbr. einnig 44. gr. svsl. 
 

e) Hvernig fara kosningar fram þegar sveitarstjórn kýs aðeins einn fulltrúa? 

Augljóst er að fyrirkomulag hlutbundinnar listakosningar á aðeins við þegar 

kosnir eru tveir eða fleiri nefndarmenn. Í 4. mgr. 20. gr. svsl. kemur fram að 

við kjör eins fulltrúa17 skuli fara fram meirihlutakosning eins og við 

oddvitakjör, en mælt er fyrir um framkvæmd slíks kjörs í 14. gr. laganna. 

Þannig er sá rétt kjörinn sem hefur fengið atkvæði meirihluta sveitarstjórnar. 

Hljóti enginn hreinan meirihluta skal kjósa í annað sinn og telst þá sá rétt 

kjörinn sem fær flest atkvæði þó að hann fái ekki helming atkvæða (n. enkelt 

flertall). Verði atkvæði jöfn við þessa síðari umferð kosninga ræður hlutkesti.  

Þessi aðferð er einnig almennt notuð þar sem óbundnar kosningar hafa 

farið fram til sveitarstjórnar sjálfrar, sbr. b-lið 19. gr. laga nr. 5/1998, þar sem 

ekki er um stjórnmálaflokka eða lista að ræða og í raun einnig þar sem 

samstaða er í sveitarstjórn18 sbr. kafla d) hér að framan. Ekki verður þó ráðið 

af ákvæðum laga að hlutfallskosning í nefndir sé útilokuð ef sveitarstjórn var 

kosin í óbundnum kosningum. Þannig hafa sveitarstjórnarmenn sem kosnir 

eru í óbundnum kosningum sama rétt og aðrir sveitarstjórnarmenn til þess 

að krefjast leynilegra og bundinna hlutfallskosninga, sbr. 2. mgr. 40. gr. svsl. 

og 3.1.c hér að framan. Augljóst er að sveitarstjórnarmenn í slíkum 

sveitarstjórnum kunna a.m.k. að fara fram á leynilegar kosningar. 

 

3.2. Kjörgengi  

a) Jákvæð kjörgengisskilyrði 

Um kjörgengi í nefndir, ráð og stjórnir á vegum sveitarfélags segir í 3. mgr. 

40. gr. svsl. að þeir einir eru kjörgengir sem kosningarrétt eiga í sveitar-

félaginu.  

Samkvæmt ofangreindu er eina jákvæða kjörgengisskilyrðið19 fyrir 

nefndarsetu að eiga kosningarrétt í viðkomandi sveitarfélagi. Skilyrðið var 

fyrst orðað með sveitarstjórnarlögum nr. 45/1998 og í athugasemdum með 

frumvarpi því sem varð að lögunum kemur fram að ástæða hafi þótt til að 

                                                
17  Þetta á þó ekki við þegar skipt er um einn fulltrúa í nefnd, sbr. kafla 4.3. 
18  Berndt, Overå og Hove: Kommunalrett, 4. útg. Oslo 2005, bls. 179, en reglur norsku laganna 

eru hliðstæðar hinum íslensku. 
19  Um þessa hugtakanotkun, sjá t.d. Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, Reykjavík 1999, 

bls. 204-208. 
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taka þetta skýrt fram, en nokkur vafatilvik höfðu komið upp um kjörgengi í 

nefndir á vegum sveitarfélaga.20 Í 1. mgr. 2. gr. laga nr. 5/1998 um kosningar 

til sveitarstjórna kemur fram að kosningarrétt við kosningar til sveitarstjórnar 

á hver íslenskur ríkisborgari sem náð hefur 18 ára aldri þegar kosning fer 

fram og á lögheimili í sveitarfélaginu. Í 2. og 3. mgr. 2. gr. eru síðan veittar 

vissar undanþágur frá skilyrðinu um ríkisborgararétt.  

Ekki er talið að skilyrði þessi eigi við um fulltrúa sem aðrir aðilar en 

sveitarstjórn tilnefna í nefndina, til dæmis verður að telja að sveitarstjórn geti 

ákveðið að heimila nemendum grunnskóla að tilnefna fulltrúa til setu í 

nefndum á vegum sveitarfélagsins.21 

Tímamarkið við mat á kjörgengisskilyrðum er við kosninguna sjálfa22 en 

rétt er að taka fram að uppfylli nefndarmaður ekki lengur kjörgengisskilyrðin 

missir hann jafnframt sæti sitt í nefndinni.23 Þetta sést greinilega í eftirfarandi 

áliti félagsmálaráðuneytisins. 
 

ÚFS 4. apríl 2001 (2001:28): Óskað var álits ráðuneytisins varðandi kjörgengi 
fulltrúa Norður-Héraðs í félagsmálanefnd Héraðs og Borgarfjarðar. Kjörinn 
aðalfulltrúi hafði flutt lögheimili sitt frá Norður-Héraði í Fellahrepp, en 
Fellahreppur átti einnig aðild að nefndinni. Í álitinu kom m.a.  eftirfarandi fram: 
„Við túlkun [3. mgr. 40. gr. svsl.] verður einnig að hafa hliðsjón af 2. mgr. 34. gr. 
sveitarstjórnarlaga, þar sem kemur fram að ef fulltrúi í sveitarstjórn missir 
kjörgengi skal hann víkja úr sveitarstjórninni. Þar sem það er skilyrði fyrir 
kosningarétti og kjörgengi til sveitarstjórnar að viðkomandi einstaklingur eigi 
lögheimili í sveitarfélaginu, hefur það ótvírætt í för með sér missi kjörgengis ef 
sveitarstjórnarmaður flytur lögheimili sitt úr sveitarfélaginu. Þetta gildir þó ekki 
þegar einungis er um að ræða flutning lögheimilis um stundarsakir, sbr. 4. mgr. 
24. gr. laganna. Ákvæði þessi gilda einnig um fulltrúa í nefndum, stjórnum og 
ráðum, sbr. 2. mgr. 47. gr. laganna. Sömu niðurstöðu má einnig ráða af 1. mgr. 
43. gr. laganna.‖ Engu var talið breyta að nefndin væri sameiginleg með fleiri 
sveitarfélögum og nefndarmaður flytti lögheimili sitt í annað sveitarfélag sem 
einnig væri aðili að nefndinni. 
 

                                                
20  Björn Friðfinnsson: Sveitarstjórnarlög nr. 8/1986 ásamt skýringum og athugasemdum, Reykjavík 

1989, bls. 17. 
21  Í æskulýðslögum nr. 70/2007 kemur t.d. fram að sveitarstjórnir hafi starfandi 

æskulýðsnefndir eða samsvarandi nefndir og skulu jafnframt hlutast til um að stofnuð séu 
ungmennaráð. Sesselja Árnadóttir nefnir að sveitarstjórn gæti ákveðið að heimila 
nemendum grunnskóla að tilnefna fulltrúa í æskulýðsnefnd. Sveitarstjórnarlögin ásamt 
skýringum og athugasemdum, bls. 97.  

22  Sú regla er talin gilda varðandi kosningar til Alþingis sbr. Gunnar G. Schram: 
Stjórnskipunarréttur, bls. 204. 

23  Sesselja Árnadóttir: Sveitarstjórnarlögin ásamt skýringum og athugasemdum, bls. 97. 
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b) Neikvæð kjörgengisskilyrði – kjörgengi starfsmanna. 

Í 4. mgr. 40. gr. er sett það neikvæða kjörgengisskilyrði að almennt eru 

starfsmenn fyrirtækja og stofnana sveitarfélaga ekki kjörgengir til setu í 

nefndum á vegum sveitarfélags. 

Í eldri sveitarstjórnarlögum nr. 8/1986 var sú regla í 59. gr. að forstöðu-

menn og aðrir stjórnendur fyrirtækja og stofnana sveitarfélags væru ekki 

kjörgengir í stjórnir þeirra stofnana er þeir starfa hjá. Við setningu laga nr. 

45/1998 var talið rétt að herða þessa reglu og í 42. gr. var upphaflega mælt 

fyrir um að reglan næði til allra starfsmanna fyrirtækja og stofnana. Var þetta 

gert til að koma í veg fyrir þá aðstöðu að forstöðumaður stofnunar teldist 

vanhæfur til setu í stjórn þeirrar stofnunar en undirmaður hans geti hins 

vegar setið í stjórninni.24 Ákvæðið var í framkvæmd túlkað samkvæmt 

orðanna hljóðan, þannig að á reglunni væru engar undantekningar varðandi 

starfssvið eða starfshlutfall.25  

Með breytingarlögum nr. 69/2004 var ákvæðið fært í 4. mgr. 40. gr. og 

veitt heimild til að víkja frá reglunni ef málefni vinnuveitanda eru einungis 

óverulegur þáttur í starfi viðkomandi nefndar og viðkomandi starfsmaður 

gegnir ekki starfi sem er þess eðlis að hætta sé á hagsmunaárekstrum þrátt 

fyrir nefndarsetu. Þrátt fyrir þessa breytingu er meginreglan áfram sú að 

starfsmenn eru ekki kjörgengir til setu í nefnd sem fer með málefni þeirrar 

stofnunar eða fyrirtækis sem þeir starfa hjá. Hér eru um undantekningarreglu 

að ræða sem ber að skýra þröngt og má gera ráð fyrir að sveitarstjórnir muni 

helst nýta sér þessa heimild þegar um er að ræða starfmenn sem ekki gegna 

stjórnunarhlutverki innan viðkomandi stofnunar.26 

Þessi hringferð löggjafans varðandi kjörgengisskilyrði er til þess fallin að 

valda óvissu og erfiðleikum í starfi sveitarstjórna. Á hinn bóginn má fallast á 

að hina eldri reglu skorti nauðsynlegan sveigjanleika og því var nauðsynlegt 

að innleiða undantekningarreglu. 

 

c) Reglan um almennt neikvætt hæfi 

Vert er að geta þess að gera þarf greinarmun á því hvort um geti verið að 

ræða missi kjörgengis eða vanhæfi í einstökum málum.27 Hins vegar hefur 

verið talið á grundvelli eðli máls og meginreglu þeirrar sem liggur til 

                                                
24  Alþt. 1997-98, A-deild, bls. 1977. 
25  Orðalag þetta kemur fram í áliti félagsmálaráðuneytisins ÚFS 12. mars 2002. 
26  Sesselja Árnadóttir: Sveitarstjórnarlögin ásamt skýringum og athugasemdum, bls. 98-99. 
27  Þetta kom til dæmis fram í áliti félagsmálaráðuneytisins ÚFS 5. mars 2001 (2001:18). 
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grundvallar hinum sérstöku hæfisreglum, að til sé óskráð réttarregla um 

almennt neikvætt hæfi til setu í nefndum.28 

Umboðsmaður Alþingis hefur margsinnis orðað regluna svo í álitum 

sínum að ekki skuli skipa þá menn til nefndarsetu, sem annað hvort er 

fyrirsjáanlegt að verði oft vanhæfir til meðferðar einstakra mála eða gegna 

stöðu, sem vegna ákveðinna tengsla við nefndina veldur sjálfkrafa að þeir 

geta ekki talist hæfir til að fjalla um sömu mál í báðum störfum.29 

Á slíka reglu hefur einnig reynt í úrskurði félagsmálaráðuneytisins30 þar 

sem tilvist reglunnar var staðfest og fram kom m.a. að ,,með almennum 

neikvæðum hæfisreglum er reynt að stuðla að því að fyrirfram sé minni hætta 

á að starfsmaður/nefndarmaður sé í slíkum tengslum við úrlausnarefni þau 

sem kunna að verða lögð fyrir stjórnvaldið að draga megi í efa óhlutdrægni 

hans við meðferð málanna.‖ 

Með því að hafa þessar reglur í huga við val í nefndir, ráð og stjórnir er 

unnt að minnka verulega líkurnar á að ýmis deilumál og kærur komi upp 

síðar varðandi störf viðkomandi nefndar.31 

3.3. Áskilnaður um sérstaka eiginleika eða þekkingu 

nefndarmanna – hæfnisskilyrði 

Bent hefur verið á að einn helsti kostur nefndakerfis sveitarfélaga sé að 

kerfið er lýðræðislegt og fjöldi íbúa í sveitarfélaginu er virkjaður til þátttöku.32 

Það leiðir af eðli sveitarstjórnarstigsins að í fjölda trúnaðarstarfa á vegum 

sveitarstjórna, þar á meðal í nefndir þær sem hér eru til umfjöllunar, er valið 

á pólitískum forsendum.33 Hins vegar verður hlutverk nefnda æ flóknara og 

sérhæfðara eftir því sem samfélagið þróast og sú spurning kann að vakna 

hvort gera ætti sérstakar kröfur um hæfni þeirra sem sitja í nefndum 

sveitarfélaganna. Stjórnkerfi sveitarfélaganna er reyndar byggt upp með þá 

hugsun að leiðarljósi að í nefndum sitji íbúar sveitarfélagsins, annað hvort 

kjörnir í almennum kosningum eða kosnir af hinum kjörnu fulltrúum og 

þessir „fulltrúar fólksins― eiga þess síðan kost að leita til embættismanna 

sveitarfélagsins þegar sérfræðiþekkingar er þörf. Þrátt fyrir þetta sjónarmið 

                                                
28  Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, Reykjavík 2005, bls. 48. 
29  Sjá t.d. UA frá 7. febrúar 1991 í máli nr. 500/1991, UA frá 23. desember 1996 í máli nr. 

1442/1995 og UA frá 10. ágúst 2008 í máli nr. 1968/1996. 
30  ÚFS 1998:99 frá 7. júlí 1998. 
31  Sesselja Árnadóttir: Sveitarstjórnarlögin ásamt skýringum og athugasemdum, bls. 98. 
32  Sigfús Jónsson: Stjórnun sveitarfélaga, bls. 20, Sigfús telur reyndar líka að kerfið leiði til þess 

að fólk með sérstök áhugasvið og sérþekkingu nýtist á sínu sviði. 
33  UA frá 20. desember 2005 í máli nr. 4572/2005. 
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kann krafan um sérfræðiþekkingu innan nefnda að eiga rétt á sér að minnsta 

kosti í einhverjum tilvikum. 

Í barnaverndarlögum nr. 80/2002 er í 11. gr. ákvæði um hvernig 

barnaverndarnefnd skuli skipuð. Í 3. mgr. kemur fram að um kjörgengi í 

barnaverndarnefnd fari eftir sömu reglum og um kjörgengi í sveitarstjórn en í 

2. mgr. kemur hins vegar m.a. fram að leitast ber við að kjósa lögfræðing í 

barnaverndarnefnd og enn fremur fólk með sérþekkingu á málefnum barna. 

Í ljósi þeirra viðkvæmu verkefna sem barnaverndarnefnd sinnir skv. lögum 

nr. 80/2002 eru þetta eðlileg skilyrði þar sem oft reynir á fagþekkingu í starfi 

barnaverndarnefnda, bæði lögfræðilega og annars konar sérfræðiþekkingu.34 

Ákvæði þessi setja hins vegar ekki ófrávíkjanleg skilyrði, heldur gera þá kröfu 

að sveitarstjórn leitist við að kjósa einstaklinga sem búa yfir þessari 

sérþekkingu. 

Spyrja mætti hvort mögulegt væri að taka slíka sérfræðinga út fyrir sviga á 

einhvern hátt, þannig t.d. að eitt sæti í barnaverndarnefnd væri frátekið fyrir 

lögfræðing sem væri kosinn meirihlutakosningu af sveitarstjórn en öðrum 

nefndarsætum væri úthlutað með hlutbundinni kosningu. Með öðrum 

orðum, gæti sveitarstjórn sett reglur um annað kosningafyrirkomulag til þess 

að tryggja sérfræðiþekkingu nefndar? 

Svarið við þessum hugleiðingum er í raun bæði já og nei. Sveitarstjórn 

getur vissulega komið sér saman um ákveðið fyrirkomulag á skipun nefndar. 

Samkvæmt 2. mgr. 40. gr. svsl. getur hver og einn sveitarstjórnarmeðlimur 

hins vegar krafist hlutbundinnar kosningar.  

Í norskum rétti er talið að sveitarstjórn geti ekki afmáð þennan rétt 

einstakra fulltrúa í sveitarstjórn með því að setja reglur sem koma í veg fyrir 

að hægt sé að nota reglur um hlutbundnar kosningar með hefðbundnum 

hætti. Þar eru nefndar reglur um ákveðnar hæfniskröfur eða t.d. að kjósa 

þurfi persónulega varamenn fyrir aðalmenn í viðkomandi nefnd. Séu slíkar 

reglur settar víkja þær ávallt fyrir kröfu sveitarstjórnarmanns um að fram fari 

hlutbundnar kosningar.35 

Sama niðurstaða ætti að leiða af reglum íslensks sveitarstjórnarréttar. 

Sveitarstjórn gæti líklega sett sér reglur í samþykktum um kosninga-

fyrirkomulag í nefndir, en slíkar reglur mega að sjálfsögðu ekki brjóta í bága 

við sveitarstjórnarlögin, þ.m.t. rétt sveitarstjórnarmanna til þess að óska eftir 

bundnum hlutfallskosningum, sbr. 2. mgr. 40. gr. svsl. Hins vegar er því enn 

ekki svarað hvort setja mætti ófrávíkjanlegar lagareglur um hæfnisskilyrði 

                                                
34  Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 693 . 
35  Berndt, Overå og Hove: Kommunalrett, bls. 178. 
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nefndarmanna, til dæmis þannig að orðalag barnaverndarlaganna um að leitast 

ætti við væri fjarlægt. Það mætti hins vegar vafalaust fara þá leið að láta annan 

aðila en sveitarstjórn sjá um að tilnefna einn nefndarmann með tilskilda 

hæfni. Álitaefni þetta tengist einnig reglum jafnréttislaga um jafnt 

kynjahlutfall í nefndum sem síðar verður fjallað um. Í Noregi hafa verið 

settar ítarlegar reglur um kynjakvóta í þarlend sveitarstjórnarlög. Þó að 

ákvæði þessi séu umdeild virðist að með þessum hætti megi setja í lög sér-

ákvæði um samsetningu nefnda og sérstaka eiginleika nefndarmanna sem 

setur rétti sveitarstjórnamanna til hlutbundinna kosninga vissulega ákveðnar 

skorður. 

3.4. Kjörtímabil nefnda 

Kjörtímabil nefnda sem sveitarstjórn kýs er að meginreglu hið sama og 

kjörtímabil sveitarstjórnar, skv. 1. mgr. 40. gr. Sveitarstjórn getur hins vegar 

ákveðið annað fyrirkomulag og einnig kann slíkt að leiða af sérákvæðum laga. 

Um fastanefndir sem mælt er fyrir í lögum gildir meginreglan nema annað 

komi fram í viðkomandi lögum.  

Nefndir halda umboði sínu eftir kosningar með sama hætti og sveitar-

stjórn, þar til ný sveitarstjórn tekur við sbr. 13. gr. laga nr. 5/1998 sbr. einnig 

13. gr. svsl. en þar segir m.a. að ný sveitarstjórn taki við störfum 15 dögum 

eftir kjördag. Fyrsti fundur nýrrar sveitarstjórnar skal haldinn eigi síðar en 15 

dögum eftir að sveitarstjórnin tekur við, eins og fram kemur í sömu 

ákvæðum. Þessar reglur geta leitt til þess að sveitarfélag sé án starfandi 

nefnda í allt að 15 daga, þ.e. eftir að ný sveitarstjórn tekur við og þar til hún 

heldur sinn fyrsta fund og kýs í nefndir á ný. Þó er talið að við 

sveitarstjórnarskipti geti sveitarstjórn ákveðið að framlengja í stuttan tíma 

kjörtímabil einstakra nefnda ef ekki tekst að ljúka kjöri í nefndir á fyrsta fundi 

nýkjörinnar sveitarstjórnar.36 Hér er þó um að ræða hina nýju sveitarstjórn og 

því breytir þessi regla ekki hinu mögulega 15 daga umboðsleysi nefnda.  

Í vissum tilvikum kunna einnig að vera til staðar sérákvæði í lögum um 

kjörtímabil nefnda, t.d. 5. mgr. 11. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 þar sem 

fram kemur að starfandi barnaverndarnefnd haldi umboði sínu þar til ný 

nefnd hefur verið skipuð.37  

                                                
36  Sesselja Árnadóttir: Sveitarstjórnarlögin ásamt skýringum og athugasemdum, bls. 95. 
37  Í athugasemdum með frumvarpi því er varð að lögunum kemur fram að þetta sé talin 

sjálfsögð regla Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 693. Ef reglan er sjálfsögð hvað varðar 
barnaverndarnefndir þá má hugsanlega velta fyrir sér hvort sama regla ætti að gilda um 
aðrar nefndir. 
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Hinar svokölluðu ad hoc nefndir sem fjallað er um í 5., 7. og 8. mgr. 40. gr. 

svsl. falla í raun undir meginregluna sem áður er rakin að því leyti að umboð 

þeirra fellur niður við lok kjörtímabils sveitarstjórnar en sveitarstjórn getur 

einnig ákveðið að marka þeim styttri starfstíma og afturkallað umboð þeirra 

hvenær sem er, sbr. 7. mgr. 40. gr. 

4. Lausn frá nefndarsetu og endurskipun 

4.1. Almennt 

Þegar hefur verið fjallað um mörg þau álitaefni sem tengjast 40. gr. svsl. um 

kosningar í nefndir, stjórnir og ráð. Til þess að veita heildstæðari mynd af því 

hvernig nefndir sveitarfélaga eru mannaðar þykir hins vegar rétt að víkja 

einnig nokkrum orðum að ákvæði 42. gr. svsl. Í þeirri grein er mælt fyrir um 

hvenær nefndarmaður getur beðist lausnar frá nefndarsetu og jafnframt 

hvernig standa ber að endurskipun í nefndir á meðan á skipunartíma þeirra 

stendur. Ákvæðið er tvær málsgreinar, svohljóðandi: 
 

Fulltrúum í nefndum, ráðum og stjórnum sveitarfélags, sem ekki eru aðal- eða 
varamenn í sveitarstjórn, er heimilt að segja af sér nefndarstörfum hvenær sem er 
á kjörtímabilinu. Aðrir fulltrúar geta óskað eftir því við sveitarstjórn að þeim 
verði veitt lausn tímabundið eða út kjörtímabilið á sama hátt og skv. 34. gr. 
 
Sveitarstjórn getur hvenær sem er á kjörtímabili ákveðið að skipta um fulltrúa í 
nefndum, ráðum og stjórnum sem hún kýs eða skipar ef ekki er um það 
ágreiningur innan sveitarstjórnar eða málefnalegar ástæður mæla með slíkri 
breytingu, svo sem ef nefndarmaður, án lögmætra forfalla, mætir ekki á fundi 
nefndar eða brýtur gegn þagnarskyldu. Enn fremur getur sveitarstjórnarmaður 
krafist þess að nefnd verði endurskipuð, svo sem ef breytingar verða á 
meirihlutasamstarfi á kjörtímabilinu. Sveitarstjórn er þó heimilt að hafna slíkri 
beiðni ef hún er bersýnilega tilefnislaus. Við framangreindar breytingar á skipan 
fulltrúa í nefndum, ráðum og stjórnum sveitarfélags skal kjósa alla fulltrúa að 
nýju og fer þá um kjör skv. 2. mgr. 40. gr. nema enginn ágreiningur sé innan 
sveitarstjórnar um breytingarnar. 
 

4.2. Lausn frá nefndarsetu  

Af því sem áður hefur komið fram um kosningar í nefndir og kjörgengi 

nefndarmanna má ráða að fulltrúum í nefndum má í grundvallaratriðum 

skipta í tvo hópa. Í fyrsta lagi eru það aðal- og varamenn í sveitarstjórn, þ.e. 

lýðræðislega kjörnir fulltrúar (eða varamenn þeirra), sem eiga iðulega sæti í 
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nefndum, en í öðru lagi er um að ræða aðra fulltrúa sem sveitarstjórn hefur 

kosið til starfans. Réttindi og skyldur þessara fulltrúa eru almennt þær sömu, 

sbr. 47. gr. svsl., en svo er þó ekki þegar kemur að lausn frá nefndarsetu. 

Í 1. málslið 1. mgr. 42. gr. svsl. kemur fram að fulltrúum í nefndum, 

ráðum og stjórnum sveitarfélags, sem ekki eru aðal- eða varamenn í sveitar-

stjórn, er heimilt að segja af sér nefndarstörfum hvenær sem er á kjör-

tímabilinu. Er þetta í samræmi við þá reglu sem fram kemur í 1. mgr. 33. gr. 

svsl. að einungis aðal- og varamönnum í sveitarstjórn er skylt að taka kjöri í 

nefnd, ráð eða stjórn á vegum sveitarfélagsins - e contrario er öðrum ekki skylt 

að taka kjöri og geta þar af leiðandi einnig sagt af sér nefndarstörfum án 

sérstakra skilyrða. 

Þeir nefndarfulltrúar sem eru aðal- eða varamenn í sveitarstjórn, geta 

óskað eftir því við sveitarstjórn að þeim verði veitt lausn frá nefndarstöfum 

tímabundið eða út kjörtímabilið á sama hátt og skv. 34. gr. svsl.38  

Við umfjöllun um þessar reglur ber að hafa í huga að í 1. mgr. 43. gr. svsl. 

segir að þegar aðalmaður í nefnd forfallast um stundarsakir skal varamaður hans 

taka sæti í nefndinni. Með þessu orðalagi er átt við tímabundin forföll, svo 

sem á einum fundi vegna annarra anna eða veikinda. Í slíkum tilvikum er því 

að sjálfsögðu óþarfi að nefndarmaður biðji um lausn frá störfum. Hvað fyrir-

sjáanleg, lengri tíma forföll varðar, svo sem um nokkurra mánaða skeið 

vegna námsleyfis, er rétt að viðkomandi nefndarfulltrúi fái tímabundna lausn 

frá störfum, skv. 34. gr.39 Sem dæmi um beitingu reglnanna má nefna að 

haustið 2008 bað Gísli Marteinn Baldursson, borgarstjórnarfulltrúi í 

Reykjavík um tímabundna lausn frá störfum til þess að stunda nám erlendis. 

Nánar tiltekið baðst hann tímabundinnar lausnar frá nefndarstörfum, skv. 1. 

mgr. 42. gr. sbr. 34. gr. svsl., en baðst ekki lausnar sem borgarstjórnar-

fulltrúi.40  

Skilyrði þess að sveitarstjórnarmanni verði veitt lausn frá störfum, skv. 

34. gr. svsl., er einkum að sveitarstjórnarmaður telji sig ekki geta gegnt 

skyldum sínum í sveitarstjórn án óhæfilegs álags. Lausn verður veitt annað 

                                                
38  Ákvæði þessu var breytt með lögum nr. 69/2004, en fyrir þá breytingu hafði komið upp 

ýmis konar ágreiningur þessu að lútandi, sbr. t.d. UA frá 4. september 1998 í máli nr. 
2211/1997. 

39  Sesselja Árnadóttir: Sveitarstjórnarlögin ásamt skýringum og athugasemdum, bls. 103. 
40  „Gísli Marteinn í ársleyfi frá borgarstjórn―, 12. ágúst 2008, www.visir.is og „Gísli Marteinn 

mun fljúga milli Skotlands og Reykjavíkur á borgarstjórnafundi―, 12. ágúst 2008, 
www.visir.is. Þess má einnig geta í sambandi við fyrri umfjöllun um kjörgengisskilyrði að 
Gísli Marteinn hélt lögheimili sínu hér í Reykjavík í samræmi við 1. mgr. 9. gr. laga nr. 
21/1990 um lögheimili, sem tekur til þeirra sem dveljast erlendis við nám. Þar með missti 
hann ekki kjörgengi, þrátt fyrir að búa ekki í sveitarfélaginu. 
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hvort til tiltekins tíma eða til loka kjörtímabils. Um beitingu ákvæðisins vísast 

almennt til skýringarrits Sesselju Árnadóttur um sveitarstjórnarlögin.41 Þó 

þykir rétt að fjalla lítillega um nýlegan úrskurð samgönguráðuneytisins þar 

sem reyndi á beitingu ákvæðisins. 
 

ÚSS42 21. júlí 2009 í máli nr. 29/2009: Bæjarfulltrúinn KS hafði beðið um lausn 
frá störfum sem forseti bæjarstjórnar Álftaness og sem bæjarfulltrúi og var sú 
beiðni samþykkt af sveitarstjórn. Nokkrum mánuðum síðar krafðist 
bæjarfulltrúinn þess að taka sæti í sveitarstjórninni að nýju en þeirri kröfu var 
hafnað af hálfu sveitarstjórnar. Einkum var deilt um hvort bæjarfulltrúanum 
hefði verið veitt lausn um tiltekinn tíma eða allt til loka kjörtímabilsins - 
bæjarfulltrúinn taldi að lausnin væri aðeins tímabundin og því ætti hann rétt á því 
að snúa aftur í sveitarstjórnina. 
Hvorki yfirlýsing bæjarfulltrúans né bókun sveitarstjórnar um lausn frá störfum 
voru taldar skýrar hvað þetta atriði varðar. Niðurstaða ráðuneytisins réðst hins 
vegar af því hver ætti að bera hallann af þessum óskýrleika. Í úrskurðinum segir: 
„Þá telur ráðuneytið einnig að ábyrgð sveitarstjórnar sem stjórnvalds sé nokkur í 
málum sem þessum. Sveitarstjórn ber að meta hvort skilyrði 34. gr. séu fyrir 
hendi og í kjölfarið að afgreiða viðkomandi lausnarbeiðni. [...] Þá er einnig til 
þess að líta að þótt yfirlýsing KS [...] sé um margt óskýr þá sé ekki unnt að láta 
þann óskýrleika vera grundvöll þess að KS hafi ekki lengur hið lýðræðislega 
umboð sitt til þess að sitja í bæjarstjórn Álftaness.― 

 

Vel má fallast á þennan rökstuðning, sem tekur einkum mið af hinu 

lýðræðislega umboði sveitarstjórnarmanna, og leggur umtalsverðar skyldur á 

sveitarstjórnina til þess að standa með löglegum hætti að lausn sveitar-

stjórnarmanna. Hins vegar er athyglisvert að úrskurður þessi er í nokkru 

ósamræmi við eldri úrskurð félagsmálaráðuneytisins þar sem málsatvik voru 

að miklu leyti sambærileg og einnig var deilt um hvort lausn væri tímabundin 

eða til loka kjörtímabilsins. 
 

ÚFS 11. desember 1990 (1990:64): „Það er skoðun ráðuneytisins að orðalagið í 
bréfi Jóns T. Ragnarssonar frá 15. ágúst 1990 verði ekki skilið á annan veg en 
þann, að þar sé farið fram á endanlega lausn frá þar tilgreindum störfum, það er 
til loka yfirstandandi kjörtímabils. Að öðrum kosti hefði honum borið að taka 
fram sérstaklega til hvaða tíma beðist væri lausnar. Þar sem það var ekki gert 
ber að líta svo á að samþykkt hreppsnefndar Suðureyrarhrepps um að veita Jóni 
T. Ragnarssyni lausn að eigin ósk frá störfum hreppsnefndarmanns, þar með 

                                                
41  Sesselja Árnadóttir: Sveitarstjórnarlögin ásamt skýringum og athugasemdum, bls. 84-85. 
42  Vísað er til úrskurða og álita samgönguráðuneytisins í sveitarstjórnarmálum með 

skammstöfuninni ÚSS, dagsetningu og málsnúmeri. Úrskurðirnir eru aðgengilegir á 
heimasíðu ráðuneytisins.  
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talið oddvita og nefndarmanns, sem gerð var á aukafundi hreppsnefndarinnar 
hinn 16. ágúst 1990, hafi verið lögmæt og falið í sér að nefndur Jón væri leystur 
frá framangreindum störfum til loka yfirstandandi kjörtímabils.― [Áherslur 
mínar.] 
 

Í þessu áliti var afstaða ráðuneytisins fremur sú að það væri á ábyrgð þess 

sveitarstjórnarfulltrúa sem biðst lausnar að tiltaka hvort beiðnin taki til tíma-

bundinnar lausnar eða til lausnar til loka kjörtímabils. Þó að rök styðji 

vissulega hina breyttu afstöðu af hálfu úrskurðaraðilans þá verður að segjast 

að hún var ófyrirsjáanleg í ljósi hins eldri úrskurðar.43 

Þó að hér hafi ekki verið fjallað ítarlega um beitingu 34. gr. svsl. þá er 

ljóst að sveitarstjórn ber verulega ábyrgð á því að staðið sé rétt að lausn 

sveitarstjórnarfulltrúa og á það einkum við um lausn þeirra nefndarfulltrúa 

sem eru aðal- og varamenn í sveitarstjórn. 

4.3. Endurskipun sveitarstjórnar í nefndir 

a) Heimildir sveitarstjórnar til þess að skipta um fulltrúa í nefndum 

Ákvæði 2. mgr. 40. gr. fjallar um heimildir sveitarstjórnar til þess að skipta 

um fulltrúa í nefndum og skipa þær upp á nýtt. Þessum reglum var breytt 

talsvert með lögum nr. 69/2004 en orðalag eldra ákvæðis opnaði möguleika á 

því að meirihluti sveitarstjórnar gæti misbeitt valdi sínu til þess að víkja full-

trúum minnihlutans úr nefndum.44 

Samkvæmt ákvæðinu er sveitarstjórn í fyrsta lagi heimilt að skipta um 

fulltrúa í nefndum ef ekki er ágreiningur um það innan sveitarstjórnar. 

Áskilnaður um að ekki sé ágreiningur innan sveitarstjórnar endurspeglar það 

markmið með lagabreytingunum 2004 að veita nefndarmönnum minnihluta 

sveitarstjórnar aukna vernd. Þessi hluti ákvæðisins mun væntanlega einkum 

eiga við þegar skipt er um fulltrúa í nefndum sem ekki eiga jafnframt sæti í 

sveitarstjórninni og augljóslega þegar sveitarstjórnarfulltrúi er samþykkur því 

að hætta setu í nefnd eða flytja sig í aðra nefnd.  

Heimild þessi nær augljóslega því markmiði að meirihluti sveitarstjórnar 

getur ekki beitt henni til þess að skipta út fulltrúa minnihlutans. Hins vegar er 

ekki jafnljóst að með þessu sé minnihlutanum (né reyndar meirihlutanum ef 

út í það er farið) tryggður nægilega skýr réttur til þess að skipta um sína eigin 

                                                
43  Að vísu var sá munur á úrskurðunum tveimur að í hinum eldri taldi ráðuneytið yfirlýsingu 

sveitarstjórnarmannsins skýra um að beðist væri endanlegrar lausnar, en í hinum yngri var 
talið að vafi væri á því hvernig bæri að skilja yfirlýsinguna. Aðalatriðið er hins vegar hver 
ber ábyrgð á lausnarbeiðninni og skýrleika hennar. 

44  Alþt. 2003-04, A-deild, bls. 4997-4998. 



Kosningar í nefndir, ráð og stjórnir sveitarfélaga… 191 

 

  

fulltrúa. Önnur framboð innan sveitarstjórnarinnar gætu þannig alltaf skapað 

þann ágreining sem ákvæðið vísar til og komið í veg fyrir skipti á nefndar-

fulltrúum. Við þessum ágalla er hugsanlega unnt bregðast með beitingu 

annarra efnisatriða 2. mgr. 42. gr. svsl. eins og nánar verður útskýrt hér að 

neðan. 

Í öðru lagi er sveitarstjórn heimilt að skipta um fulltrúa í nefndum þar sem 

málefnalegar ástæður krefjast þess, t.d. ef nefndarmaður hefur brotið gegn 

skyldum sínum. Í athugasemdum með frumvarpi því sem varð að breytingar-

lögum nr. 69/2004 eru nefnd sem dæmi brot gegn mætingarskyldu á 

nefndarfundi og trúnaðarskyldu, sbr. 27. og 32. gr. svsl. Þar kemur einnig 

fram að ekki sé ætlast til þess að sveitarstjórn grípi til þessa úrræðis nema 

nauðsyn beri til og að undangenginni áminningu þar sem það á við.45 Í 

þessum tilvikum nægir samþykki einfalds meirihluta sveitarstjórnar til þess að 

víkja nefndarfulltrúa frá störfum og því er a.m.k. einhver hætta á því að 

meirihluti sveitarstjórnar geti misbeitt ákvæðinu. Þó virðast slík álitamál ekki 

hafa komið til kasta ráðuneytis sem úrskurðaraðila, enn sem komið er. 

Orðalag í úrskurði samgönguráðuneytisins frá árinu 2008 vekur nokkra 

athygli í ljósi þeirra tveggja atriða sem hér hafa verið rædd. 
 

ÚSS 21. október 2008 í máli nr. 50/2008: Málið laut að breytingum á samþykktum 
sveitarfélags í kjölfar breytinga á meirihlutasamstarfi og í raun var ekki deilt um 
heimildir til þess að endurskipa í nefndir. Ráðuneytið vék þó stuttlega að 2. mgr. 
42. gr. svsl., m.a. með þessum orðum: „Í 2. mgr. 42. gr. kemur skýrt fram að 
sveitarstjórn geti hvenær sem er á kjörtímabili ákveðið að skipta um fulltrúa í 
nefndum, ráðum og stjórnum svo framarlega sem málefnalegar ástæður mæla 
með því og ekki sé ágreiningur um slíkt innan sveitarstjórnar.― 

 

Í síðasttilvitnuðum orðum virðist ráðuneytið ekki gera nauðsynlegan 

greinarmun á þeim tveimur efnisatriðum sem rakin hafa verið, þ.e. að annars 

vegar er heimilt að skipta um nefndarfulltrúa þegar ekki er ágreiningur innan 

sveitarstjórnar en hins vegar þegar málefnalegar ástæður mæla með því – og í 

slíkum tilvikum getur verið um ágreining að ræða. 

Í þriðja lagi er sveitarstjórn heimilt að gera breytingar á nefndaskipan ef 

breytingar verða á meirihlutasamstarfi innan sveitarstjórnar á kjörtímabilinu 

eða aðrar sambærilegar ástæður eru fyrir hendi. Hér er um nauðsynlega og 

eðlilega reglu að ræða, a.m.k. í ljósi þess að ekki er heimilt að boða til nýrra 

sveitarstjórnarkosninga á meðan á hinu fjögurra ára kjörtímabili stendur. 

Reglan er sett fram á þann hátt að hver sveitarstjórnarmaður getur krafist 

                                                
45  Alþt. 2003-04, A-deild, bls. 4997-4998. 
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þess að nefnd sé endurskipuð, en með þessu er tryggt að minnihluti í 

sveitarstjórn getur einnig nýtt sér heimild til þess að endurskipa í nefndir.46 Þá 

kemur fram að til þessa getur komið svo sem ef breytingar verða á meirihluta-

samstarfi og er þannig ljóst að heimildin er ekki einskorðuð við slíkar 

aðstæður. Í ljósi þeirra takmarkana sem í raun leiða af notkun fyrstu 

heimildarinnar sem nefnd var til þess að skipta út nefndarfulltrúum, þ.e. 

þegar enginn ágreiningur er um slík skipti, þá er væntanlega ekki tilefni til 

þess að einskorða þá heimild sem hér er fjallað um við meirihlutaskipti. Hér 

má hugsa sér tilbúið dæmi: 
 

Í sveitarfélaginu Z á X-listi 4 fulltrúa í sveitarstjórn en Y-listi 3 fulltrúa. Upp 
hefur komið djúpstæður ágreiningur í skipulagsmálum milli A, fulltrúa Y-lista í 
skipulagsnefnd sem ekki á sæti í sveitarstjórn annars vegar og 
sveitarstjórnarfulltrúa listans hins vegar. Því hefur Y-listi ákveðið að skipta um 
fulltrúa í skipulagsnefnd. Sveitarstjórnarfulltrúar Y-lista geta hins vegar ekki skipt 
um fulltrúa á grundvelli samstöðu í sveitarstjórn, þar sem skoðanir A í 
skipulagsmálum falla vel að stefnu X-listans og því samþykkir X-listi ekki skiptin. 
Reynir þá á hvort sveitarstjórnarfulltrúar Y-lista geta krafist endurskipunar 
nefndarinnar og hlutbundinna kosninga, sbr. framangreint.47  

 

Í slíku tilviki virðist rökrétt að skýra 2. mgr. 42. gr. svsl. með þeim hætti að 

sveitarstjórnarfulltrúum Y-lista í dæminu væri heimilt að krefjast 

endurskipunar í nefndina. Með öðrum orðum ber að varast að skýra þessa 

heimild of þröngt, sér í lagi þegar virt er að í raun eru það sveitar-

stjórnarfulltrúarnir sjálfir sem hafa lýðræðislegt umboð til þess að beita þeim 

valdheimildum og sinna þeim verkefnum sem sveitarfélaginu er falið. Þessi 

aðferð – að endurskipa í nefndina – virðist hins vegar einnig vera 

raunhæfasta leiðin ef framboðslisti hefur hug á að kjósa sinn eigin 

sveitarstjórnarfulltrúa út úr nefndum.  

                                                
46  Í upprunalegu frumvarpsákvæði var þessi heimild bundin við sveitarstjórn og þurfti því 

meirihlutastuðning. Alþt. 2003-04, A-deild, bls. 4992. Gat þá meirihluti í sveitarstjórn náð 
fram skiptum á sínum fulltrúa með því að ákveða að endurskipa nefndina, en 
minnihlutinn hefði þurft að ná samþykki allra í sveitarstjórn til að skipta út sínum fulltrúa. 
Sjá „Umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga um frumvarp til laga um breytingu á 
sveitarstjórnarlögum nr. 45/1998 með síðari breytingum, 856. mál.― Alþingi, erindi nr. Þ. 
130/2299, komudagur 4.5.2004, bls. 2.  

47  Deila má um hversu raunhæf slík dæmi eru, en eftir reynslu síðustu missera og ára í 
sveitarstjórnarmálum, t.d. í höfuðborginni, virðast ýmsar ófyrirsjáanlegar aðstæður geta 
komið upp. Því er að sjálfsögðu nauðsynlegt að lögin veiti svör við þeim álitaefnum sem 
upp geta komið.  



Kosningar í nefndir, ráð og stjórnir sveitarfélaga… 193 

 

  

Af framangreindu virðast því rök standa til þess að heimild sveitar-

stjórnarmanns til þess að krefjast endurskipunar nefndar eigi við í þeim 

tilvikum þar sem nefndarfulltrúi hefur glatað stuðningi innan sveitarstjónar, 

hvort sem það verður rakið til meirihlutaskipta eða annars konar (pólitísks) 

ágreinings. 

Annað álitaefni kom upp í tíð eldra ákvæðis um endurskipun í nefndir og 

virðist hafa ríkt nokkur óvissa um gildissvið þeirra reglna sem hér er fjallað 

um.  
 

ÚFS 25. júní 1999 (1999:55): Í málinu var deilt um heimild bæjarstjórnar 
Grindavíkurkaupstaðar til að afturkalla umboð sitjandi stjórnarmanns í Hitaveitu 
Suðurnesja og tilnefna nýjan. Deilan kom upp í kjölfar þess að breytingar urðu á 
meirihlutasamstarfi í Grindavík.  
Í úrskurðinum segir: „Við kosningu fulltrúa í nefndir, ráð og stjórnir samkvæmt 
6. mgr. 40. gr. sveitarstjórnarlaga gildir almennt sú regla að fara skal eftir þeim 
lögum eða samþykktum sem gilda um viðkomandi stjórnvald. [...] Í 7. gr. laga nr. 
100/1974 kemur fram að fulltrúar sveitarfélaga í stjórn Hitaveitu Suðurnesja 
skulu kjörnir til fjögurra ára. Kjörtímabil hefst hinn 1. ágúst, næstan eftir 
almennar sveitarstjórnarkosningar og lýkur 31. júlí fjórum árum síðar. […] Með 
hliðsjón af öllu framansögðu er niðurstaða ráðuneytisins því sú, að afdráttarlaust 
orðalag sérákvæðis 7. gr. laga nr. 100/1974 gangi framar almennu ákvæði 4. mgr. 
40. gr. sveitarstjórnarlaga. Var Grindavíkurkaupstað því óheimilt, eins og atvikum 
var háttað í máli þessu, að afturkalla einhliða umboð fulltrúa síns og varamanns 
hans í stjórn Hitaveitu Suðurnesja.― 
 

Í 4. mgr. 40. gr. svsl. sagði að sveitastjórn væri „heimilt að skipta um fulltrúa í 

nefndum hvenær sem er á kjörtímabili nefndar, svo sem þegar nefndarmenn 

njóta ekki lengur trausts meiri hluta þeirra sem sæti eiga í sveitarstjórn.― Hér 

verður lýst nokkrum efasemdum um að túlkun ráðuneytisins í ofangreindum 

úrskurði fái staðist, þar sem hæpið er að ákvæði í sérlögum um kjörtímabil 

nefndarfulltrúa fái með svo afgerandi hætti hnikað heimildum sveitarstjórnar 

til þess að endurskipa í nefndir. Má m.a. benda á að eins og fram hefur 

komið er almennt kjörtímabil nefnda sveitarfélaga jafnlangt kjörtímabili 

sveitarstjórnar, þ.e. fjögur ár. Því verður ekki séð hvernig „sérákvæði― 7. gr. 

laga nr. 100/1974 um fjögurra ára kjörtímabil gat haft svo mikil áhrif á 

niðurstöðuna enda staðfestir ákvæðið einungis meginregluna um kjörtímabil 

nefndarfulltrúa sveitarfélaga. Hins vegar er það rétt sem einnig kemur fram í 

úrskurðinum að samkvæmt reglugerð um Hitaveitu Suðurnesja skyldu 

eigendur tilnefna nýja fulltrúa til setu í stjórn veitunnar á aðalfundi. Hér verður 

talið að slíkt reglugerðarákvæði geti gengið framar ákvæðum svsl. að því leyti 

að ný kosning fulltrúa í stjórn tekur þá ekki gildi nema hún sé samþykkt með 
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réttum hætti á aðalfundi. Hið sama myndi einnig eiga við t.d. um stjórnir 

hlutafélaga í eigu sveitarfélaga, sbr. einnig ákvæði hlutafélagalaga. Á þessum 

grundvelli má því líklega fallast á niðurstöðu ráðuneytisins en heppilegra 

hefði verið að leggja meiri áherslu á þennan þátt rökstuðningsins. Niðurstaða 

á þessum grunni ætti að vera sú sama samkvæmt núgildandi 2. mgr. 42. gr. 

svsl. en orðalag núgildandi ákvæðis virðist hins vegar vera nægilega skýrt til 

þess að ákvæði sérlaga líkt og það sem var til skoðunar um kjörtímabil 

stjórnarmanna geta ekki gengið framar.48  
 

b) Hvernig ber að standa að breytingum á nefndaskipan? 

Í lokamálslið 2. mgr. 42. gr. svsl. segir að við framangreindar breytingar á 

skipan fulltrúa í nefndum, ráðum og stjórnum sveitarfélags skal kjósa alla 

fulltrúa að nýju og fer þá um kjör skv. 2. mgr. 40. gr. nema enginn 

ágreiningur sé innan sveitarstjórnar um breytingarnar. Er þannig mælt fyrir 

um að kjósa nefndina í heild í hlutbundnum listakosningum, jafnvel þó að 

einungis eigi að skipta út einum nefndarfulltrúa. Hins vegar er sú 

undantekning gerð að ef enginn ágreiningur er innan sveitarstjórnar þá eru 

slíkar kosningar óþarfi. 

Ákvæði þetta tók talsverðum breytingum í meðförum Alþingis, en 

upprunalegt ákvæði í frumvarpi gerði ráð fyrir talsvert flóknari reglum við 

skipti á einstökum nefndarmönnum.49 Við breytingar þingsins var einkum 

tekið mið af umsögn og tillögu Sambands íslenskra sveitarfélaga og varð 

tillaga sambandsins óbreytt að lögum.50  

Regla laganna er því einföld að þessu leyti og tryggir að valdahlutföll í 

nefndum haldast óbreytt, þrátt fyrir skipti á nefndarfulltrúum. 

4.4. Ályktanir 

Þær reglur svsl. sem raktar hafa verið og varða lausn frá nefndarstörfum og 

endurskipan í nefndir felast að mestu leyti í tilvísunum til annarra ákvæða 

svsl., einkum 34. gr. og 40. gr. Því ætti beiting þeirra að ganga nokkuð 

snurðulaust fyrir sig, þó að hér sé óneitanlega um að ræða aðstæður þar sem 

fremur líklegt verður að teljast að ágreiningur komi upp. Þá virðist vera unnt 

að tryggja skynsamlegri og rökréttari beitingu reglna um skipti á 

                                                
48  Hins vegar er að sjálfsögðu mögulegt að annars konar sérákvæði um skipan nefnda og 

breytingar á nefndarskipan geti gengið framar ákvæðum svsl. 
49  Alþt. 2003-04, A-deild, bls. 4992.  
50  Sjá „Umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga um frumvarp til laga um breytingu á 

sveitarstjórnarlögum nr. 45/1998 með síðari breytingum, 856. mál.― Alþingi, erindi nr. Þ. 
130/2299, komudagur 4.5.2004.  
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nefndarfulltrúum með því að játa sveitarstjórnarfulltrúum fremur rúman rétt 

til þess að krefjast þess að nefndir séu endurskipaðar í heild. 

5. Sérstakur áskilnaður um jafnt hlutfall kynja í nefndum - 
kynjakvóti 

5.1. Almennt 

Umræða um jafnrétti kynjanna hefur verið nokkuð áberandi hér á landi 

undanfarin ár, meðal annars í sambandi við hlutföll kynjanna í stjórnmálum. 

Ýmsir hafa bent á að hlutur kvenna í stjórnmálum, m.a. hvað varðar setu á 

Alþingi og í sveitarstjórnum hafi verið rýr og rætt hefur verið um kosti og 

galla þess að setja einhvers konar reglur með það að markmiði að breyta 

þessum hlutföllum. Í þessu sambandi hefur einnig verið rætt um nefndir og 

stjórnir á vegum hins opinbera. Nokkur tíðindi urðu í þessari umræðu við 

gildistöku nýrra jafnréttislaga nr. 10/2008 og verður fjallað um reglur laganna 

hér að aftan. Nánar tiltekið verður fjallað um samspil jafnréttislaga og 

sveitarstjórnarlaga, einkum 40. gr. um kosningar í nefndir, ráð og stjórnir. 

En fyrst er rétt að kanna hvort um raunverulegt vandamál er að ræða? 

Eru kynjahlutföllin skökk, eða er orðræðan hlaupin með fólk í gönur? Þá 

kann einhver að spyrja hvort nauðsynlegt (eða æskilegt) sé að jafna þessi 

hlutföll. Og hvaða leiðir er þá unnt að fara í þessum efnum? Hér verður 

leitast við að svara þessum spurningum m.a. með því að líta til Noregs þar 

sem settar hafa verið framsæknar og ítarlega útfærðar reglur í þessu sambandi 

sem stefna að því að hlutur hvors kyns sé ekki lægri en 40%. Umfjöllunin 

verður sem fyrr miðuð við nefndir sveitarfélaga.  

5.2. Töluleg samantekt á aðstæðum hér á landi. 

Jafnréttisstofa hefur gert tölulega úttekt á kynjaskiptingu sveitarstjórna og 

nefnda á ráða á þeirra vegum.51 Í kosningum vorið 2006 var kosið um 529 

sveitarstjórnarsæti, þar af hlutu 339 karlar kosningu, eða 64,1%, og 190 

konur, eða 35,9%. Í um 30 sveitarfélögum var hlutur annars kyns 0-29% og í 

7 sveitarfélögum til viðbótar var hlutur annars kyns milli 30-39% af kjörnum 

sveitarstjórnarfulltrúum. 

Fyrir áðurnefndar kosningar 2006 gerðu félagsmálaráðuneytið og 

Jafnréttisstofa úttekt á kynjahlutföllum í stjórnum, nefndum og ráðum á 

                                                
51  Sjá má niðurstöðurnar á www.jafnretti.is/jafnretti/?D10cID=ReadDocument&ID=52, heimsótt 

2.9.2009. 
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vegum sveitarfélaganna. Spurningalistar voru sendir öllum sveitarfélögum og 

alls 58% af 98 sveitarfélögum landsins (sem þá voru) svöruðu fyrirspurninni 

en í þeim búa 91,5% íbúa landsins og gefur þetta því ágæta mynd af stöðu 

mála. Af þeim sem svöruðu voru samtals 4048 fulltrúar í stjórnum, ráðum og 

nefndum á vegum sveitarfélaganna. Þar af 1549 konur, eða 38,3% og 2499 

karlar, eða 61,7%. 

Jafnréttisstofa skipti sveitarfélögunum sem svöruðu könnuninni í þrjá 

hópa: Alls töldust 18 sveitarfélög vera með jafna (þ.e. innan 60/40 hlutfalla) 

kynjaskiptingu, þá hallaði á annað kynið (þ.e. hlutföll annars kyns voru 30-

39%) í 28 sveitarfélögum og í 11 sveitarfélögum var um mjög ójafna 

kynjaskiptingu að ræða (þ.e. hlutur annars kyns var undir 29%).52 
 
 

 
 

Mynd 1. Kynjahlutföll í nefndum sveitarfélaga 2006 

Athyglisverðustu niðurstöður úttektarinnar að mati Jafnréttisstofu voru 

eftirfarandi: 

 

 Í 11 af þeim sveitarfélögum sem svöruðu var hlutur annars kyns á bilinu 0-

29% og í þeim öllum hallaði á konur. 

 Konur voru meirihluti fulltrúa í 4 sveitarfélögum. 

 Í tveimur sveitarfélögum var hlutur karla undir 39%.  

 Í þremur sveitarfélögum var kynjaskiptingin nákvæmlega jöfn en 18 voru 

innan 40%-60%. 

                                                
52 Jafnréttisstofa hefur einnig birt svokallað Jafnréttiskort á vefsíðu sinni og má þar sjá 

niðurstöðurnar eftir landshlutum. Sjá 
www.jafnretti.is/jafnretti/?D10cID=ReadDocument&ID=52. 



Kosningar í nefndir, ráð og stjórnir sveitarfélaga… 197 

 

  

 Þar sem kynjaskiptingin var ójöfnust voru konur 16,7% fulltrúanna. 

 Lægsta hlutfall karla var 29,2%. 

 

Þó að útkoma könnunarinnar hvað varðar heildarkynjahlutföll í nefndum 

sveitarfélaga á Íslandi hafi verið nálægt 60/40 skiptingu, eins og áður var 

rakið, þá er augljóst að víða hallar töluvert á konur hvað varðar fjölda 

nefndarfulltrúa. Þannig eru í raun aðeins um 30% af þeim sveitarfélögum 

sem svöruðu könnuninni með hlutfallsskiptingu innan 60/40.53  
 

5.3. Hvers vegna ætti að jafna hlutföll kynjanna? 

Umræður um hvers vegna æskilegt sé að karlar og konur taki að jafnmiklu 

leyti þátt í stjórnmálum og ákvarðanatöku hins opinbera sem og á öðrum 

sviðum falla að mestu leyti utan greinar þessarar. Löggjafinn hefur reyndar 

fyrir löngu markað þá stefnu að gæta eigi að jafnri stöðu kvenna og karla við 

skipanir í störf og nefndir. Sú umfjöllun sem hér fer á eftir lýtur einkum að 

útfærslu þeirra reglna sem teljast gildandi réttur og tengist ekki nema með 

óbeinum hætti þeim (siðferðilega) grundvelli sem reglur um jöfn kynjahlutföll 

byggja á.  

Hér verður því ekki færður fram eiginlegur rökstuðningur fyrir (eða gegn) 

tilvistarrétti reglna um jafnt hlutfall kynja í nefndum, eða annarra sértækra 

aðgerða til þess að auka jafnrétti. Hins vegar verður vikið að örfáum atriðum 

sem varða hinn efnislega grundvöll reglnanna, samhengisins vegna.  

Í fyrsta lagi ber að hafa í huga við alla umfjöllun á þessu sviði að 

bakgrunnur reglnanna er að sjálfsögðu barátta kvenna fyrir grundvallar-

mannréttindum. Jafnrétti er verndað af 65. gr. stjórnarskrárinnar og jafn 

réttur karla og kvenna er sérstaklega tryggður í 2. mgr. ákvæðisins.54 Þessi 

réttindi njóta einnig verndar alþjóðlegra mannréttindasáttmála, t.d. í ákvæði 

14. gr. mannréttindasáttmála Evrópu um jafnræði, sbr. lög nr. 62/1994, sem 

                                                
53  Að þessu virtu verður að gera athugasemdir við fullyrðingu Sambands íslenskra 

sveitarfélaga í innsendu erindi til þingnefndar Alþingis vegna umfjöllunar um frumvarp 
það sem varð að jafnréttislögum nr. 10/2008, „Umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga 
um frumvarp til laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla―. Alþingi, erindi nr. Þ. 
135/328, komudagur 22. nóvember 2007. Í erindinu segir m.a.: „Samband íslenskra 
sveitarfélaga og sveitarfélögin í landinu leitast almennt við að tilnefna og skipa sem 
jafnastan fjölda kvenna og karla í nefndir―. Meðal annars á þessum grundvelli taldi 
Sambandið ekki rétt að setja jafn fortakslaust ákvæði um kynjahlutföll í nefndum og gert 
var. Eins og niðurstöður könnunar Jafnréttisstofu bera með sér, þá er lítið hald í 
fullyrðingum um að sveitarfélög hafi leitast við að skipa jafnmargar konur og karla í nefndir. 

54  2. mgr. 65. gr. stjskr. hljóðar svo: „Konur og karlar skulu njóta jafns réttar í hvívetna.― 
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og í ákvæði 26. gr. alþjóðasamnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi,55 

og einnig með margvíslegum hætti í samningi Sameinuðu þjóðanna um 

afnám allrar mismununar gegn konum.56 Jafnframt má vísa til ákvæða í 

síðastnefndum samningi, og í mannréttindasáttmála Evrópu, um frjálsar 

kosningar og rétt til þátttöku í stjórnmálum. 

Íslenska ríkinu og öllum örmum þess ber skylda til þess að tryggja að allir 

fái notið þessara réttinda, bæði að lögum og í reynd – vernd mannréttinda 

verður að vera bæði raunhæf og virk.57  

Í öðru lagi má benda á hin mikilvægu tengsl jafnréttis og lýðræðis. Að svo 

stöddu verður látið nægja að vísa til Evrópusáttmála um jafna stöðu kvenna 

og karla í sveitarfélögum og héruðum frá árinu 2005.58 Fyrsti hluti sáttmálans 

hefur yfirskriftina „meginreglur― og hljóðar þriðja meginreglan svo: 
 

Jöfn þátttaka kvenna og karla í ákvarðanatöku er forsenda lýðræðislegs 
þjóðfélags.   
Rétturinn til jafnrar stöðu kvenna og karla krefst þess að sveitar- og 
héraðsstjórnir beiti öllum tiltækum ráðum og innleiði allar viðeigandi aðferðir til 
að vinna að jöfnum hlutföllum og jafnri þátttöku kvenna og karla á öllum sviðum 
ákvarðanatöku. 

 

Í þriðja hluta sáttmálans („Lýðræðisleg ábyrgð―) kemur ennfremur fram: 

 
Undirritaður viðurkennir réttinn til jafnrar stöðu kvenna og karla sem 
grundvallarforsendu lýðræðis og að lýðræðislegt þjóðfélag hafi ekki efni á því að 
líta framhjá hæfni, þekkingu, reynslu og sköpunarkrafti kvenna. Í þessu 
augnamiði verður hann að tryggja, á grundvelli jafnréttis, að konur með ólíkan 
bakgrunn og á ólíkum aldri, séu með, þær eigi fulltrúa og taki þátt, á öllum 
sviðum pólitískrar og opinberrar ákvarðanatöku.  

 

Örlítið nánar verður vikið að tengslum jafnréttis, kynjakvóta og lýðræðis 

hvað varðar samspil sveitarstjórnar- og jafnréttislaga hér að aftan. 

                                                
55  Sbr. auglýsingu í C-deild Stjórnartíðinda nr. 10/1979.  
56  Sbr. auglýsingu í C-deild Stjórnartíðinda nr. 5/1985. 
57  Sjá Róbert R. Spanó: „Kröfugerð í málum gegn ríkinu og stjórnskipuleg valdmörk 

dómstóla―. Tímarit lögréttu, 2005, 1.tbl., bls. 30. 
58  Sáttmálinn er aðgengilegur á vefsíðu Sambands íslenskra sveitarfélaga, www.samband.is, 

undir „Alþjóðleg- og EES mál―. Hann var saminn og unninn innan vébanda 
Evrópusamtaka sveitarfélaga og héraða, sem Samband íslenskra sveitarfélaga er aðili að. 
Yfir 750 sveitarfélög og héruð í 21 landi hafa undirritað sáttmálann en einungis tvö íslensk 
sveitarfélög: Mosfellsbær og Akureyrarkaupstaður. 
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Í þriðja lagi er rétt að hafa í huga að við setningu núgildandi jafnréttislaga 

viðurkenndi löggjafinn þá staðreynd að jafnrétti kynjanna hefur ekki náðst, 

eða eins og Jóhanna Sigurðardóttir, þá félagsmálaráðherra og framsögu-

maður frumvarpsins, orðaði það: 
 

…það eru nær 50 ár síðan sett voru jafnréttislög sem ekki hefur verið farið eftir. 
Það hefur verið reynt að nálgast þetta með jákvæðum hætti í jafnréttislögum en 
það hefur ekki dugað til… Það hafa allar aðrar leiðir til þess að ná árangri í 
jafnréttislögunum verið reyndar, allar aðrar en þær sem nú á að fara.59 

 

Í 2. gr. jafnréttislaga eru sértækar aðgerðir skilgreindar sem „sérstakar 

tímabundnar aðgerðir sem ætlað er að bæta stöðu eða auka möguleika 

kvenna eða karla í því skyni að koma á jafnri stöðu kynjanna á ákveðnu sviði 

þar sem á annað kynið hallar. Þar getur þurft tímabundið að veita öðru 

kyninu forgang til að ná jafnvægi.― Lagareglur um kynjakvóta og sambærileg 

úrræði fela í sér viðurkenningu á því að ekki ríkir jafnvægi í kerfinu en sú 

niðurstaða ætti reyndar að vera auðséð af þeirri tölfræði sem áður var rakin. 

Þetta má hugsanlega orða þannig að kynjakvóti í þágu karla sé nú þegar 

innbyggður í stjórnmálakerfið. Í femínískri stjórnmálafræði er þannig talið að 

ekki sé hægt að fjalla um fulltrúalýðræði og þátttöku kvenna í stjórnmálum án 

þess að taka mið af kynjamismun og ójafnrétti kynjanna sem kerfislægum 

breytum.60  

Út frá þessari hugsun er rétt að leggja áherslu á að ekki ætti að líta á 

kynjakvóta eða aðrar sértækar aðgerðir sem er ætlað að jafna hlut kynjanna 

sem frávik eða undantekningar frá jafnræðisreglum, heldur er slíkum 

aðgerðum einmitt ætlað að tryggja jafnrétti í reynd og styðja þær tilverurétt 

sinn við grundvallarreglur um jafnrétti.61 

Í fjórða lagi má vísa til skrifa Anne Phillips um almennan rökstuðning 

fyrir nauðsyn þess að auka hlut kvenna í stjórnmálum, en Phillips hefur nefnt 

fjögur atriði í því sambandi. Í fyrsta lagi að konur í stjórnmálum séu 

                                                
59  Alþt. 2007-08, B-deild, bls. 934.  
60  Sjá t.d. Carole Pateman: The Disorder of Women: Democracy, Feminism, and Political Theory. 

London, 1989, bls. 210 og áfram og Maro Pantelidou-Malouta: „The gender of 
democracy: citizenship and gendered subjectivity―. Routledge research in gender and society, 12. 
hefti, London 2006, bls. 2-3. 

61  Má hér t.d. benda á að Mannréttindaskrifstofa Íslands taldi í umsögn sinni um frumvarp 
það sem varð að jafnréttislögum að frumvarpið bryti ekki á neinn hátt gegn 
mannréttindum, fagnaði sérstaklega innleiðingu kynjakvóta í nefndir hins opinbera og vildi 
reyndar ganga lengra en frumvarpshöfundar í ýmsum atriðum. Sjá „Umsögn 
Mannréttindaskrifstofu Íslands um tillögu til frumvarps til laga um jafna stöðu og jafnan 
rétt kvenna og karla―. Alþingi, erindi nr. Þ 135/778, komudagur 5. desember 2007, bls. 4.  
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fyrirmyndir annarra kvenna. Í öðru lagi að hér sé um að ræða sjálfsagt réttlæti 

milli kynja. Í þriðja lagi að sérhagmunir kvenna þurfi að eiga sé ötula 

talsmenn og að lokum leggur Phillips áherslu á mismunandi sýn kvenna og 

karla á stjórnmál og segir að ef konur komi í auknum mæli að stjórnmálum 

muni það auka gæði þeirra og tryggja lögmæti (e. legitimacy) fulltrúa-

stofnanna.62 

Í fimmta lagi má draga mörg af þessum mikilvægu sjónarmiðum saman 

með eftirfarandi tilvitnun til nefndar Sameinuðu þjóðanna sem starfar á 

grundvelli samningsins um afnám alls misréttis gegn konum:  
 

The principle of equality of women and men has been affirmed in the 
constitutions and laws of most countries and in all international instruments. 
Nonetheless, in the last 50 years, women have not achieved equality, and their 
inequality has been reinforced by their low level of participation in public and 
political life. […] 
The formal removal of barriers and the introduction of temporary special 
measures to encourage the equal participation of both men and women in the 
public life of their societies are essential prerequisites to true equality in political 
life. In order, however, to overcome centuries of male domination of the public 
sphere, women also require the encouragement and support of all sectors of 
society to achieve full and effective participation, encouragement which must be 
led by States parties to the Convention, as well as by political parties and public 
officials. States parties have an obligation to ensure that temporary special 
measures are clearly designed to support the principle of equality and therefore 
comply with constitutional principles which guarantee equality to all citizens.63 

 

5.4. Almenn ákvæði íslenskra jafnréttislaga um jöfn 

kynjahlutföll 

a) Almennt 

Í íslenskum rétti gilti lengi sú regla að leitast ætti við að skipa jafnmargar konur 

og karla í nefndir á vegum hins opinbera. Þannig var í 20. gr. áðurgildandi 

laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 96/2000 svohljóðandi 

ákvæði: 
 

                                                
62  Anne Phillips: The politics of presence, Oxford 1995, bls. 56 og áfram.  
63 Committee on the Elimination of Discrimination against Women: General 

Recommendation 23, Political and Public Life (Sixteenth session, 1997), U.N. Doc. 
A/52/38/Rev.1, bls. 61 (1997), mgr. 13 og 15. Aðgangur að gagnasafni SÞ er á 
http://documents.un.org/ 
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Í nefndum, ráðum og stjórnum á vegum ríkis og sveitarfélaga skulu, þar sem því 
verður við komið, sitja sem næst jafnmargar konur og karlar. Skal ávallt á það 
minnt þegar óskað er tilnefningar í hlutaðeigandi nefndir, ráð og stjórnir.64 

 

Ákvæði þetta var lítið annað en eins konar stefnuyfirlýsing. Hvað sveitarfélög 

varðar mætti ætla að í flestum sveitarfélögum yrði því við komið að skipa sem 

næst jafnmargar konur og karlar í nefndir og ráð. Í framkvæmd var ákvæðið 

þó ekki skilið þannig að einhverjar skyldur sem hönd var á festandi væru 

lagðar á sveitarfélög eða önnur yfirvöld og af ofangreindri úttekt Jafnréttis-

stofu má ráða að markmið þess náðist ekki. 

Í núgildandi jafnréttislögum nr. 10/2008 er hins vegar svohljóðandi 

ákvæði í 15. gr.  
 

Við skipun í nefndir, ráð og stjórnir á vegum ríkis og sveitarfélaga skal þess gætt 
að hlutfall kynjanna sé sem jafnast og ekki minna en 40% þegar um fleiri en þrjá 
fulltrúa er að ræða. Þetta gildir einnig um stjórnir opinberra hlutafélaga og 
fyrirtækja sem ríki eða sveitarfélag er aðaleigandi að. 
Þegar tilnefnt er í nefndir, ráð og stjórnir á vegum ríkis og sveitarfélaga skal 
tilnefna bæði karl og konu. Tilnefningaraðila er heimilt að víkja frá skilyrði 1. 
málsl. þegar hlutlægar ástæður leiða til þess að ekki er mögulegt að tilnefna bæði 
karl og konu. Skal tilnefningaraðili þá skýra ástæður þess. 
Skipunaraðila er heimilt að víkja frá ákvæði 1. mgr. ef undanþáguheimild 2. mgr. 
á við. 

 

Í athugasemdum með þessu ákvæði frumvarpsins kemur fram að það sé 

efnislega samhljóða 20. gr. áðurgildandi laga en þessari breytingu sé ætlað að 

styrkja ákvæðið.65 Virðist það vægt til orða tekið, enda verður ekki annað 

ráðið af orðalagi ákvæðisins en að hér sé á ferðinni skýr áskilnaður um jöfn 

kynjahlutföll í nefndum á vegum hins opinbera – þ.e. svokallaður kynjakvóti. 

Fyrirvari sá sem var að finna í eldri ákvæðum jafnréttislaga var afnuminn og 

bindur ákvæðið því yfirvöld við skipun í nefndir. Ákvæðið er efnislega 

sambærilegt 21. gr. norsku jafnréttislaganna nr. 45/1978, með síðari 

breytingum, (n. likestillingsloven) sem nánar verður fjallað um síðar. 

Hið nýja ákvæði jafnréttislaganna er að sjálfsögðu afar merkilegt og því 

vekur nokkra furðu hversu litla umfjöllun ákvæðið fékk bæði við meðferð 

málsins á Alþingi sem og í almennri umræðu í kringum setningu laganna. 

Ákvæðið komst hins vegar í sviðsljósið í tengslum við skipan bankaráðs 

                                                
64 Ákvæði 12. gr. eldri jafnréttislaga nr. 28/1991 var samhljóða að öllu leyti öðru en því að 

ákvæðið tók til nefnda, ráða og stjóra á vegum ríkis, sveitarfélaga og félagasamtaka.  
65 Alþt. 2007-2008, A-deild, bls. 1014.  
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seðlabankans og bankastjórnir „nýju― ríkisbankanna, einkum Nýja 

Kaupþings, sem og skilanefnda „gömlu― bankanna í kjölfar bankahrunsins í 

árslok 2008.66 Í bankaráði seðlabankans hallaði á konur, en bankastjórn Nýja 

Kaupþings var hins vegar aðeins skipuð konum. Jafnframt var á sama tíma 

gagnrýnt að í sérnefnd Alþingis um stjórnarskrármál voru skipaðir 8 karlar og 

ein kona í mars 2009. Kvartanir varðandi þessar nefndir bárust Jafnréttis-

stofu67 og Jafnréttisráð sendi frá sér fréttatilkynningu þar sem kom fram að 

þessar nefndaskipanir væru „algerlega á skjön við anda jafnréttislaga―.68 

 Þessi dæmi eru hér aðeins nefnd til glöggvunar en mestu máli skiptir að 

sjálfsögðu hvernig téð ákvæði jafnréttislaga horfa við nefndum sveitarfélaga. 
 

b) Gildissvið 15. gr. jafnréttislaga 

Orðalag 15. gr. jafnréttislaga veldur út af fyrir sig ekki vafa hvað varðar 

gildissvið ákvæðisins, m.a. gagnvart sveitarstjórnarlögum – þannig eru 

nefndir sveitarfélaga sérstaklega tilgreindar í texta ákvæðisins. Vegna umræðna 

á Alþingi um gildissvið ákvæðisins verður þó ekki hjá því komist að fjalla 

nánar um þetta atriði.  

Við 2. umræðu á Alþingi vakti Kristinn H. Gunnarsson, þingmaður, máls 

á því að hann teldi ótækt að 2. mgr. 15. gr., um að tilnefna ætti bæði karl og 

konu vegna skipunar í nefndir, gilti varðandi stjórnmálaflokka. Í ræðu þing-

mannsins kom m.a. fram: 
 

Þar er svo búið um hnútana að valdið er tekið úr höndum þeirra sem eiga að 
tilnefna menn, eða er gefinn kostur á því, í nefndir, ráð eða stjórnir á vegum 
ríkisins og sveitarfélaga, og það fært í hendur ráðherra. Ég veit ekki hver fær það 
vald hjá sveitarfélögunum, forseti sveitarstjórnar, bæjarstjórinn eða 
sveitarstjórnin sjálf sem á að afgreiða það. Mér finnst, a.m.k. út frá starfi 
stjórnmálaflokkanna, algerlega óviðunandi að setja lög sem binda hendur 
stjórnmálaflokkanna til að tilnefna fulltrúa sína í störfum af þessum toga. Mér 
finnst það ekki lýðræðislegt.69 

 

                                                
66  Sjá t.d. „Nefndaskipan gagnrýnd―, 21. mars 2009, www.mbl.is, „Bankaráð Seðlabanka 

ólöglega skipað?―, 17. mars 2009, www.mbl.is, „Hugsanlega brot á jafnréttislögum―, 27. 
febrúar 2009, www.mbl.is. 

67  Sbr. upplýsingar á heimasíðu Jafnréttisstofu: „Kvartað vegna nefndaskipunar og 
bankaráða―, 17. mars 2009, http://www.jafnretti.is/ , skoðað 2. september 2009. 

68  „Fréttatilkynning frá Jafnréttisráði―, 31. mars 2009, birt á heimasíðu Jafnréttisráðs: 
http://jafnrettisrad.jafnretti.is/ . Höfundi þykir ályktun Jafnréttisráðs um að skipanirnar 
séu andstæðar anda jafnréttislaga varfærnislega orðaðar, enda virðast slíkar skipanir hreinlega 
vera andstæðar ákvæðum laganna samkvæmt orðalagi þeirra. 

69  Alþt. 2007-08, B-deild, dálk. 3616. 
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Erfitt er að túlka orð þingmannsins hvað varðar nefndir sveitarfélaga sem eru 

kosnar í hlutbundnum kosningum skv. 40. gr. svsl. Ákvæði 2. mgr. 15. gr. 

virðist helst eiga við þar sem ýmsir aðilar tilnefna nefndarmenn eins og 

algengt er í stjórnsýslu ríkisins – augljósasta dæmið er t.d. jafnréttisráð sem er 

skipað af félagsmálaráðherra, eftir tillögum frá fjölmörgum hagsmuna- og 

félagasamtökum. Hver tilnefningaraðili tilnefnir bæði karl og konu, en 

ráðherra skipar nefndina endanlega og gætir við þá skipan að 1. mgr. 15. gr. 

þannig að kynjahlutföll séu innan 60/40 skiptingar. Afar erfitt væri að beita 

ákvæði 2. mgr. 15. gr. við hlutbundnar listakosningar, eins og gefur auga leið. 

Þó að aðrir þingmenn og ráðherrar hafi lýst andstöðu sinni við sjónarmið 

fyrrnefnds þingmanns70 þá virðast þessi sjónarmið hafa átt nokkurn 

hljómgrunn innan félagsmálanefndar þingsins. Í framhaldsnefndaráliti kemur 

þannig fram: 
 

Gildissvið 15. gr. frumvarpsins var jafnframt rætt. Fram kom að skýra þyrfti 
ákvæðið þannig að ljóst væri að það ætti ekki við um kosningar í nefndir, ráð og 
stjórnir á vegum hins opinbera þar sem um er að ræða kjörna fulltrúa. Þá skal 
ítrekað að ákvæði 15. gr. gildir um skipan Jafnréttisráðs.71 [Áherslur mínar.] 

 

Í ræðu framsögumanns nefndarálitsins við 3. umræðu voru þessi ummæli í 

framhaldsálitinu skýrð svo: 
 

Þetta varðar það að ávallt skuli tilnefna bæði karl og konu þar sem óskað er eftir 
tilnefningum í ráð og nefndir. Það er tekinn af vafi um að ef verið er að kjósa 
í nefndir þá gildir þetta ákvæði ekki. En aftur þar sem óskað er eftir 
tilnefningum gildir það.72 [Áherslur mínar.] 

 

Nefndin virðist aðeins hafa fjallað um 2. mgr. 15. gr. jafnréttislaga, en ekki 

sjálft kynjakvótaákvæðið í 1. mgr., enda er það út af fyrir sig ekki háð því að 

tilnefningaraðilar tilnefni bæði karl og konu. Hitt er annað mál að þegar 

kosið er í nefndir – þ.e. þegar um er að ræða kjörna fulltrúa – er ekki ljóst 

hvernig kynjakvótaákvæðinu verður komið til framkvæmdar. Þetta er 

lykilatriði varðandi nefndir sveitarfélaga eins og nú verður nánar fjallað um. 
 

 

 

                                                
70  Alþt. 2007-08, B-deild, dálk. 3623-3626.  
71  Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 3423. 
72  Alþt. 2007-08, B-deild, dálk. 4858.  
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c) Beiting 15. gr. jafnréttislaga gagnvart nefndum sveitarfélaga 

Þegar hefur verið minnst á að algengt er að sveitarstjórnir skipi í nefndir án 

eiginlegra kosninga, þannig að viðkomandi nefnd er einfaldlega skipuð af 

sveitarstjórn í heild, þannig að hún endurspegli hlutföll framboða (eða 

stjórnmálaflokka) innan sveitarstjórnarinnar. Á 10. áratug 20. aldar var 

þannig augljóst að í öllum fimm manna nefndum borgarstjórnar Reykjavíkur 

átti R-listi 3 fulltrúa en D-listi 2 fulltrúa. Náist samkomulag innan 

sveitarstjórnar væri út af fyrir sig lítið því til fyrirstöðu að við slíka skipun sé 

tryggt að kynjahlutföll séu sem jöfnust.  

Hvorki ákvæði jafnréttislaga né svsl. mæla hins vegar fyrir um 

framkvæmdarreglur sem nægja til þess að tryggja jöfn kynjahlutföll í 

nefndum. Eins og áður segir þá verður ekki séð að beiting 2. mgr. 15. gr. sé 

yfir höfuð möguleg þegar hlutbundin listakosning fer fram. Ákvæði 40. gr. 

svsl. gerir ráð fyrir því að listar þeir sem lagðir eru fram við kosningar í 

nefndir í sveitarstjórn séu að öllu leyti á valdi framboðanna sem standa að 

þeim en á sama tíma virðist 1. mgr. 15. gr. jafnréttislaga gera ráð fyrir að 

nefndaskipanin uppfylli ákveðin skilyrði – þ.e. kynjakvóta.  

Ein leið til þess að leysa úr þessu álitaefni væri að sjálfsögðu að líta svo á 

að ákvæði 1. mgr. 15. gr. jafnréttislaga gildi einfaldlega ekki með fortaks-

lausum hætti við skipan nefnda skv. 40. gr. svsl. Væri þá litið svo á að 

lagaákvæðin tvö taki til sömu atvika (d. retsfakt) en mæla fyrir um ólík áhrif að 

lögum (d. retsfølge).73 Þarf í slíkum tilvikum að leysa úr því hvort ákvæðið 

gengur framar. Þannig er ekki útilokað að unnt sé að færa rök fyrir því að 

réttur sá sem sveitarstjórnarmönnum er veittur í 40. gr. svsl. til þess að 

krefjast hlutbundinna listakosninga gangi framar – sé lex specialis – andspænis 

hinni almennu kröfu jafnréttislaga um jöfn kynjahlutföll í nefndum. Þar að 

auki má hugsa sér að sveitarstjórnir gætu hugsanlega borið fyrir sig 3. mgr. 

15. gr. jafnréttislaga um að hlutlægar ástæður réttlæti við þessar aðstæður að 

ekki sé mögulegt að uppfylla kröfur 1. mgr. 15. gr. 

Höfundur getur ekki fallist á þessar röksemdir og telur að tilgangur 1. 

mgr. 15. gr. jafnréttislaga sé í reynd sá að leggja þær skyldur á sveitarstjórnir 

sem þar er mælt fyrir um. Verður þó að viðurkenna að við núgildandi lög er 

framkvæmd kynjakvótaákvæðisins erfið. Til stuðnings þessari afstöðu verður 

fyrst að fjalla nánar um hinar svokölluðu forgangsreglur sem taldar eru gilda 

                                                
73  Sjá Alf Ross: Om ret og retfærdighed. 3. útg. Kaupmannahöfn 1971, bls. 150. 
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við árekstur lagaákvæða.74 Fallast verður á að ákvæði 40. gr. svsl. og 1. mgr. 

15. gr. jafnréttislaga verða varla túlkuð til samræmis og því er um árekstur 

ákvæðanna að ræða. Jafnvel þó að 40. gr. svsl. teljist lex specialis andspænis 1. 

mgr. 15. gr. jafnréttislaga, þá eru jafnréttislögin að sjálfsögðu nýrri, sbr. 

regluna um lex posterior. Hér er því uppi hið áhugaverða álitaefni að ekki 

aðeins er um árekstur lagaákvæða að ræða heldur einnig árekstur forgangs-

reglnanna – yngri almenn lagaregla rekst á eldri sérhæfðari reglu. Til að 

komast að niðurstöðu verður að kanna hin yngri lög til þess að ákvarða hvort 

ætlun löggjafans var að eldri reglunni (þ.e. svsl.) væri ýtt úr vegi. Þar ber að 

geta þess að sjálft orðalag 1. mgr. 15. gr. svsl. vísar til nefnda sveitarfélaga. 

Eins og rakið hefur verið þá verður ekki séð annað en að 40. gr. svsl. gildi 

um skipan allra nefnda, ráða og stjórna á vegum sveitarfélaga, annarra en 

bæjarráðs. Ef fallist væri á að ákvæði jafnréttislaga næði ekki til þessara 

nefnda, þá yrði tilvísun 1. mgr. 15. gr. jafnréttislaga til sveitarfélaga marklaus. 

Almennt er viðurkennt að skýra beri lagaákvæði með hliðsjón af eðli 

lagaákvæða sem réttarheimilda sem ætlað er að hafa réttaráhrif.75 

Skýringarkostir sem leiða til þess að ákvæði verður markleysa eru því almennt 

ekki tækir. 

Af orðalagi ákvæðis 1. mgr. 15. gr. jafnréttislaga er ljóst að því var ætlað 

að gilda um nefndir sveitarfélaga – þær sömu og falla undir 40. gr. svsl. – en 

nauðsynlegt er að athuga hvort auga verði komið á aðrar röksemdir sem 

kunna að hrekja þessa niðurstöðu eða jafnvel valda því að löggjafanum er 

óheimilt að mæla fyrir um slíkan kvóta.  

 

d) Kynjakvótar, lýðræði og sjálfstjórn sveitarfélaga 

Fyrst og fremst er rétt að athuga áhrif 1. mgr. 78. gr. stjskr. í þessu samhengi. 

Í ákvæðinu er mælt fyrir um sjálfstjórn sveitarfélaga, þ.e. að sveitarstjórn 

skulu sjálf ráða málefnum sínum eftir því sem lög ákveða. Hér ber fyrst að 

geta þess að ákvæði 1. mgr. 78. gr. stjskr. er ekki síst ætlað að veita sveitar-

félögum sjálfstjórn og sjálfstæði gagnvart hinu miðstýrða framkvæmdavaldi 

                                                
74  Oftast eru hér tilgreindar þrjár reglur með latnesku heiti sínu: Lex superior, Lex posterior og 

Lex specialis. Sjá almennt t.d. Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar. Reykjavík 2008, bls. 
223-230 og Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða. Reykjavík 2007, bls. 75-81.  

75  Sjá hér Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 33-36 og 42-45. Davíð Þór Björgvinsson 
bendir að „Texti lagaákvæðis er ekki heldur settur fram til að breiða út meint sannindi eða 
skoðanir, eða til að vekja hughrif, heldur til þess að skapa [...] réttarstöðu, hafa áhrif á 
breytni manna og skilgreina lagaleg tengsl þeirra.― Lögskýringar, bls. 20-21. 



206  Kári Hólmar Ragnarsson 

 

  

ríkisins.76 Orðalag ákvæðisins ber enda með sér að sveitarfélög lúti 

fyrirmælum laga og segja má að mikilvægi þess felist m.a. í þessari 

lagaáskilnaðarreglu; gerð er krafa um að vald- eða eftirlitsheimildir 

stjórnvalda ríkisins gagnvart sveitarfélögum byggist á lögum. Hins vegar 

verður ekki útilokað að stjórnarskrárákvæðið setji löggjafanum einhver mörk 

þegar kemur að lagasetningu um málefni sveitarfélaga. Reyndar hefur 

almennt verið talið að svigrúm löggjafans í þessum efnum sé afar rúmt.77 
 

Í Hrd. 1996, bls. 582 kemur m.a. fram: „Fallast má á það með héraðsdómi, að 78. 
gr. stjórnarskrárinnar verði skilin svo, að almenni löggjafinn hafi nokkuð 
óbundnar hendur um skipan sveitarstjórnarmálefna með almennum 
lagafyrirmælum… Hins vegar hlýtur við framkvæmd einstakra fyrirmæla laga að 
verða að taka tillit til annarra lagafyrirmæla, sem snerta sveitarstjórnir, og til 
heildarskipunar sveitarstjórna í landinu.― 

 

Í öðru lagi er stjórnarskrárákvæðið m.a. talið fela í sér að íbúar eigi rétt á því 

að velja sér sveitarstjórn með lýðræðislegum hætti eða með öðrum orðum: 

hið lýðræðislega umboð sveitarstjórnarmanna nýtur stjórnarskrárverndar.78 

Ákvæðið ber einnig að skoða með hliðsjón af stöðu þess í mannréttindakafla 

stjórnarskrárinnar. Hér gefst reyndar ekki tækifæri til þess að fjalla náið um 

tengsl lýðræðis og mannréttinda en þó ber að minnast 3. gr. mannréttinda-

sáttmála Evrópu, sbr. lög nr. 62/1994 um rétt til frjálsra kosninga, sbr. einnig 

21. gr. mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna og 25. gr. alþjóða-

samnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi og jafnframt má vísa til 

yfirlýsingar Alþjóðaþingmannasambandsins um lýðræði frá árinu 199779 þar 

sem tekin er sú afstaða að lýðræði sé meðal grundvallarréttinda borgaranna 

og óaðskiljanlegt frá þeim mannréttindum sem njóta verndar mannréttinda-

yfirlýsingar SÞ. 

                                                
76  Ákvæðið á rætur að rekja til dönsku stjórnlaganna frá 1849 en ákvæði þeirra um sjálfstjórn 

sveitarfélaga var einkum ætlað að takmarka aðkomu konungs að ákvörðunum 
sveitarfélaga. Steen Rønsholdt: „§ 82―. Í ritinu Danmarks Riges Grundlov med kommentarer (2. 
útg.), Kaupmannahöfn 2006, bls. 598.  

77  Sjá t.d. Þórður Eyjólfsson: Alþingi og héraðsstjórn. Reykjavík 1952, bls. 37 og Trausti Fannar 
Valsson: „Sjálfstjórn sveitarfélaga―. Tímarit lögfræðinga, 3. tbl. 2007, bls. 258. 

78  UA 20. desember 2005 í máli nr. 4572/2005. Sjá einnig Jóhann Tómas Sigurðsson„ 
Sjálfstjórn sveitarfélaga―, bls. 173 og a.m.k. að hluta Ólafur Jóhannesson: Stjórnarfarsréttur. 
Almennur hluti I. (2. útg.). Reykjavík 1974, bls. 22-23. 

79  Universal declaration on democracy. Samþykkt af Inter-Parliamentary Council, 16. 
September 1997. Birt í Democracy. Its principles and achievment, The Inter-Parliamentary 
Union 1998, bls. iv-viii. 
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Danski fræðimaðurinn Steen Rønsholdt hefur talið að áskilnaður um 

lýðræðislegt umboð sveitarstjórnar nái einnig til nefnda og starfsliðs sveitar-

félaga, þannig að almennt sé rétt að sveitarfélagið sjálft (eða jafnvel íbúar 

þess) ráði eða velji þessa aðila og að þeir lúti yfirstjórn sveitarfélagsins sjálfs 

fremur en stjórnvalda ríkisins.80 Tekið er undir þessi sjónarmið, enda væru 

hugmyndir um lýðræðislegar grunnstoðir sveitarstjórna lítils virði ef þær væru 

takmarkaðar við sjálfa sveitarstjórnarfulltrúana. Velta má fyrir sér hvort þessi 

sjónarmið og 78. gr. stjskr. setji löggjafanum takmörk við lagasetningu um 

samsetningu nefnda sveitarfélaga, svo sem innleiðingu kynjakvóta. 

Í áðurtilvitnuðum umræðum á Alþingi kom sannarlega fram það sjónar-

mið að með því að löggjafinn skipti sér af því hvernig stjórnmálaflokkar haga 

nefndaskipan sé vegið að lýðræðinu. En er það virkilega svo að reglur sem 

tryggja jafna aðkomu beggja kynja að stjórn samfélagsins séu ósam-

rýmanlegar lýðræði? Hér skiptir að sjálfsögðu máli hvaða merking er lögð í 

hugtakið lýðræði. Ragnar Aðalsteinsson fjallar um lýðræði í tengslum við 

íslenska stjórnskipun og alþjóðleg mannréttindi í grein sinni „...einungis eftir 

lögunum― og segir m.a.: 
 

Segja má að með lýðræði sé m.a. átt við aðferð til að taka sameiginlegar 
ákvarðanir eða komast að sameiginlegum niðurstöðum, sem bindi alla sem hlut 
eiga að máli.81 

 

Ragnar vísar hér til hins formlega lýðræðishugtaks,82 sem lýtur að þeirri 

aðferð sem notuð er við stjórn samfélagsins – áhersla er lögð á frjálsar 

kosningar og að ákvarðanir séu teknar eftir settum reglum. Spurningin er því 

hvort reglur um kynjakvóta brjóti gegn þessu formlega lýðræðishugtaki, þar 

sem þær hafa vissulega áhrif á ferli sem áður var stýrt með kosningum, þ.e. 

sveitarstjórnarkosningum, og í kjölfarið með því að hinir lýðræðislega kjörnu 

sveitarstjórnarmenn skipuðu nefndarmenn og –konur til starfa í sínu 

umboði. Hér reynir enn á hversu rúmur eða þröngur skilningur er lagður í 

hið formlega lýðræðishugtak83 og má á ný vísa til umfjöllunar Ragnars 

Aðalsteinssonar:  

                                                
80  Steen Rønsholdt „§ 82―. Í ritinu Danmarks Riges Grundlov med kommentarer (2. útg.), bls. 598. 
81  Ragnar Aðalsteinsson: „…einungis eftir lögunum―, sérprent úr Úlfljóti, 4. tbl. 2000, bls. 10.  
82  Ragnar hafnar því reyndar að lýðræðið verði smættað niður í einfaldar formreglur og 

aðhyllist fremur efnislegt lýðræðishugtak þar sem eðli ákvarðana skiptir máli og taka verður 
tillit til tiltekinna gilda, svo sem mannréttinda. Sama heimild, bls. 12.  

83  Til hliðsjónar má t.d. benda á skrif Jóns Steinars Gunnlaugssonar: „Lausung í 
lagaframkvæmd―. Tímarit lögfræðinga, 2.tbl. 2000, bls. 143, þar sem fram kemur að höfundur 
aðhyllist afar þröngt formlegt lýðræðishugtak. 
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Með lýðræði er stefnt að því að allir njóti jafns réttar og beri jafnar skyldur. 
Hagsmunir borgaranna sæti sömu meðferð og rödd hvers og eins eigi að geta 
haft sömu áhrif. 84 

 

Ljóst er að tilgangur 1. mgr. 15. gr. jafnréttislaga er lýðræðislegur í þessum 

skilningi, enda er ákvæðinu ætlað að tryggja að raddir kvenna og karla geti 

haft sömu áhrif. Í kafla 5.3. var minnst á Evrópusáttmálann um jafna stöðu 

kvenna og karla í sveitarfélögum þar sem fram kemur að jafnrétti kynjanna sé 

„grundvallarforsenda lýðræðis og að lýðræðislegt þjóðfélag hafi ekki efni á 

því að líta framhjá hæfni, þekkingu, reynslu og sköpunarkrafti kvenna.― Í 

sama kafla hér að ofan var vísað til orða framsögumanns frumvarps til nýrra 

jafnréttislaga þess efnis að nær 50 ár eru síðan fyrst voru sett jafnréttislög 

sem ekki hefur verið farið eftir Ekki verður litið framhjá þeirri staðreynd að 

formreglurnar sem gilt hafa um árabil við val á nefndarfulltrúum 

sveitarstjórna hafa ekki dugað til þess að tryggja jafna aðkomu kynjanna – 

þ.e. íslenskt þjóðfélag hefur í raun litið framhjá hæfni og reynslu kvenna í skilningi 

Evrópusáttmálans – og nefndaskipanin hafi því í reynd ekki verið lýðræðisleg 

í þeim skilningi sem rakinn hefur verið. Því er heimilt að halda því fram að 

inngrip löggjafans sé til þess fallið og jafnvel nauðsynlegt til þess að tryggja 

að kröfum lýðræðisins sé fullnægt í reynd.  

Fjalla mætti mun nánar um álitaefni um tengsl sjálfstjórnar sveitarfélaga, 

lýðræðis og kynjakvótareglna en hér verður staðar numið að svo stöddu. Þó 

að ekki verði útilokað að 1. mgr. 78. gr. stjskr. geti haft áhrif á túlkun 

jafnréttis- og sveitarstjórnarlaga, þá verður ekki séð að kynjakvótaregla 

jafnréttislaga sé ósamrýmanleg stjórnarskrárákvæðinu.  
 

e) Heimila hlutlægar ástæður frávik frá kynjakvótareglum við skipan nefnda sveitarfélaga 

Þá má athuga hvort 3. mgr. 15. gr. jafnréttislaga geti átt við varðandi skipan 

nefnda sveitarfélaga, en með ákvæðinu er skipunaraðila heimilað að víkja frá 

1. mgr. 15. gr. um kynjakvóta ef hlutlægar ástæður leiða til þess að ekki er 

mögulegt að halda viðeigandi kynjahlutfalli. Hér má líklega fallast á að slíkar 

ástæður geta átt við um skipun bæjarráðs, þar sem einungis sveitarstjórnar-

menn eru kjörgengir. En erfiðara álitaefni er hins vegar uppi varðandi aðrar 

nefndir sveitarfélaga – þ.e. getur áskilnaður um hlutbundnar listakosningar 

talist til slíkra hlutlægra ástæða?  

                                                
84  Ragnar Aðalsteinsson, „…einungis eftir lögunum―, bls. 10.  



Kosningar í nefndir, ráð og stjórnir sveitarfélaga… 209 

 

  

Í athugasemdum við 3. mgr. 15. gr. jafnréttislaga eru nefnd dæmi sem 

falla undir undantekningarheimild ákvæðisins, hvað varðar beitingu 2. mgr. 

15. gr. um tilnefningu bæði karls og konu, og lúta dæmin að félagasamtökum 

þar sem félagsmenn eru nær eingöngu af öðru kyninu, svo sem hjá Kven-

félagasambandi Íslands, Kvenréttindafélagi Íslands og Félagi ábyrgra feðra. 

Þessi dæmi gefa í sjálfu sér ekki til kynna að hlutbundnar kosningar gætu 

talist til hlutlægra ástæðna í skilningi ákvæðisins.85 Aftur hlýtur að vera rétt að 

líta til orðalags 1. mgr. 15. gr. jafnréttislaga og tilvísunar ákvæðisins til nefnda 

sveitarfélaga. Varla verður fallist á að 3. mgr. ákvæðisins veiti algera heimild 

til þess að undanskilja frá gildissviði 1. mgr. 15. gr. tilvik sem þó eru nefnd 

berum orðum í því ákvæði. Sú væri afleiðing þess ef hlutbundnar lista-

kosningar væru taldar hluti af þeim hlutlægu ástæðum sem 3. mgr. 15. gr. 

vísar til.86  

Óljóst er hvernig ákvæði 3. mgr. 15. gr. verður túlkað í framkvæmd. 

Varast ætti að beita því með of rúmum hætti, enda um undantekningarreglu 

að ræða. Ekki er þó unnt að útiloka að ákvæðið hafi þau áhrif að reglur svsl. 

um hlutbundnar listakosningar gangi framar kynjakvótaákvæði jafnréttislaga.  
 

f) Ályktanir 

Þrátt fyrir að hallast verði að því að ákvæði 1. mgr. 15. gr. jafnréttislaga um 

kynjakvóta gildi í raun varðandi þær nefndir sem falla undir 40. gr. svsl., sbr. 

ofangreint, þá verður ekki framhjá því litið að löggjöfin er stórlega gölluð 

hvað varðar framkvæmd á þessum lagaboðum.87 Jafnvel þó að sveitarstjórnir 

– eða þau framboð sem eiga sæti í sveitarstjórn – hafi fullan hug á því að 

                                                
85  Hér verður þó að gera fyrirvara, t.d. varðandi kvennaframboð. Kvennalistanum sáluga 

hefði þannig væntanlega ávallt verið heimilt að tilnefna aðeins konur, einnig þegar lagðir 
voru fram listar vegna hlutbundinna listakosninga í nefndir. 

86  Hugsanlega ber að halda því til haga að sveitarfélög tilnefna vissulega fulltrúa í nokkurn 
fjölda ráða og nefnda sem ráðherra síðan skipar. Því mætti halda fram að með þessum 
hætti gæti tilvísun 1. mgr. 15. gr. jafnréttislaga til sveitarfélaga haft þýðingu, jafnvel þó að 
talið yrði að hlutfallskosning í nefndir teldist hlutlæg ástæða til að gera undantekingu frá 
kynjakvótum í skilningi 3. mgr. ákvæðisins. Slíkar nefndir, sem sveitarfélög ásamt öðrum 
tilnefna fulltrúa í, geta á hinn bóginn varla talist „nefndir á vegum sveitarfélaga―, sbr. 
orðalag 1. mgr. 15. gr.  

87  Sambærilegan skort á framkvæmdarreglum er raunar að finna í 63. gr. laga um hlutafélög 
nr. 2/1995 en þar kemur fram að við kjör í stjórn opinbers hlutafélags (ohf.) skal tryggt að 
í stjórninni sitji sem næst jafnmargar konur og karlar. Kom ákvæði þetta (sem er 
fortakslaust, sbr. orðalagið „skal tryggt…―) inn í lög með breytingarlögum nr. 90/2006. 
Reglur laganna um kosningafyrirkomulagið standa hins vegar óbreyttar, m.a. um 
hlutbundnar kosningar og því verður ekki séð hvernig fyrrnefnda ákvæðinu verður hrint í 
framkvæmd. 
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virða ákvæði jafnréttislaga þá er nær algerlega handahófskennt hvort það 

takist við hlutbundnar listakosningar í nefndir. Nákvæmari lagaákvæði um 

útfærslu reglnanna um kynjakvóta vantar í íslenskan rétt til þess að ætlan 

löggjafans verði að veruleika. 

5.5. Reglur um kynjakvóta í norskum rétti 

Í norskum rétti hafði lengi verið í lögum ákvæði þess efnis að gæta skuli að 

jafnvægi milli kynja við val á fulltrúum í nefndir. Í 21. gr. norsku 

jafnréttislaganna nr. 45/1978 (n. likestillingsloven) er nú ákvæði sem mælir fyrir 

um lágmarkshlut hvors kyns í nefndum á vegum hins opinbera. Í nefnd er 

hefur tvo eða þrjá meðlimi skulu bæði kyn eiga fulltrúa. Í fjögurra og fimm 

manna nefndum skal hvort kyn eiga minnst 2 fulltrúa. Í sex til átta manna 

nefndum séu fulltrúar hvors kyns minnst þrír og í fjölmennari nefndum skal 

hlutur hvors kyns ekki lægri en 40% nefndarmanna. Í ákvæðinu kemur þó 

fram að það gildir ekki um nefndir sem aðeins eru skipaðar nefndarmönnum 

sem kosnir hafa verið beinum kosningum þ.e. t.d. nefndum þingsins, þar sem 

einungis þingmenn eru kjörgengir.  

Erfitt þótti að koma þessu ákvæði í framkvæmd á sveitarstjórnarstiginu 

m.a. vegna hinna hlutbundnu listakosninga.88 Nú segir því í norsku jafnréttis-

lögunum að um nefndir sveitarfélaga gildi ákvæði sveitarstjórnarlaga og var 

ákvæðum þeirra um kosningar í nefndir breytt umtalsvert til þess að innleiða 

kynjakvóta einnig á sveitarstjórnarstiginu. Reglurnar voru (og eru) umdeildar 

þar sem þær fela vissulega í sér inngrip í hið pólitíska ferli sem tíðkast hefur 

en löggjafinn tók hins vegar þá afstöðu að sjónarmið um að tryggja þátttöku 

beggja kynja í stjórn sveitarfélaga vegi þyngra en möguleg mótrök.89 

Til framkvæmdar kynjakvóta hafa því verið sett ný ákvæði í sveitars-

tjórnarlög um framkvæmd hlutbundinna kosninga til þess að þetta markmið 

náist, sbr. 38. gr. norsku sveitarstjórnarlaganna.90 Við meirihlutakosningar er 

framkvæmdin einföld: Þegar annað kynið hefur náð hámarkshlutdeild91 í 

viðkomandi nefnd verða eingöngu kjörnir fulltrúar af hinu kyninu.92 Við 

hlutbundnar listakosningar er framkvæmdin flóknari. Farin var sú leið skv. 3. 

mgr. 37. gr. norsku laganna að ef sýnt er að fulltrúar af öðru kyninu yrðu 

innan við 40% nefndarfulltrúa af lista sem fær 4 eða fleiri fulltrúa kjörna, eða 

                                                
88  Berndt, Overå og Hove: Kommunalrett, bls. 314. 
89  Berndt, Overå og Hove: Kommunalrett, bls. 314. 
90  Lov om kommuner og fylkeskommuner nr. 107/1992. 
91  Deila má um orðalag í þessari framsetningu minni þar sem rætt er um kyn sem geranda en 

tilgangurinn er einungis að útskýra framkvæmdina á sem einfaldastan hátt. 
92  Berndt, Overå og Hove: Kommunalrett, bls. 315. 
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yrðu ekki meðal fulltrúa af lista sem fær 2 eða 3 nefndarfulltrúa þá er fulltrúi 

af því kyni sem hefur færri fulltrúa færður upp um eins mörg sæti og 

nauðsynlegt er á hverjum lista fyrir sig, til þess að markmiðið náist. Með 

öðrum orðum er tryggt að a.m.k. 40% af nefndarfulltrúum lista sem fær 4 

eða fleiri fulltrúa séu af hvoru kyni fyrir sig og að a.m.k. einn fulltrúi frá lista 

sem fær 2 eða 3 fulltrúa kjörna. Til stuðnings þessari reglu er í 36. gr. laganna 

sett fram sú regla að framboðslisti til hlutbundinna kosninga innan 

sveitarstjórna sé einungis gjaldgengur ef þessara sömu hlutfalla er gætt, þ.e. 

að ef kjósa á 4 fulltrúa þá má hlutur hvors kyns ekki vera minni en 40% og ef 

kjósa á 2 eða 3 þá þurfa bæði kyn að eiga fulltrúa á framboðslistum. 

Niðurstaðan af þessum reglum er að markmiðið um minnst 40% hlut 

hvors kyns í hverri nefnd næst ekki alltaf. Sem dæmi má nefna að í fimm 

manna nefnd kunna að kjósast einungis fulltrúar af öðru kyni, t.d. ef um 

fimm lista var að ræða, einn fulltrúi hefur verið kosinn af hverjum lista og 

efsti maður á öllum listunum er af sama kyni.93 Reglurnar eru byggðar á því 

sjónarmiði að ná markmiðinu um jafnan hlut kynjanna með eins takmörkuðu 

inngripi í venjubundið fyrirkomulag hlutbundinna kosninga og mögulegt er.94  

Reglurnar um kynjakvóta gilda ekki þegar kjörgengisskilyrði eru þrengd 

t.d. þegar lög mæla fyrir um að einungis sveitarstjórnarmenn séu kjörgengir 

en hins vegar skal fylgja þeim eins og mögulegt er sbr. lokamálslið 2. mgr. 36. 

gr. norsku sveitarstjórnarlaganna. Það er því aðeins þegar framkvæmdin er 

ómöguleg sem reglurnar eiga ekki við með beinum hætti.95 

5.6. Sérákvæði íslenskra laga um skipun nefndarfulltrúa af 

báðum kynjum 

Til viðbótar við hinn nýja almenna áskilnað um jafnt kynjahlutfall í nefndum 

í jafnréttislögum eru einnig einstök eldri ákvæði í lögum sem gilda aðeins um 

tilteknar nefndir en ætlað er að tryggja a.m.k. aðkomu fulltrúa af báðum 

kynjum. Vægi slíkra ákvæða er að sjálfsögðu mun minna eftir tilkomu hinna 

nýju jafnréttislaga en engu að síður er rétt að víkja að þeim nokkrum orðum. 

Í 11. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 segir að barnaverndarnefnd skuli 

að jafnaði skipuð bæði konum og körlum. Sambærilegt ákvæði var einnig í 

eldri barnaverndarlögum nr. 58/1992. Reyndar má segja að tilgangur ákvæðis 

þessa skv. orðalagi sínu sé ekki beinlínis sá að jafna stöðu karla og kvenna 

heldur einungis að tryggja að bæði kyn eigi fulltrúa í barnaverndarnefnd. 

                                                
93  Berndt, Overå og Hove: Kommunalrett, bls. 316. 
94  Berndt, Overå og Hove: Kommunalrett, bls. 315. 
95  Berndt, Overå og Hove: Kommunalrett, bls. 317. 
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Orðalag ákvæðisins, að barnaverndarnefnd skuli jafnan skipuð körlum og 

konum leiðir að sjálfsögðu til þess að hér er ekki um fortakslausa skyldu að 

ræða heldur er ákvæðið fremur sambærilegt hinu eldra ákvæði jafnréttislaga, 

sem áður var fjallað um. Spyrja má hver sé reynslan af slíku ákvæði. Er 

nægjanlegt til þess að tryggja jafnari hlut kynja að binda slíkt 

markmiðsákvæði í lög?  

Tekin voru saman kynjahlutföll meðal aðalmanna í barnaverndarnefndum 

árið 2007.96 Starfandi voru 32 slíkar nefndir97 með alls 250 fulltrúum. Karlar 

voru 45 eða 18% en konur 205 eða 82%. Aðeins 10 nefndir voru innan 

60/40 skiptingarinnar sem jafnréttislög miða nú við og 5 af þessum 32 

nefndum innihéldu engan karl. Augljóst er að fyrrnefnt ákvæði um skipun 

nefndanna hefur ekki nægt til þess að jafna kynjahlutföll, í það minnsta ekki á 

þann hátt sem nú er skylt skv. jafnréttislögum.  

Til samanburðar voru kynjahlutföllin árið 2009 einnig skoðuð, en þá voru 

starfandi 30 nefndir með alls 154 nefndarfulltrúum. Karlar voru um 27% en 

konur um 73% og 12 nefndanna voru innan 40/60 skiptingu 1. mgr. 15. gr. 

jafnréttislaga. Staðan virðist því ekki hafa breyst að þessu leyti, þrátt fyrir 

tilkomu jafnréttislaga.98 

Varðandi Jafnréttisráð gilti einnig sérregla skv. 7. gr. eldri jafnréttislaga. 

Þar gilti sú regla sem nú er orðin almenn, skv. 2. mgr. 15. gr. núgildandi jafn-

réttislaga, að hver tilnefningaraðili skal tilnefna bæði karl og konu og síðan 

skal við skipun í ráðið þess gætt að hlutfall kynjanna verði sem jafnast. 

Sveitarfélög eiga aðkomu að Jafnréttisráði á þann hátt að Samband íslenskra 

sveitarfélaga er einn tilnefningaraðila. 

Nokkra athygli vekur að þar sem þessi sérákvæði hafa verið sett í lög er 

um að ræða málaflokka þar sem ákvæðin þjóna því markmiði frekar í raun og 

veru að styrkja stöðu karla, á meðan niðurstöður áðurnefndar úttektar 

Jafnréttisstofu sýna að almennt er það staða kvenna sem þarfnast styrkingar. 

 

 

                                                
96  Yfirlit yfir nefndirnar má finna á heimasíðu barnaverndarstofu, 

www.bvs.is/?m=4&ser=96, heimsótt 2.11.2007. Þess ber þó að geta að síðan nýju 
jafnréttislögin tóku gildi hafa ekki farið fram sveitarstjórnarkosningar og því hefur 
kjörtímabil nefnda sem skipaðar voru í tíð eldri laga ekki runnið út.  

97  Stundum er þó um það að ræða að félagsmálaráð viðkomandi sveitarfélags fer með 
barnaverndarmál. Slíkar nefndir voru teknar inn í þessa rannsókn. 

98  Yfirlit yfir nefndirnar má finna á heimasíðu barnaverndarstofu, 
www.bvs.is/?m=4&ser=96, heimsótt 10.9.2009. 
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5.7. Ályktanir 

Þessi umfjöllun um reglur hinna nýju jafnréttislaga og samanburður við hinar 

norsku reglur um kynjakvóta í nefndum sveitarfélaga og framkvæmd þeirra 

sýnir með skýrum hætti að nauðsynlegt er að breyta framkvæmd kosninga í 

nefndir sveitarfélaga til þess að ákvæðið um lágmarkshlut hvors kyns í 

nefndum á vegum hins opinbera í 15. gr. jafnréttislaga komist til fram-

kvæmdar. Núgildandi 40. gr. býður einfaldlega ekki upp á að slík framkvæmd 

verði að raunveruleika, jafnvel þó að telja verði að ákvæði jafnréttislaganna 

nái samkvæmt efni sínu til nefnda sveitarfélaga, eins og rökstutt var að 

framan.  

6. Samantekt 

Hér hefur verið farið nokkrum orðum um kosningar í nefndir, ráð og stjórnir 

á vegum sveitarfélaga. Fjallað var um meginregluna um hlutbundnar 

kosningar og mögulegar undantekningar frá henni. Bent var á hvernig 

d‘Hondt reglan getur leitt til þeirrar niðurstöðu að heildarfjöldi 

nefndarfulltrúa endurspeglar ekki hlut viðkomandi lista innan sveitar-

stjórnarinnar og þá leið sem Danir hafa farið til að leiðrétta þetta. Fjallað var 

um kjörgengisskilyrði, jákvæð og neikvæð og lítillega minnst á regluna um 

almennt neikvætt hæfi. Þá var fjallað um hvort setja mætti kröfur um tilskilda 

sérkunnáttu nefndarmanna. Einnig var fjallað um kjörtímabil nefnda og bent 

á það tómarúm sem kann að myndast þegar ný sveitarstjórn tekur við að 

afloknum kosningum. Þá var fjallað um heimildir nefndarfulltrúa til þess að 

biðja um lausn frá störfum og einnig um heimildir sveitarstjórnar til þess að 

skipta um fulltrúa í nefndum. Að lokum var fjallað um samspil sveitar-

stjórnarlaga og jafnréttislaga og lagaákvæði sem ætlað er að tryggja sem 

jafnast hlutfall karla og kvenna meðal nefndarfulltrúa. Sérstaklega var fjallað 

um hinar norsku reglur um kynjakvóta og framkvæmd slíkra reglna á sveitar-

stjórnarstiginu. Niðurstaðan úr þeirri umfjöllun var helst sú að til þess að 

tryggja að jafnréttislög komist til framkvæmdar virðist nauðsynlegt að 

endurskoða lagakvæði um kosningar í nefndir sveitarfélaga, einkum 40. gr. 

svsl. Að öðrum kosti er hætta á því að hin nýju ákvæði jafnréttislaga verði 

einungis einhvers konar stefnuyfirlýsing – eða með orðalagi framsögumanns 

frumvarps til jafnréttislaga: „jafnréttislög sem ekki er farið eftir―.  
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The ECJ and EC law: 
A European Court with a ―constitutional‖ mission 

for a sui generis legal order 

 
M. Elvira Méndez-Pinedo 

 

1. European Community Law: more than 50 years of a new 
legal order of its own. 

Despite being based on treaties drawn up in accordance with international 

law, Community law has increasingly distanced itself from international law. 

The fundamental reason for this evolution lies in the differing objects of the 

two legal orders: whereas international law relates to the resolution of 

conflict in laws between States, Community law is designed to promote in-

tegration between its Member States and, furthermore, to create direct 

effects by directly conferring rights and imposing obligations on individuals 

and enterprises within the Member States. This has led the European Court 

of Justice (ECJ) to conclude that EC law is a new system of rules of such a 

character as to make it a new legal order, separate and distinct from 

international law.  

What is the European Union? What is the European Community? Since 

the original EEC Treaty was signed in Rome in 1757, the Community has in-

augurated a new model of legal order at supranational level. While the 

doctrine of European specialists has agreed on defining nature of EC law as 

sui generis following the terminology used by the ECJ, the political nature of 

the EU project has been the subject of debate between scholars who have 

tried with more or relative success to define it in comparison to international 

organisations and/or federal States.1 In our view, the European legal 

                                                
1  See in general Craig, P. and De Búrca, G., EU Law, Weatherill,, S., Law and Integration in the 

European Union, on pp. 32, 97 and 116, Weiler, J., The Constitution of Europe and Weiler, J. 
and Wind, M. (eds.), European Constitutionalism. Beyond the State.  
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integration project follows a dynamic development with periodical crisis that 

is difficult to apprehend by a single theory.  

By defining it as sui generis, the doctrine usually refers to a new supra-

national and ―constitutional― autonomous legal corpus of rules situated 

above the domestic legal order and different from classic international law. 

One distinctive feature of this legal order is the fact that Community law is 

further constructed on the basis of a multi-level system of judicial 

collaboration between the ECJ and the national judges. This judicial 

construction of the European legal space is articulated through the system of 

preliminary references established by Art. 234 EC Treaty. While this Treaty 

trusts the national judges for the ordinary application of EC law at national 

level, it reserves the exclusive competence of the interpretation of EC law to 

the ECJ. The national judge is therefore a ―European judge‖ in the daily 

practice, applying EC law at national level as long as there are no reasonable 

doubts about the interpretation of European law. When doubts arise, the 

Treaty reserves the monopoly of interpretation to the higher supranational 

level, the ECJ. Legal integration in Europe is a never-ending process as 

national judges, executives and legislatives are bound by the interpretation 

the ECJ provides. In this sense, the case-law of the ECJ is an authoritative 

source of European Community law.2 

1.1. Legal nature of EC law: a supranational autonomous and 

sui generis legal order. 

Following the classic jurisprudence Van Gend en Loos and Costa v. Enel3 as 

well as the Opinion 1/91 from the same Court,4 it must be acknowledged 

that for the ECJ it is clear that EC law is not to be considered as classic inter-

national law.5 The doctrine has also commented the fact that the ECJ does 

not consider itself bound by the Vienna Convention on the Law of the 

Treaties from 19696 (especially Art. 31 on interpretation). 

                                                
2  Arnull, A., The European Union and its Court of Justice. 
3  ECJ, Case C-26/62, Van Gend en Loos v. Administratie der Belastingen, [1963] ECR 3 

and Case C-6/64, Costa v. ENEL, [1964] ECR 1141. 
4  ECJ, Opinion 1/91[1991] ECR I-6079. 
5  Itzcovich, G., Teorie e ideologie del diritto comunitario (2006), p. 115 and from the same 

author The Interpretation of Community Law by the European Court of Justice, p. 543.  
6  Vienna Convention on the Law of Treaties, May 23, 1969, 1155 U.N.T.S. 331 [hereinafter 

Vienna Convention]. Article 31 of the Vienna Convention provides that : ―[a] treaty shall 
be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the 
terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose.‖ In addition, 
the interpreter is bound to take into account ―any subsequent agreement between the 
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The ECJ made it clear in the case Van Gend en Loos that uniform 

interpretation of EC law by national courts requires that provisions of EC 

law are given the same effect throughout the Community. The Court reasons 

that the very existence of Art. 234 (former 177) EC implies that the effect of 

the Treaty is to be determined by Community law and not national law. 

In the subsequent case Costa Enel it was further established by the ECJ 

that Community law must take precedence regardless of the constitutional 

status under national law of any conflicting domestic norm and regardless of 

the date on which that national norm was adopted, whether before or after 

the entry into force of the EEC Treaty. Any national measure which 

encroaches upon the field within which the Community exercises its 

legislative power or which is otherwise incompatible with the provisions of 

Community law cannot not be allowed any legal effect.  

The autonomy of the EC legal order is also described in the Opinion 

1/91,7 where the ECJ guards the specific nature of the Community law and 

defends its ―autonomy‖ in relation to other international or European 

regimes. 

But the fundamental question put forward by Itzcovich is the one that 

needs discussion above all: is EC law an autonomous legal order, that is to 

say an authoritative source of law binding upon the EU States when it 

conflicts with their wills? Or is it simply an expression of the autonomy 

(sovereignty) of the EU States?8 As this author has explained, no simple 

straight solution can be offered.9 Furthermore, this is the essential question 

which divides the legal theory on European integration: 

 

Is the Community an international organisation whose effectiveness still depends 
on the ongoing will of the states to comply with its norms? Or may the 
Community be compared, to a certain extent, to a state, and in particular to the 
federal state, because it is capable of enacting norms which are binding and 
effective upon the states and their citizens even when they conflict with state‘s 
will and interests?10 
 

                                                                                                           
parties regarding the interpretation of the treaty or the application of its provisions‖ and 
―any subsequent practice in the application of the Treaty which establishes the agreement 
of the parties regarding its interpretation.‖ 

7  Craig, P. and De Búrca, G., EU Law. Text, cases and materials, p. 202. 
8  Itzcovich, G., ―The interpretation of EC law by the ECJ‖, p 542. 
9  Ibidem. 
10  Ibidem. 
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There seems to be no agreement on the doctrine when specialists reply to 

this question.11 In the light of the jurisprudence of the ECJ, what can be 

stated is that the EC is a sui generis legal order distinct from international 

law, federal law and domestic law. 

1.2. Effects of EC law in the national legal systems of the EU 

Member States 

The effects of Community law in the national legal systems of the EU 

Member States are quite specific. For this reason, Tobler and Beglinger 

prefer to refer to a new legal order of international law.12 In their view, EC 

law is public international law with elements traditionally typical to such law 

but also with characteristics that are quite original and different. While it 

must be acknowledged that an international treaty is the basis for the Com-

munity legal system, the character of EC law is novel. It is in fact a supra-

national legal order which inaugurates a monist relationship with national law 

no matter what the domestic law rules on that respect, is characterized by 

special features such as primacy over national law, direct applicability, direct 

effect and State liability for its infringement. Despite the silence of the EC 

Treaty concerning these doctrines, they constitute the most important 

features of the supranational European legal system and have been esta-

blished as such by the ECJ.13  

Furthermore, it is important to remember that the relationship between 

EC law and national laws depend directly on EC law, not on national laws, as 

it has been pointed out by Arnull.14 As this author explains, effects of 

ordinary international treaties in the internal legal order of the contracting 

parties depend on a rule of domestic constitutional law as the 1969 Vienna 

Convention does not seek to modify the fundamental principle that the 

application of treaties by domestic courts is governed by domestic law.  

 

The result is that the internal effect of a treaty may differ from one contracting 
party to another. In particular, the question whether a provision of a treaty 

                                                
11  Ibidem. 
12  Tobler, C. and Beglinger, J, C. ,Essential EC law in charts, pp. 20 and 21. 
13  The original Treaty had extensive provisions regarding the unique supranational authority 

of the Community‘s institutions but the material limits of the Community jurisdiction 
were not precisely defined by the Treaty, nor did it include specific primacy/ supremacy 
clauses. An exception must be made of the Constitutional Treaty of 2004 and the Treaty 
of Lisbon 2007 which provide a Declaration establishing the supremacy of European law 
over the law of the EU Member States. 

14  Arnull, A., The European Union and its Court of Justice, p.159.  
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confers rights on private parties which can be invoked before the national courts, 
and if so in what circumstances, may receive different answers in different 
countries. Moreover, legal systems may differ on the question whether treaties 
take precedence over national law. They may also take different approaches to 
the interpretation of treaties, so that the effect of a provision in a given set of 
circumstances might vary.15 

 

It is obvious that if the effects of EC law and treaties at national level and 

before national courts depend exclusively on national law, this has adverse 

consequences for the effectiveness of the treaty.16 In case of the EC Treaty 

this consequence might have threatened and destroyed the whole viability of 

the European integration process. For the ECJ, it was clear that the effect 

and interpretation of the EC Treaty had to be the same throughout the 

territory of the Member States if the integrity of the European project had to 

have any future. For this reason, the most effective way of achieving uni-

formity in the application and interpretation of EC law is for the relationship 

between the Treaty and the domestic law of the Member States to be 

determined not by national law but by EC law itself.17 As Arnull puts it: ―to 

hold the contrary view is a misunderstanding of both the nature of 

international treaties, EC law and the role of the ECJ in the institutional 

framework of the Community‖.18  

1.3. The judicial construction of Europe: a system of 

collaboration between the ECJ and national judges.  

As Tobler and Beglinger point out, what is original in EC law is a judicial 

construction of Europe, a multi-layered system of legal actions and remedies 

                                                
15  Ibidem . 
16  Méndez-Pinedo, M.E., EC and EEA law: A comparative study of the effectiveness of 

European Law. 
17  Arnull, A., The European Union and its Court of Justice, p 160 and Barents, R. The autonomy of 

Community Law, p. 239. This of course entails a certain degree of interference into the 
sovereignty of the EU Member States justified not only on the explicit provisions of the 
EC Treaty but also on the basis that individuals were intended to benefit directly from EC 
law. But Arnull points out two provisions essential in this regard: In his view, Art. 234 EC 
and 249 EC Treaty prove that effect of EC law in the national systems is a matter for EC 
law. 

18  Arnull, A., The European Union and its Court of Justice, p. 161. In his opinion, the absence of a 
explicit provision in the EC Treaty does not prove that MS intended to leave that matter 
out of the Treaty´s scope but can be interpreted as such the authors intended the ECJ 
(Art. 220 EC Treaty is essential in this regard) to bear the responsibility for finding 
solutions in keeping with the Treaty´s underlying philosophy to legal controversies for 
which no express provision had been made. 
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in which the ECJ´s case law plays a very important role. Together with 

Article 220 EC, Article 234 EC Treaty provides our necessary framework. 

Under this provision, the ECJ has the excusive competence of the 

interpretation of EC law. It is a system of judicial collaboration with national 

judges. Easy and clear cases where the ordinary application of EC law is 

necessary at national level fall under the competence of the judges of the 

different Member States while the hard cases where any reasonable 

interpretative doubt needs to be resolved fall under the monopoly of the 

ECJ.19 While the doctrine of ―acte clair‖ might be tempting for some judges 

reluctant to send a reference to the ECJ, it has to be remembered that, 

whenever there are doubts, judges at the highest level are bound to request 

the reference, otherwise the State in question might be liable for breaches of 

EC law.20  

Under the supervision and vigilance of the ECJ, a dynamic process of 

legal integration is continuously deepening between all EU Member States, a 

very important judicial dialogue is taking place between European courts at 

different hierarchical levels. This is the beauty and the challenge of the 

European project which has been defined as a European legal space by 

Lazowski.21 This is also the reason why the ECJ has been defined as a very 

important actor in the development of EC law. An actor who has attributed 

himself a European ―constitutional‖ mission, a role sometimes misunder-

stood. 

2. The ECJ: an actor with a ―constitutional‖ mission shaping 
EC law in context as it ought to be. 

As stated before, one of the essential features of EC law is the importance of 

the case law of the European Court of Justice. The role of the ECJ in inter-

preting European Community law is essential as the Community legal order 

cannot be fully understood by focusing only on law or statutes. If EC law 

has evolved as a new kind of international law, a new special legal order with 

no other parallel of its kind, it is partly because of the role that the ECJ has 

                                                
19  See Bengoetxea, J., The Legal Reasoning of the European Court of Justice and Izscovitch, G., 

―The interpretation of EC law by the ECJ‖. See also ECJ, case CILFIT 283/81 [1982] 
ECR p. 3415, paras 17-20. 

20  Tobler, C. and Beglinger, J, C., Essential EC law in charts, p. 268 on the ―acte clair‖ doctrine 
and on the ECJ´s Köbler case and State liability jurisprudence. 

21  Lazowski, A., ―Enhanced multilateralism and enhanced bilateralism‖, pp. 1433-1459. 
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played during fifty years of a dynamic and creative, although sometimes 

criticised, jurisprudence.22 In fact, through the history of European inte-

gration, the relatively open provisions and the aims stated in the preambles 

of the EC Treaty gave the ECJ extensive possibilities for a broad and 

instrumentalist interpretation of Community Law, known as ―teleological 

interpretation‖.23 This judicial activism, sometimes referred as 

―policymaking‖ sometimes called ―law-making power‖ of the ECJ, is based 

on the specific methods of interpretation of EC law (teleological/contextual) 

followed by this Court, a Court that chose to follow the evolving aims of the 

Community as a whole24 as a guiding star for its European mission. 

2.1. On the literature of EC law interpretation. 

There is a vast literature on the interpretation of EC law by the ECJ as the 

specialists in this discipline have commented on the topic since the 60s. 

While some authors do analytical work arriving at radical and creative con-

clusions which announce legal revolutions in rupture with the past,25 others 

authors provide more classical descriptive work of the way this jurisprudence 

is created under the general theory of EC/EU law.26 As Itzcovich has 

                                                
22  According to Article 220 EC, the ECJ and the CFI, each within its jurisdiction, ensure 

that in the interpretation and application of the Treaty the law is observed. On the basis 
of the rule of law the ECJ has progressively construed a set of constitutional principles 
applicable both to European institutions and Member States when they act under the 
sphere of Community law. While the meaning of EC legislation has been explained and 
defined by the ECJ through its authoritative interpretation, over time the ECJ has used 
this opportunity to find and construe general principles of EC law. Examples of this 
creative jurisprudence have been the principles of primacy of EC law (case Costa v. Enel 
1964), direct effect of EC law (case Van Gend en Loos 1963), the indirect effect of EC 
law (case Marshall 1986), Member State liability for breaches of EC law (case Francovich 
1991) and other general principles of EC law that establish the autonomy of the 
Community system (case Internationale Handelsgesell-schaft 1970). These principles have 
defined the very special nature of EC law compared to international law. Some authors 
refer to the constitutionalization of EC law, see Stone Sweet, A., The judicial Construction of 
Europe. 

23  See further Craig, P. and De Búrca, G., EU Law. Text, cases and materials. 
24  See discussion in Weiler, J., ―The Transformation of Europe‖, pp 2403-2483, especially 

on page 2414, and on pages 2433-2434, The preamble to the EEC Treaty contains the 
following recitals: ―Resolved to ensure the economic and social progress of their countries 
by common action to eliminate the barriers which divide Europe, […] Resolved by thus 
pooling their resources to preserve and strengthen peace and liberty, and calling upon the 
other peoples of Europe who share their ideal to join in their efforts;‖. 

25  Itzcovich, B., ― The interpretation of EC law by the ECJ‖, p. 537-538. 
26  This is list of classical references which does not aim to be exhaustive. See Chevallier, 

R.M. ―Methods and Reasoning of the European Court of Justice‖; Pescatore, P., ― Les 



224  M. Elvira Méndez-Pinedo 

 

  

nevertheless summarised, the truth is that, although ―the interaction between 

jurists coming from different legal experiences has produced an increasing 

hybridisation and crossover effect (―Europeanisation‖) between patterns of 

legal reasoning which are characteristic of different national legal cultures‖, 

[…] ―there is no absolute specificity of EC law as to the techniques used for 

its interpretation‖.27 

While most authors would agree that there is a necessary link between the 

nature of the Community legal order and the methods of in interpretation of 

the rules that integrate it, most authors choose to focus first on the nature of 

EC law to explain the jurisprudence of the ECJ. Itzcovich follows an 

interesting approach as he does it in reverse. This author holds that, in fact, it 

is the jurisprudence of the ECJ which has defined and shaped the nature of 

EC law. 

2.2. The lack of explicit rule of interpretation vs. the criteria 

for interpretation established by the ECJ´s case-law and 

jurisprudence. 

As stated above, one of the principal tasks of the ECJ is the interpretation of 

EC law, both Treaties (primary law) and other Community legislation 

(secondary law). Attention must be paid to the fact that all Community 

courts (national courts and ECJ) interpret EC law but it is only the ECJ 

which has the monopoly concerning the final or authoritative interpretation. 

Interpretation of EC law at national level is allowed until a certain limit and 

falls under the competence of the national judge according to national pro-

cedural laws. Interpretation of EC law belongs to the ECJ when it is 

necessary to resolve particular doubts or to assure the uniformity of EC law 

in all Member States.28  

It must be said that in the EC legal order there is not a legal norm which 

disciplines legal interpretation. There is no specific provision in the Treaties 

                                                                                                           
objectifs de la Communauté européenne comme principes d‘interprétation dans la 
jurisprudence de la Cour de Justice‖; Bredimas, A., Methods Of Interpretation And Community 
Law; Bengoetxea, J., The Legal Reasoning Of The European Court Of Justice: Towards A European 

Jurisprudence ; Albors‐Llorens, A., ―The European Court of Justice, More than a 
Teleological Court‖; Koopmans, T., ―The Theory of Interpretation and the Court of 
Justice‖; Schermers H.G. & Waelbroeck, D.F., Judicial Protection In The European Union; 
Bengoetxea, J., MacCormick, N. & Moral Soriano, L., ―Integration and Integrity in the 
Legal Reasoning of the European Court of Justice‖. 

27  Itzcovich, B., ―The interpretation of EC law by the ECJ‖, p. 537-538. 
28  See the preliminary ruling procedure of Art 234 EC on questions of interpretation of EC 

law. 
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and nothing is offered either in secondary law. There are no legal guidelines 

for the ECJ to follow such as the Articles 31 to 33 of the 1969 Vienna 

Convention. 

Our only point of departure is Art. 220 EC which provides that ―the 

Court of Justice and the Court of First Instance, each within its jurisdiction, 

shall ensure that in the interpretation and application of this Treaty the law is 

observed‖ (formerly Art. 164 EC Treaty).  

Due partly to the silence of the Treaty, the interpretation of EC law is not 

an easy task and we must rely on the criteria of interpretation offered by the 

ECJ as commented by the legal doctrine.29 Before we advance any further, 

we must first describe some characteristic features of EC law and the 

particular difficulties to which its interpretation gives rise. These were ex-

plained by the ECJ in the case CILFIT v. Ministry of Health where the Court 

underlined three specific features of EC law.30  
 
1) EC law is multi-lingual, drafted in several languages but, once translated and 
published in the Official Journal of the EU, all different versions are equally 
authentic and may have to be compared. 
 
2) EC law uses its own terminology and its own legal concepts which a 
distinctive and independent meaning from national laws. Although EC law 
borrows principles from other legal systems, legal concepts accepted at EC level 
do not have necessarily the same meaning in EC law as in the original systems31.  
 
3) EC law is a law in context set by a framework Treaty which establishes goals 
to be achieved and which calls for a dynamic interpretation. According to the 
ECJ, the objectives of EC law and its present state of development provide the 
necessary context. Community law must be interpreted in the light of these 
objectives in a dynamic way, which refers to a continuous stage of 
development.32 As the ECJ stated in the CILFIT case: 
 

                                                
29  Itzcovitch, G., The interpretation of EC law by the ECJ, pp. 539-540. 
30  ECJ, case CILFIT 283/81 [1982] ECR p. 3415, paras 17-20. On this case see Arnull, A., 

The European Union and its Court of Justice, op. cit. supra on p. 607 and Bengoetxea, J. The 
Legal Reasoning of the European Court of Justice, op. cit. supra on pp. 229 and 232. Both 
authors agree on the importance of this case as a general ruling on the basic questions of 
methods of interpretation. 

31  For this reason, some EC legislation has incorporated the practice of providing common 
definitions within the legal text. 

32  Arnull, A., The European Union and its Court of Justice, op. cit. supra especially in Chapter 6 
and Bengoetxea, J. The Legal Reasoning of the European Court of Justice, op. cit. supra, 
especially on pp 225 and forward. 
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―every provision of Community law must be placed in its context and interpreted 
in the light of the provisions of Community law as a whole, regard being had to 
the objectives thereof and to its state of evolution at the date on which the 
provision in question is to be applied‖.33 

 

As Bengoetxea has very well explained,34 supporting the original argument 

held by Mertens de Wilmars,35 there is a necessary link between the nature of 

the legal order and the methods of in interpretation of the rules that integrate 

it. The nature and the interpretation of EC law go together and mutually re-

inforce each other in a continuous process. While these specific features and 

general principles of EC law influence the European judge, it is important to 

remember that some of the general principles have been created by the ECJ 

itself. 

In theory, the meaning of EC legislation is explained through 

―authoritative interpretation‖. But all authors agree that, in doing so, the ECJ 

sometimes finds principles, rights and obligations in the system of EC Treaty 

rather than in explicit provisions. For this reason, it is important to view the 

ECJ´s role from a dynamic, rather than static, perspective36 and to remember 

that, for this court, EC law is a ―law in context‖.37  

2.3. The ECJ´s departure from the 1969 Vienna Convention: 

reasons behind this judicial choice. 

As for the rules, methods or criteria for interpretation favored by the ECJ, 

the Court itself has never made any reference to the 1969 Vienna Con-

vention when referring to EC law38 because the ECJ does not feel obliged by 

the principles of interpretation of international judges and goes even further 

than the principles established under the Vienna Convention.39 The only 

time that the ECJ referred to this convention was on its Opinion 1/91 on 

                                                
33  ECJ, case CILFIT 283/81 [1982] ECR p. 3415, paras 17-20. See also Izcovitch, G., ―The 

interpretation of EC law by the ECJ‖, p. 548. 
34  Ibidem p. 548. 
35  Mertens de Wilmars, J, ―Reflexions sur les méthodes d´interprétation de la Cour de Justice 

des Communautés Européennes‖.  
36  Craig, P. and De Búrca,G., EU Law: Text, Cases and Materials, p. 73.  
37  This school of ―law in context‖ is also a methodology for legal research. See Bix, B., 

Jurisprudence: Theory and Context p. 249. 
38  Contrary to the European Court of Human Rights which made express reference to the 

VCLT as the normative theory of interpretation by which it feels bound in the case 
Golder from 1975. See ECTHR, judgment of 21 February 1975, series A, no. 18 and also 
Bengoetxea, J. The Legal Reasoning of the European Court of Justice, on p. 228. 

39  Isaac, G., Manual de Derecho Comunitario General, pp. 147-150. 
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the compatibility of the original EEA Agreement –then described as 

international law- with EC law.40 In this case the reference to the Vienna 

Convention was justified by the interpretation of EEA law which has a 

different nature than EC law.41 

Reasons behind this judicial choice seem clear for Itzcovich.42 He points 

out that the ECJ chose to exempt EC law from classic international law 

doctrine and interpretative methods because this approach would have 

limited the ECJ in its pursue of the development of the European integration 

project and would have created international conflicts. In this sense, the 

principle according to which limitations of sovereignty must not be pre-

sumed as treaties must be interpreted strictly seems particularly ill-fitted in 

the light of the ECJ jurisprudence. As he puts it:  

 

 Moreover, a fundamental interpretative principle was the one already 
mentioned, which required – and which still requires, according to the Vienna 
Convention – to take into account ―any subsequent practice in the application of 
the treaty which establishes the agreement of the parties regarding its 
interpretation.‖ But in the Sixties and in the Seventies the ECJ and the 
Community legal doctrine wanted to broaden, and not to limit, the mutual rights 
and duties of the states, by extending the scope and the effectiveness of 
Community law; in order to achieve that goal, the ECJ and the Community legal 
doctrine should conceive Community law as constituting an autonomous legal 
order, i.e., a legal order which distinguishes itself from international law as well as 
from domestic law. […] Indeed, international law represented a legal system 
which was too sensible to the interests and practices of its institutional actors the 
states. The ECJ and the Community legal doctrine aimed at transforming 
Community law in a heteronomous, authoritative legal source. Community law 
should rule not just as an expression, but as an effective limit to states‘ 
sovereignty.43 

 

It can be said, in 2009, that this goal has been achieved through the evolutive 

and dynamic interpretation of EC law that the ECJ has done during the 

history of the European integration. The assessment of the methodology will 

                                                
40  Opinion 1/91 of the Court of 14 December 1991 on the Draft agreement between the 

European Community and the countries of the European Free Trade Association relating 
to the creation of the European Economic Area, [1991] ECR I- 6079. 

41  On substantial differences between EC and EEA law see Méndez-Pinedo, M.E., EC and 
EEA law op. cit. supra. 

42  Itzcovich, G., ―The interpretation of EC law by the ECJ‖, p. 544. 
43  Itzcovich, G., ―The interpretation of EC law by the ECJ‖, p. 544. See also on this subject 

Pescatore, P., ―International Law and Community Law: A Comparative Analysis‖.  
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be done later in this article. Needless to say, this judicial choice departing 

from the Vienna Convention reflects a policy behind it, exemplifying per-

fectly the ―judicial activism‖ that the ECJ is frequently criticised for.  

2.4. Interpretative methods followed by the ECJ. 

There are no proper formal rules for interpretation in EC law. Bengoetxea 

uses the term ―guidelines‖ or criteria of interpretation to refer to the 

different methods favoured by the Court which operate in a weakly 

normative way.44 According to this author, these guidelines operate at two 

levels. In a first level, we find the interpretation tools as such which are used 

in legal reasoning (reference to the wording, spirit, general scheme or context 

of a provision). In a second level, we find some other principles of extensive 

interpretation. One thing is for sure, according to the ECJ, the EC Treaty is 

to be interpreted broadly using methods of constitutional interpretation, not 

international law.45  

In fact, the Court´s case law cannot be properly understood without an 

awareness of its approach to interpretation.46 To some extent, the ECJ must 

approach interpretation as any other judge in the EU Member States.47 It has 

to examine the legal provisions, focusing on the words and phrases used and 

determine their meaning in the context of the legislation. Any court tries to 

give a certain provision an interpretation which fits in with the general 

scheme of the instrument.  

The main methods followed by the ECJ are the semiotic approach, the 

teleological approach and the contextual approach. A combination of two or 

more are possible as one of the most used is the teleological/contextual 

method. The ECJ seems to show a preference to examine the general 

purpose and aim of legislation (teleological) and the general context of the 

provisions (contextual) over the literal interpretation (semiotic) of EC law.  

                                                
44  This author points out that the guideless operate ex post facto, like deductive reasoning 

and by way of justification. See Bengoetxea, J. The Legal Reasoning of the European Court of 
Justice, on p. 225-270. 

45  The ECJ has stressed the constitutional status of the EC Treaties, describing them as the 
―constitutional charter of the EC‖, see ECJ, case 294/83 Parti Ecologiste Les Verts v. 
Parlément Européen [1986] ECR 1339 and Opinion 1/91 op. cit. supra. For this same 
reason, Bengoetxea argues, on the basis of the jurisprudence of the ECJ, that the 
exceptions to EC law must be constructed in a narrow sense. See also Douglas-Scott, S. 
Constitutional law of the European Union, on p. 517. 

46  Craig, P. and De Búrca,G., EU Law: Text, Cases and Material, p. 73. 
47  Hartley, T.C., The Foundations of European Community Law. An Introduction to the 

Constitutional and Administrative Law of the European Community, p. 73. 
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In fact, as Izcovich has pointed out,48 the ECJ may refer to the wording 

of Community law (linguistic/semiotic criteria), to the spirit of Community 

law (dynamic and teleological criteria) or to the general scheme of 

Community law (contextual criteria). As it will be seen later, the ECJ almost 

never uses a genetic argument (historical argument or legislative legal 

positivism) trying to find the original will of the European legislator on the 

basis of preparatory work (travaux préparatoires).49  

According to the doctrine, the dynamic criteria of interpretation often 

operate jointly and reinforce each other; they are mixed and confused, so 

that the distinction between them may sometimes be artificial and 

questionable. What Itzcovich and Bengoetxea have shown is that the ECJ 

has assumed the burden/obligation to contribute to the evolution of EC law 

assuming a sort of legislative function and responsibility.50 

 

2.4.1. Semiotic approach  

In this sense, it can be said that the semiotic approach is the first one that 

should be referred for the clarity of the exposition. According to this 

method, account is taken of the wording of the provisions.51 This method 

does not seem to be the one favoured by the ECJ. As Hartley points out, the 

ECJ has been much more willing than an English court to depart from the 

literal meaning of the words to achieve the meaning of EC law.52  

This is certainly because wording cannot be always decisive as the Court 

pointed out in the case CILFIT. But also due to other factors. Arnull refers 

to the cases Marshall I and Faccini Dori as classic examples of the use of the 

semiotic approach by the ECJ53 but he also argues that other approaches are 

unavoidable54 due to the complexity and the multi-lingual nature of EClaw.55 

                                                
48  Itzcovich, G., ―The interpretation of EC law by the ECJ‖ , p. 549. 
49  Itzcovich, G., ―The interpretation of EC law by the ECJ‖ , p. 553. 
50  Itzcovich, G., ―The interpretation of EC law by the ECJ‖ , p. 556. See further 

Bengoetxea, J. The Legal Reasoning of the European Court of Justice. 
51  See Arnull, A., The European Union and its Court of Justice, pp. 607-611.  
52  Hartley, T.C., The foundations of European Community law, p. 73. 
53  ECJ, Case 152/84 Marshall v. Southhampton and South-West Hampshire Area Health 

Authority (Marshall I) [1986] ECR 723; and case C-91/92 Faccini Dori v. Recreb srl 
[1994] ECR I-3325. 

54  The wording of the provisions cannot always be conclusive for the ECJ. Together with 
the wording of the provisions in questions and the literal meaning of EC provisions, other 
factors such as the ones indicated by the Court in the case CILFIT have to be taken into 
account. See Arnull, A., The European Union and its Court of Justice, op. cit. p 607. Due to 
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In case the divergence between different language versions does not provide 

unequivocally the intention of the legislator, the provision in question must 

be interpreted by reference to the purpose or general scheme of the rules in 

which it forms a part. Even more, this author points out that the ECJ might 

even seek support in different language versions for an interpretation 

reached through a different method, such as a teleological approach.  

 

2.4.2. Teleological approach 

It is a fact that, in cases of doubt, the ECJ must pronounce itself on the 

meaning and effect of EC law for all the 27 countries of the EU. In this 

respect, authors such as Sir Patrick Neil have observed that the ECJ has been 

very willing to adopt a purposive or teleological method of interpretation: 

 

The methods of interpretation adopted by the ECJ appear to have liberated the 
Court from the customarily accepted discipline of endeavoring by textual analysis 
to ascertain the meaning of the language of the relevant provision.56 

 

This second method is generally described as purposive or teleological, 

because it does not seek to find out the purpose or aim of the original 

authors of the text but rather examines the provision in relation with the 

goals of the European integration,57 choosing the interpretation the most 

favours the European project. A case such as the Commission v. UK (Equal 

pay) is a classical example of a teleological approach followed by the ECJ.58 

                                                                                                           
these factors, Arnull concludes that the teleological and contextual approach followed by 
the ECJ is maybe unavoidable in the Community legal order, ibidem on p. 611. 

55  Arnull refers to several cases of the ECJ, such as Denkavit, Jany and others and Regina v. 
Bouchereau on the multi-lingual character of EC law. ECJ, Joined Cases C-2838291-2/94 
Denkavit International and Others v. Bundesamt für Finanzen [1996] ECR I-5063; Case 
C-268/99 Jany and Others [2001] ECR I-8615; and Case Case 30/77 Regina V. 
Bouchereau [1977] ECR 1999, para 13.  

56  Neil, sir P., ―The European Court of Justice: a case study in judicial activism‖ , paper 
presented to the European Policy Forum. 2005, p. 45. 

57  According to Craig and De Búrca this might be due to the fact that the preparatory works 
for the original Treaties were never published. EU Law: Text, Cases and Materials, on p. 73. 

58  ECJ, Case 61/81 Commission v. UK [1982] ECR 260. In this judgment, the Court said 
that the essential purpose of Directive 75/117 was to implement the principle of Article 
119 EC Treaty, ie., that men and women should receive equal pay for equal work, and that 
it is the responsibility of the Member States to ensure the application of this principle by 
means of appropriate laws, regulations, or administrative provisions in such a way that all 
the employees in the Community can be protected in this matter. See Bengoetxea, J. The 
Legal Reasoning of the European Court of Justice, on p. 255. 
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As explained before, the EC treaty is a framework treaty of a dynamic 

character which lists goals to achieve. The system behind every EC policy 

plus the general system of the EC Treaty must be understood in the 

framework of the aims pursued. The preamble of the Treaty is essential in 

this regard. The purpose and goals of the European integration established in 

the Treaty and, by extension, in secondary law, must guide the interpretation 

of the ECJ. As Isaac reminds, the interpretation of the Court must favour 

their achievement.59 

 

2.4.3. Contextual approach 

While it is true that the ECJ has adopted a purposive or teleological 

approach to questions of interpretation, this approach is only one of a range 

of methods available to resolve questions of interpretation as other methods 

exist and have been followed by the ECJ, such as a contextual approach. In 

this case the ECJ does not adopt a narrow historical – purposive approach 

but examines the whole context in which a particular provision is situated60. 

The norms are interpreted in their relation with other norms and in the 

context of the whole corpus of EC law law/regulations/Treaties having into 

account the place and role of the provisions to be interpreted in the general 

system of Community law61. As examples of contextual or systemic ap-

proach, Isaac refers to the cases Van Gend en Loos,62 Manghera63 and Lütticke.64 

This is why many authors refer to EC law as to a ―law in context‖.65 

 

2.4.4. Teleological/contextual approach 

This approach is a combination of the previous two. In this case, the ECJ 

establishes it interpretation on the basis of the terms of the provision, in 

combination with its spirit, structure, goals and system of the EC Treaty.66 

As most authors agree, the combination of these two approaches sometimes 

produces results far from literal interpretation. Isaac refers to some classic 

                                                
59  Isaac, G., Manual de Derecho Comunitario General, pp. 147-150. 
60  Craig, P. and De Búrca,G., EU Law: Text, Cases and Materials, p. 74. 
61  Isaac, G., Manual de Derecho Comunitario General, op. cit. pp. 147-150. 
62  ECJ, case 26/62 Van Gen en Loos, Judgment of 5 February 1963 [1963] ECR 1.  
63  ECJ, case 59/75 Manghéra [1976] ECR 91. 
64  ECJ, case 4/69 Lütticke [1971] ECR 325. 
65  Although ―law in context‖ is also a methodology for legal research. See Bix, B., 

Jurisprudence: Theory and Context on p. 249. 
66  Isaac, G., Manual de Derecho Comunitario General, pp. 147-150. 
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judgments of the ECJ as examples of this teleological/contextual approach, 

such as the cases Continental Can67 or Defrenne.68 

This approach has been used in full scope by the ECJ in the inter-

pretation of the EC Treaty (primary law) but it is also applicable to a lesser 

degree for the interpretation of secondary law (measures adopted on the 

basis of Treaty provisions (Regulations, Directives, Decisions, other 

international treaties). Bengoetxea notes that it is very important to under-

stand that justificatory arguments do not appear in isolation, they mutually 

support each other as all have cumulative weight in the judgments of the 

ECJ.69  

Isaac argues that the ECJ has construed its interpretation of EC law on 

the basis of the goals of the Treaty, creating fundamental principles of law in 

a constructive jurisprudence, trespassing the literal meaning of the pro-

visions, going beyond the system and searching for their spirit, promoting 

European integration as the EC Treaty prescribes. All this would have been 

achieved according to the ―certain idea of Europe‖ that the ECJ promotes.70 

This approach of interpretation, however, has sometimes opposed the ECJ 

to Member States. 

2.5. Assessment of the ECJ´s methodology. 

The sources that the ECJ uses for interpretation are, in the first place, the 

general sources of EC law, that is to say the primary Treaties and other 

Community acts adopted on the basis of them (secondary law). All these are 

legal binding sources. But the Court also relies on other sources which are 

not strictly legally binding such as its own jurisprudence or even ―soft law‖ 

(ie. common practice of Member States or EU institutions, recom-

mendations or opinions from EU institutions, general principles of law). The 

difference is that, in the second case, the ECJ may decide to ignore those 

other non binding sources if they are not considered relevant for the inter-

pretation the Court decides to follow. In all cases the Court has attributed 

itself complete margin of manoeuvre to use the legal arguments that best suit 

the case to be interpreted. 

 

Some observations (are interesting) (can be made) on the ECJ´s method-

ology. As Bengoetxea notes, the ECJ does not rely on preparatory work, or 

                                                
67  ECJ, case 6/72 Continental Can [1973] ECR 244. 
68  ECJ, case 43/75 Defrenne v. Sabena (Defrenne II [1976] ECR 455. 
69  See Bengoetxea, J., The Legal Reasoning of the European Court of Justice, on p. 262. 
70  Isaac, G., Manual de Derecho Comunitario General, pp. 147-150. 
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common practice in EC law originating in EU Member States or EU 

institutions71. And, as Craig and De Búrca add, the original intention of the 

legislator does not seem to have a lot of weight in the Court´s legal reasoning 

as the ECJ denies relevance to declarations or minutes from the Council or 

Commission as aids for interpretation if they do not appear in the text of the 

legislation itself.72 Is the ECJ only relying on the rule of law? Sometimes the 

Court has even been influenced by non-legal arguments made by Member 

States relating to economic or political reasons, especially when dealing with 

the potential financial impact of a ruling or by critical responses from the 

public.73 

Hartley and Arnull also confirm that the Court makes little attempt to 

establish the actual subjective intention of the original authors of the text for 

several reasons74. They note that the preparatory documents that preceded 

the EC Treaties (travaux préparatoires) have never been published. But they 

also point out, concerning EC legislation, that the ECJ has extended this 

approach to the proposals or opinions from other EC institutions during the 

European legislative process.75 

Hartley signals that one reason for disregarding the subjective intention 

of the authors is that, often, and this will be the case after hard bargaining 

between different national positions, there may be no common intention but 

just a compromise. But the most important reason is for this author is that 

the ECJ prefers to interpret texts on the basis of what the Court thinks it is 

their aim and goals, that is to say, what they should be trying to achieve. The 

ECJ considers the needs of the Community, the main goal of achieving 

European integration, and then interprets and moulds the law in that sense. 

This approach taken by the EJC has not changed in spite of more and more 

preparatory documents made accessible to the public in the latest inter-

governmental reforms of the EC/EU Treaties. It seems as if the ECJ did not 

think these sources are, after all, so relevant. As judge Kutscher (a former 

President of the European Court) pointed out in a extrajudicial forum, 

                                                
71  Bengoetxea, J., The Legal Reasoning of the European Court of Justice, from p. 225 

onwards. 
72  Craig, P. and De Búrca,G., EU Law: Text, Cases and Materials, p. 73. 
73  Ibidem. On the cases Defrenne, Barber, Kalanke, Marshall, see Méndez-Pinedo, M.E., 

Deconstructing European law. 
74  See Hartely, T.C., The foundations of European Community law, on p. 74 and Arnull, A., 

The European Union and its Court of Justice, on p. 615. 
75  Not only to the advisory documents produced by the European Parliament or Economic 

or Social Committee but also to the minutes of the Council when available or to working 
papers from the European Commission.  
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―interpretations based on the original situation would in no way be in 

keeping with a Community law orientated towards the future‖.76  

3. The ECJ and EC law: A European Court with a 
―constitutional― mission for a sui generis legal order. 

While this has been called teleological method of interpretation, Hartley 

simply defines it as decision-making on the basis of judicial policy simply 

because it goes beyond interpretation.77 The ECJ has been accused of judicial 

activism by Rasmussen78 and Sir Patrick Neill79. Rasmussen accused the ECJ 

of seeking inspiration in political guidelines that cannot be judicially 

applicable, thus becoming a sort of substitute legislative power. Sir P. Neill in 

his study on judicial activism argued that the Court was a dangerous 

institution driven by an elite mission.80 

But other scholars and jurists such as Cappelletti and Advocate General 

Jacobs do not agree that this judicial activism is dangerous for the EC legal 

system and have defended the Court. Cappelleti,81 for instance, argued that 

Rasmussen´s critique lacked an historical dimension and that the ECJ´s 

vision was fully legitimate in the light of the Preamble and first articles of the 

EEC Treaty. In the opinion of Cappelletti, any constitutional court should 

have the courage to enforce its higher law against temporary pressures. And 

Advocate General Jacobs, in defence of the Court´s constitutional role, has 

argued that it plays an essential role in preserving the balance between the 

Community and the member States and in developing constitutional 

principles of judicial review.82  

The doctrine agrees that the EC Treaty, being a framework or outline 

Treaty, needs a dynamic interpretation. The ECJ has developed the 

                                                
76  Kutscher, H., ―Methods of Interpretation as Seen by a Judge at the Court of Justice‖, 

paper delivered at the Judicial and Academic Conference held at the European Court in 
1976. 

77  Hartely, T.C., The foundations of European Community law, pp. 74-78. 
78  Rasmussen, H., On law and Policy in the European Court of Justice, p. 62. 
79  See notable the study of Sir Patrick Neil, The European Court of Justice: A Case Study in 

Judicial Activism. 
80  See also Craig, P. and De Búrca, G., EU Law, p. 74. 
81  Cappelletti, M., Book reviews, p. 3 and Cappelletti, M. and others, The Judicial Process in 

Comparative Perspective, pp. 390-391. 
82  Jacobs, F. ―Is the Court of Justice of the European Communities a Constitutional 

Court?‖, p. 25,32. See Craig, P. and De Búrca, G., EU Law, on pp. 74-76 for further 
criticism and defence of the ECJ. 
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European project by interpreting and developing this framework Treaty and 

by promoting its integration into national legal systems.83 The essential role 

of the ECJ as an institutional actor in the integration process should be 

recognized. As Hartley has summarised it, ―one of the distinctive 

characteristics of the European Court is the extent to which its decision-

making is based on policy.‖ And no surprise can be found here, the policy is 

the promotion of the European integration. As Advocate General Fennelly 

has pointed out, this role is to be acknowledged as Member States have ex-

plicitly or implicitly accepted many of the decisions from the ECJ on 

subsequent Treaty revisions.84  

For all these reasons, we conclude that the ECJ, in its interpretation of 

EC law, is a European Court with the ―constitutional― mission for the 

development of Community law, a sui generis legal order. While we might 

agree or not on the necessity to conciliate the judicial activism of the ECJ 

with the principle of the rule of law, the reasons behind the ECJ´s 

jurisprudence relate in fact to the development of an ever closer Union 

among the peoples of Europe, mission that the EU Treaty proclaims in its 

goals and that the ECJ is continuously fighting for. 
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Nokkrar hugleiðingar um eðli 

almenns þjóðaréttar borið saman 

við Evrópurétt  

 
Pétur Dam Leifsson* 

 

1. Inngangur 

Ráðstefnan Þjóðarspegill er í senn afar gagnlegur og skemmtilegur 

vettvangur fyrir fræðimenn á vettvangi félagsvísinda til að bera saman bækur 

sínar og skiptast á skoðunum og er lögfræði þar ekki undanskilin. Í þetta 

skiptið sammæltumst við nokkrir fræðimenn á sviði alþjóðalaga um að halda 

saman málstofu þar sem hugmyndin var að greina og bera almennt saman 

eðli almenns þjóðaréttar, Evrópuréttar (ESB réttar) og réttar Evrópska 

efnahagssvæðisins (EES réttar). Í þeim samanburði gæti m.a. falist að gera 

grein fyrir því hvernig viðkomandi stofnanir vinna með helstu réttarheimildir 

sem máli skiptu hverju sinni og mætti þá m.a. líta til samninga og túlkunar 

þeirra. Í minn hlut kom að gera nokkra grein fyrir eðli almenns þjóðaréttar 

sem réttarkerfis sem ég myndi þá síðan eftir atvikum bera saman við rétt 

ESB og EES í þessu framangreinda tilliti. 

Í svo stuttu greinarkorni sem þessu er hins vegar aðeins ráðrúm til að 

gera mjög almenna grein fyrir nokkrum afmörkuðum álitaefnum sem falla að 

þessari umræðu. Í fyrsta lagi hyggst ég hér reyna að útskýra almennt hið 

sérstaka eðli hins hefðbundna þjóðaréttar sem réttarkerfis. Í öðru lagi þá 

mun ég síðan til samanburðar reyna að útskýra hvað það er einkum í eðli 

ESB réttar sem verðskuldar að við getum ýmist staðhæft að þar sé um að 

ræða regluverk af meiði þjóðaréttar, eða hins vegar að þar sé um að ræða 

regluverk sem sé fremur sérstaks eðlis (sui generis) og skilji sig þannig sem slíkt 

í grundvallaratriðum frá almennum þjóðarétti. Í þriðja lagi hyggst ég síðan 

reifa fáein dæmi um það hvaða þýðingu almennur þjóðaréttur getur talist 

                                                
*  Höfundur er dósent við lagadeild Háskóla Íslands. 
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hafa í ESB rétti sem og um hvaða þýðingu ESB réttur kann að hafa að 

þjóðarétti. Að endingu verða síðan helstu niðurstöður eða ályktanir dregnar 

saman í lokaorðum. Eðli máls samkvæmt verður hér alls ekki um neina 

tæmandi úttekt að ræða heldur er markmiðið einkum það að stofna til 

samræðu um þessi álitaefni.  

2. Um almennan þjóðarétt sem réttarkerfi 

Segja má að þjóðaréttur samanstandi af þeim réttarreglum sem viðurkennt er 

að gildi með bindandi hætti í lögskiptum ríkja eða annarra viðurkenndra 

þjóðréttaraðila á milliríkjagrundvelli.1 Þær réttarreglur sem hér um ræðir 

byggja einkum á almennt viðurkenndum þjóðréttarvenjum sem taldar eru gilda á 

ýmsum athafnasviðum alþjóðasamskipta, en jafnframt á ákvæðum svo-

nefndra réttarskapandi þjóðréttarsamninga sem teljast í megindráttum hafa 

almenna þýðingu að þjóðarétti, en auk þessa koma til álita ýmsar þær reglur 

sem teljast stafa frá öðrum almennt viðurkenndum réttarheimildum þjóða-

réttarins.2 Á meðal réttarskapandi þjóðaréttarsamninga sem teljast hafa 

almenna þýðingu í þjóðarétti eru t.d. Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna og 

Vínarsamningur um milliríkjasamninga, en einnig hafa þýðingu fyrir almennan 

þjóðarétt ýmsir þjóðréttarsamningar sem mynda umgjörð um eða lýsa reglum 

sem gilda sérstaklega fyrir tiltekin sérsvið þjóðaréttarins á borð við 

Hafréttarsáttmála SÞ, Stofnskrá Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar, Alþjóðasamning um 

borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi og Loftslagssamning Sameinuðu þjóðanna, svo 

dæmi séu tekin.3 Þjóðarétt í framangreindum skilningi má síðan eftir atvikum 

skilgreina sem tiltekið svið alþjóðalaga, en undir það hugtak má setja allar þær 

mismunandi réttarreglur sem kunna að hafa þýðingu í lögskiptum ríkja eða 

almennt fyrir aðila í fleiri en einu ríki og tekur þá m.a. auk þjóðaréttar enn 

fremur til þeirra mismunandi reglna sem heyra til alþjóðlegum 

einkamálarétti.4  

                                                
1  Björg Thorarensen og Pétur Leifsson. Kaflar úr þjóðarétti, bls. 4. 
2  Sjá yfirlit um réttarheimildir þjóðaréttarins í Björg Thorarensen og Pétur Leifsson. Kaflar 

úr þjóðarétti, bls. 15-25. 
3  Þ.e. Sáttmáli hinna sameinuðu þjóða frá 26. júní 1945, Vínarsamningur um milliríkjasamninga frá 

22. maí 1969, Hafréttarsamningur SÞ frá 10. des. 1982, Marrakesssamningur um stofnun 
Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar frá 15. apríl 1994, Alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg 
réttindi frá 16. des. 1966 og Rammasamningur um loftslagsbreytingar frá 9. maí 1992. Ísland er 
aðili að öllum framangreindum samningum nema Vínarsamningnum.  

4  Björg Thorarensen og Pétur Leifsson. Kaflar úr þjóðarétti, bls. 4. 
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Yfirleitt er litið svo á að almennur þjóðaréttur sé alþjóðlegur, sem felur þá 

í sér að reglurnar ýmist taki eða geti a.m.k. tekið almennt til ríkja og 

mögulega annarra svokallaðra þjóðréttaraðila. Á þetta t.d. án efa við um 

regluverk Sameinuðu þjóðanna (SÞ) sem að standa 193 aðildarríki, en í 

sáttmála þeirra er m.a. óumdeilt lýst ýmsum þeim helstu grundvallarreglum 

sem taldar eru hafa almenna þýðingu í þjóðarétti og þá einkum í 

milliríkjasamskiptum, auk þess sem Öryggisráð samtakanna hefur samkvæmt 

sáttmálanum heimildir til þess að setja aðildarríkjunum bindandi fyrirmæli í 

formi aðgerða þegar um er að tefla ófriðarhættu, friðrof eða árás að mati 

ráðsins.5  

Auk hins almenna þjóðaréttar og sérsviða hans má segja að einnig séu til 

ýmis réttarkerfi sem grundvallast einkum á stofnsamningum svæðisbundinna 

alþjóðastofnana og hafa því stundum verið skilgreind sem svæðisbundinn 

þjóðaréttur þar sem þær reglur sem um ræðir hafa þá fyrst og fremst þýðingu 

sem skuldbindingar af hálfu þeirra ríkja sem að þeim standa, en gilda ekki 

sem slíkar fyrir önnur ríki eða svæði. Getur þessi lýsing m.a. átt við um 

réttarkerfi á borð við ESB rétt, EES rétt og það regluverk sem leiðir af 

Mannréttindasáttmála Evrópu (MSE), svo aðeins séu tekin nokkur nærtæk dæmi 

um svæðisbundinn þjóðarétt sem skiptir nú umtalsverðu máli fyrir landsrétt 

aðildarríkjanna sem að honum standa. 

Hefðbundin nálgun við að útskýra eðli þjóðaréttar sem réttarkerfis er að 

bera hann saman við það sem kalla má dæmigert réttarkerfi landsréttar. Blasir 

þá við sá meginmunur að þjóðaréttur er það sem kalla má lárétt réttarkerfi, þ.e. 

býr ekki yfir miðlægu löggjafarvaldi, framkvæmdarvaldi og dómsvaldi líkt og 

réttarskipan landsréttar gerir alla jafnan.6 Á alþjóðavettvangi er þó vissulega 

fyrir að fara þingum á borð við Allsherjarþing SÞ, en ályktanir þess teljast 

almennt ekki bindandi að þjóðarétti fyrir aðildarríki eða aðra aðila. Er raunar 

ekki um neina löggjafarsamkundu á sviði almenns þjóðaréttar að ræða og af 

því leiðir að helstu réttarheimildir í slíku réttarkerfi hljóta að verða að koma 

til með öðrum hætti en beinni lagasetningu af hálfu stofnana. Á hinn bóginn 

má greina á alþjóðavettvangi stofnanir sem virðast fara með tiltekið 

framkvæmdarvald gagnvart aðildarríkjum á borð við Öryggisráð SÞ, en það 

vald er þó aðeins bundið við mjög afmarkað athafnasvið og aðstæður, auk 

þess sem samkvæmni í framkvæmd er takmörkuð og ræðst í reynd af 

                                                
5  Sbr. ákvæði í 2., 25., og 39. gr. Sáttmála SÞ. Sjá enn fremur umfjöllun um þessi tilteknu 

ákvæði í Bruno Simma. The Charter of The United Nations, einkum bls. 64-68, 452-460, og 
717-729. 

6  Peter Malanczuk. Akehurst‟s Modern Introduction to International Law, bls. 5. 
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pólitískum vilja og samstöðu helstu stórveldanna hverju sinni.7 Þetta stuðlar 

síðan aftur að einhliða sjálfshjálp og gagnaðgerðum ríkja sem telja rétt á sér 

brotinn í þeim mæli sem almennt yrði ekki liðið í lögskiptum aðila í 

landsrétti. Hvað varðar dómsvald til að setja niður milliríkjadeildur á sviði 

þjóðaréttar þá eru vissulega til staðar alþjóðadómstólar á borð Alþjóða-

dómstóllinn í Haag og sá getur haft afar víðtæka dómslögsögu til að fjalla um 

ýmis konar deilur ríkja af meiði þjóðaréttar. Veruleg takmörkun felst hins 

vegar í því að lögsaga Alþjóðadómstólsins verður ekki virk nema 

hlutaðeigandi ríki teljist sérstaklega hafa játað honum lögsögu um þá tilteknu 

deilu sem um ræðir.8 Þjóðaréttardeilur kunna því að verða leystar með 

ólíkum aðferðum og þá mögulega fyrir úrskurðaraðilum sem deilendum 

hugnast best og túlkun réttarins verður því síður einsleit.9 

Annað sem sérkennir hið lárétta réttarkerfi þjóðaréttarins er að það eru 

að meginstefnu til sömu aðilar sem hefðbundið bæði móta réttinn og lúta 

honum, þ.e. hin fullvalda ríki. Miðar þjóðaréttur hefðbundið við það að hin 

fullvalda ríki séu formlega jafnstæð og undir engan annan sett og verði þau 

því ekki bundin af öðrum skuldbindingum en þeim sem þau teljast sjálf hafa 

réttilega undirgengist.10 Sé hins vegar tekið mið af samtímanum blasir þó við 

að þjóðaréttur er nú í reynd orðin öllu margslungnari en svo að varði aðeins 

það hvernig ríki ráðstafa beinum réttindum og skyldum sín á milli. Birtist 

þetta m.a. í því að réttarheimildir þjóðaréttarins og þá einkum þjóðréttar-

samningar og ákvarðanir þar til bærra alþjóðastofnana fjalla nú í æ ríkara 

mæli um réttindi og skyldur annarra þjóðréttaraðila en einungis ríkjanna 

sjálfra, sbr. einkum þá miklu þróun sem orðið hefur á síðustu áratugum á 

sviði alþjóðlegs mannréttindaréttar, mannúðarréttar og alþjóðlegs 

refsiréttar.11 Þessi þróun helst jafnframt í hendur við æ víðtækara hlutverk 

ýmissa alþjóðastofnana sem ríkin hafa látið í té valdheimildir til að sinna 

vissum athafnasviðum og er valdframsalið þá stundum í þeim mæli að talað 

hefur verið um yfirþjóðlegt vald, sbr. einkum kunnuleg umræða um vissar 

stofnanir ESB í því sambandi.12 Til að skilja eðli þjóðaréttar verður loks 

jafnan að hafa það í huga að sjálft regluverkið hefur ætíð verið mjög miðað 

                                                
7  Peter Malanczuk. Akehurst‟s Modern Introduction to International Law, bls. 3. 
8  Sjá ákvæði 36. gr. samþykktar fyrir Alþjóðadómstólinn í Haag sem telst hluti Sáttmála SÞ 

og enn fremur umfjöllun í Andreas Zimmermann o.fl. The Statute of the International Court of 
Justice, einkum bls. 589-610. 

9  Sbr. 3. tl. 2. gr. Sáttmála SÞ og umfjöllun í Björg Thorarensen og Pétur Leifsson. Kaflar úr 
þjóðarétti, bls. 117-118. 

10  Ellen Hey. Teaching International Law, bls. 9-11. 
11  Ellen Hey. Teaching International Law, bls. 11-12. 
12  Sjá t.d. Stefán Már Stefánsson. Evrópusambandið og Evrópska Efnahagssvæðið, bls. 62-64. 



Nokkrar hugleiðingar um eðli almenns þjóðarréttar... 243 

 

  

að því að setja í forgang það markmið að viðhalda friði í alþjóðakerfinu, t.d. 

fremur en að tryggja fullkomið réttlæti á alþjóðavísu, en samþætting þessara 

tveggja markmiða verður þó æ greinilegri eftir því sem þjóðarétturinn hefur 

þróast og alþjóðlegar stofnanir hafa eflst.13 En hvað sem líður eðli þjóða-

réttarins og samaburði t.d. við dæmigert réttarkerfi landsréttar, skiptir þó í 

raun mestu máli að regluverk þjóðaréttarins samanstendur af tilteknum 

reglum og stofnanaramma sem ríkin sjálf viðurkenna almennt að hafi mikil-

væga þýðingu og hlutverki að gegna fyrir alþjóðasamskipti.14  

3. Mikilvæg sérkenni ESB réttar frá sjónarhóli þjóðaréttar  

Einn sá fræðimaður sem fjallað hefur nokkuð um eðli ESB réttar borið 

saman við almennan þjóðarétt er Trevor C. Hartley, prófessor emeritus.15 Að 

hans mati þá er það alls ekki vænleg nálgun að afgreiða greiningu á ESB, 

stofnunum þess og rétti þannig að telja regluverkið svo sérstaks eðlis að það 

geti ekki talist samanburðarhæft við önnur slík af meiði þjóðaréttar. Því þótt 

valdheimildir stofnana ESB gagnvart aðildarríkjunum séu vissulega einstakar, 

þá sé þar eftir sem áður fremur um að ræða stigsmun en eðlismun. Þ.e. 

stofnanir ESB séu einfaldlega almennt öllu áhrifameiri en aðrar sambærilegar 

alþjóðastofnanir sem hafa nú öðlast tiltekið vald yfir ríkjum.16 En til að leita 

svara við því álitaefni hvort og upp að hvaða marki ESB réttur getur þá talist 

vera e.k. þjóðaréttur í ætt við þá almennu lýsingu sem að framan greinir 

virðist þó einna vænlegast að beina sérstaklega sjónum að þeim meginþáttum 

sem öðru fremur sérkenna ESB rétt borið saman við þjóðarétt almennt og þá 

einkum þá yfirþjóðlegu meginstoð hans sem við köllum almennt EB rétt eða 

bandalagsrétt.17 Í þessu sambandi má vísast segja að það séu einkum tveir 

meginþættir sem virðast standa sérstaklega upp úr og sem vert er að huga hér 

sérstaklega að, en báðir tengjast þeir einkum því hvernig ýmsar helstu 

                                                
13  Rebecca M.M. Wallace og Olga Martin-Ortega. International Law, bls. 5. 
14  Rebecca M.M. Wallace og Olga Martin-Ortega. International Law, bls. 3. 
15  Hartley er prófessor við London School of Economis and Political Science (LSE), sbr. 

http://www2.lse.ac.uk/researchAnd Expertise/ Experts/t.c.hartley@lse.ac.uk  
16  Trevor C. Hartley. European Union Law in a Global Context, í formála, auðkennt sem bls. xv. 
17  Er rétt að geta þess að sá samanburður sem gerður er hér á þjóðarétti og ESB rétti á þó 

einkum við um þjóðarétt og bandalagsrétt (EB rétt), en allt eins er þó látið duga hér til 
einföldunar að tala um ESB rétt í því sambandi. 
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stofnanir ESB hafa í reynd öðlast næsta einstakar valdheimildir til að geta 

skilgreint stöðu bandalagsréttar í landsrétti aðildarríkjanna:18 

Í fyrsta verður að telja það mikilvægt sérkenni á bandalagsrétti frá 

sjónarhóli þjóðaréttar að Rómarsáttmáli EB frá 1957, með síðari breytingum, 

og sem nú virðist almennt vera nefndur Samningurinn um Evrópubandalagið 

(SEB), mælir sérstaklega fyrir um í þeim ákvæðum sem nú eru í 249. gr., hans 

hvernig aðildarríkin eigi öll að taka við því í landsrétt sinn sem nefnt hefur 

verið bindandi gerðir að EB rétti, þ.e. reglugerðir, tilskipanir og ákvarðanir, er stafa 

frá þar til bærum lagasetningarstofnum EB.19 Skiptir þá engu máli hvort 

stjórnskipun viðkomandi aðildarríkis gerir almennt ráð fyrir eineðli eða 

tvíeðli þjóðaréttar og landsréttar þar sem öll aðildarríkin verða að móttaka 

þessar mismunandi EB gerðir með þeim hætti sem 249. gr. SEB mælir fyrir 

um.20 Felur ákvæðið t.d. í sér að EB reglugerðir skuli hafa svokölluð bein 

lagaáhrif í rétti allra aðildarríkjanna, þ.e. að þær skuli fá þar sjálfkrafa og 

almennt lagaígildi og það án þess að til komi innleiðing af nokkru tagi af 

hálfu viðkomandi ríkis.21 Vissulega eru til dæmi um að aðrar alþjóðastofnanir 

á borð við Öryggisráð SÞ hafi valdheimildir til að senda frá sér afleiddar 

gerðir sem við köllum þá ályktanir og sem teljast vera bindandi að þjóðarétti 

fyrir aðildarríkin, en slíkar ályktanir þarf þá yfirleitt að innleiða í landsrétt 

aðildarríkja SÞ ef tryggja á réttaráhrif þeirra þar sérstaklega.22 Í öllu falli gerir 

Sáttmáli SÞ a.m.k. enga kröfu um bein lagaáhrif slíkra ályktana og mætti 

vísast segja að bindandi ályktanir Öryggisráðs SÞ líkist almennt að sumu leyti 

í reynd meira EB tilskipunum sem samkvæmt 249. gr. SEB þarf jafnan að 

                                                
18  E.t.v. mætti bæta hér við þriðja meginþættinum sem er það sérkenni ESB réttar að 

stofnanirnar og þá einkum framkvæmdastjórnin búa yfir virkum úrræðum til að fylgja 
sjálfar eftir meintum brotum aðildarríkja og jafnvel einkaaðila á bandalagsréttinum, en 
segja má að Eftirlitsstofnun EFTA gegni viðlíka hlutverki gagnvart EES rétti. Er þá vert 
að hafa í huga að flest regluverk af meiði þjóðaréttar reiða sig nær alfarið á e.k. kvartanir 
einstaklinga eða aðildarríkja, sbr. t.d. Mannréttindadómstóll Evrópu, og oftar en ekki eru 
virk úrræði fábrotin eða nær engin. Að sama skapi eru fá dæmi um það að unnt sé að 
höfða mál á hendur alþjóðastofnun fyrir alþjóðadómstól líkt og gildir um stofnanir ESB 
að bandalagsrétti. Sjá, Trevor C. Hartley. European Union Law in a Global Context, bls. 90. 

19  SEB samsvarar hér þeim samningi sem á ensku er nú nefndur Treaty Establishing the 
European Community frá 25. mars 1957 og með síðari breytingum, en hefur almennt verið 
kallaður Rómarsáttmáli EB á íslensku. 

20  Sjá m.a. almenna umfjöllun um eineðli og tvíeðli þjóðaréttar og landsréttar í Björg 
Thorarensen og Pétur Leifsson. Kaflar úr þjóðarétti, bls. 12-14. 

21  e. direct applicability. Sjá skilgreiningu í Páll Sigurðsson. Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 
52-53. 

22  Sjá t.d. hérlendis 2. gr. laga nr. 93/2008 um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða og 
enn fremur almenna umfjöllun í Vera Gowlland-Debbas. National Implementation of United 
Nations Sanctions, bls. 39-40. 
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innleiða í landsrétt aðildarríkja ESB sé lágmarksvirkni þeirra ekki nægilega 

tryggð þar fyrir og mætti því vísast halda því fram að tilskipanir EB séu því í 

þessu tilliti a.m.k. fremur í ætt við almennan þjóðarétt en EB reglugerðir geta 

talist vera.  

Í öðru lagi verður að telja nokkuð sérkenni á bandalagsrétti borið saman 

við það sem tíðkast í þjóðarétti almennt að Evrópudómstóllinn (dómstóll 

EB) hefur samkvæmt 234. gr. SEB yfir að ráða því mikilvæga tæki sem við 

nefnum almennt forúrskurði.23 Í þeim felst að ætlast er til þess að dómarar í 

einstökum aðildarríkjunum ESB beri almennt undir Evrópudómstólinn í 

formi lögspurninga þau álitaefni sem fyrir þá koma og snúa að túlkun 

einstakra ákvæða SEB sem og varðandi túlkun og gildi EB gerða.24 Virðist 

ljóst að þetta úrræði hafi einkum verið talið til þess fallið að tryggja 

nauðsynlega einsleitni í framkvæmd bandalagsréttar í aðildarríkjunum, en í 

framkvæmd þá hefur þetta enn fremur gefið Evrópudómstólnum einstök 

tækifæri til þess að skilgreina stöðu bandalagsréttar gagnvart landsrétti 

aðildarríkjanna með mjög afgerandi hætti í skjóli markmiðsskýringar m.t.t. 

SEB.25 Hefur Evrópudómstóllinn í því sambandi í reynd stig af stigi mótað 

dómskaparreglur í gegnum forúrskurði svo sem um möguleg bein réttaráhrif 

einstakra ákvæða í SEB, um forgangsáhrif bandalagsréttar umfram landsrétt í 

rétti aðildarríkjanna, um möguleg bein og óbein réttaráhrif EB tilskipana í 

landsrétti aðildarríkjanna, og loks um mögulega skaðabótaskyldu aðildar-

ríkjanna ef út af bregður við innleiðingu slíkra tilskipana í landsrétti þeirra og 

tjón leiðir af fyrir einstakling.26 Þótt dæmi séu um að aðrir sérhæfðari 

þjóðréttarsamningar hafi falið öðrum dómstólum áþekka lögsögu til 

forúrskurða samkvæmt þeim samningum, þá er þó alls engri viðlíka 

miðstýringu túlkunarvalds til að dreifa fyrir þjóðarétt almennt.27 Má enn 

fremur benda á að þótt túlkun Alþjóðadómstólsins í Haag á ákvæðum í 

Sáttmála SÞ, eða t.d. á ákvæðum í Hafréttarsáttmála SÞ, þá ýmist í dómi eða í 

ráðgefandi áliti, yrði án vafa talinn hafa mikið vægi, t.d. fyrir aðra alþjóða-

dómstóla sem þyrftu mögulega að reiða sig á þær reglur í framkvæmd, þá er 

ekkert sem formlega mælir fyrir um í þeim samningum eða öðrum að sá 

                                                
23  e. Preliminary rulings. 
24  Paul Craig og Gráinne De Búrca. EU Law – Text, Cases and Materials, bls. 460. 
25  Nigel Foster. Foster on EU Law, bls. 169. 
26  Sbr. kunnir dómar Evrópudómstólsins sem raktir eru í Penelope Kent. Nutcases–European 

Union Law, bls. 1-21, en þar á meðal eru t.d. forúrskurðir í málum Van Gend en Loos gegn 
Hollandi, Costa gegn Enel, Simmenthal sem og Fancovich. 

27  Trevor C. Hartley. European Union Law in a Global Context, bls. 80. Í tilvísun nr. 40 á þeirri 
síðu tiltekur hann m.a. Benelux dómstól, sbr. 6. gr. samnings um hann frá 1965 og Andes-
dóminn, sbr. 28.-31. gr. Cartagena samnings 1979. 
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dómstóll skuli hafa það vald að geta túlkað þá þjóðréttarsamninga eða aðra 

svo að teljist bindandi fyrir aðra dómstóla.28  

4. Staða almenns þjóðaréttar í ESB rétti 

Hér að framan hefur verið leitast við að gera almenna grein fyrir og bera 

saman eðli almenns þjóðaréttar annars vegar og ESB réttar hins vegar. 

Nokkuð önnur nálgun er hins vegar sú hagnýta spurning hvernig þessum 

ólíku réttarkerfum getur mögulega lostið saman, þ.e. hvernig skilgreinir ESB 

réttur þjóðarétt og hvernig virðir almennur þjóðaréttur ESB rétt í 

framkvæmd? Skal nú aðeins vikið hér að nokkrum megindráttum í því 

sambandi. 

Í fyrsta lagi, varðandi skuldbindingar aðildarríkja í skjóli ESB réttar og 

mögulega skörun þeirra við þjóðarétt, þá veldur það sjaldnast vandkvæðum í 

framkvæmd. Ástæðan er einkum sú að almennur þjóðaréttur játar yfirleitt 

ríkjum umtalsverðu svigrúmi til að ráðstafa réttindum og skyldum sín á milli 

með þjóðréttarsamningum og tekur það þá m.a. til þess þegar tengdum 

alþjóðastofnunum hefur jafnframt verið fengið vald til að setja 

aðildarríkjunum frekari reglur eða til að gera þjóðréttarsamninga á tilteknum 

sviðum, sbr. þar til bærar stofnanir ESB í skjóli SEB.29 Það sem helst þarf að 

gæta að í þessu sambandi eru ófrávíkjanlegar þjóðréttarvenjur (jus cogens), en 

teljist samningsskuldbindingar ríkja, eða þá eftir atvikum gerðir eða 

samningar alþjóðastofnana, fara í bága við slíkar venjur þá verða þær 

skuldbindingar metnar sem ógildar og að engu hafandi frá sjónarhóli 

þjóðaréttarins.30 Annað álitamál er síðan Vínarsamningur um milliríkja-

samninga, en ljóst er að þótt ríki teljist almennt vera bundin af reglum hans í 

milliríkjasamhengi, þá virðist Evrópudómstóllinn hins vegar ekki telja sig 

alfarið bundinn af efni hans við túlkun ESB réttar.31 

Í öðru lagi, hvað varðar þýðingu almenns þjóðaréttar í ESB rétti, þá 

verður að hafa hugfast að líkt og gildir um alþjóðastofnanir almennt, þá 

verða t.d. afleiddar EB gerðir að hafa stoð í ákvæðum SEB, en sá þjóðréttar-

samningur og annar frumréttur ESB sækir síðan aftur almennt gildi sitt líkt 

                                                
28  Terry D. Gill. Rosenne‟s – The World Court – What It is and how It Works, bls. 28-31. 
29  Yfirleitt veita almennir þjóðréttarsamningar enn fremur nægilegt svigrúm fyrir sértækari 

eða frekari samninga, t.d. á vettvangi svæðisbundinna alþjóðastofnana á borð við ESB, 
sbr. t.d. ákvæði 282. gr. Hafréttarsáttmála SÞ. 

30  Sjá 53. og 64. gr. Vínarsamnings um milliríkjasamninga frá 1969. 
31  Alina Kaczorowska. European Union Law, bls. 243. 
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og aðrir slíkir samningar til almenns þjóðaréttar.32 Hvorki er hér ráðrúm né 

efni til þess að fjalla sérstaklega um heimildir stofnana ESB til að gera 

þjóðaréttarsamninga við aðra þar til bæra þjóðaréttaraðila sem oftast eru 

fullvalda ríki og mögulega aðrar þar til bærar alþjóðastofnanir.33 En að því 

gefnu að slíkar heimildir séu til staðar er hins vegar áhugavert að víkja aðeins 

að því hvaða stöðu þjóðréttarsamningar sem ESB (reyndar almennt EB) eða 

aðildarríkin teljast vera aðilar að hafa almennt í ESB rétti sem og hvaða 

þýðingu það þá hefur ef ESB réttur telst ganga í berhögg við slíkar 

þjóðréttarlegar skuldbindingar?  

Almennt hefur verið litið svo á í ESB rétti að þjóðréttarsamningar gerðir 

af hálfu EB teljist hluti bandalagsréttarins og getur það raunar enn fremur 

tekið til vissra samninga sem einungis aðildarríkin hafa gert við önnur ríki.34 Í 

framkvæmd hefur m.a. reynt á stöðu ýmissa þjóðréttarsamninga sem EB 

hefur beinlínis gerst aðili að, eða talist skuldbundið af, í ólíkum tegundum 

mála er komið hafa fyrir Evrópudómstólinn. Virðist það þá almennt vera 

reglan að komi til árekstra á milli slíkra skuldbindinga og t.d. EB gerða, þá 

verði ákvæðum þeirra gerða vikið til hliðar sem teljast ganga í berhögg við 

ákvæði slíks þjóðréttarsamnings, að því gefnu að viðkomandi ákvæði hans 

teljist hafa bein réttaráhrif.35 En það er ekki aðeins svo að slíkir þjóðréttar-

samningar kunni að hafa sérstaka þýðingu í ESB rétti því það kann mögulega 

einnig að eiga við um þjóðréttarvenjur. Reyndi m.a. á það í forúrskurði 

Evrópudómstólsins í málinu Racke gegn Hauptzollamt Mainz, en helstu 

málavextir þar að lútandi voru eftirfarandi: 

 
Í málinu mat Evrópudómstóllinn það svo að þjóðréttarvenjan um brottfall 
samningsskuldbindingar vegna forsendubrests (rebus sic stantibus), og þá eins og 
hún var skilgreind af Alþjóðadómstólnum í Haag í dómi hans í máli Bretlands 
gegn Íslandi frá 2. febrúar 1973, hefði þýðingu í EB rétti, en ráð EB hafði í þessu 

                                                
32  Trevor C. Hartley. European Union Law in a Global Context, bls. 132-134. Vísar hann m.a. til 

þess að almennar reglur þjóðaréttar um breytingar á þjóðréttarsamningum sem og um 
möguleg lok þeirra gildi enn fremur um ESB samninga.  

33  Trevor C. Hartley. European Union Law in a Global Context, bls. 217-221 og 227-238. 
34  Trevor C. Hartley. The Foundations of European Community Law, bls. 158. 
35  Hartley gagnrýnir raunar að Evrópudómstóllinn skuli gera sérstaka kröfu um bein 

réttaráhrif samningsákvæða í málum þar sem ekki er um forúrskurð að ræða. Trevor C. 
Hartley. European Union Law in a Global Context, bls. 247. Annað sem telja verður 
eftirtektarvert er að Evrópudómstóllinn virðist auk þess hafa litið þannig á að hann geti í 
forúrskurði túlkað ákvæði þjóðréttarsamninga sem EB telst aðili að í ljósi þess að gerð 
slíkra samninga teljist vera ákvörðun af hálfu ráðs ESB, sbr. 234. gr. SEB. Hartley 
gagnrýnir þessa nálgun dómstólsins þar sem þá sé alls ekki verið að fjalla um ákvörðun 
ráðs ESB heldur efni þjóðaréttarsamningsins sem gerður var, sbr. sama heimild, bls. 253.  
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tilviki beitt þeirri reglu fyrir sig til að fella niður samningsskuldbindingar EB 
gagnvart fyrrum Júgóslavíu. Afleiðingar þessa voru að Racke þurfti eftirleiðis að 
greiða hærri tolla af vörum sem hann flutti inn á innra markaðinn frá fyrrum 
Júgóslavíu. Kom m.a. fram sú spurning fyrir þýskum dómstól hvort meta mætti 
lögmæti þeirra EB gerða sem um var að tefla í málinu með hliðsjón af 
framangreindri þjóðréttarvenju. Evrópudómstólsinn taldi að það bæri að gera, en 
niðurstaðan varð þó á þann veg að EB gerðirnar teldust ekki fara í bága við 
þjóðréttarvenjuna. Með öðrum orðum var það mat dómsins að umrædd almenn 

þjóðaréttarvenja hefði þýðingu í bandalagsrétti.36  

 
Þótt ESB (eða EB) teljist hvorki aðili að Sáttmála SÞ, né að 

Mannréttindasáttmála Evrópu, þá er þó engum vafa undirorpið að stofnanir 

ESB hljóta að verða að virða þær grundvallarskuldbindingar aðildarríkjanna 

að þjóðarétti, en ekki er þó sjálfgefið að þær hljóti ætíð að samrýmast inn-

byrðis í öllum atriðum. Áhugavert mál sem endurspeglar að segja má samleik 

þessara ólíku sviða alþjóðalaga í ESB rétti er mál Kadi og Al Barakaat, en 

dómur Evrópudómstólsins í málinu lá fyrir þann 3. september 2008.37  

 
Kadi og samtökin Al Barakaat í Svíþjóð voru á meðal þeirra aðila sem Öryggisráð 
SÞ ákvað að beitt skyldu þvingunaraðgerðum í formi frystingar fjármuna, sbr. 
ályktanir ráðsins um aðgerðir gegn Al-Queda, talibönum og aðilum tengdum 
þeim, en í aðildarríkjum ESB eru slíkar ráðstafanir almennt framkvæmdar með 
EB reglugerðum. Kadi og Al Barakaat hófu í kjölfarið málsókn fyrir 
Evrópudómstólnum og kröfðust ógildingar reglugerðarinnar gagnvart sér þar 
sem þeir hefðu í engu notið ýmissa grundvallarmannréttinda er sakaðir menn 
ættu alla jafnan að njóta í réttarríki. Í úrskurðum undirréttar Evrópudómstólsins 
kom fram að Evrópudómstóllinn hefði ekki svigrúm til að endurskoða gildi EB 
reglugerðar sem framkvæmdi bindandi ályktun Öryggisráðs SÞ í skjóli Sáttmála 
SÞ, nema þá mögulega til að meta hvort slíkar gerðir teldust fara í bága við 
ófrávíkjanlega þjóréttarvenju, en Sáttmáli SÞ væri m.a. skuldbindandi fyrir öll 
aðildarríki ESB sem rétthærri þjóðréttur en ESB réttur. Úrskurðum þessum var 
áfrýjað á æðra dómstig Evrópudómstólsins sem komst að annarri niðurstöðu og 
ógilti umrædda EB reglugerð hvað snéri að frystingu fjármunanna. Voru helstu 
rökin þau að endurskoðun EB gerða í ljósi þeirra grundvallarréttinda sem fælust í 
ESB rétti sem sjálfstæðu réttarkerfi fengi jafnan staðist hvað sem liði öðrum 
þjóðréttarlegum skuldbindingum aðildarríkja ESB, enda væri það þá aðeins EB 

                                                
36  Dómur Evrópudómstólsins í máli C-162/96 frá 16. júní 1998. Sjá einnig  
37  Dómur Evrópudómstólsins í sameinuðum málum C-402/05 P og C-415/05 P frá 3. 

september 2008. 
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gerð en ekki sú þjóðréttarlega skuldbinding sem lægi henni til grundvallar sem 

kæmi til endurskoðunar á vettvangi dómsins.38  

 
Þótt röksemdafærsla Evrópudómstólsins í ofangreindum dómi virðist öll 

sniðin þannig að í engu hafi verið vegið að forræði Öryggisráðs SÞ frá 

sjónarhóli þjóðaréttar, heldur hafi málið alfarið snúist um gildi EB gerðar 

með hliðsjón af þeim kröfum sem ESB réttur hljóti að verða að gera með 

hliðsjón af skuldbindingum aðildarríkja á sviði mannréttinda, þá felast engu 

að síður afar sterk skilaboð í þessum dómi. Þ.e. þau að tryggja verði að 

einstaklingar sem sæti aðgerðum Öryggisráðs SÞ í aðildarríkjum ESB njóti þá 

engu að síður fullum fetum þeirra mannréttinda sem regluverk ESB telst 

grundvallast á og endurspeglast m.a. í Mannréttindasáttmála Evrópu.  

5. Lokaorð  

 Eins og ætla mátti þá er vísast alls ekki til neitt einhlítt svar við þeirri 

spurningu hvort sá munur sem almennt má greina á almennum þjóðarétti 

annars vegar og ESB rétti hins vegar geti talist vera eðlismunur eða 

stigsmunur. Hlýtur það eðli máls samkvæmt fyrst og fremst að vera skilg-

reiningaratriði og þá háð því með hvaða augum og frá hvaða sjónarhorni við 

virðum þessi tvö um sumt líku og um annað ólíku réttarkerfi af meiði 

alþjóðalaga. Það sem hins vegar er vel unnt að gera, og getur vísast haft bæði 

fræðilega og hagnýta þýðingu, er að reyna að átta sig meðvitað á og bera 

saman í ýmsum efnum eðli hins almenna þjóðaréttar annars vegar og ESB 

réttar hins vegar. Í svo stuttu greinarkorni sem þessu þá hefur eðli máls 

samkvæmt ekki verið gengið mjög langt í slíkri greiningu og samanburði, 

heldur hafa einungis verið reifuð hér nokkur meginatriði sem þeim sem þetta 

ritar þykja a.m.k. öðru fremur eftirtektarverð í þessu sambandi.  

Helstu niðurstöður þessa stutta samanburðar hljóta að vera þær að ESB 

réttur er a.m.k. að upplagi hefðbundinn þjóðaréttur þó svo að ýmislegt í SEB 

hafi frá upphafi verið til þess fallið að úr varð réttarkerfi sérstaks eðlis. Eru í 

því sambandi tvímælalaust afgerandi reglurnar sem lesa má úr annars vegar 

ákvæði 249. gr. SEB um lagasetningu stofnana ESB, þ.á.m. um bein lagaáhrif 

reglugerða, en ekki síður ákvæði 234. gr. SEB um forúrskurði 

                                                
38  Sjá m.a. nánar í stuttri lýsingu á meginatriðum í þessum dómi í fréttatilkynningu nr. 

60/2008 frá ESB, sem birt er á vefsíðu ESB á slóð -  
http://curia.europa.eu/en/actu/communiques/cp08/aff/cp080060en.pdf - sótt 31.09.09.  
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Evrópudómstólsins sem veitt hefur honum einstækt tækifæri til að skilgreina 

stöðu ESB réttar gagnvart landsrétti aðildarríkjanna með jafn afgerandi hætti 

og raun ber vitni og naumast var fyrirséð við upphaf Evrópusamvinnunar.  

Með hliðsjón af því að ESB réttur á óumdeilt rætur að rekja til 

þjóðaréttar, og grundvallast raunar enn á þjóðarétti, þótti mér jafnframt 

áhugavert að ígrunda aðeins hvaða stöðu þjóðaréttur hefur almennt í ESB 

rétti, en hér var þó aðeins ráðrúm til að víkja mjög almennt að fáeinum 

afmörkuðum atriðum í því sambandi. Eru þau að mínu mati þó til þess fallin 

að varpa nokkru ljósi á þá staðreynd að í margþættu alþjóðasamfélagi 

samtímans, þar sem ríki og jafnvel aðrir þjóðaréttaraðilar eru aðilar að ýmis 

konar þjóðréttarsamningum og alþjóðastofnunum, er meira en sennilegt að 

reglulega komi til skörunar eða samsláttar mismunandi alþjóðalaga sem af 

ýmsum ástæðum þarf þá að skilgreina hvaða stöðu eigi að hafa hverju sinni. 

Gildir þetta m.a. um stöðu ýmissa réttarheimilda sem heyra til almennum 

þjóðarétti í ESB rétti eins og vikið var hér að 
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Viðhorf til kynferðisbrota gegn börnum 
Svala Ísfeld Ólafsdóttir 

 

1. Inngangur 

Markmið greinarinnar er að fjalla um breytt viðhorf til kynferðisbrota gegn 

börnum sem fram hafa komið á síðustu árum, sem og viðhorf dómara til 

þessa brotaflokks. Dómum vegna brota af þessu tagi er gjarnan slegið upp á 

forsíðum dagblaða og tímarita og dómarar oft harðlega gagnrýndir fyrir að 

taka þau ekki nógu alvarlega og sýna gerendum linkind. Látið er að því liggja 

að siðferðisþröskuldur dómara sé annar en almennra borgara. Umfjöllun í 

fjölmiðlum og á bloggsíðum einkennist stundum af geðshræringu. Sem dæmi 

má nefna eftirfarandi texta sem birtist í íslensku tímariti árið 2007:
1
  

 

 Menn sem haldnir eru barnagirnd eru hataðir í nútímasamfélagi og glæpir þeirra 
vekja viðbjóð og reiði. Menn sem níðast á börnum eru sér á báti meðal 
glæpamanna og er óhætt að segja að brot þeirra séu með þeim allra 
andstyggilegustu. Þjóðfélagið fyrirlítur þessa menn en þó eru þeir að mörgu leyti 
verndaðir. Þeir fremja margir hverjir brot sín í skjóli þagnarinnar sem hefur ríkt 
um kynferðisbrot um árabil á Íslandi.  

 

Af almennri umræðu mætti ætla að talsvert ósamræmi sé milli viðhorfa 

almennings annars vegar og löggjafans og dómstóla (dómara) hins vegar 

þegar að þessum brotum kemur. Hér verður ekki lagt mat á hvort þetta er 

rétt, enda hefur ekki verið gerð sértæk rannsókn á viðhorfum almennings til 

kynferðisbrota gegn börnum. Á hinn bóginn verður gerð grein fyrir breyttum 

viðhorfum til þessara mála sem segja má að hafi komið fram á síðustu árum, 

bæði af hálfu löggjafans og dómstóla, og reynt að skýra rætur þessarar 

þróunar.  

Fyrst verður gerð grein fyrir meginbreytingum sem fólust í lögum nr. 

61/2007, en þær vitna um breytt viðhorf löggjafans til kynferðisbrota gegn 

                                                
1  Mannlíf, 12. tbl. 2007. Fleiri dæmi eru nefnd í grein Svölu Ísfeld Ólafsdóttur: „Viðhorf 

dómara til fyrningar sakar í kynferðisbrotamálum gegn börnum―, bls. 159-180, sbr. 
einkum nmgr. 4, bls. 162-163. 
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börnum. Þá verður fjallað um afstöðu dómstóla. Þar eru raktar niðurstöður 

rannsóknar á afstöðu dómara, en þær hafa þegar birst í sérstakri grein.
2
 

Jafnframt verður getið um nýlega dóma á þessu sviði. Í þeim kemur tvennt 

athyglisvert fram sem varpar ljósi á þróun dómaframkvæmdar. Í fyrsta lagi 

virðast dómar hafa þyngst og í öðru lagi hefur skýrsla barns fengið aukið 

vægi sem sönnunargagn. Í lokin er umfjöllun um ástæður þessarar þróunar 

og hún sett í samhengi við almenna umræðu um þessi mál. 

2. Aðdragandi laga nr. 61/2007 og meginbreytingar3  

Í almennum athugasemdum í greinargerð með frumvarpi sem varð að 

breytingarlögum nr. 61/2007 segir að fram hafi komið vaxandi gagnrýni á 

sum eldri ákvæði kynferðisbrotakafla almennra hegningarlaga.
4
 Þau hafi ekki 

þótt veita brotaþolum næga réttarvernd og í þeim leyndust úrelt viðhorf til 

kvenna. Sérstaklega er nefnt að skilgreining á hugtakinu „nauðgun― sé ekki í 

samræmi við almennar hugmyndir um hvað í slíku broti felist. Þá hafi refsi-

ákvarðanir dómstóla fyrir brotin þótt of vægar, ekki síst þegar börn eru 

þolendur. Tryggja þurfi svo sem framast er unnt með löggjöf að friðhelgi, 

sjálfsákvörðunarréttur, kynfrelsi og athafnafrelsi einstaklinga séu virt.
5
  

Lögin frá 2007 hafa að geyma mikilvæg nýmæli. Nefna má að hugtakið 

„nauðgun― er rýmkað frá því sem áður var og tekur þannig til fjölbreytilegri 

aðstæðna. Ennfremur er að finna ákvæði um atriði sem verka skulu til 

þyngingar við ákvörðun refsingar fyrir nauðgun, svo sem ungur aldur 

þolanda. Þá hefur refsing fyrir samræði eða önnur kynferðismök við barn 

verið þyngd og eru refsimörkin nú þau sömu og fyrir nauðgun, þ.e. fangelsi 

frá einu ári og allt að 16 árum. Jafnframt hefur refsiverndin verið rýmkuð 

þannig að nú nær hún til barna undir 15 ára aldri, í stað barna yngri en 14 ára.  

Meðal mikilvægra nýmæla var einnig afnám fyrningar sakar fyrir nánar 

tilgreind alvarleg kynferðisbrot. Ákvæði sem að þessu lúta komu fram sem 

breytingartillaga við framangreint frumvarp á síðustu dögum þingsins vorið 

2007.6 Breytingin er athyglisverð. Í fyrsta lagi gengur hún þvert á þróun 

                                                
2  Sbr. nmgr. að framan. 
3  Sbr. lög nr. 61/2007, um breyting á almennum hegningarlögum, nr. 19 12. febrúar 1940 

(kynferðisbrot). 
4  Hér eftir skammstafað hgl. 
5  Ragnheiður Bragadóttir: Kynferðisbrot, bls. 91-92.   
6  Um aðdraganda að breytingum á fyrningarreglunum vísast til Svölu Ísfeld Ólafsdóttur: 

Auðginnt er barn í bernsku sinni, sbr. III. kafla um rök með og á móti lagabreytingunum 
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undanfarinna áratuga hér á landi, þar sem stefnan hefur verið að fækka 

ófyrnanlegum brotum. Í öðru lagi fer hún gegn stefnu sem fylgt hefur verið, 

þ.e. að öll afbrot fyrnist nema þau sem varðað geta ævilöngu fangelsi, eins og 

t.d. landráð og manndráp af ásetningi. Ekkert þeirra kynferðisbrota sem lýst 

er í XXII. kafla hgl. getur varðað ævilöngu fangelsi og hafa þau því öll verið 

háð fyrningu. Með breytingunni hefur þannig verið gerð sú undantekning að 

alvarleg kynferðisbrot gegn börnum fyrnast ekki, þrátt fyrir að varða ekki 

þyngstu mögulegu refsingu. Með þessari breytingu hefur löggjafinn skipað 

þeim á bekk með alvarlegustu glæpum. Þau brot sem um ræðir eru þau sem 

lýst er í 194., 1. mgr. 200. og 1. mgr. 201. gr. hgl.7 Í fyrri skrifum mínum hef 

ég rakið ítarlega rökin fyrir þessari breytingu, en þau taka mið af sérkennum 

brotanna og aðstæðum sem þau eru gjarnan framin við, sem og alvarlegum 

og langvarandi afleiðingum brotanna fyrir þolendur þeirra.8  

3. Dómstólar 

Í almennri umræðu um kynferðisbrot gegn börnum eru dómstólar og jafnvel 

einstakir dómarar gagnrýndir fyrir að vera ekki í tengslum við skoðanir 

almennings til þessara brota. Þeir sitji í fílabeinsturni, hafi ekki skilning á 

stöðu brotaþola og því séu refsingar of vægar. Í dómum þar sem 

sakborningur er sýknaður, m.a. vegna sönnunarskorts, eru dómarar jafnvel 

gagnrýndir fyrir að halda uppi málstað sakbornings á kostnað brotaþola. Í 

þessum kafla verður fyrst gerð grein fyrir eigindlegri rannsókn á 

persónulegum viðhorfum dómara til þessa málaflokks.9 Þá er lýst þróun í 

dómaframkvæmd sem segja má að sé andsvar við framangreindri gagnrýni. Í 

fyrsta lagi eru þau teikn á lofti að dómar í þessum málaflokki séu að þyngjast 

                                                                                                           
2007. Þar og í II. kafla er að finna ítarlega umfjöllun um þetta efni sem vitnar um langan 
aðdraganda breytinganna og umræður á fræðilegum og pólitískum vettvangi. 

7  Ákvæði 194. gr. hgl. fjallar um nauðgun, en fyrning er afnumin ef  brotaþoli er 
yngri en 18 ára þegar brot er framið. Sama gildir um brot gegn 1. mgr. 200. og 1. 
mgr. 201. gr. hgl. Í 1. mgr. 200. gr. er það lýst refsivert að hafa kynferðismök við 
barn sitt eða annan niðja og skv. 1. mgr. 201. gr. er refsivert að hafa kynferðisbök 
við barn yngra en 18 ára, sem er kjörbarn viðkomandi, stjúpbarn, fósturbarn, 
sambúðarbarn eða tengt viðkomandi þannig fjölskylduböndum í beinan legg eða 
barn sem viðkomandi hefur verið trúað fyrir til kennslu eða uppeldis.  

8  Sjá nánar um rök með og á móti þessari breytingu: Svala Ísfeld Ólafsdóttir: 
„Fyrning kynferðisbrota gegn börnum―, bls. 117-140, einkum bls. 127-132. 
Einnig eftir sama höfund: Auðginnt er barn í bernsku sinni, sbr. sérstaklega IV. kafla. 

9  Sbr. nmgr. 1 og Svölu Ísfeld Ólafsdóttur: Auðginnt er barn í bernsku sinni, sbr. VII. kafla. 
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og í öðru lagi eru merki þess að litið sé á framburð þolanda sem 

sönnunargagn sem hefur fengið aukið vægi.  

3.1 Rannsókn á viðhorfum dómara 

Til að rannsaka viðhorf dómara til kynferðisbrota gegn börnum voru tekin 

viðtöl við sex dómara. Við val á þáttttakendum var tekið tillit til þess að 

viðhorf fólks til kynferðisbrota gegn börnum kunna að hafa breyst á undan-

förnum árum og eiga rannsóknir og frásagnir brotaþola á alvarlegum og 

langvarandi afleiðingum þeirra sennilega stóran þátt í því. Af þessum sökum 

var talið æskilegt að hafa ákveðna fjölbreytni í viðmælendahópnum að því er 

varðar lífaldur dómara, starfsaldur og kyn. Þátttakendur voru þrjár konur og 

þrír karlar sem tilheyra bæði „eldri― og „yngri― kynslóð dómara. Meðalaldur 

þeirra var 51 ár og meðalstarfsaldur 16,5 ár. Þátttakendur höfðu ýmist unnið 

sem dómarafulltrúar eða sem sjálfstæðir dómarar, settir eða skipaðir, á þeim 

tíma. Markmið viðtalanna var að grafast fyrir um persónuleg viðhorf dómara 

til ýmissa atriða er varða kynferðisbrot gegn börnum og meðferð slíkra mála, 

m.a. um afstöðu þeirra til afnáms fyrningar sakar.
10

 Taldi höfundur 

forvitnilegt að komast að því hvort skoðun almennings ætti samhljóm meðal 

dómara. Niðurstöðurnar voru skýrar.  

Fimm af sex dómurum sem tóku þátt í rannsókninni eru sammála 

breytingum á fyrningarreglunum. Rök þeirra eru að mestu leyti hin sömu og 

koma fram í lögskýringargögnum. Horfa beri til alvarlegra og langvarandi 

afleiðinga brotanna fyrir fórnarlömbin sem skipi brotunum á bekk með 

alvarlegustu afbrotum.11 Ennfremur er lögð áhersla á hinar sérstöku aðstæður 

sem brotin eru gjarnan framin við, þ.e. innan veggja heimilisins og af 

einstaklingi sem barn treystir og þekkir. Þá koma þessi brot oft ekki upp á 

yfirborðið fyrr en löngu eftir að þau hafa verið framin.12 Áherslan á brota-

þolann kemur einnig vel fram þegar dómararnir eru beðnir um að lýsa 

minnisstæðustu málunum. Fyrst og fremst er það vanmáttur og umkomuleysi 

fórnarlambanna sem víkur þeim ekki úr minni. Í svörum þeirra endurspeglast 

                                                
10  Markmiðum og aðferðafræði við rannsóknina er ítarlega lýst í grein Svölu Ísfeld 

Ólafsdóttur: „Viðhorf dómara til fyrningar kynferðisbrota gegn börnum― og í VII. kafla 
bókar sama höfundar Auðginnt er barn í bernsku sinni. 

11  Sbr. rit Svölu Ísfeld Ólafsdóttur: Auðginnt er barn í bernsku sinni, kafla VI, sem ber heitið 
„Áhersla á brotaþola―. 

12  Sbr. t.d. dóm Hæstaréttar í máli nr. 4 frá 2003 sem varðar kynferðisbrot manns gegn þremur 
stúlkum. Þar segir í héraðsdómi: „Er þekkt að sumir þolendur kynferðisbrota beri harm 
sinn í hljóði um árabil, einkum þegar um börn er að ræða og slíkt komi upp á yfirborðið 
þegar viðkomandi kemst til manns.― 
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sterk samúð með meintum þolendum, þótt þeir leggi um leið áherslu á 

skyldur sínar til að halla ekki á rétt sakbornings til réttlátrar málsmeðferðar.  

Allir dómararnir lýstu þeirri skoðun að refsingar ættu að vera þyngri en 

nú er, innan þeirra refsimarka sem lög heimila. Ekki þurfi að breyta lögum til 

að ná því markmiði heldur beri að stefna að því að breyta dómaframkvæmd 

hægt og bítandi. Jafnframt kom fram það sjónarmið að miskabætur væru of 

lágar miðað við afleiðingar brotanna. Ástæðuna fyrir of vægum refsingum 

telja þeir fyrst og fremst vera að menn hafi fram til þessa ekki áttað sig 

nægilega vel á alvarlegum og langvarandi afleiðingum brotanna fyrir þol-

endur. 

Þá má geta þess að dómararnir hafa áhyggjur af neikvæðum áhrifum þess 

sem þeir telja ófaglega og óvandaða umfjöllun fjölmiðla um einstök mál. 

Einkum hafi þau birst í því að svo virðist sem nokkuð hafi verið slakað á 

sönnunarkröfum í málum af þessum tagi. Telja þeir þetta almennt óheppilega 

þróun og réttaöryggi sakborninga sé með þessu teflt í tvísýnu. 

Þegar dómararnir lýstu persónulegri upplifun sinni kom fram að þeir líta 

svo á að þessi brot séu með þeim allra alvarlegustu. Sumir líkja þeim við 

manndráp og einn orðar það svo „að svona glæpir ofbjóði okkur―. Þá nefnir 

einn að ævilangt fangelsi eigi að liggja við þessum brotum. Annar segir: 

„Þetta eru alvarleg brot, þú tekur lífið frá þessu fólki sem er beitt svona 

mikilli misnotkun.―  

Rannsóknin leiddi í stuttu máli í ljós samhljóm á milli skoðana 

almennings og dómara þegar kemur að þessum málaflokki. Um það vitna 

orð eins dómarans: 

 

Mér finnst þessi mál og þessi brot … það …skelfilegasta sem að maður getur 
eiginlega hugsað út í. Og brotin sjálf eru alveg hræðileg …og jafnast á við verstu 
líkamsmeiðingar eða limlestingar eða manndráp. 

3.2 Eru refsingar að þyngjast? 

Í almennri umræðu síðari ár hefur krafan um þyngri refsingar við kynferðis-

brotum verið hávær. Kemur þetta að nokkru leyti fram í gagnrýni á lög-

gjöfina, lög þyrftu að kveða á um þyngri refsingar. Aðallega er þó um að 

ræða gagnrýni á dóma, þar sem dómararnir eru gagnrýndir fyrir að nýta ekki 

heimil refsimörk, jafnvel í mjög alvarlegum málum. 

Nýlega birtist grein þar sem gerð er grein fyrir rannsókn á þróun refsinga 

fyrir kynferðisbrot gegn börnum.
13

 Þar kemur fram að á tímabilinu 1992-

                                                
13  Ragnheiður Bragadóttir: „Þróun refsinga fyrir kynferðisbrot―, bls. 49-68. 
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2008 féllu ellefu dómar fyrir brot gegn 200. gr. hgl. (sifjaspell). Niðurstaðan 

er að engar merkjanlegar breytingar hafi orðið á refsiákvörðunum í þessum 

málum á tímabilinu. Þá kemur jafnframt fram að á sama tímabili hafi fallið 

fjórtán sakfellingardómar vegna brots gegn 201. gr. hgl. Að því er þau mál 

varðar er niðurstaða rannsóknarinnar sú að svo virðist sem refsingar fyrir 

brot gegn 201. gr., þ.e. börnum tengdum geranda, hafi þyngst.  

Í greininni er einnig gerð grein fyrir brotum þar sem sakfellt er bæði fyrir 

brot gegn 201. og 202. gr. hgl. (barn undir kynferðislegum lágmarksaldri).
14

 

Meginniðurstöðurnar eru að ýmsar vísbendingar séu um að refsingar fyrir 

þessi brot hafi þyngst. Þá er bent á að refsingar fyrir kynferðisbrot gegn 

þroskahömluðum, sofandi eða ölvuðum einstaklingum hafi þyngst jafnt og 

þétt. Jafnvel megi sjá vendipunkt til enn frekari þyngingar árið 2003. 

Hvað varðar nauðgun sem framin er með ofbeldi eða hótun um að beita 

því og kynferðisbrot gegn börnum undir kynferðislegum lágmarksaldri er 

helst að sjá breytingu til þyngingar refsingar um og eftir árið 2002. Höfundur 

lýsir þeirri skoðun að framkvæmdin hafi komið á undan lögunum og að 

lagabreytingin 2007 hafi að einhverju leyti verið staðfesting á þróun sem 

þegar hafði orðið. 

Vert er að taka til sérstakrar skoðunar dóma sem kveðnir hafa verið upp 

eftir lagabreytinguna 2007, með þeim fyrirvara að dómarnir séu tæpast 

nægilega margir til að draga megi af þeim tölfræðilega marktækar niður-

stöður, þótt vissulega megi lesa úr þeim ákveðna tilhneigingu. Hér verða 

sérstaklega nefndir tveir dómar sem benda til þess að dómar séu enn að 

þyngjast eftir lagabreytinguna frá 2007.  

Fyrst skal nefna dóm Hæstaréttar Íslands í máli nr. 527/2008. Málavextir 

voru þeir að X var ákærður fyrir kynferðisbrot gegn stjúpdóttur sinni, B. X 

játaði sök. Við ákvörðun refsingar var litið til þess að brotin voru mjög 

alvarleg og beindust að ungri stúlku á heimili hennar þar sem hún átti sér 

griðastað. Þá voru þau framin á fjögurra mánaða tímabili og til þess fallin að 

valda stúlkunni verulegum skaða. Þótti refsing X hæfilega ákveðin fangelsi í 

sex ár. Þá þótti X með háttsemi sinni hafa bakað sér skyldu til greiðslu 

miskabóta til stúlkunnar sem ákveðnar voru í héraði 2.500.000 kr., en krafa X 

um lækkun þeirra komst ekki að fyrir Hæstarétti.  

Dómur þessi er óvenjuþungur í samanburði við eldri dóma í sam-

bærilegum málum. Í því sambandi er ástæða er til að benda á eftirfarandi orð 

úr dómi héraðsdóms: „Dómurinn telur að Hæstiréttur Íslands hafi á liðnum 

                                                
14  Kynferðislegur lágmarksaldur var 14 ár þar til breytingarlög nr. 61/2007 tóku gildi 4. apríl 

2007. Hann er nú 15 ár. 



Viðhorf til kynferðisbrota gegn börnum 259 

 

  

misserum almennt þyngt refsingar vegna kynferðisbrota. Eigi það m.a. við 

um brot gegn 201. og 202. gr. laga nr. 19/1940, en nýverið hafa verið gerðar 

breytingar á XXII. kafla laga nr. 19/1940 til að kveða á um að mál þessi verði 

tekin fastari tökum en áður. Með vísan til alls þessa, sbr. og 1., 2., 6. og 7. tl. 

1. mgr. og 3. mgr. 70. gr. laga nr. 19/1940 er refsing ákærða ákveðin fangelsi 

í sex ár.―  

Þá má nefna dóm Hæstaréttar Íslands í máli nr. 58/2009. Í því máli var X 

ákærður fyrir kynferðisbrot gegn stjúpdóttur sinni, A, með því að hafa á 

árunum 2004-2007, þegar hún var 11-14 ára, tvisvar til þrisvar sinnum í viku 

haft samræði við hana. Fullsannað þótti með trúverðugum framburði A, 

vitnisburði og vottorði læknis um líkamlegt ástand hennar og forstöðumanns 

Barnahúss um andlegt ástand hennar, auk vitnisburðar móður hennar um 

andlegt ástand hennar og samskipti hennar við X, að X hafi framið þann 

verknað sem lýst var í ákæru, þó þannig að talið var að hann hafi haft 

samfarir nokkuð reglulega við A á umræddu tímabili. Talið var að X ætti sér 

ekki málsbætur. Hann hafi með háttsemi sinni brotið mjög alvarlega gegn 

barni sem honum hafi verið treyst og trúað fyrir í mörg ár með þeim 

afleiðingum að hann hafi rúið barnið æsku sinni og þeim möguleika að lifa 

eðlilegu lífi í sátt við sjálft sig, aðra og umhverfi. Hann hafi misnotað 

gróflega þann trúnað sem A hafi sýnt honum og þá virðingu sem hún hafi 

borið fyrir honum sem uppalanda. Þá hafi brotin átt sér stað á heimili A þar 

sem hún hafi átt að eiga öruggt skjól og vernd fyrir slíkri misnotkun. Hafi 

brotin verið til þess fallin að valda henni verulegum skaða og hafi X átt að 

vera það fyllilega ljóst. X var dæmdur í fangelsi í átta ár og til að greiða 

stúlkunni miskabætur að fjárhæð 2.500.000 kr.  

Athygli vekur einnig að litið er til 3. mgr. 70. gr. hgl. við ákvörðun 

refsingar í báðum þessum dómum, sem eru þeir þyngstu sem fallið hafa í 

málum af þessu tagi í Hæstarétti. Í tilvitnaðri grein segir að dómari skuli að 

jafnaði taka það til greina til þyngingar refsingu hafi verknaður beinst að 

karli, konu eða barni sem eru nákomin geranda, og tengsl þeirra þykja hafa 

aukið á grófleika verknaðarins. 

Dómarnir tveir eru þungir í samanburði við eldri dómaframkvæmd. Sér-

staklega er athyglisverð tilvísun í fyrrnefnda dóminum til breytingarlaganna 

frá 2007 og þeirra sjónarmiða sem breytingarnar voru reistar á. Draga má þá 

ályktun að dómstólar meti það sem svo að þau eigi að leiða til þyngri refsinga 

fyrir kynferðisbrot gegn börnum, einkum hinna alvarlegri. Dómarnir benda 

til þess að dómstólar muni fúsir svara því kalli 

 



260  Svala Ísfeld Ólafsdóttir 

 

  

3.3 Sönnunarmat 

Í nýlegum fræðiskrifum hefur verið bent á þá þróun að tilhneiging sé til þess 

í dómum að gefa vitnisburði meints brotaþola meira vægi sem sönnunar-

gagns en áður.15 Fær þetta nokkra stoð í dómum, sbr. t.d. dóm Hæstaréttar 

Íslands í máli nr. 212/2001 (X var ákærður fyrir kynferðisbrot gegn stúlkunni 

A. Skoðun lækna útilokaði ekki að A hefði orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi 

og við úrlausn málsins var litið til þess að fjölskipaður héraðsdómur hafði 

ekki talið varhugavert að leggja framburð stúlkunnar til grundvallar um sekt 

X); dóm Hæstaréttar Íslands í máli nr. 454/2001 (X var ákærður fyrir 

kynferðisbrot gegn stjúpdóttur sinni, A, um árabil, þegar hún var á aldrinum 

9-14 ára. A lagði kæru sína fram hjá lögreglu er hún var orðin 27 ára gömul. 

Var framburður A talinn einkar trúverðugur, og naut hann að nokkru 

stuðnings í gögnum málsins og framburði vitna, en framburður X var metinn 

ótrúverðugur.); dóm Hæstaréttar Íslands í máli nr. 4/2003 (X var ákærður fyrir 

kynferðisbrot gegn þremur stúlkum. Í héraðsdómi var framburður 

stúlknanna lagður til grundvallar og talið sannað þrátt fyrir eindregna neitun 

X að hann hefði gerst sekur um þá háttsemi sem hann var ákærður fyrir.); 

dóm Hæstaréttar Íslands í máli nr. 176/2003 (X var sakfelldur fyrir kynferðisbrot 

gagnvart þremur stúlkum. X neitaði sök, en framburður stúlknanna, sem 

talinn var trúverðugur, var lagður til grundvallar sakfellingu hans). 

Deila má um hversu heppileg þessi þróun er, sbr. einnig viðhorf 

dómaranna í framangreindri rannsókn þar sem varað er við hættunni á að 

slakað sé á sönnunarkröfum.
16

 Því megi halda fram að með þessu sé fórnað 

mikilvægri grundvallarreglu refsiréttar og sakamálaréttarfars að maður skuli 

talinn saklaus þar til sekt hans er sönnuð og að allan vafa skuli túlka 

sökunauti í hag (in dubio pro reo). Þessi regla eigi við í málum sem varða 

kynferðisbrot gegn börnum, rétt eins og í öðrum sakamálum. Ekki verður 

tekin afstaða til þessarar deilu frá lögfræðilegu sjónarmiði, en leitast við að 

setja þróun dómaframkvæmdar í samhengi við almenna umræðu um þessi 

mál.  

Hugleiðingar um breyttar áherslur er dómarar meta trúverðugleika 

frásagna brotaþola, sérstaklega þegar engum öðrum sönnunargögnum eða 

afar fátæklegum er til að dreifa kæru til stuðnings, hvarflar hugurinn ósjálfrátt 

                                                
15  Eiríkur Tómsson: „Sitt er hvað, sönnunarbyrði og sönnunarmat―, bls. 481-516, 

Heimir Örn Herbertsson: „Hver er svo saklaus―, bls. 23-30 (einkum bls. 25-26), 
og Jón Steinar Gunnlaugsson: „Mál af  þessu tagi―, bls. 97-109. 

16  Svala Ísfeld Ólafsdóttir: „Viðhorf dómara til fyrningar sakar í kynferðisbrotamálum gegn 
börnum―, bls. 59 og 66. 
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að bókinni Myndin af pabba – saga Thelmu sem kom út árið 2005.
17

 Í bókinni 

lýsir Thelma æsku sinni og því grófa kynferðislega ofbeldi sem hún og systur 

hennar máttu þola af hendi föður þeirra og manna á hans vegum. Í bókinni 

er m.a. sagt frá máli sem höfðað var á hendur föður hennar fyrir að hafa 

misnotað eldri systur hennar kynferðislega.
18

 Rekstur málsins á hendur föður 

Thelmu tók tæp sex ár frá því kæra kom fram þar til dómur Hæstaréttar var 

kveðinn upp. Í héraðsdómi var faðir Thelmu og félagi hans, sem einnig var 

ákærður fyrir að misnota stúlkuna, dæmdir til fangelsisrefsingar. Dóminum 

yfir föður Thelmu var áfrýjað til Hæstaréttar. Í forsendum réttarins segir: 

„Sakargögn virt í heild sinni bera að vísu talsvert mikið böndin að ákærða 

um, að hann sé sekur um refsiverð kynræn afskipti af telpunni X. Þar sem 

ýmislegt veikir sönnunargildi helstu sakargagna, sem greint hefur verið frá, 

þykir þó ekki alveg fullnægjandi sönnun fram komin fyrir sekt ákærða, og ber 

að sýkna hann af kröfum ákæruvalds í máli þessu með vísan til 108. gr. laga 

nr. 74/1974.― Í aðdraganda þessara orða eru rakin þau atriði sem þóttu veikja 

sönnunarstöðu ákæruvaldsins. 

Í þessu máli naut við framburðar vitnis, þ.e. hins ákærða, félaga föðurins, 

sem afdráttarlaust gekkst við kynferðislegum afskiptum sínum af barninu og 

lýsti náið atferli föðurins gagnvart því. Til viðbótar var framburður 

stúlkunnar, þrátt fyrir að Hæstiréttur teldi hana unga að árum, metinn 

glöggur og eigi að finna misræmi í frásögn í þau tvö skipti sem hún gaf 

skýrslu. Þá var tekið fram að frásögn hennar í viðtali við lækni væri í 

samræmi við framburði þessa. Þessi og ýmis önnur gögn voru þó ekki talin 

duga til sakfellingar.  

Ekki er um það deilt að mikilvægt er að framangreind meginregla sé virt. 

Samt getur varla nokkrum manni sem les bók Thelmu dulist að sannleikurinn 

er sá, hvað sem líður dómi Hæstaréttar, að faðir Thelmu beitti hana og systur 

hennar grófu kynferðislegu ofbeldi árum saman. Hann gerði það áður en 

hann var kærður, eftir að hann var kærður, á meðan málaferlin stóðu yfir og í 

mörg ár eftir að hann var sýknaður. Þetta mál er rifjað upp til að við höfum í 

þessari umræðu fyrir framan okkur dæmi þar sem beiting reglunnar in dubio 

pro reo leiddi til niðurstöðu sem ótvírætt má segja að hafi verið efnislega röng, 

með hörmulegum afleiðingum.  

Í umræðu um sönnun í kynferðisbrotamálum er rétt að hafa sérstaklega 

tvö megineinkenni mála er varða kynferðisbrot gegn börnum í huga. Í fyrsta 

lagi er oft við lítið annað að styðjast en frásögn þolandans og brotin eru oft 

                                                
17  Gerður Kristný: Myndin af pabba – saga Thelmu.  
18  Dómur Hæstaréttar frá 11. maí 1978 í máli nr. 131/1977. 
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kærð löngu eftir að þau voru framin og sýnileg ummerki löngu glötuð, hafi 

þau yfirleitt verið fyrir hendi. 

Fróðlegt er að setja þessa þróun dómaframkvæmdar að því sönnun 

varðar í samhengi við rannsókn á viðhorfum dómara sem gerð er grein fyrir 

að framan. Þar koma fram sterkar vísbendingar um að upphafið að þessari 

þróun, þar sem frásögn þolanda fær ríkara vægi, sé aukin vitund dómaranna 

sjálfra um eðli og alvarleika þessara brota. Sú staðreynd að oft er ekki, eðli 

málsins samkvæmt, við annað að styðjast en frásögn brotaþola hefur leitt til 

sérstakrar viðleitni til að leggja mat á trúverðugleika hennar til að meta hvort 

óhætt þyki að leggja hana til grundvallar sakfellingu, þótt við lítið annað sé að 

styðjast. Undirstaða þessa mats eru oftar en ekki sérfræðilegar álitsgerðir, sem 

aftur byggjast á almennum rannsóknum á trúverðugleika vitna, einkum 

barna. Með þessari þekkingu telja menn sig geta metið betur en ella hvenær 

frásögn er trúverðug og hvenær ekki. Í þessu felst ekki nauðsynlega krafa um 

að slakað sé á sönnunarkröfum, heldur fer nú fram ítarlegra og vandaðra mat 

á trúverðugleika frásagnar en áður tíðkaðist, jafnvel með aðkomu sérfræðinga 

þar sem aukin almenn þekking á þessu sviði kann að styðja við matið. 

Aukin vitund um eðli, tíðni og alvarleika afleiðinga þessara brota mótar 

verulega umræðu um sönnun í þessum málaflokki nú og þá þróun að þeim 

málum fjölgar þar sem sakfelling er byggð á frásögn þolanda og kannski litlu 

öðru, a.m.k. ekki öðrum beinum sönnunargögnum. Því er gjarnan haldið 

fram að dómstólar séu farnir að bregðast við almenningsálitinu og kröfum 

fólks um fleiri sakfellingar og þyngri refsingar. Sumpart fær sú fullyrðing stoð 

í ummælum eins dómarans í framangreindri rannsókn. Til þyrftu að koma 

frekari rannsóknir til að styðja þá fullyrðingu að dómstólar séu með þessu að 

láta undan almenningsálitinu og hafi slakað á sönnunarkröfum til að full-

nægja kröfu almennings um að barnaníðingar fái makleg málagjöld.  

4. Samantekt og niðurstöður 

Í inngangi er vikið að meintu ósamræmi milli viðhorfa almennings annars 

vegar og löggjafans og dómstóla (dómara) hins vegar þegar kemur að löggjöf 

sem varðar kynferðisbrot gegn börnum, meðferð slíkra mála og dóma. Í 

greininni er leitast við að varpa ljósi á breytt viðhorf til þessara mála, bæði af 

hálfu löggjafans og dómstóla. Að því er löggjafann varðar kemur þetta fram í 

breytingum á kynferðisbrotakafla almennra hegningarlaga með lögum nr. 

61/2007. Meðal mikilvægra atriða eru hækkun kynferðislegs lágmarksaldurs, 

þyngri refsingar við tilteknum brotum og breytingar á fyrningarreglum, m.a. 



Viðhorf til kynferðisbrota gegn börnum 263 

 

  

afnámi fyrningar sakar fyrir nánar tilgreind gróf brot. Hvað dómstóla varðar 

virðast dómar hafa þyngst og þeirrar tilhneigingar gætir í auknum mæli að 

gefa skýrslu barns meira vægi sem sönnunargagni, jafnvel svo að sakfelling er 

byggð á henni eingöngu. Þá er í greininni gerð grein fyrir niðurstöðum rann-

sóknar á afstöðu dómara til kynferðisbrota gegn börnum sem sýnir ríkan 

samhljóm milli viðhorfa almennings og dómara.  

Um mögulegar ástæður breyttra viðhorfa mætti vafalaust hafa langt mál. 
Mikilvægt innlegg í þá umræðu eru ástæðurnar sem lágu að baki breytingum á 

almennum hegningarlögum árið 2007. Þá kom fram sú sameiginlega skoðun 

þeirra sem tóku þátt í undirbúningi breytinganna að nauðsynlegt væri að bæta 

stöðu barna sem hafa orðið þolendur kynferðisbrota. Ýmsir fleiri hafa lagt 

lóð á vogarskálarnar. Má þar sérstaklega geta Stígamóta, en samtökin gefa út 

skýrslu ár hvert þar sem m.a. er að finna margvíslegar tölulegar upplýsingar. 

Þær sýna í fyrsta lagi hve algengt er að þolendur kynferðislegs ofbeldis segi 

ekki frá því fyrr en löngu eftir að það átti sér stað. Í öðru lagi er algengast að 

hin alvarlegu brot séu framin innan veggja heimilisins, þar sem gerandinn er 

nákominn þolanda, sem dregur verulega úr líkum á að brot komi strax upp á 

yfirborðið. Þá koma fram upplýsingar um alvarlegar og langvarandi 

afleiðingar brotanna fyrir líkamlega og andlega heilsu þolandans, sem vara 

langt fram á fullorðinsár, jafnvel ævina á enda. Niðurstöður Stígamóta eru í 

fullu samræmi við erlendar rannsóknir sem sýna langflestar fram á alvarlegar 

afleiðingar brotanna á brotaþola, til skemmri eða lengri tíma. Skýrir þetta 

vafalaust þá þróun sem lagabreytingin og dómaframkvæmd vitnar um.  

Enn má nefna að um það leyti sem umræddar lagabreytingar áttu sér stað 

var mikil umræða og umfjöllun um kynferðislega misnotkun barna í 

þjóðfélaginu. Veturinn 2006-2007 tengdist umræðan umönnun barna á 

heimilum sem starfrækt voru á vegum hins opinbera, m.a. í Breiðavík.19 Þótt 

umræðan um Breiðavík hafi ekki eingöngu snúist um kynferðislegt ofbeldi 

gegn börnum sem þar voru vistuð er ekki ósennilegt að hún hafi aukið 

almenna vitund um hve alvarleg og djúpstæð áhrif erfið lífsreynsla í æsku 

getur haft á líf einstaklinga sem í hlut eiga, ekki síst þegar um kynferðislegt 

ofbeldi er að ræða. 

                                                
19  Könnun á starfsemi Breiðavíkurheimilisins 1952-1979. Þá kom út fyrir jólin 2007 bók 

með frásögn eins af  skjólstæðingum Breiðavíkurheimilisins, Bárður Ragnar 
Jónsson og Páll Rúnar Elíasson: Breiðavíkurdrengur – brotasaga Páls Elíassonar. Í 
henni lýsir Páll dvöl sinni í Breiðavík, en þangað var hann sendur tíu ára gamall 
ásamt bróður sínum og dvaldist þar í þrjú og hálft ár. Meðan á dvölinni stóð sætti 
hann kynferðislegri misnotkun, vinnuþrælkun og barsmíðum. 



264  Svala Ísfeld Ólafsdóttir 

 

  

Að öðrum frásögnum ólöstuðum má halda því fram að útgáfa bókarinnar 

Myndin af pabba – saga Thelmu hafi valdið straumhvörfum í umræðu um þessi 

mál. Opinská og hreinskilnisleg frásögn Thelmu, auk fjölmargra viðtala við 

hana og systur hennar í kjölfarið, hleypti af stað þjóðfélagsumræðu um 

viðkvæm efni sem áður höfðu verið sveipuð þagnarhjúpi.  

Eðli málsins samkvæmt er ekki hægt að fullyrða að almenn umræða um 

kynferðisbrot gegn börnum, hvort sem hún er sprottin af einstökum 

dómsmálum eða reynslusögum þolenda, hafi haft afgerandi þýðingu fyrir þá 

þróun sem hér er gerð að viðfangsefni. Því geta þingmennirnir sem studdu 

frumvarpið einir svarað, sem og dómararnir sjálfir. Hinu verður varla neitað 

að lagabreytingin, sem og þróun í dómaframkvæmd, fellur vel að almennri 

umræðu sem áberandi var á sama tíma.  
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