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Málamyndagerningar 

Ása Ólafsdóttir  

 

1. Inngangur 

Ein af grundvallarreglum samningaréttar er að löggerninga skuli halda og 
efna. Er þá miðað við að löggerningur skuli efndur samkvæmt efni sínu með 
réttri túlkun og skýringu. Í sumum tilvikum ætla aðilar löggernings þó ekki að 
efna löggerninginn efni samkvæmt, hafa jafnvel í hyggju önnur réttaráhrif en 
efni og orðalag löggerningsins bera skýrt merki um eða eftir atvikum að hann 
eigi alls ekki að hafa réttaráhrif. Til slíkra löggerninga er vísað í 34. gr. laga nr. 
7/1936 um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga.1 Þar kemur fram sú 
efnisregla að hafi skriflegur löggerningur verið gerður til málamynda og sá 
maður sem tók við honum framselt grandlausum þriðja manni rétt sinn 
samkvæmt honum verði það ekki borið fram gegn þeim manni að 
löggerningurinn hafi verið gerður til málamynda.  
Hér á eftir verður fjallað um málamyndagerninga og um réttaráhrif þeirra, 

m.a. með tilvísun til íslenskra dóma. Áður en að því kemur verður fyrst að 
kanna hvaða löggerningar geta talist til málamyndagerninga í íslenskum 
samningarétti.  

2. Málamyndagerningar í skilningi samningaréttar 

2.1. Almennt  
Málamyndagerningar hafa verið skilgreindir á þann veg að þeir séu 
löggerningar þar sem báðir aðilar sem upprunalega stóðu að löggerningnum 
(loforðsgjafi og loforðsmóttakandi) eru sammála um að leggja aðra merkingu 
í löggerninginn en leiða má af orðalagi hans eða formi samkvæmt almennum 
túlkunarreglum. Hið sama hefur verið talið gilda ef ætlun annars aðilans er 

                                                           
1  Hér á eftir verður almennt vísað til laga nr. 7/1936 um samningsgerð, umboð og ógilda 

löggerninga sem samningalaga. 
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önnur en almennt má ráða af orðalagi löggerningsins og hinum aðilanum er 
það ljóst.2 Af þessu leiðir að slíkur löggerningur hefur ekkert gildi milli 
upphaflegra aðila samningsins eða á að hafa önnur réttaráhrif á milli þeirra en 
þau sem leiða má af skýringu og túlkun löggerningsins.3  
Margar ástæður kunna að vera að baki málamyndagerningum, þótt oft eigi 

þeir rót sína að rekja til lögskipta sem brjóta í bága við lög eða beri þess vott 
að aðilar geri þá til þess að komast hjá ófrávíkjanlegum lagareglum. Algengir 
eru til dæmis löggerningar þar sem eignum er komið undan við innheimtu 
skuldheimtumanna eða þar sem eignum er komið undan gjaldþrotaskiptum, 
þótt aðrar ástæður geti einnig verið fyrir gerð slíkra löggerninga.4  Í öðrum 
tilvikum geta málamyndagerningar verið réttlætanlegir og má nefna sem 
dæmi um slíkt eftirtalda dóma: 
 

H 1986 15515 
Fjallað var um kröfu eins eiganda Flóagaflstorfunnar um að ógiltur væri 
leigusamningur milli E og tiltekins leigutaka. Upplýst var fyrir dómi að 
leigusamningurinn og nokkrir aðrir hliðstæðir samningar hefðu verið gerðir í 
því skyni að fá fleiri atkvæði fyrir ,,innansveitarmenn“ í veiðifélagi Á. Þá var 
jafnframt talið sannað að þrátt fyrir orðalag samninganna hafi ekki fylgt þeim 
býlum sem stofna átti samkvæmt þeim veiðiréttur eða önnur not af landi, auk 
þess sem viðurkennt var fyrir dómi að samningnum hafi ekki verið ætlað að 
koma til framkvæmda samkvæmt efni sínu. Fallist var á kröfu um afmáningu 
leigusamningsins úr fasteignabók. 

 

H 1993 416 
Þrotabú NF hf. krafðist riftunar á greiðslu skuldar sem fram fór með 
afhendingu skuldabréfs. Bú NK hf. var tekið til gjaldþrotaskipta þann 10. 
ágúst 1989. Bú NF hf. var tekið til gjaldþrotaskipta 6. janúar 1988, en félagið 
hafði hætt starfsemi um mitt ár 1987. Var sýnt fram á að NF ehf. hafi verið 

                                                           
2  Páll Sigurðsson: Samningaréttur. Reykjavík 1987, bls. 276.  
3  Nokkuð er um að slíkir samningar séu gerðir. Sjá til hliðsjónar 24. gr. reglugerðar nr. 

522/2004 um ÍLS veðbréf og íbúðabréf, þar sem fram kemur að Íbúðalánasjóður getur 
synjað um lánveitingu ef sýnt þykir að um málamyndagerning sé að ræða. Í reglum um 
veitingu veðleyfis sem settar hafa verið á grundvelli fyrrgreindrar reglugerðar er jafnframt 
tekið fram að Íbúðalánasjóðs hafi heimild til að hafna því að fallast á veðsetningu á undan 
áhvílandi lánum sjóðsins ef sjóðurinn telur ástæðu til að ætla að hin nýja veðsetning sé 
málamyndagerningur, eingöngu gerður til að koma í veg fyrir fullnustu hans af veðinu.  

4  Sjá einnig H 13. mars 2007, mál nr. 130/2007, sem varðaði fjárskipti milli hjóna. 
Úrskurður héraðsdóms var hins vegar ómerktur í Hæstarétti og var málinu vísað heim í 
hérað til munnlegs málflutnings og uppkvaðningar úrskurðar að nýju. 

5  Sjá einnig H 1986 1564, H 1986 1571, H 1986 1576, H 1986 1580, H 1986 1585, H 1986 
1589 og H 1986 1594 sem allir fjalla um svipað ágreiningsefni. 
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komið í fjárþrot þegar stjórnendur þess ákváðu, að það legði fram 90% 
hlutafjár við stofnun NK hf., eða 3.600.000 krónur, auk fjárframlaga til 
tveggja annarra hlutafélaga, sem voru stofnuð til að taka við starfsemi NF hf. 
Við þessar aðstæður voru skuldbindingar af hálfu NF hf. lítils virði, og svo 
reyndist um skuldabréf það, að fjárhæð 2.600.000 krónur, sem NF hf. var 
látið gefa út til greiðslu hlutafjár og málið fjallaði um. Var því talið rétt að líta 
á útgáfu skuldabréfsins sem málamyndagerning og einskis virði sem 
hlutafjárframlag til NK hf., enda höfðu stjórnendur beggja hlutafélaganna 
þekkt náið, hvernig fjárhagsstöðu NF hf. var háttað á þeim tíma þegar til 
þeirra var stofnað. Ekki var fallist á riftunarkröfur þrotabúsins. 

2.2. Tengsl við 34. gr. laga nr. 7/1936 

Í 34. gr. samningalaga er vísað til málamyndagerninga, þótt ekki sé þar fjallað 
frekar um þær kröfur sem gerðar eru til þeirra löggerninga sem falla undir 
gildissvið ákvæðisins. Í greinargerð með frumvarpi sem varð að samninga-
lögum nr. 7/1936 er sérstaklega vikið að því að um skriflega gerninga sé að 
ræða og að framsal til grandlauss þriðja manns á slíkum skriflegum gerningi 
sé svipað og þegar um er að ræða þriðja mann sem semur í grandleysi við 
umboðsmann, sem hefur vísað skriflegu umboði en umboðsmaðurinn fer í 
samningnum í bága við einhver sérstök fyrirmæli sem umbjóðandi hafði 
gefið honum og ekki verða séð í skriflega umboðinu.6  
Almennt er ekki gerð krafa um tiltekið form löggerninga að íslenskum 

rétti, þótt þess megi sjá stað í ýmsum tilvikum.7 Af því leiðir að kanna verður 
hvort hér undir falli einungis skriflegir löggerningar, eða hvort undir hugtakið 
falli einnig munnlegir löggerningar. Við skýringu samsvarandi ákvæðis 
dönsku samningalaganna hefur verið talið að undir það falli bæði munnlegir 
og skriflegir löggerningar.8 Hafa íslenskir fræðimenn jafnframt talið að 
ákvæðinu megi a.m.k. stundum beita þegar um munnlega löggerninga er að 
ræða og þá með lögjöfnun.9 Verður að telja þá skýringu rétta enda er 
almenna reglan sú að löggerningar eru ekki formbundnir. Því verður ekki séð 
að rök standi til þess að gera réttarstöðu þeirra sem fá í grandleysi slíkan 
löggerning framseldan lakari þegar um munnlega gerninga er að ræða, jafnvel 
þótt slík framsöl munnlegra löggerninga kunni að vera fátíð.  
Málamyndagerningur er samkvæmt framansögðu löggerningur sem 

einkennist af því að báðir þeir aðilar sem upprunalega stóðu að 
löggerningnum eru sammála um að leggja aðra merkingu í löggerninginn en 

                                                           
6  Alþingistíðindi,1935, A-deild, þingskjal 428, bls. 800. 
7  Sjá til dæmis 7. gr. laga nr. 40/2002 um fasteignakaup. 
8  Lennart Lynge Andersen: Aftaleloven, 4. útgáfa. Kaupmannahöfn 2005, bls. 222. 
9  Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 278. 
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leiða má af orðalagi hans eða formi samkvæmt almennum túlkunaraðferðum. 
Vilji þeirra birtist því ekki í endanlegri útgáfu löggerningsins. Þá vaknar 
spurningin hvernig á að fara með það þegar einungis annar samningsaðila 
telur sig hafa staðið að gerð málamyndagernings. Í því tilviki væri ekki um 
málamyndagerning að ræða þar sem það er óhjákvæmilegt skilyrði að það sé 
afstaða beggja aðila, þ.e. bæði löggerningsgjafa og löggerningsmóttakanda, að 
löggerningurinn eigi að hafa önnur réttaráhrif en ráða megi af efni og 
orðalagi hans. Þegar þannig háttar til kæmi til greina að beita ákvæði 1. mgr. 
32. gr. samningalaga, þar sem fjallað er um það þegar annar löggerningsgjafa 
gefur loforð sem vegna misritunar eða annarra mistaka hefur orðið annars 
efnis en til var ætlast. Þar er þó sett það skilyrði að gagnaðili hafi vitað eða 
mátt vita um röngu forsendurnar, í þessu tilviki um að annar aðila 
löggernings hafi talið að um málamyndagerning væri að ræða.10 

2.3. Skilyrði málamyndagerninga  

Eins og vikið hefur verið að hér að framan fjallar ákvæði 34. gr. 
samningalaga einungis um það þegar skriflegir málamyndagerningar eru 
framseldir til grandlauss þriðja manns. Af dómaframkvæmd má ráða að oft 
er því borið við að um málamyndagerning sé að ræða, auk þess sem 
mismunandi er hver heldur því fram í dómsmáli. Getur það allt eins verið 
aðili, sem hvorki á aðild að upphaflegum löggerningi né hefur fengið lög-
gerninginn framseldan.  
Erfitt getur verið að sanna eftir á að um málamyndagerning hafi verið að 

ræða, einkum þegar annar upphaflegu samningsaðilanna neitar að lög-
gerningur hafi verið gerður til málamynda. Í slíkum tilvikum er það þá 
hlutverk dómstóla að líta til málavaxta í heild sinni og til aðdraganda 
samningsgerðarinnar. Virðist sem dómstólar líti heildstætt til aðstæðna við 
samningsgerðina og þeirra hvata sem liggja að henni að baki þegar metið er 
hvort löggerningur hafi í reynd verið gerður til málamynda. Til skýringar má 
hér nefna H 2002 3158, H 2004 3857 og H 7. desember 2006, mál nr. 
267/2006. 

                                                           
10  Sjá til hliðsjónar H 1998 2180 og H 1998 1653. 
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H 2002 3158 
Íbúð var skuldlaus eign K við upphaf sambúðar hennar og M. Á árinu 1997 
veðsetti hún fasteignina og hélt hún því fram að veðsetningin hefði verið til 
hagsbóta fyrir sambýlismann hennar, M. Veðskuldirnar komust í vanskil á 
árinu 1999 og var þá krafist nauðungarsölu á fasteigninni. Lauk henni með 
því að faðir M leysti hana til sín. Í mars 2000 afsalaði faðir M fasteigninni til 
K, en á þeim tíma var bú M til gjaldþrotaskiptameðferðar. Þau slitu svo 
sambúðinni í september 2000 og mánuði síðar afsalaði K íbúðinni til móður 
sinnar. Var því haldið fram af föður M að afsal hans í mars 2000 hefði verið 
gefið út til málamynda. Ekki var fallist á það þar sem um hafði verið að ræða 
einhliða ráðstöfun föður M, án atbeina K. Þá höfðu ekki verið settar neinar 
tryggingar eða gerðar aðrar ráðstafanir af hans hálfu við afsalsgerðina, sem þó 
hefði talist eðlilegt við slíkar aðstæður, einkum þar sem faðir M hafði notið 
lögmannsaðstoðar. Jafnframt var litið til þess að K hafði átt íbúðina 
skuldlausa við upphaf sambúðarinnar og því mátt gera ráð fyrir að afsalið 
hefði falið í sér raunverulega yfirfærslu eignarréttar. 

 
H 2004 3857 
Útgerð á skipinu B hafði verið hætt og hafði öllum skipverjum verið sagt upp 
störfum. Við þær aðstæður ákvað skipstjórinn að halda sjálfur áfram útgerð 
skipsins. Hann stofnaði í því skyni einkahlutafélag sem tók skipið á leigu frá 
1. nóvember 2001 til 30. apríl 2002, með umsömdum eins mánaðar 
uppsagnarfresti. Skriflegir ráðningarsamningar voru gerðir við alla skipverja 
sem voru bundnir við hverja veiðiferð fyrir sig. Málið varðaði skipverja sem 
hafði gert sex slíka ráðningarsamninga nokkuð samfellt frá 4. nóvember 2001 
til 6. febrúar 2002, en í kjölfar alvarlegra veikinda hans frá 13. febrúar 2002 
varð hann óvinnufær. Skipverjinn byggði á því að hann hefði í reynd verið í 
föstu ráðningarsambandi frá 4. nóvember 2001 og að tímabundnu 
samningarnir hefðu einungis verið gerðir til málamynda í því skyni að hafa af 
honum lögbundinn rétt í veikinda- og slysaforföllum auk uppsagnarfrests. 
Við mat þess hvort um málamyndagerning væri að ræða var litið til 
aðdraganda samninganna á þeim tíma þegar þeir voru gerðir. Um hefði verið 
að ræða tilraun til að tryggja áhöfn skipsins áframhaldandi vinnu eftir að 
eigandi þess hafði ákveðið að hætta útgerðinni og sagt skipverjum upp 
störfum. Höfðu allir skipverjar þannig hagsmuna að gæta og höfðu þeir allir 
fengið tímabundna ráðningarsamninga á tímabilinu. Til útgerðarinnar hafði 
verið stofnað í töluverðri óvissu og hafði skipstjórinn tekið á sig áhættu við 
leigu skipsins sem kallaði á varúð í upphafi rekstrarins auk þess sem um 
tiltölulegan stuttan tíma var að ræða. Að öllu þessu virtu var talið að efnis-
legar forsendur hefðu verið að baki hinum tímabundnu ráðningarsamningum. 
Var því ekki fallist á að ráðningarsamningarnir hefðu verið gerðir til 
málamynda. 
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H 7. desember 2006, mál nr. 267/2006 
A gerði samning við erlenda starfsmannaleigu um störf við 
virkjunarframkvæmdir I á Íslandi. Taldi hann sig hafa fengið lægri laun en 
honum hefði borið samkvæmt þeim kjarasamningum sem í gildi eru hér á 
landi og tóku til starfa hans við virkjunina og krafði hann I um greiðslu þess 
mismunar. Byggði A meðal annars á því að samningur hans við 
starfsmannaleiguna hefði verið til málamynda og að ráðningarsamband hans 
hefði í reynd verið við I á starfstíma hans hér á landi. Bæri I því skyldur 
atvinnurekanda gagnvart sér m.a. þá skyldu að greiða laun í samræmi við 
íslenska kjarasamninga og lög. Vinna hans hefði verið skipulögð af I, þar sem 
I hefði ákveðið verkefni hans og vinnutíma og lagt honum til verkfæri og því 
hefði erlenda starfsmannaleigan einungis verið milliliður við ráðningu hans 
hér á landi. Héraðsdómur féllst á að um málamyndagerning hefði verið að 
ræða. Byggðist niðurstaða héraðsdóms á því að í samningi starfsmannsins við 
starfsmannaleiguna hefði komið skýrt fram að starfsmaðurinn hefði verið 
ráðinn til starfa hjá I við virkjunarframkvæmdir hér á landi. Hann hefði ekki 
áður verið í þjónustu starfsmannaleigunnar auk þess sem ekkert hefði komið 
fram um að starfsmannaleigan hafi sent A til starfa annars staðar eftir að 
hann hætti störfum hér á landi. Tilgreining starfsmannaleigunnar sem 
vinnuveitanda hefði því bersýnilega verið til málamynda. Hæstiréttur féllst 
hins vegar ekki á að samningur A við starfsmannaleiguna hefði verið gerður 
til málamynda. Var talið að með samningi I og starfsmannaleigunnar við 
upphaf samstarfs aðilanna hefði starfsmannaleigan tekið að sér að annast 
tiltekna þjónustu fyrir I gegn endurgjaldi. Væri ekkert fram komið í málinu 
sem benti til þess að samningnum hafi ekki verið ætlað að hafa réttaráhrif 
samkvæmt efni sínu auk þess sem gögn málsins þóttu eindregið benda til þess 
að I og starfsmannaleigan hefðu hagað samskiptum sínum í samræmi við það 
sem samningurinn kvað á um, þar á meðal þeim samskiptum er lutu að starfi 
starfsmannsins.  
 
Af framangreindum dómum Hæstaréttar má ráða að þegar því er haldið 

fram af öðrum aðila dómsmáls að um málamyndagerning sé að ræða er litið 
til þess hvort efnislegar forsendur hafi verið að baki upphaflegum 
löggerningi. Þegar um málamyndagerning er að ræða háttar þannig til að 
báðir aðilar eru sammála um að löggerningur eigi ekki að hafa þau réttaráhrif 
sem leiða má af löggerningi með réttri skýringu efnis og orðalags hans. Af 
þeim sökum verður sá sem heldur því fram að um málamyndagerning sé að 
ræða, gegn neitun gagnaðila, að sýna fram á að báðir aðilar hafi talið að um 
málamyndagerning væri að ræða, en sú sönnun tókst ekki í framangreindum 
dómum. Jafnframt var í H 2002 3156 litið til þess hverjum samningsaðila 
stóð nær að tryggja sér sönnun um gerð málamyndagernings, en þar skipti 
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verulegu máli að annar aðila naut aðstoðar lögmanns við gerð þeirra skjala 
sem síðar var haldið fram að hefðu verið gerð til málamynda.  
Ef aðila dómsmáls tekst að sýna fram á að líklegt sé að löggerningur hafi 

verið gerður til málamynda eða að ekki hafi verið efnislega forsendur fyrir 
gerð löggernings, getur sönnunarstaðan orðið sú að skortur á skjölum eða 
öðrum sönnunargögnum teljist benda til þess að um málamyndagerning hafi 
verið að ræða. Má í þessu sambandi vísa til H 2001 535 og H 2003 2939 þar 
sem fallist var á að útgáfa veðskuldabréfa hefði verið til málamynda, en 
önnur niðurstaða var í H 1999 3742.  
 
H 2001 535 11 
Við úthlutun söluverðs við nauðungarsölu fasteignar kom upp ágreiningur 
um gildi veðskuldabréfs sem hvíldi á öðrum veðrétti fasteignar. 
Veðskuldabréfið hafði verið gefið út af BÞ til VG. VG upplýsti við meðferð 
málsins að BÞ hefði aldrei skuldað honum neitt og að undirritun hans á 
veðskuldabréfið hefði einungis verið fengin í því skyni að formgilda það. 
Veðskuldabréfið var síðar framselt af VG til B sem svo framseldi það til BÞ 
sem var föðurbróðir hans og jafnframt stjórnarformaður H ehf. BÞ framseldi 
svo veðskuldabréfið til H ehf. Aldrei var greitt inn á skuldina og virtist  
H ehf. hafa verið stofnað í þeim eina tilgangi að eiga veðskuldabréfið. Skýring 
eiganda veðskuldabréfsins var sú að BÞ hefði fengið það til tryggingar á 
greiðslu skulda ÞB sem B hafi ætlað að taka að sér að greiða sem sína eigin 
skuld. Skuldin sjálf var ótilgreind og voru engin skjöl lögð fram um hana, en 
hún var sögð hafa stofnast á árunum 1970-1980. Talið var sannað að engin 
skuld hefði verið til staðar við útgáfu veðskuldabréfsins. Aldrei var greidd 
afborgun af veðskuldabréfinu og aldrei kom neitt endurgjald til við framsal 
þess. Því var talið að útgáfa þess hefði verið til málamynda. Þar sem 
stjórnarformaður H ehf. hafði ekki verið í góðri trú við framsal veðskulda-
bréfsins var talið að félagið gæti ekki talist grandlaus framsalshafi þess og gæti 
þar með ekki byggt rétt á því við nauðungarsöluna.  

 

H 2003 2939 
Ágreiningur kom upp við úthlutun söluverðs við nauðungarsölu fasteignar 
sem hafði verið í eigu Þ og K, en bú Þ hafði verið tekið til gjaldþrotaskipta 
með úrskurði héraðsdóms uppkveðnum þann 25. maí 1999. Veðskuldabréfið 
var gefið út til handhafa af Þ og áritað um samþykki af K. Skiptastjóri 
þrotabús Þ hélt því fram að veðskuldabréfið hefði verið gefið út til mála-
mynda í þeim eina tilgangi að koma eignum Þ undan gjaldþrotaskiptum. Hafi 
Þ ekki talið veðskuldabréfið til skulda í fyrstu skýrslutöku Þ hjá skiptastjóra 
þegar hann taldi upp skuldir sínar. Hann hafi við seinni skýrslugjöf hjá 

                                                           
11  Sjá einnig H 2000 2245. 
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skiptastjóra talið það hafa verið gefið út til fjármögnunar tveggja fyrirtækja 
sinna og í mars 2001 hafi Þ svo sent skiptastjóra yfirlit yfir stöðu kröfunnar. 
Bréfið hafi síðar komið fram við nauðungarsölu fasteignarinnar á árinu 2002, 
og þá verið eign J sem var bróðir K, en kröfu vegna þess hafi hins vegar ekki 
verið lýst við skipti á þrotabúi Þ. J hélt því fram að hann hefði fengið bréfið 
afhent til tryggingar greiðslu skulda Þ og K við sig, sem hafi verið 
umtalsverðar og sem hefðu safnast upp um talsvert langan tíma. Hins vegar 
hefði hann ekki viljað ganga fram af hörku við innheimtu þess vegna tengsla 
hans við K og Þ. Í forsendum héraðsdóms, sem staðfestur var í Hæstarétti, 
kom fram að ágreiningur aðila snerist fyrst og fremst um hvort J ætti 
fjárkröfu á hendur Þ og hefði J lagt fram veðskuldabréf sem að formi og efni 
væri gallalaust. Hins vegar væri því haldið fram af hálfu þrotabús Þ að á milli 
Þ og J hafi ekki verið skuldarasamband og að skuldabréfinu hafi einungis 
verið ætlað að skjóta eignum undan gjaldþroti Þ. Ósamræmi væri á milli þess 
sem haldið var fram af hálfu Þ annars vegar og J hins vegar um tilurð bréfsins 
auk þess sem J hafði ekki lagt fram gögn eða upplýsingar um meinta skuld Þ 
eða skattframtal sitt. Þá var litið til þess að Þ hefði tvívegis gefið skiptastjóra 
rangar upplýsingar um skuldabréfið, en hefðu réttar upplýsingar komið fram 
um skuldabréfið við upphaf gjaldþrotameðferðarinnar hefði skiptastjóra verið 
unnt að kanna möguleika á riftun veðsetningarinnar. Þótti málatilbúnaður J 
því í heild vera mjög ótrúverðugur og var því talið að þrotabúinu hefði tekist 
að gera svo líklegt að útgáfa umrædds veðskuldabréfs hefði verið málamynda-
gerningur að ekki væri rétt að úthluta upp í kröfu J samkvæmt því við 
úthlutun söluverðs fasteignarinnar. 

 
H 1999 3742 
IR hafði gefið út veðskuldabréf til móður sinnar IJ, með veði í fasteign IR. 
Síðar var veðskuldabréfið áritað um framsal samkvæmt umboði sem K sonur 
IR og dóttursonur IJ hafði framvísað við framsal veðskuldabréfsins til L. K 
var síðar dæmdur til refsingar fyrir að hafa falsað umrætt umboð. ÍJ krafðist 
þess að viðurkenndur yrði eignarréttur hennar á umræddu veðskuldabréfi, en 
L hélt því meðal annars fram að nafnritun IR á skuldabréfið hefði verið 
málamyndagerningur, gerður til þess að gera veðskuldabréfið að nafnbréfi 
svo það mætti vera verðtryggt og til þess að auðvelda sölu þess í gegnum 
verðbréfafyrirtæki. Þá hélt L því fram að IR hefði í reynd selt bréfið og varið 
andvirði þess til greiðslu krafna sem hún hafi verið skuldari að og hafi verið í 
vanskilum á þeim tíma þegar sala bréfsins fór fram. Féllst dómurinn ekki á 
það. Þegar litið var til hegðunar K í fjármálum og til þess að IJ hefði ítrekað 
tekist á hendur skuldbindingar vegna K, þótti trúlegt að bréfið hafi í reynd átt 
að vera til tryggingar greiðslu þeirra ábyrgða sem IJ hafði gengist í fyrir K. 
Var því ekki fallist á kröfu að nafnáritun IJ hefði verið gerð til málamynda. 
 
Í H 2001 535 og H 2003 2939 gátu veðkröfuhafar ekki sýnt fram á hver 

hefði verið upphafleg krafa þeirra við útgáfu þeirra veðskuldabréfa sem deilt 
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var um. Gæti niðurstaðan hafa orðið önnur ef slíkar skýringar eða gögn 
hefðu verið lögð fram við meðferð málsins Hins vegar var ekki fallist á að 
um málamyndagerning hefði verið að ræða í H 1999 3742, en þar þótti sýnt 
fram á það með nægjanlegum hætti að umrætt veðskuldabréf hefði í reynd átt 
að vera til tryggingar greiðslu raunverulegra skulda.  
Þegar deilt er um það eftir á hvort löggerningur hafi verið gerður til 

málamynda má velta því fyrir sér hverja þýðingu það hefur að við gerð hans 
hafi formreglna ekki verið gætt, svo sem þinglýsingar eða annarra reglna sem 
kunna að varða andlag löggerningsins.  
 
H 2005 1578 
Félag hafði keypt fasteign með kaupsamningi dagsettum 30. desember 1994. 
Hafði félagið gert grein fyrir kaupum fasteignarinnar í skattframtali þess árs 
og fært fasteignina til eignar og fyrnt með því söluhagnað sem myndast hafði 
á fyrri rekstrarárum félagsins. Skattyfirvöld töldu að fasteignakaup félagsins 
hefðu verið gerð til málamynda, þar sem kaupsamningi um fasteignina hefði 
ekki verið þinglýst. Því hafði meintur seljandi fasteignarinnar verið skráður 
eigandi hennar þegar hún var seld nauðungarsölu á árinu 1998. Auk þess 
hefði kaupsamningur ekki verið sendur skattyfirvöldum fyrr en óundirritað 
eintak hafi verið sent með bréfi dagsettu 20. mars 2000 og þá sagður hafa 
fundist í vörslum endurskoðanda félagsins. Síðar hafi undirritað eintak verið 
sent með kæru til yfirskattanefndar með bréfi dagsettu 17. apríl 2001, en það 
eintak hefði ekki verið vottað. Ekki var fallist á að um málamyndagerning 
hefði verið að ræða. Litið var til þess að vitni báru um að samningurinn hefði 
verið gerður 30. desember 1994 og af þeim gögnum sem lágu fyrir dóminum 
mátti ráða að kaupandinn hefði uppfyllt samningsskyldur sínar í raun með 
greiðslum og yfirtöku lána, auk þess sem hann hefði leigt eignina út og 
tekjufært þá leigu í bókhaldi sínu. Þótt upphaflegum kaupsamningi hefði ekki 
verið þinglýst og hann hefði ekki verið vottaður, réði það ekki úrslitum þar 
sem þinglýsing væri ekki skilyrði fyrir yfirfærslu eignarréttar, ef samningur 
hefði í reynd verið efndur í samræmi við efni sitt. 

 
H 10. september 2007, mál nr. 317/2007 
J var eigandi 77,78% hlutafjár í Hótel V. Lánardrottnar J höfðu krafist þess 
að fjárnám yrði gert í eignum hans og var beiðni um fjárnám hjá J tekin fyrir 
hjá sýslumanni þann 14. september 2006. Við fjárnámið mætti lögmaður J og 
nýtti hann sér ekki heimild samkvæmt 1. mgr. 39. gr. laga nr. 90/1989 um 
aðför til að benda á eignir til fjárnáms. Var fjárnám því gert í fyrrgreindum 
eignarhluta J í Hótel V. Við fjárnámsgerðina var þó upplýst að J hefði afsalað 
til annarra hluta af þessari hlutafjáreign sinni en ekkert var þó frekar bókað 
eða upplýst um það afsal við fjárnámsgerðina. Við fyrirtöku 
nauðungarsölubeiðnar þann 11. janúar 2007 voru lögð fram ljósrit gjafabréfa 
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dagsett 15. maí 2006 þar sem J og eiginkona hans afhentu tveimur börnum 
sínum, hvoru um sig 30,056% af hlutafénu í Hótel V. Talið var að gjafabréfin 
væru málamyndagerningar og var ekki fallist á að um raunverulega yfirfærslu 
eignarréttar bréfanna hefði verið að ræða. Var litið til þess hversu nákomnir 
aðilar voru og til þess hvenær gjafagerningurinn var sagður gerður. Auk þess 
skorti á vottun að undirskrift og réttri dagsetningu gjafabréfsins. Voru því 
ekki taldar hafa verið leiddar fullnægjandi sönnur að því að J hefði ekki verið 
eigandi hlutabréfanna þegar fjárnámið var gert, enda lægju engar upplýsingar 
fyrir um að aðilaskipti að bréfunum hefðu farið fram með þeim hætti sem lög 
og samþykktir félagsins áskildu.  
 
Í báðum framangreindum dómum fjallaði ágreiningur aðila um hvort 

löggerningarnir hefðu falið í sér raunverulega yfirfærslu eignarréttar. Í H 
2005 1578 var litið fram hjá því að vottun skorti á skjölin og að þinglýsing 
afsals fasteignar hefði aldrei átt sér stað, en þar var meðal annars litið til 
framlagðra gagna um að meintur kaupandi hefði í reynd farið með virk 
eignarráð fasteignarinnar m.a. með útleigu hennar og greiðslu kostnaðar. 
Önnur niðurstaða varð hins vegar í H 10. september 2007, mál nr. 
317/2007 þar sem skortur á vottun gjafabréfs þótti vera vísbending um að 
það væri málamyndagerningur. Þá þótti ósannað að aðilaskipti bréfanna 
hefðu farið fram með þeim hætti sem lög og samþykktir félagsins áskildu, 
þrátt fyrir að því hefði verið haldið fram undir rekstri málsins að um hefði 
verið að ræða gjafagerning sem samkvæmt samþykktum félagsins ætti aðeins 
að bera undir stjórn félagsins og að samþykki stjórnar félagsins hefði legið 
fyrir á þeim tíma. Svipuð niðurstaða var í H 1985 92 þar sem skortur á 
þinglýsingu skjala vegna yfirfærslu eignarréttar á bújörð þótti með öðrum 
atriðum benda til þess að um málamyndagerning hefði verið að ræða.12 
Stundum eru málsatvik þó með þeim hætti að annar en upphaflegur aðili 

löggernings heldur því fram að löggerningur hafi verið gerður til málamynda 
og geta slík mál borið að með ýmsum hætti. Hefur meðal annars reynt á það í 
málum sem eiga undir lögsögu Félagsdóms, einkum þegar þannig háttar til að 
hagsmunasamtök starfsmanna krefjast viðurkenningar á meintum brotum á 
ákvæðum kjarasamninga. Reyndi meðal annars á það í dómum Félagsdóms 
í máli nr. F-15/2001, frá 8. apríl 2002 og í máli nr. F-14/2004, frá 24. 
febrúar 2005. Í báðum málunum var kröfu um sektir vegna meintra brota 

                                                           
12  Sjá einnig dóma Félagsdóms í máli nr. F-15/2001, frá 8. apríl 2002 og í máli nr. F-

14/2004, frá 24. febrúar 2005. Í fyrra málinu var litið til þess að leigusamningi hefði ekki 
verið þinglýst og var talið að hann hefði verið gerður til málamynda. Í seinna málinu hafði 
leigusamningi verið þinglýst og þótti það með öðrum atriðum benda til þess að ekki hefði 
verið um málamyndagerning að ræða. 
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beint að lögaðila, sem haldið var fram að hefði í reynd brotið gegn ákvæðum 
kjarasamninga, þótt fyrir lægi löggerningur sem efnislega fól í sér að annar 
aðili fór með þann atvinnurekstur sem um var deilt í málunum. Í báðum 
tilvikum kröfðust stefndu því sýknu á grundvelli aðildarskorts.  
 
Dómur Félagsdóms í máli nr. F-15/2001, frá 8. apríl 2002.  
Skipinu B hafði verið haldið til veiða eftir að verkfall Vélstjórafélags Íslands 
hófst þann 15. mars 2001. Þinglýstur eigandi skipsins var B ehf. en í málinu 
byggði félagið á því að það hefði ekki gert út skipið á umræddum tíma, heldur 
BV ehf. samkvæmt óþinglýstum leigusamningi sem gerður var þann 1. mars 
2001. BV ehf. hafði verið stofnað þann 28. febrúar 2001, en verkfall vélstjóra 
hafði verið boðað þann 19. febrúar 2001. Bæði félögin áttu sama lögheimili 
auk þess sem B ehf. átti 88% hlutafjár í BV ehf. Veruleg eigna- og 
stjórnunartengsl voru milli félaganna á þeim tíma sem um ræddi og var 
stjórnarmaður og framkvæmdastjóri B ehf. einnig stjórnarmaður í BV ehf. 
með prókúruumboð. Leigusamningurinn sem gerður var þann 1. mars 2001 
var uppsegjanlegur með einnar viku fyrirvara. Leigugjaldið var 60% af 
hráefnisverði skipsins á leigutímanum, allt viðhald og allar viðgerðir á skips- 
og vélbúnaði átti leigusali að annast á sinn kostnað og þá átti leigusali að 
greiða laun sem og tryggingar af skipinu og skipverjum. Þó var sýnt fram á að 
í einhverjum tilvika hefði BV ehf. greitt laun skipverja. Í dómi Félagsdóms 
var á því byggt að veruleg eigna- og stjórnunartengsl hefðu verið milli B ehf. 
og BV ehf. Fram hefði komið í skýrslu stjórnarmanns og framkvæmdastjóra 
B ehf. fyrir dómi að ,,þetta væri eiginlega ekkert hægt nema menn stæðu í 
þessu saman ...“. Þá var á því byggt að framangreind efnisákvæði samningsins 
væru verulega frábrugðin því sem almennt gerðist í leiguviðskiptum að 
þessum toga, m.a. varðandi uppsögn og viðgerðar- og viðhaldskostnað sem 
og tryggingar skipverja auk þess sem ákvæði um leigugjald yrði að telja 
afbrigðilegt. Með hliðsjón af tildrögum stofnunar félagsins og efni 
leigusamningsins varð ekki hjá því komist að draga þá ályktun að 
ráðstafanirnar hefðu verið gerðar vegna eigna- og stjórnunartengsla milli 
félaganna og í þeim tilgangi einum að halda skipinu til veiða í boðuðu 
verkfalli. Var talið að ráðstöfunin bæri það mikinn keim af málamynda-
gerningi að hún væri að vettugi virðandi í málinu.  

 
Dómur Félagsdóms nr. F-14/2004, frá 24. febrúar 2005.  
Deilt var um hvort veita hefði átt tveimur vélstjórum sem störfuðu um borð í 
skipinu S tiltekið lágmarks hafnarfrí í samræmi við gildandi kjarasamning og 
beindi stéttarfélagið, V, kröfu sinni um greiðslu sekta að B hf. B hf. krafðist 
hins vegar sýknu af kröfum V á grundvelli aðildarskorts þar sem félagið hefði 
ekki gert út skipið S á þeim tíma sem um var deilt. Var á því byggt af hálfu V 
að leigusamningur um skipið S milli B hf. og SB ehf. sem gerði út skipið 
hefði verið gerður til málamynda til þess eins að komast undan ákvæðum 
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kjarasamningsins. SB ehf. var stofnað af B hf. og voru samþykktir SB ehf. 
dagsettar 17. september 2004. SB ehf. var að öllu leyti í eigu B hf. og voru 
bæði félögin skráð með lögheimili á sama stað. Þá voru einnig náin 
stjórnunartengsl milli félaganna. Leigusamningur milli B hf. og SB ehf. um 
leigu á skipinu S var gerður þann 20. september 2004 og var þeim samningi 
þinglýst. Var umsamið leigugjald 24% af andvirði afla S, en SB ehf. átti að 
greiða allan kostnað vegna reksturs skipsins á leigutímanum. B hf. átti að 
greiða öll lögboðin árleg fastagjöld af skipinu og tækjum sem og allar 
tryggingar af skipinu, en SB ehf. bar hins vegar að greiða allar tryggingar af 
skipverjum. Í einstökum ráðningarsamningum SB ehf. við skipverja kom 
fram að markmið þeirra væri að auka ávinning áhafnar og útgerðar umfram 
það sem almennt tíðkaðist, auk þess sem SB ehf. starfaði utan við 
heildarsamtök útvegsmanna og samþykktu einstakir skipverjar það með 
undirskrift sinni á ráðningarsamningana. Þessir ráðningarsamningar voru 
birtir á heimasíðu B hf. auk upplýsinga um landanir SB ehf. Á lögskráningar-
vottorðum hafði B hf. verið tilgreindur útgerðaraðili en ekki SB ehf. 
Félagsdómur féllst ekki á að um málamyndagerning væri að ræða. Hefði V 
ekki sýnt fram á að einstök efnisákvæði leigusamnings B hf. og  
SB ehf. bæru með sér að þau hafi verið gerð til málamynda og að þau ættu 
ekki að hafa gildi samkvæmt efni sínu. Fyrir lægi að Fiskistofu hefði verið 
tilkynnt um leigu skipsins auk þess sem leigusamningnum hefði verið 
þinglýst. Þá þótti ekki hafa sérstaka þýðingu við úrlausn málsins að upp-
lýsingar um ráðningarsamninga og landanir SB ehf. hefðu verið birtar á 
heimasíðu B hf. auk þess sem ekki var talið að tilgreining B hf. sem 
útgerðaraðila á lögskráningarvottorðum skipti máli þar sem það væri skylda 
skipstjóra að sjá um að skipverjar væru lögskráðir í og úr skipsrúmi 
samkvæmt 1. mgr. 6. gr. laga nr. 43/1987 um lögskráningu sjómanna. Var B 
hf. því sýknað af kröfu V á grundvelli aðildarskorts. 

2.4. Niðurstöður 
Af því sem hér hefur verið rakið má ráða að dómstólar líta fyrst og fremst til 
þess hvort efnislegar forsendur eru að baki þeim löggerningi sem haldið er 
fram að hafi verið gerður til málamynda. Reynt er að staðreyna upphaflegan 
samningsvilja aðilanna og er hann metinn út frá þeim sönnunargögnum sem 
fyrir dómstóla eru lögð. Matið er heildstætt og sýnist viðmiðið hvort 
trúverðug sé sú málsástæða málsaðila að um málamyndagerning hafi verið að 
ræða. Geta dómstólar jafnframt byggt á almennum reglum um sönnun til 
þess að komast að niðurstöðu í dómsmálinu, þótt stundum hvíli 
sönnunarfærslubyrðin á þeim sem heldur því fram að löggerningur hafi ekki 
verið gerður til málamynda, sbr. H 2001 535 og H 2003 2939, en það á þó 
einungis við í undantekningartilvikum.  
Þá skiptir einnig máli hver heldur því fram að um málamyndagerning sé 

að ræða og sýnist frekar vera fallist á slíka málsástæðu ef markmið lög-
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gernings virðist vera að koma eignum undan við gjaldþrotaskipti eða við 
fjárslit milli hjóna. Er þá litið til þess við hvaða kringumstæður því er haldið 
fram að löggerningur hafi verið gerður til málamynda. Einkum á þetta þó við 
þegar um einhliða ráðstafanir er að ræða, t.d. við gjafir sbr. H 10. september 
2007, mál nr. 317/2007. Hér er einnig litið til huglægrar afstöðu aðila og 
hvort þeir hafi með réttu mátt ætla að um löggerningurinn hafi átt að hafa 
réttaráhrif efni sínu samkvæmt, eins og í H 2002 3158. Önnur niðurstaða var 
hins vegar í dómi Félagsdóms í máli nr. F-15/2001, frá 8. apríl 2002.  

3. Réttaráhrif málamyndagerninga 

3.1. Almennt 
Ákvæði 34. gr. samningalaga fjallar einungis um réttaráhrif þeirra sem í 
grandleysi fá framseldan skriflegan löggerning sem gerður var til málamynda. 
Ef framsalshafi fær framseldan slíkan löggerning getur hann byggt rétt á efni 
hans samkvæmt orðalagi hans og réttri skýringu. Sá sem hins vegar framselur 
slíkan samning þrátt fyrir að hann hafi í upphafi verið gerður til málamynda 
gæti með því bakað sér ábyrgð gagnvart þeim aðila sem upphaflega stóð að 
gerð löggerningsins að öllum skilyrðum uppfylltum.13 Framsal til þriðja 
manns verður þó að uppfylla tiltekin skilyrði. Það á til að mynda ekki við um 
þau tilvik þar sem um er að ræða framsal löggernings til lánardrottna eða 
erfingja, þegar bú þess sem stóð að löggerningnum er tekið til gjaldþrota-
skipta, aðför er gerð í réttindum samkvæmt málamayndagerningi eða við 
andlát hans. Í slíkum tilvikum er því ekki um framsal til grandlauss þriðja 
aðila að ræða og geta slíkir framsalshafar ekki komið fram sem grandlausir 
framsalshafar í skilningi ákvæðisins. Hafa þeir þá sömu stöðu og upphaflegu 
aðilarnir eins og fram kom í H 2001 535.14  
Hafi tekist sönnun þess að um málamyndagerning sé að ræða þarf næst 

að kanna hver geti verið réttaráhrif slíks löggernings Verður þar að greina á 
milli nokkurra tilvika, enda geta réttaráhrif málamyndagerninga verið með 
ýmsum hætti. 

                                                           
13  Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 277-278. 
14  Lennart Lynge Andersen: Aftaleloven med kommentarer, bls. 223. 
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3.2. Löggerningur hefur engin réttaráhrif eða á að hafa önnur 
réttaráhrif en leiðir af orðalagi hans 
Stundum kann það að vera fullkomlega réttmætt að gera málamyndagerning 
og má þar nefna þegar krafa er framseld til innheimtu. Slíkum 
framsalssamningi er yfirleitt ekki ætlað að hafa í för með sér yfirfærslu 
eignarréttar yfir kröfunni heldur einungis að vera til hagræðis við innheimtu 
kröfunnar. Oftar mun það þó vera þannig að milli aðilanna sjálfra hefur 
löggerningur önnur réttaráhrif en þau sem ráða má af orðalagi löggernings 
eftir skýringu og túlkun hans. Hver þau réttaráhrif eru fer þá eftir almennum 
skýringar- og fyllingarreglum samningaréttar.15 Í H 1985 92 og H 1988 1422 
var fjallað um gildi kaupsamnings og afsals fyrir tiltekinni jörð, en seljandi 
jarðarinnar taldi að fyrrgreindir löggerningar hefðu verið gerðir til mála-
mynda og hefðu í reynd átt að vera til tryggingar tilteknum skuldum 
seljandans við kaupandann.  
 
H 1985 92  
Ó bóndi á jörðinni O átti í fjárhagsvandræðum og fékk lánað fé hjá S og 
fleirum. Árið 1975 ætluðu Ó og kona hans að fara í ferðalag. S vildi þá fá 
einhverja tryggingu fyrir skuldunum og nefndi í því sambandi pro-forma afsal 
fyrir jörðinni. Fóru þeir á fund lögmanns S vegna þessa og í ágúst kom S með 
kaupsamning og afsal til Ó til undirritunar. Ó undirritaði samningana en taldi 
að þetta væru einhvers konar málamyndagerningar og afsal. S undirritaði hins 
vegar ekki skjölin og fékk Ó ekki afrit þeirra. Árið 1978 þóttist Ó vera fullviss 
um að S ætlaði að fara að byggja rétt á þessum málamyndagerningum og 
tilkynnti hann S í desember 1978 að kaupsamningnum og afsalinu væri rift. S 
mótmælti riftunaryfirlýsingunni. Ó fór þá í mál við S og krafðist þess meðal 
annars að viðurkennt yrði að málamyndagerninga hefði verið að ræða. 
Meirihluti Hæstaréttar féllst á að í raun hafi verið um málamyndagerning að 
ræða, þar sem S hefði ekki þinglýst afsalinu og taldi jörðina heldur ekki til 
eigna á skattskýrslum sínum. Á hinn bóginn var talið að þótt afsalið hafi verið 
gert til málamynda sem eiginlegur afsalsgerningur, hafi það átt að veita S 
tryggingarréttindi fyrir kröfum sínum og ekki væri hægt að sjá að Ó hefði 
greitt þessar skuldir eða tryggt þær með öðrum hætti. Eins og málið var lagt 
fyrir dómstóla var þess vegna ekki hægt að fallast á kröfu Ó.  

 

                                                           
15  Mads Bryde Andersen: Grundlæggende aftaleret, 2. útgáfa. Kaupmannahöfn 2002, bls. 187. 
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H 1988 1422  
Aðilar málsins voru þeir sömu og í H 1985 92. Ó krafðist þess nú að 
svonefndur kaupsamningur og svonefnt afsal yrði ógilt sem eignayfirfærslu-
gerningur og að S yrði gert að aflýsa þessum gerningum. Byggði Ó á því að 
gerningunum hafi í raun verið ætlað að stofna til tryggingarréttinda í jörðinni 
til handa S þar til uppgjöri milli þeirra væri lokið. Niðurstaða héraðsdóms var 
að með vísan til þeirrar reglu er kæmi fram í 34. gr. samningalaga bæri að 
fallast á ógildingu kaupsamningsins og afsalsins sem eignayfirfærslugerninga. 
Ó fékk aldrei afrit af þessum skjölum og gerði S ekkert til að halda þessum 
rétti sínum til laga fyrr en að Ó fór að gera reka að því að fá löggerningana 
ógilta. Var það niðurstaða Hæstaráttar að með vísan til 33. gr. samningalaga 
yrði að telja að S gæti ekki borið umrædda löggerninga fyrir sig sem eignayfir-
færslugerninga.  

3.3 Löggerningur leiðir til refsiábyrgðar 

Ástæður þess að aðilar gera með sér löggerning til málamynda kunna að vera 
þær að með honum sé stefnt að því að komast hjá ófrávíkjanlegum 
lagareglum. Má hér nefna sem dæmi lögbundin skilyrði um rækslu starfa eða 
störf sem löggildingu þarf til starfans. Í 15. gr. iðnaðarlaga nr. 42/1978 
kemur m.a. fram sú regla að það varði sektum ef maður leyfir öðrum að reka 
iðnað í skjóli leyfis síns eða ef maður rekur löggilta iðngrein án þess að hafa 
meistara til forstöðu hennar. Því gæti málarameistari sem skrifar sig fyrir 
verkum annarra brotið gegn fyrrgreindum ákvæðum iðnaðarlaga um að leyfa 
ekki öðrum að reka iðnað í skjóli leyfis síns, ef litið væri svo á að yfirlýsing 
um yfirumsjón og verkstjórn væri gefin út í þeim eina tilgangi að sveinn gæti 
rekið iðnað í skjóli leyfis meistarans. Gæti meistarinn með því orðið bakað 
sér refsiábyrgð, þar sem litið væri á slíka yfirlýsingu við þessar kringumstæður 
sem málamyndagerning. Hið sama ætti við ef hárgreiðslumeistari heimilar 
réttindalausum aðila að reka hársnyrtistofu í skjóli meistararéttinda sinna í 
hársnyrtiiðn án þess að hafa í raun nokkra forstöðu með rekstrinum. Yrði þá 
litið á slíka yfirlýsingu með sama hætti sem málamyndagerning. 
Dæmi eru um það að löggerningar sem gerðir eru til málamynda hafi leitt 

til refsingar og má hér vísa til H 1993 242416. 
 

                                                           
16  Í dómi Félagsdóms í máli nr. F-15/2001, frá 8. apríl 2002 var talið að leigusamningur 

um skip hefði verið gerður til málamynda í þeim eina tilgangi að halda skipi til veiða í 
verkfalli og leigusalinn dæmdur til greiðslu sekta.  
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H 1993 2424 
Kaupsamningur var gerður milli G og M um sölu á prentvélum og tækjum. Í 
tengslum við viðskiptin var gefinn út sölureikningur með virðisaukaskatti og 
hafði G afhent skattyfirvöldum virðisaukaskattskýrslu þar sem getið var um 
inneign virðisaukaskatts vegna viðskiptanna. Við meðferð málsins var upplýst 
að engar greiðslur hefðu farið á milli G og M og að skjölin hefðu verið útbúin 
í þeim tilgangi að forða eignum frá gjaldþroti og að fá innskatt greiddan út. 
Talið var að fyrrgreind skjöl hefðu verið málamyndagerningar og var G og M 
gerð refsing vegna þessa 

3.4. Löggerningur er metinn ógildur af dómstólum 

Í sumum tilvikum eru málamyndagerningar taldir vera ógildir og fram hjá 
þeim litið við úrlausn ágreinings sem lagður hefur verið fyrir dómstóla. 
Sjaldnast er málum háttað þannig að einungis er krafist ógildingar 
löggernings á grundvelli þess að um málamyndagerning er að ræða, heldur er 
því haldið fram sem málsástæðu samhliða kröfu um viðurkenningu tiltekinna 
réttina eða greiðslu fjárkröfu. Má í því sambandi nefna H 2004 3857 og  
H 7. desember 2006, mál nr. 267/2006. Í slíkum tilvikum þarf þá fyrst að 
taka til umfjöllunar hvort tiltekinn löggerningur hafi verið gerður til 
málamynda og að fenginni þeirri niðurstöðu að fjalla um hvort þau réttindi 
sem deilt er um tilheyri aðilum. Slík mál geta komið með ýmsum hætti til 
dómstóla og mismunandi hver kemur með kröfu um ógildingu. Á þetta 
reynir til að mynda oft við fjárskipti hjóna sem og við gjaldþrotaskiptaskipti, 
og má sem dæmi nefna dóma sem áður hefur verið fjallað um, H 1993 416, 
H 2001 535, H 2002 3158 og H 2003 2939. Til viðbótar má nefna H 1993 
373 og H 2003 1476.  
 
H 1993 373 
Við skipti á búi hjóna var deilt um hvort draga ætti frá eignum búsins 
andvirði tveggja veðskuldabréfa sem höfðu verið gefin út af eiginmanninum í 
september 1988 til afa hans. Taldi konan að bréfin hefðu verið gefin út til 
málamynda og að baki þeim væri ekki raunveruleg skuld. Þau höfðu keypt 
fasteignina P með kaupsamningi 13. september 1986 og var kaupverð hennar 
kr. 1.950.000. Hinn 7. sama mánaðar hafði afi eiginmannsins selt íbúð sína 
fyrir kr. 1.150.000, en í þeirri íbúð höfðu aðilarnir búið endurgjaldslaust í 
nokkur ár. Eiginmaðurinn hélt því fram að afi hans hefði lánað aðilum allt 
söluverð fasteignarinnar P, en því mótmælti eiginkonan þótt hún féllist á að 
afinn hefði af og til veitt þeim fjárhagsaðstoð. Veðskuldabréfin voru útbúin 
og undirrituð í september/október 1988 og var gjalddagi þeirra ákveðinn einu 
ári síðar. Þau hjónin skildu um haustið 1988 og flutti eiginkonan burt af 
heimilinu í byrjun október þess árs. Hélt eiginmaðurinn því jafnframt fram að 
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annað veðskuldabréfanna hefði verið vegna kaupa á verkstæðinu Æ, sem 
hann hefði keypt af afa sínum. Talið var að aðilarnir hefðu haft fjárhagslegt 
bolmagn til kaupa á fasteigninni P, m.a. með hliðsjón af lánum frá 
Byggingarsjóði ríkisins og lánafyrirgreiðslu í Samvinnubanka Íslands hf. Þá 
var jafnframt litið til tekna eiginmannsins sem höfðu verið ríflegar árin 1986 
og 1987. Ekkert var getið um skuld hjónanan við afa eiginmannsins í 
skattframtölum þeirra og þá hafi afinn ekki talið fram sem eign kröfu sína á 
hendur hjónunum. Fyrir lá að eiginkonan var flutt burt af heimilinu þegar 
veðskuldabréfunum var þinglýst, auk þess sem hún hafði ekki fengið 
vitneskju um útgáfu þeirra fyrr en seint í október eða byrjun nóvember þess 
árs. Jafnframt var upplýst að veðskuldabréfunum hefði verið aflýst af 
fasteigninni Æ í apríl 1991 þegar hún var seld og var upplýst að aldrei hefði 
verið greitt af bréfunum. Var því talið að eiginkonan hefði sýnt nægilega fram 
á að veðskuldabréfin hefðu ekki falið í sér staðfestingu á raunverulegri skuld 
við afa eiginmannsins og var ekki fallist á kröfu eiginmannsins um að þau 
væru dregin frá hjúskapareign hans við fjárslit milli hjónanna. 

 
H 2003 1476 
M og K deildu um það hvort fasteign ætti að koma til skipta við fjárslit þeirra 
vegna sambúðarslita. Hélt M því fram að einkahlutafélagið F hefði verið 
raunverulegur kaupandi fasteignarinnar og að kaupsamningur sem gerður var 
þann 23. ágúst 2001, þar sem þau hefðu verið tilgreind bæði sem kaupendur 
hefði verið gerður til málamynda. Hafi fasteignin því verið raunveruleg eign 
einkahlutafélagsins, það hafi greitt kaupverðið og verið raunverulegur 
kaupandi hennar. K hefði hins vegar aldrei lagt fram fé til kaupanna en vegna 
reglna Íbúðalánasjóðs um útgáfu fasteignaveðbréfa hafi málsaðilar verið til-
greindir sem kaupendur samkvæmt samningnum til þess að sjóðurinn sam-
þykkti lán til kaupanna. Var þetta staðfest í yfirlýsingu dagsettri 28. ágúst 2001 
sem undirrituð var af bæði M og K, þar sem fram kom að kaup þeirra á fast-
eigninni væru gerð fyrir hönd F ehf., sem væri réttur eigandi fasteignarinnar 
og að K myndi ekki gera neinar kröfur í eignina kæmi til skipta á eignum 
málsaðila. Þá lá fyrir kauptilboð einkahlutafélagsins F í eignina sem dagsett 
var 12. júlí 2001. Einnig var sýnt fram á að þann 24. ágúst 2001 hefði verið 
skuldfærður tékki hjá hlutafélaginu að fjárhæð kr. 3.070.032 krónur, en 
daginn áður hafði verið skrifað undir kaupsamning um fasteignina þar sem 
greiddar voru 3.000.000 krónur við undirritun. Var því talið nægilega sannað 
að F ehf. hafi verið kaupandi fasteignarinnar og að tilgreining K á 
kaupsamninginn hefði verið gerð til málamynda. 
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4. Lokaorð 

Í lögfræðilegri umfjöllun um 34. gr. samningalaga hefur ákvæðinu verið 
skipað með ógildingarreglum samningaréttar. Allt að einu mætti fella 
umfjöllun um ákvæðið undir meginreglur samningaréttar um stofnun 
löggerninga og um það tímamark þegar loforð telst skuldbindandi fyrir 
loforðsgjafa. Ástæða þess er sú að í ákvæðinu felst undantekning frá þeirri 
meginreglu íslensks samningaréttar að loforð sé skuldbindandi þegar það 
kemur til vitundar loforðsmóttakanda, þar sem loforð sem gefið hefur verið 
til málamynda verður ekki skuldbindandi samkvæmt efni sínu fyrr en það 
hefur verið framselt grandlausum þriðja manni. 
Af þeim dómum sem hafa verið reifaðir hér að framan má ráða að oft 

reynir á hvort löggerningur hafi verið gerður til málamynda. Hvort heldur um 
er að ræða mál milli þeirra sem upphaflega gerðu með sér löggerning sem 
deilt er um hvort hafi verið gerður til málamynda, eða krafa um slíkt kemur 
frá aðila sem stendur utan upphaflegs réttarsambands, líta íslenskir dómstólar 
til þess hvort raunverulegar efnislegar forsendur hafi verið fyrir gerð 
löggernings með þeim hætti sem annar aðila heldur fram. Eru aðstæður við 
samningsgerðina kannaðar og reynt að meta það heildstætt út frá þeim 
sönnunargögnum sem aðilar hafa lagt fyrir dóminn hvort líklegt sé að lög-
gerningur hafi verið gerður til málamynda. Skiptir jafnframt máli hver ber 
fram slíka kröfu og hverju það kann að varða að um málamyndagerning sé 
að ræða. Virðast dómstólar þar meta slík sönnunargögn með nokkuð 
mismunandi hætti eftir því hvernig málum er háttað og eftir því hvort 
málatilbúnaður aðila sé talinn trúverðugur. 
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Vernd viðskiptalegrar tjáningar fyrirtækja 

Eiríkur Jónsson:1 

 

1. Inngangur 

Mörgum kann að þykja það hljóma sérkennilega og framandi að tala um 
mannréttindi fyrirtækja eða annarra lögaðila. Fyrsta hugsun er gjarnan á þann 
veg að rökvilla sé fólgin í því að tala um mannréttindi fyrirtækja; þau séu jú 
ekki mennsk og geti því ekki skákað í skjóli þeirra grunnréttinda sem þjóðir 
heims hafa ákveðið að tryggja öllum mönnum. Sú staðreynd að mannréttindi 
fyrirtækja ríma að sumu leyti illa við grunnhugmyndir um mannréttindi og 
megintilgang mannréttindaákvæða, virðist hafa leitt til þess, ásamt öðrum 
atriðum, að réttindum fyrirtækja á grundvelli mannréttindaákvæða hefur 
verið fremur lítinn gaumur gefinn. Umfjöllun um fyrirtæki á sviði mann-
réttindalögfræði hefur að vísu verið umtalsverð, en hún hefur að verulegum 
hluta lotið að ábyrgð fyrirtækja á mannréttindavernd, t.d. að skyldum 
alþjóðlegra stórfyrirtækja til að tryggja mannréttindi. Minna hefur hins vegar 
borið á umfjöllun um réttindi fyrirtækjanna sjálfra á grundvelli mannréttinda-
ákvæða. Ekki verður t.d. séð að um þetta hafi verið fjallað að nokkru ráði í 
íslenskum fræðiskrifum á sviði lögfræði.  
Jafnt innlend sem erlend dómaframkvæmd ber þó með sér að fyrirtæki 

njóta mannréttinda að talsverðu marki. Það er aftur á móti flókið viðfangs-
efni að varpa heildstæðu ljósi á þá vernd. Kemur þar í fyrsta lagi til að þó 
fyrirtæki njóti verndar tiltekinna alþjóðasamninga þá gildir það alls ekki um 
alla samninga. Því þarf fyrst að greina hvaða samningar útiloka slíka vernd og 
hverjir ekki. Í öðru lagi er ljóst að jafnvel þó fyrir liggi að tiltekin stjórnarskrá 
eða alþjóðasamningur veiti fyrirtækjum vernd, þá getur sú vernd almennt 
ekki tekið til allra ákvæða viðkomandi skjals, enda leiðir hreinlega af eðli 
sumra mannréttinda að þau geta ekki náð til fyrirtækja, t.d. rétturinn til lífs. 
Því þarf að taka afstöðu til þess hver réttindaákvæðanna ná til fyrirtækja og 

                                                           
1  Höfundur er lektor í stjórnsýslu- og fjármálarétti við lagadeild Háskóla Íslands en staðan 

byggist á samstarfssamningi við LOGOS lögmannsþjónustu. 
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hver ekki. Í þriðja lagi þá ber framkvæmdin með sér að jafnvel þó 
niðurstaðan sé sú að tiltekið mannréttindaákvæði eigi við um fyrirtæki þá 
kann sú vernd sem ákvæðið veitir þeim að vera talin á einhvern hátt minni en 
í tilviki einstaklinga. Því þarf einnig að taka afstöðu til umfangs þeirrar 
verndar sem hvert og eitt ákvæði veitir fyrirtækjum. 
Framangreind atriði, sem og ýmis fleiri álitamál, gera umfjöllun um 

mannréttindi fyrirtækja að flóknu og margbreytilegu viðfangsefni. Hér verður 
ekki gerð tilraun til nokkurrar heildstæðar umfjöllunar um einstaka þætti 
ofangreindra atriða, enda ber einfaldlega að líta á eftirfarandi umfjöllun sem 
stutta innsýn í tiltekið álitaefni um mannréttindavernd lögaðila sem höfundur 
vinnur nú að úttekt á. Það sem ég hyggst varpa ljósi á hér að aftan varðar 
vernd fyrirtækja á tilteknu sviði mannréttinda – þ.e. þá vernd tjáningarfrelsis 
sem þau njóta á grundvelli 73. gr. stjórnarskrárinnar og 10. gr. Mannréttinda-
sáttmála Evrópu. Varðar umfjöllunin í reynd aðeins tiltekinn þátt þeirrar 
tjáningarfrelsisverndar, þ.e. vernd svonefndrar viðskiptalegrar tjáningar fyrir-
tækja, en með því á ég við þá tjáningu sem gerð er í hagnaðarskyni, t.d. 
auglýsingar fyrirtækja sem hafa það eina markmið að hvetja neytendur til 
viðskipta. Samhengisins vegna verður einnig stuttlega vikið að vernd 
tjáningarfrelsis fyrirtækja á vettvangi þjóðfélagsumræðunnar.  
Tekið skal skýrt fram í upphafi að álitaefni um tjáningarfrelsi fyrirtækja 

eru margvísleg og á þau getur reynt á mun fleiri sviðum en á vettvangi þess 
sem ég kalla hér viðskiptalega tjáningu. Það skal jafnframt tekið fram að 
álitaefni er varða mannréttindi annarra en einstaklinga eru alls ekki bundin 
við fyrirtæki, heldur snerta þau líka ýmsa aðra lögaðila, t.d. samtök, stofnanir 
og ýmis félög sem starfa í ófjárhagslegum tilgangi. Hér verður hins vegar 
horft sérstaklega til verndar fyrirtækja en með því orði, svo ónákvæmt sem 
það kann að hljóma, eru hafðir í huga þeir lögaðilar er starfa í ágóðaskyni. 
Ástæða þessarar afmörkunar við viðskiptalega tjáningu fyrirtækja er að hér er um 
að ræða þá tjáningu sem hvað mestum álitaefnum hefur valdið um tjáningar-
frelsisvernd lögaðila, enda er þetta um leið sú tjáning sem hvað erfiðast er að 
samræma grunnrökunum að baki vernd tjáningarfrelsisins.   
Samhengisins vegna hefur næsti kafli að geyma nokkur almenn orð um 

mannréttindavernd lögaðila. Síðan verður vikið að meginefni greinarinnar, 
þ.e. að vernd viðskiptalegrar tjáningar fyrirtækja. Fyrst verður fjallað með 
almennum hætti um þau álitamál sem leiða af eðli slíkrar tjáningar. Því næst 
verður vikið að 10. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu og því hvernig Mann-
réttindadómstóllinn hefur leyst úr þessum álitamálum, áður en sama ljósi 
verður varpað á 73. gr. stjórnarskrárinnar og dómaframkvæmd Hæstaréttar. 
Að endingu verða helstu niðurstöður umfjöllunarinnar dregnar saman.  
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2. Almennt um mannréttindavernd lögaðila  

2.1 Inngangur 
Óumdeilt hlýtur að teljast að vernd lögaðila er utan þess grunnmarkmiðs sem 
að var stefnt þegar fyrstu mannréttindin voru bundin í stjórnarskrá á 18. öld 
sem og þegar hin alþjóðlega mannréttindaþróun komst á skrið í kjölfar seinni 
heimsstyrjaldar. Upprunalegt markmið mannréttindaákvæða var enda að lýsa 
yfir ákveðnum frelsisréttindum einstaklinga og má rekja uppruna þeirrar 
hugmyndafræði til náttúruréttarkenninga, en þær byggðu fyrst og fremst á 
þeirri forsendu að hver einstaklingur fæddist með ákveðin réttindi samkvæmt 
náttúrulegu eðli.2 Með svipuðum hætti var grunnmarkmið þeirra alþjóða-
samninga sem til komu í kjölfar seinni heimsstyrjaldar augljóslega að tryggja 
einstaklingum tiltekin grundvallarréttindi. Engu að síður er ljóst að lögaðilar 
eru ekki án verndar allra alþjóðasamninga auk þess sem þeim hefur í tímans 
rás verið játuð ýmis réttindi á grundvelli mannréttindaákvæða í stjórnar-
skrám. Verður hér mjög stuttlega vikið að því hvernig þessu er háttað 
varðandi Mannréttindasáttmála Evrópu og stjórnarskrá lýðveldisins Íslands.  

2.2 Mannréttindasáttmáli Evrópu 

Texti Mannréttindasáttmála Evrópu útilokar ekki vernd lögaðila heldur gerir 
þvert á móti að nokkru marki ráð fyrir henni. Í 1. gr. sáttmálans er þannig 
ekki sérstaklega vísað til einstaklinga, heldur segir þar að samningsaðilar skuli 
„tryggja hverjum þeim, sem innan yfirráðasvæðis þeirra dvelst“ þau réttindi sem 
greind eru í sáttmálanum (leturbr. EJ). Í 1. viðauka við sáttmálann er síðan 
sérstaklega mælt fyrir um eignarréttarvernd lögaðila, en þar segir í 1. mgr. 1. 
gr.: „Öllum mönnum og lögaðilum ber réttur til að njóta eigna sinna í friði“ 
(leturbr. EJ). Í 10. gr. sáttmálans er vernd lögaðila líka gefin til kynna með 
óbeinum hætti, en þar er í 3. málsl. 1. mgr. sérstaklega vikið að því að umrætt 
tjáningarfrelsisákvæði skuli ekki hindra ríki í að gera „útvarps-, sjónvarps- og 
kvikmyndafyrirtækjum“ að starfa aðeins samkvæmt sérstöku leyfi. Í íslenskri 
þýðingu sáttmálans, sem fylgir lögum um Mannréttindasáttmála Evrópu nr. 
62/1994, eru flest réttindaákvæði hans þýdd á þann veg að sérhver maður njóti 
umræddra réttinda og að enginn maður þurfi að þola tilteknar skerðingar. Sú 
þýðing gefur þó ekki fyllilega rétta mynd af hinum enska (sem og raunar 
franska) texta sáttmálans en þar eru í flestum tilvikum notuð orð sem vísa 
ekki með sama beina hættinum til mennsku, einkum orðin everyone og no one. Í 
34. gr. sáttmálans segir síðan að Mannréttindadómstólnum sé m.a. heimilt að 
                                                           
2  Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur. Reykjavík 1999, bls. 448-449. 



34  Eiríkur Jónsson  

  

taka við kærum frá „hópi einstaklinga“. Undir ákvæðið myndu m.a. falla 
fyrirtæki, fjárvörslusjóðir, fagfélög og stéttarfélög.3 Hefur dómstóllinn játað 
fyrirtækjum aðild fyrir dómstólnum á grundvelli ákvæðisins og staðfest ýmis 
réttindi þeirra.  
Þó að lögaðilar falli þannig ekki utan Mannréttindasáttmálans og njóti 

tiltekinnar verndar samkvæmt honum þá njóta þeir langt í frá allra þeirra 
réttinda sem einstaklingum eru tryggð. Hin óljósa tilvísun til handhafa 
réttindanna í 1. gr., sem og í flestum réttindaákvæðum sáttmálans, gerir það í 
reynd að verkum að Mannréttindadómstóll Evrópu hefur nokkurt svigrúm 
við mat á því hvaða réttindi skulu ná til lögaðila og hver ekki. Í grófum 
dráttum má greina réttindaákvæði Mannréttindasáttmálans í þrennt að þessu 
leyti – réttindi sem eiga alls ekki við lögaðila, réttindi sem eiga bersýnilega við 
um lögaðila og loks réttindi sem meiri óvissa er um.4 Sem dæmi úr fyrsta 
flokknum mætti t.d. nefna réttinn til lífs í 2. gr. og réttinn til að ganga til 
hjúskapar í 14. gr., en það leiðir hreinlega af eðli þessara réttinda að þau geta 
ekki náð til lögaðila. Sem dæmi úr öðrum flokknum má hins vegar nefna 
vernd eignarréttarins samkvæmt 1. viðauka, enda vísar texti hans berum 
orðum til réttinda lögaðila. Sem dæmi um ákvæði sem valdið hafa álitaefnum 
um gildissvið gagnvart lögaðilum, og falla þar með í þriðja flokkinn, má hins 
vegar nefna 8. gr. um friðhelgi einkalífs. Að 10. gr. um tjáningarfrelsi verður 
síðan sérstaklega vikið í kafla 3 hér á eftir.  

2.3 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands 
Texti flestra mannréttindaákvæða stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 
33/1944 er ekki með þeim hætti að hann taki fyrir vernd lögaðila, t.d. á þann 
hátt að hver maður njóti viðkomandi réttinda, heldur er orðalagið oftast 
óræðara og gjarnan á þann veg að engan megi beita tilteknum skerðingum og 
að allir njóti tiltekinna réttinda. Af dómaframkvæmd má jafnframt ótvírætt 
ráða að lögaðilar njóta verndar mannréttindakafla stjórnarskrárinnar að 
nokkru marki.  
Segja má að staða lögaðila hér á landi gagnvart stjórnarskránni sé ekki 

ósvipuð því sem áður var lýst um stöðu lögaðila gagnvart Mannréttinda-
sáttmála Evrópu. Greina má réttindaákvæðin í þrennt með tilliti til verndar 
þeirra. Þannig er ljóst að eðli sumra mannréttindaákvæða stjórnarskrárinnar 
er með þeim hætti að útilokað er að þau snerti lögaðila, t.d. bannið við 
pyndingum í 68. gr. Á hinn bóginn eru sum önnur ákvæði með þeim hætti að 

                                                           
3  Javaid Rehman: International Human Rights Law. A Practical Approach. Harlow 2003, bls. 160. 
4  Marius Emberland: The Human Rights of Companies. Oxford 2006, bls. 63. 
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óumdeilt má telja að lögaðilar njóti verndar þeirra rétt eins og einstaklingar. 
Sem dæmi í þeim efnum má nefna eignarréttarákvæðið í 1. mgr. 72. gr. en 
allir eigendur njóta góðs af ákvæðinu og skiptir í því sambandi engu hvort 
eigandi er einstaklingur eða lögaðili.5 Að frátöldum þeim ákvæðum mann-
réttindakaflans sem bersýnilega taka til lögaðila og þeirra sem gera það 
augljóslega ekki koma síðan ýmis ákvæði sem meiri óvissa er um. Sem dæmi 
um áhugavert ákvæði í þessum efnum má t.d. nefna 71. gr. um friðhelgi 
einkalífs.  
Sem fyrr segir er ekki ætlunin að greina hér hvaða ákvæði 

stjórnarskrárinnar tryggja lögaðilum vernd og hver ekki, heldur verður 
sjónum sérstaklega beint að 73. gr. stjórnarskrárinnar og þeirri vernd sem 
hún veitir viðskiptalegri tjáningu fyrirtækja. Ákvæðið er áhugavert fyrir 
margra hluta sakir, m.a. vegna þeirrar staðreyndar að þrátt fyrir að ákvæðið 
segi skýrlega að hver maður njóti réttarins samkvæmt 2. mgr. 73. gr. þá ber 
dómaframkvæmd ótvírætt með sér vernd lögaðila samkvæmt ákvæðinu.  

3. Vernd viðskiptalegrar tjáningar fyrirtækja 

3.1 Inngangur 
Þau álitamál er snerta tjáningarfrelsi fyrirtækja varða að talsverðu leyti 
spurningar um vernd viðskiptalegrar tjáningar, þ.e. tjáningar sem eingöngu er 
gerð í hagnaðarskyni. Klassískt dæmi um slíka tjáningu er auglýsing fyrirtækis 
þar sem hvatt er til kaupa á tiltekinni vöru. Það var lengi viðhorfið að slíkar 
auglýsingar féllu utan verndar tjáningarfrelsisins. Á áttunda áratug síðustu 
aldar fór Hæstiréttur Bandaríkjanna hins vegar að endurskoða hið 
hefðbundna viðhorf að viðskiptaleg tjáning félli utan tjáningarfrelsisákvæðis 
fyrsta viðauka bandarísku stjórnarskrárinnar.6 Í kringum 1990 féllu síðan 
dómar hjá Mannréttindadómstóli Evrópu sem báru með sér tiltekna vernd 
slíkrar tjáningar, eins og nánar verður rakið hér að aftan. 
Álitamálin um vernd slíkrar viðskiptalegrar tjáningar eru einkum til komin 

vegna þess hversu illa vernd hennar rímar við hinn kennilega grundvöll 

                                                           
5  Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 553. 
6  Eric Barendt: Freedom of Speech. Oxford 2005, bls. 392-393. Lykildómar í þessari þróun 

voru Virginia State Board of Pharmacy v. Virginia Citizens Consumer Council, 425 U.S. 748 
(1976), og Central Hudson Gas and Electricity Corporation v. Public Service Commission, 447 U.S. 
557 (1980).  
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tjáningarfrelsisins, þ.e. þau grunnrök sem hvíla að baki vernd tjáningarfrelsis.7 
Þó menn hafi vissulega skiptar skoðanir um það hver hinn kennilegi 
grundvöllur sé þá er vernd tjáningarfrelsisins iðulega tengd nauðsyn þess að 
tryggja opinbera umræðu í lýðræðisþjóðfélagi, auk þess sem gjarnan er vísað 
til þess að tjáningarfrelsið stuðli að því að hið sanna komi í ljós og sé 
mikilvægt fyrir sjálfsfullnægingu, þroska og sjálfræði einstaklinganna.8 Þegar 
tjáning fyrirtækja snertir hina opinberu þjóðfélagsumræðu með beinum hætti 
þá skapar vernd hennar ekki sérstök vandamál, enda rímar slík vernd vel við 
þann megintilgang tjáningarfrelsisins að tryggja opinbera umræðu í 
lýðræðisþjóðfélagi. Þess vegna hefur t.d. ekki valdið sérstökum vafa að 
fjölmiðlafyrirtæki njóti sömu verndar og blaðamenn gagnvart meiðyrða-
málsóknum og öðrum takmörkunum vegna þess efnis sem birtist í miðlum 
þeirra. Þegar kemur hins vegar að vernd viðskiptalegrar tjáningar, t.d. 
auglýsinga sem hafa ekkert sérstakt gildi fyrir hina opinberu umræðu heldur 
það eina markmið að auka gróða viðkomandi fyrirtækis, þá vandast málið. 
Það er erfitt að rökstyðja slíka vernd með tilvísun til grunnraka tjáningar-
frelsisins og þá vaknar sú spurning hvort fært sé að teygja ákvæði um 
tjáningarfrelsið, sem þar að auki voru óumdeilanlega fyrst og fremst tekin 
upp með einstaklinga í huga, yfir slíka tjáningu fyrirtækja. Það er óneitanlega 
freistandi að taka undir með orðum William J. Rehnquist, síðar forseta 
Hæstaréttar Bandaríkjanna, þegar hann sagðist í sératkvæði frá 1976 álíta að 
fyrsti viðauki bandarísku stjórnarskrárinnar miðaði fyrst og fremst að því að 
stuðla að upplýstri töku samfélagslegra ákvarðana í lýðræðisþjóðfélagi en lyti 
ekki að ákvarðanatöku einstaklinga um það hvort þeir eigi að kaupa þetta 
sjampóið eða hitt.9 
Þrátt fyrir framangreint er ljóst að dómstólar víða um heim hafa játað 

viðskiptalegri tjáningu vernd, a.m.k. að nokkru leyti. Verður nú vikið að því 
hvernig Mannréttindadómstóll Evrópu hefur leyst úr álitamálum sem þessum 
á grundvelli 10. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu. Það skal tekið fram í 
upphafi að álitamál um vernd viðskiptalegrar tjáningar eru ekki bundin við 

                                                           
7  Sjá Eric Barendt: Freedom of Speech, bls. 399. Sjá einnig Marius Emberland: The Human 

Rights of Companies, bls. 119.  
8  Um grunnrök tjáningarfrelsisins verður ekki nánar fjallað hér en um þau vísast til 

eftirfarandi greinar höfundar: „Hinn kennilegi grundvöllur 73. gr. stjórnarskrárinnar.“ 
Tímarit lögfræðinga, 2. hefti 2007, bls. 107-146. 

9  Virginia State Board of Pharmacy v. Virginia Citizens Consumer Council, 425 U.S. 748 (1976). 
Rehnquist bætti síðan við: „It is undoubtedly arguable that many people in the country 
regard the choice of shampoo as just as important as who may be elected to local, state, or 
national political office, but that does not automatically bring information about 
competing shampoos within the protection of the First Amendment.“ 
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fyrirtæki, enda getur slík tjáning átt sér stað af hálfu annarra lögaðila sem og 
raunar einstaklinga. Hún er hins vegar líklegust af hálfu aðila sem stefna að 
fjárhagslegum markmiðum.10 Álitamálin um vernd fyrirtækja og viðskipta-
legrar tjáningar eru því í reynd nátengd. Þá er ljóst að viðskiptaleg tjáning 
fyrirtækja skapar enn frekari álitamál en samskonar tjáning einstaklinga, þar 
sem tiltekin álitaefni leiða sérstaklega af þeirri staðreynd að um fyrirtæki en 
ekki einstakling er að ræða. 

3.2 10. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu og afstaða 
Mannréttindadómstólsins 

3.2.1 Texti ákvæðisins  

Í 10. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu er fjallað um tjáningarfrelsið. 
Uppbygging ákvæðisins er með þeim hætti að 1. mgr. kveður á um 
tjáningarfrelsi en 2. mgr. fjallar síðan um heimilar takmarkanir á því. Í 
fylgiskjali með lögum nr. 62/1994 er íslensk þýðing 1. mgr. 10. gr. 
svohljóðandi: 

 
Sérhver maður á rétt til tjáningarfrelsis. Sá réttur skal einnig ná yfir frelsi til að 
hafa skoðanir, taka við og skila áfram upplýsingum og hugmyndum heima og 
erlendis án afskipta stjórnvalda. Ákvæði þessarar greinar skulu eigi hindra ríki 
í að gera útvarps-, sjónvarps- og kvikmyndafyrirtækjum að starfa aðeins 
samkvæmt sérstöku leyfi. 
 

Sem fyrr segir vísar orðalag hins enska texta sáttmálans ekki með sama 
beina hættinum til manna, enda er 1. málsl. 1. mgr. 10. gr. þar svohljóðandi: 
„Everyone has the right to freedom of expression“ (leturbr. EJ). Eins og 
jafnframt var greint frá í kafla 2.3 þá gefur ofangreindur 3. málsl. 1. mgr. 10. 
gr. í reynd til kynna, með óbeinum hætti, að fyrirtæki njóti verndar 10. gr. 
Helgast það af því að varla þyrfti að taka fram að 10. gr. hindraði ekki að 
útvarps-, sjónvarps- og kvikmyndafyrirtæki væru gerð háð leyfum ef staðan 
væri sú að slík fyrirtæki nytu yfirhöfuð ekki verndar 10. gr.  
Texti 10. gr., sbr. og áðurnefnt orðalag 1. gr. sáttmálans, ber því með sér 

að lögaðilar njóta a.m.k. að einhverju leyti tjáningarfrelsisverndar ákvæðisins. 
Hefur enda fyrir löngu verið staðfest í dómaframkvæmd Mannréttindadóm-
stóls Evrópu að lögaðilar njóta verndar ákvæðisins, eins og nánar verður nú 
vikið að.  
 

                                                           
10  Marius Emberland: The Human Rights of Companies, bls. 118. 
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3.2.2 Vernd fyrirtækja á vettvangi þjóðfélagsumræðunnar  

Líkt og að framan var rakið þá hefur sú tjáning fyrirtækja sem snertir 
þjóðfélagsumræðuna ekki skapað sérstök álitaefni um tjáningarfrelsis-
verndina. Dómar Mannréttindadómstólsins bera með sér að umræðan um 
stjórnmál og önnur málefni er varða almenning nýtur afar ríkrar verndar.11 
Þeirrar verndar njóta jafnt einstaklingar og lögaðilar og skýrir þetta m.a. þá 
ríku vernd sem fjölmiðlar njóta. Rekstur fjölmiðla hefur auðvitað afar náin 
tengsl við hina opinberu umræðu sem einkum þrífst í gegnum fjölmiðla. Af 
þessu leiðir m.a. að fjölmiðlafyrirtæki njóta samskonar verndar og blaðamenn 
og ritstjórar þegar kemur að málsóknum vegna meintra meiðyrða. Má þannig 
finna ýmis dæmi þess að Mannréttindadómstóllinn hafi slegið því föstu að 
aðildarríki hafi brotið gegn 10. gr. með áfellisdómi yfir blaðamanni/ritstjóra 
og hlutaðeigandi fjölmiðlafyrirtæki í slíkum málum.12 Þá eru raunar einnig 
nokkur dæmi þess að dómstóllinn hafi lýst yfir slíku broti án þess að nokkur 
einstaklingur hafi átt aðild að málinu, heldur eingöngu viðkomandi fjölmiðla-
fyrirtæki.13 Sem annars konar dæmi um vernd slíkra fyrirtækja gagnvart 
takmörkunum á þeirri tjáningu sem þau miðla má benda á dóma þar sem 
afturköllun útvarpsleyfa, vegna þess efnis sem útvarpað var, hefur verið talin 
brjóta gegn 10. gr.14  
Álitaefnin um tjáningarfrelsisvernd fyrirtækja hafa hins vegar varðað 

tjáningu sem er utan framangreinds sviðs, þ.e. þá viðskiptalegu tjáningu sem 
ekki hefur tengsl við þjóðfélagsumræðuna. Líkt og að framan greinir er 
ástæða þessara álitaefna ekki síst sú að erfiðara er að koma vernd slíkrar 
tjáningar heim og saman við hinn kennilega grundvöll tjáningarfrelsisins. Þá 
gat slíkur vafi risið vegna þess að viðskiptafrelsi sem slíkt er ekki verndað af 
Mannréttindasáttmálanum.15 Verður nú nánar vikið að þessum atriðum – 

                                                           
11  Um þessa ríku vernd mætti nefna fjölmörg dæmi, t.d. dóm Mannréttindadómstóls Evrópu í máli 

Lingens gegn Austurríki frá 8. júlí 1986, mál nr. 9815/82, og dóm Mannréttindadómstóls Evrópu í 
máli Þorgeirs Þorgeirsonar gegn Íslandi frá 25. júní 1992, mál nr. 13778/88.  

12  Sem nýleg dæmi má t.d. nefna dóm Mannréttindadómstóls Evrópu í máli July og Sarl Libération 
gegn Frakklandi frá 14. febrúar 2008, mál nr. 20893/03, og dóm Mannréttindadómstóls Evrópu í 
máli I Avgi Publishing and Press Agency S.A. og Karis gegn Grikklandi frá 5. júní 2008, mál nr. 
15909/06.  

13  Hér má t.d. benda á dóm Mannréttindadómstóls Evrópu í máli Unabhängige Initiative 
Informationsvielfalt gegn Austurríki frá 26. febrúar 2002, mál nr. 28525/95. 

14  Hér má t.d. benda á dóm Mannréttindadómstóls Evrópu í máli Özgür Radyo-Ses Radyo Televizyon 
Yayın Yapım Ve Tanıtım A.Ş gegn Tyrklandi frá 4. desember 2007, mál nr. 11369/03, og dóm 
Mannréttindadómstóls Evrópu í máli Nur Radyo Ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş. gegn Tyrklandi frá 
27. nóvember 2007, mál nr. 6587/03.  

15  Páll Þórhallsson: „Tjáningarfrelsi“. Í ritinu Mannréttindasáttmáli Evrópu. Meginreglur, 
framkvæmd og áhrif á íslenskan rétt. Reykjavík 2005, bls. 364. 
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annars vegar að því hvort slík tjáning falli undir 10. gr. og hins vegar að því 
hvaða verndar hún njóti, falli hún á annað borð undir ákvæðið.  
 

3.2.3 Fellur viðskiptaleg tjáning undir 10. gr.? 

Mannréttindadómstóll Evrópu hefur með ótvíræðum hætti, og raunar fyrir 
margt löngu, skorið úr um það að viðskiptaleg tjáning falli undir 10. gr. 
Mannréttindasáttmálans. Það er túlkunaratriði á hvaða stigi dómstóllinn tók 
þessa afstöðu. Í máli markt intern Verlag gegn Þýskalandi frá 20. nóvember 198916 
og máli Groppera Radio gegn Sviss frá 28. mars 199017 var niðurstaða 
dómstólsins sú að viðskiptaleg tjáning þess fyrirtækis sem í hlut átti félli undir 
10. gr. Í máli Autronic gegn Sviss frá 22. maí 199018 var staða viðskiptalegrar 
tjáningar fyrirtækja síðan rædd með skýrum hætti.19 Í dómnum var komist að 
þeirri niðurstöðu að höfnun á umsókn fyrirtækis um að fá að taka á móti 
merki sovésks gervihnattar bryti gegn 10. gr. Líkt og 10. gr. ber með sér þá 
verndar hún m.a. réttinn til að „taka við og skila áfram upplýsingum“. 
Svissneska ríkið hélt því hins vegar fram að 10. gr. ætti ekki við enda varðaði 
málið hreina viðskiptalega og tæknilega hagsmuni; um væri að ræða fyrirtæki 
sem hefði þann eina tilgang með umræddri móttöku að sýna fram á tæknilega 
getu vöru sinnar í því skyni að efla sölu hennar. Niðurstaða dómstólsins var 
hins vegar sú að 10. gr. ætti við og hefði verið brotin. Var dómstóllinn mjög 
afdráttarlaus um vernd lögaðila samkvæmt 10. gr. en í dómnum segir m.a.: 

 
In the Court’s view, neither Autronic AG’s legal status as a limited company 
nor the fact that its activities were commercial nor the intrinsic nature of 
freedom of expression can deprive Autronic AG of the protection of Article 
10 (art. 10). The Article (art. 10) applies to "everyone", whether natural or 
legal persons.  
 

Framangreind túlkun nýtur nú óskoraðs stuðnings í dómaframkvæmd 
Mannréttindadómstólsins.20 Samkvæmt þessu leikur enginn vafi á því að 

                                                           
16  Dómur Mannréttindadómstóls Evrópu í máli markt intern Verlag GmbH og Klaus Beerman gegn 

Þýskalandi frá 20. nóvember 1989, mál nr. 10572/83. 
17  Dómur Mannréttindadómstóls Evrópu í máli Groppera Radio AG o.fl. gegn Sviss frá 28. mars 1990, 

mál nr. 10890/84. 
18  Dómur Mannréttindadómstóls Evrópu í máli Autronic AG o.fl. gegn Sviss frá 22. maí 1990, mál nr. 

12726/87. 
19  Marius Emberland: The Human Rights of Companies, bls. 129.  
20  Marius Emberland: The Human Rights of Companies, bls. 130. Þessu tengt má benda á að 

finna má ýmis dæmi þess að dómstóllinn hafi talið brotið gegn rétti fyrirtækja samkvæmt 
10. gr. með synjun á sjónvarps- eða útvarpsleyfi, og það þrátt fyrir 3. málsl. 1. mgr. 10. gr. 
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tjáning fyrirtækja fellur undir 10. gr. Mannréttindasáttmálans og það jafnvel 
þó hún sé eingöngu gerð í hagnaðarskyni. Sú staðreynd leiðir þó ekki 
sjálfkrafa til þess að slík tjáning njóti sömu verndar og önnur tjáning, enda 
ræðst hið endanlega umfang verndarinnar af því hvaða takmarkanir teljast 
heimilar á tjáningunni. Verður nú nánar að því álitaefni vikið. 
 

3.2.4 Hvert er umfang þeirrar verndar sem viðskiptaleg tjáning nýtur samkvæmt 10. gr.?  

Á eftir 1. mgr. 10. gr., þar sem tjáningarfrelsinu er lýst yfir, kemur 
svohljóðandi ákvæði í 2. mgr. 10. gr.: 

 
Þar sem af réttindum þessum leiðir skyldur og ábyrgð er heimilt að þau séu 
háð þeim formsreglum, skilyrðum, takmörkunum eða viðurlögum sem lög 
mæla fyrir um og nauðsyn ber til í lýðræðislegu þjóðfélagi vegna 
þjóðaröryggis, landvarna eða almannaheilla, til þess að firra glundroða eða 
glæpum, til verndar heilsu eða siðgæði manna, mannorði eða réttindum og til 
þess að koma í veg fyrir uppljóstran trúnaðarmála eða til þess að tryggja vald 
og óhlutdrægni dómstóla. 
 

Samkvæmt 2. mgr. er því heimilt að takmarka tjáningu sem fellur undir 1. 
mgr. ef það er gert með lögum, í þágu einhvers þess markmiðs sem þarna eru 
nefnd og nauðsyn ber til þess í lýðræðislegu þjóðfélagi. Hin endanlega 
niðurstaða um það hvort takmörkun á tjáningu brýtur gegn tjáningarfrelsinu 
ræðst af því hvort þessi skilyrði teljast uppfyllt og í framkvæmd reynir þar 
oftast á hvort viðkomandi takmörkun teljist nauðsynleg í lýðræðislegu 
þjóðfélagi. Í reynd hefur Mannréttindadómstóllinn nokkurt svigrúm við mat 
á því hversu langt hann gengur í endurskoðun á því hvort nauðsyn standi til 
takmörkunar. Hann eftirlætur aðildarríkjunum tiltekið svigrúm við mat á 
nauðsyninni (svonefnt „margin of appreciation“) en af dómaframkvæmd er 
ljóst að það svigrúm er mismikið eftir því hvers konar tjáning á í hlut. Það er 
hér sem kemur að sérstöðu hinnar viðskiptalegu tjáningar því dóma-
framkvæmd um 10. gr. ber með sér reglu um aukið svigrúm á sviði reglu-
setningar um slíka tjáningu.21 Þrátt fyrir að hún falli sem slík undir 1. mgr. 10. 
gr. er vernd hennar því engu að síður takmarkaðri en ella þar sem 
stjórnvöldum aðilarríkjanna er eftirlátið aukið svigrúm til takmörkunar 
hennar á grundvelli 2. mgr. 10. gr.  

                                                                                                                                    
Sjá hér t.d. dóm Mannréttindadómstóls Evrópu í máli Meltex Ltd og Mesrop Movsesyan gegn Armeníu 
frá 17. júní 2008, mál nr. 32283/04 og dóm Mannréttindadómstóls Evrópu í máli Glas Nadezhda 
EOOD og Elenkov gegn Búlgaríu frá 11. október 2007, mál nr. 14134/02. 

21  Marius Emberland: The Human Rights of Companies, bls. 155. 
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Afstaða dómstólsins til svigrúmsins gagnvart viðskiptalegri tjáningu kom 
fram í máli markt intern Verlag gegn Þýskalandi frá 20. nóvember 1989.22 Þýskt 
fyrirtæki og ritstjóri höfðu hlotið áfellisdóm vegna tiltekinnar tjáningar á 
þeim grunni að með henni hefði verið brotið gegn lögum um óréttmæta 
samkeppni (Unfair Competition Act). Leituðu þessir aðilar til Mannréttinda-
dómstóls Evrópu á þeim grunni að brotið hefði verið gegn 10. gr. 
Mannréttindasáttmálans. Dómstóllinn hafnaði þeim sjónarmiðum ríkisins að 
10. gr. ætti ekki við um umrædda tjáningu en komst hins vegar að þeirri 
niðurstöðu að takmörkun tjáningarinnar hefði verið heimil samkvæmt 2. 
mgr. 10. gr., einkum á þeim grunni að játa yrði aðildarríkjunum mikið 
svigrúm á þessu sviði. Orðrétt segir í dómnum: 

 
The Court has consistently held that the Contracting States have a certain 
margin of appreciation in assessing the existence and extent of the necessity 
of an interference... Such a margin of appreciation is essential in commercial matters 
and, in particular, in an area as complex and fluctuating as that of unfair competition. 
Otherwise, the European Court of Human Rights would have to undertake a 
re-examination of the facts and all the circumstances of each case. The Court 
must confine its review to the question whether the measures taken on the national 
level are justifiable in principle and proportionate... (leturbr. EJ) 
 

Dómstóllinn fór síðan yfir umrædda tjáningu með tilliti til framangreinds 
og komst að þeirri niðurstöðu að ekki væri hægt að fullyrða að niðurstaða 
þýskra dómstóla hefði farið út fyrir það svigrúm sem aðildarríkjunum væri 
eftirlátið. Segir m.a. í lok rökstuðningsins: 

  
[T]he European Court of Human Rights should not substitute its own 
evaluation for that of the national courts in the instant case, where those 
courts, on reasonable grounds, had considered the restrictions to be necessary. 
(leturbr. EJ) 
 

Með dómnum kynnti dómstóllinn því til leiks vægari endurskoðun á því 
hvort takmarkanir er varða viðskiptaleg atriði séu nauðsynlegar. Samkvæmt 
dómnum er mat dómstólsins á nauðsyn takmarkana sem gerðar eru á 
grundvelli reglna um óréttmæta samkeppni bundið við það hvort 
takmarkanirnar séu réttlætanlegar í meginatriðum og í réttu hlutfalli („justifiable in 
principle and proportionate“), auk þess sem dómstóllinn vísar til þess að 
hann geti ekki látið mat sitt ganga framar mati heimadómstólanna þar sem 
                                                           
22  Marius Emberland: The Human Rights of Companies, bls. 164. Dómur Mannréttindadómstóls 

Evrópu í máli markt intern Verlag GmbH og Klaus Beerman gegn Þýskalandi frá 20. nóvember 1989, 
mál nr. 10572/83. 
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þeir hafi, á skynsamlegum grunni („on reasonble grounds“), talið takmarkanirnar 
nauðsynlegar. Þetta er mun meira svigrúm en dómstóllinn eftirlætur 
aðildarríkjunum á sviði hinnar þjóðfélagslegu umræðu, enda hefur hann 
margítrekað að aðildarríkin hafi mjög lítið svigrúm til takmarkana á því 
sviði.23  
Talsverður hópur dómara skilaði sératkvæðum í markt intern málinu og var 

m.a. ýmislegt gagnrýnt varðandi framangreinda aðferðafræði meirihluta 
dómsins. Þrátt fyrir að gagnrýnisraddir sumra dómaranna héldu áfram að 
koma fram í dómum sem á eftir komu, hélt meirihlutinn sig við 
framangreinda nálgun og í dag felur hún í sér hina ríkjandi reglu um 
endurskoðun dómstólsins á takmörkunum viðskiptalegrar tjáningar sem 
aðildarríkin gera á grundvelli samkeppnislöggjafar.24 Rétt er hins vegar að 
árétta að þó að framangreind viðmið séu væg, þá þýða þau ekki að 
aðildarríkjunum sé algjörlega eftirlátið þetta svið. Tiltekin endurskoðun fer 
fram af hálfu dómstólsins þó hún sé vægari en ella. Sem dæmi að þessu leyti 
má benda á dóminn í máli Krone Verlag gegn Austurríki frá 11. desember 2003.25 
Þar hafði fyrirtæki verið dæmt fyrir villandi samanburðarauglýsingu á 
grundvelli laga um óréttmæta samkeppni. Í dómnum fólst mjög víðtækt bann 
gagnvart fyrirtækinu, en því var m.a. bannað að bera saman verð á blaði sínu 
og tiltekins samkeppnisaðila án þess að gefa á sama tíma til kynna þann mun 
sem væri á blöðunum, einkum að því er varðaði umfjöllun um erlend og 
innlend stjórnmál, efnahagsmál, vísindi, heilsu, umhverfismál og lögfræði. Í 
rökstuðningi Mannréttindadómstólsins var fyrst staðfest sú nálgun sem fram 
kom í markt intern málinu þess efnis að svigrúm aðildarríkjanna væri 
sérstaklega mikilvægt á hinu flókna og breytilega sviði óréttmætrar 
samkeppni. Það sama ætti við um auglýsingar og verkefni dómstólsins væri 
því bundið við að ganga úr skugga um hvort takmarkanirnar væru 
réttlætanlegar í meginatriðum og í réttu hlutfalli. Það var hins vegar 
niðurstaða dómstólsins að á grundvelli þessara viðmiða yrði að telja fyrirmæli 
hins austurríska dóms allt of víðtæk og að þau kæmu við hinn eiginlega 

                                                           
23  Af mörgum dæmum má t.d. benda á dóm Mannréttindadómstóls Evrópu í máli Sokolowski gegn 

Póllandi frá 19. mars 2005, mál nr. 75955/01, en þar hefst rökstuðningur dómstólsins á 
eftirfarandi orðum: „According to the Court's well-established case-law, there is little 
scope under Article 10 § 2 of the Convention for restrictions on political speech or on 
debate of questions of public interest“.  

24  Marius Emberland: The Human Rights of Companies, bls. 167-168. Sem dæmi um þá dóma 
sem fylgdu í kjölfar markt intern málsins má t.d. nefna dóm Mannréttindadómstóls Evrópu í 
máli Jacubowski gegn Þýskalandi frá 23. júní 1994, mál nr. 15088/99.  

25  Dómur Mannréttindadómstóls Evrópu í máli Krone Verlag GmbH & Co. KG gegn Austurríki frá 
11. desember 2003, mál nr. 39069/97. 



Vernd viðskiptalegrar tjáningar fyrirtækja 43 

  

kjarna verðsamanburðar. Þrátt fyrir að hið vægari viðmið ætti við var 
niðurstaðan því sú að austurrískir dómstólar hefðu farið út fyrir það svigrúm 
sem þeir höfðu. Takmörkunin hefði ekki verið í réttu hlutfalli og því ekki 
nauðsynleg í lýðræðislegu þjóðfélagi í skilningi 2. mgr. 10. gr. sáttmálans.  
Framangreindir dómar vörðuðu takmarkanir á tjáningarfrelsi á sviði 

löggjafar um samkeppni og óréttmæta viðskiptahætti. Sú regla sem þar kemur 
fram um vægari kröfur til takmarkana á viðskiptalegri tjáningu virðist hins 
vegar ekki bundin við það svið, enda ber orðalag dómanna með sér að 
svigrúm aðildarríkjanna sé talið mikilvægt varðandi viðskiptaleg málefni 
almennt (sbr.: „Such a margin of appreciation is essential in commercial 
matters“). Þess má einnig finna dæmi að dómstóllinn hafi berum orðum 
vísað til vægari endurskoðunar á sviði viðskiptalegrar tjáningar almennt, sbr. 
mál Demuth gegn Sviss frá 5. nóvember 2002,26 þar sem dómstóllinn tók fram 
eftir tilvísun í markt intern málið:  

 
It follows that, where commercial speech is concerned, the standards of 
scrutiny may be less severe. 
 

Viðmiðið sem fyrst birtist í markt intern málinu hefur enda oft birst í 
dómum er varða álitaefni um viðskiptalega tjáningu utan sviðs hinnar 
eiginlegu samkeppnislöggjafar. Sem dæmi má nefna mál Casado Coca gegn 
Spáni frá 24. febrúar 199427 þar sem bann við auglýsingum lögmanna var borið 
undir dómstólinn.28 Dómstóllinn lýsti því fyrst yfir, til samræmis við 
áðurnefnt Autronic mál, að 10. gr. verndaði tjáningarfrelsi allra og gerði ekki 
greinarmun á því hvort tjáningin væri gerð í hagnaðarskyni eða ekki. Sú 
auglýsing lögmannsins sem um ræddi félli því undir 10. gr. Við mat á því 
hvort skilyrði 2. mgr. 10. gr. væru uppfyllt vísaði dómurinn hins vegar til 
markt intern málsins um að svigrúm aðildarríkjanna væri sérstaklega mikilvægt 
á hinu flókna og breytilega sviði óréttmætrar samkeppni. Það sama ætti við 
um auglýsingar og verkefni dómstólsins í málinu væri því bundið við að 

                                                           
26  Dómur Mannréttindadómstóls Evrópu í máli Demuth gegn Sviss frá 5. nóvember 2002, mál nr. 

38743/97. 
27  Dómur Mannréttindadómstóls Evrópu í máli Casado Coca gegn Spáni frá 24. febrúar 1994, mál nr. 

15450/89. Þess má geta að til er eldri dómur er snertir takmarkanir á auglýsingum 
fagstétta, sbr. dóm Mannréttindadómstóls Evrópu í máli Barthold gegn Þýskalandi frá 25. mars 
1985, mál nr. 8734/79. Þar svaraði dómstóllinn hins vegar ekki álitaefnum um vernd 
auglýsinga sem slíkra þar sem tjáningin var talin varða þjóðfélagsumræðuna og leyst var úr 
málinu á þeim grunni. 

28  Marius Emberland: The Human Rights of Companies, bls. 169. 
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staðhæfa hvort að takmarkanirnar væru réttlætanlegar í meginatriðum og í 
réttu hlutfalli. Nánar tók dómstóllinn síðan sérstaklega fram um auglýsingar: 

 
For the citizen, advertising is a means of discovering the characteristics of 
services and goods offered to him. Nevertheless, it may sometimes be 
restricted, especially to prevent unfair competition and untruthful or 
misleading advertising. In some contexts, the publication of even objective, 
truthful advertisements might be restricted in order to ensure respect for the 
rights of others or owing to the special circumstances of particular business 
activities and professions. Any such restrictions must, however, be closely 
scrutinised by the Court, which must weigh the requirements of those 
particular features against the advertising in question... 
 

Dómstóllinn snéri sér síðan að því banni sem um ræddi í málinu, í ljósi 
framangreinda sjónarmiða, og komst að þeirri niðurstöðu að skilyrði 2. mgr. 
10. gr. væru uppfyllt og tjáningarfrelsið hefði ekki verið brotið. Í niðurlagi 
dómsins sagði m.a.: 

 
Because of their direct, continuous contact with their members, the Bar 
authorities and the country’s courts are in a better position than an 
international court to determine how, at a given time, the right balance can be 
struck between the various interests involved...  
 

Dómurinn ber með sér að þrátt fyrir að sú viðskiptalega tjáning sem felst 
í auglýsingum falli sem slík undir 10. gr. þá er verndin í reynd ekki mikil þar 
sem aðildarríkjunum er eftirlátið mikið svigrúm til að meta nauðsyn á 
takmörkun hennar samkvæmt 2. mgr. 10. gr. Þau ummæli sem sett eru fram í 
viðskiptaaugnamiði njóta þannig tiltölulega takmarkaðrar verndar.29 
 
3.2.5 Hvenær er um viðskiptalega tjáningu að ræða? 

Af framangreindu leiðir að mikla þýðingu hefur að greina á milli annars vegar 
þeirrar tjáningar sem telst viðskiptaleg, og aðildarríkin hafa aukið svigrúm til 
að takmarka, og hins vegar þeirrar tjáningar sem ekki fellur í þennan flokk. 
Hið gildandi viðmið við þessa afmörkun er hvort tjáningin varði þátttöku í 
umræðum um málefni er snertir almannahag, en viðmiðið kom fram í máli 
Hertel gegn Sviss frá 25. ágúst 1998.30 Þar höfðu svissneskir dómstólar lagt bann 
við því, á grundvelli laga um óréttmæta samkeppni, að umræddur Hertel 
hefði uppi fullyrðingar um að matur sem eldaður væri í örbylgjuofnum væri 
                                                           
29  Páll Þórhallsson: „Tjáningarfrelsi“, bls. 373. 
30  Marius Emberland: The Human Rights of Companies, bls. 170. Dómur Mannréttindadómstóls 

Evrópu í máli Hertel gegn Sviss frá 25. ágúst 1998, mál nr. 25181/94. 
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hættulegur heilsu fólks, sem og að hann notaði „ímynd dauðans“ í umfjöllun 
sinni um örbylgjuofna. Niðurstaða Mannréttindadómstólsins var sú að með 
þessu banni hefði Sviss brotið gegn 10. gr. Í dómnum sagði, eftir að vísað 
hafði verið til markt intern málsins um að svigrúm aðildarríkjanna væri 
sérstaklega mikilvægt á sviði viðskiptalegra málefna: 

 
It is however necessary to reduce the extent of the margin of appreciation 
when what is at stake is not a given individual’s purely “commercial” 
statements, but his participation in a debate affecting the general interest, for 
example, over public health...  
 

Dómurinn taldi að sú tjáning sem um ræddi teldist ekki til slíkra hreinna 
viðskiptalegra fullyrðinga, enda snerti hún þátttöku Hertel í umræðu er varðaði 
almannahag, þ.e. umræðu sem fram færi um áhrif örbylgjuofna á heilsu fólks. 
Samkvæmt því gilti hið rúma svigrúm ekki og niðurstaðan var sú að brotið 
hefði verið gegn 10. gr. Mannréttindadómstóllinn kom frekar að afmörkun 
viðskiptalegrar tjáningar í máli VgT Verein gegen Tierfabriken gegn Sviss frá 28. 
júní 2001.31 Málið varðaði bann sem lagt hafði verið við tiltekinni sjónvarps-
auglýsingu, á grundvelli laga um óréttmæta samkeppni, en í auglýsingunni var 
ráðist að tilteknum atriðum í svissneskum kjötiðnaði.32 Í dómnum sagði m.a.:  

 
[T]he applicant association’s film fell outside the regular commercial context 
inciting the public to purchase a particular product. Rather, it reflected 
controversial opinions pertaining to modern society in general... As a result, 
in the present case the extent of the margin of appreciation is reduced, since 
what is at stake is not a given individual’s purely “commercial” interests, but 
his participation in a debate affecting the general interest... 
 

Hér afmarkar dómstóllinn viðskiptalega tjáningu sem dreifingu á upp-
lýsingum í þeim tilgangi að hvetja almenning til kaupa á tiltekinni vöru.33 Þar 
sem ekki var um slíka tjáningu að ræða og málið varðaði ekki hreina 
fjárhagslega hagsmuni viðkomandi, heldur þátttöku hans í umræðu sem 
varðaði almannahag, beitti dómstóllinn strangari endurskoðun á nauðsyn 
takmörkunarinnar og var niðurstaðan sú að brotið hefði verið gegn 10. gr.34  
                                                           
31  Dómur Mannréttindadómstóls Evrópu í máli VgT Verein gegen Tierfabriken gegn Sviss frá 28. júní 

2001, mál nr. 24699/94. 
32  Marius Emberland: The Human Rights of Companies, bls. 171-172.  
33  Marius Emberland: The Human Rights of Companies, bls. 118.  
34  Sem dæmi um aðra dóma þar sem tjáning hefur notið verndar sem framlag til einhvers 

konar opinberrar umræðu en ekki sem viðskiptaleg tjáning má nefna dóm 
Mannréttindadómstóls Evrópu í máli Stambuk gegn Þýskalandi frá 17. október 2002, mál nr. 
37928/97, dóm Mannréttindadómstóls Evrópu í máli Open Door and Dublin Well Woman gegn 
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Aðgreining á því hvenær um viðskiptalega tjáningu er að ræða tengist 
öðrum álitamálum um aðgreiningu á annars vegar tjáningu sem varðar 
þátttöku í umræðu um málefni er varðar almenning og hins vegar annarri 
tjáningu. Hér verður ekki farið nánar út í þá sálma og sannast sagna er 
afmörkun í þessum efnum vandkvæðum bundin. Samkvæmt framansögðu er 
þó í öllu falli ljóst að dreifing upplýsinga í þeim tilgangi að hvetja almenning 
til kaupa á tiltekinni vöru telst til þeirrar viðskiptalegu tjáningar er 
takmarkaðri verndar nýtur. Teljist tjáningin hins vegar snerta þátttöku í 
umræðu er varðar almannahag fellur hún utan viðskiptalegrar tjáningar og 
nýtur aukinnar verndar, og væntanlega því meiri verndar því nær sem hún 
stendur þjóðfélagsumræðunni.  
 
3.2.6 Millivegur Mannréttindadómstólsins 

Hér að framan hefur verið reynt að greina hvernig Mannréttindadómstóll 
Evrópu hefur nálgast helstu álitamálin um viðskiptalega tjáningu fyrirtækja. 
Samandregið þá er grundvallarviðhorf dómstólsins það að slík tjáning sé 
vernduð samkvæmt 1. mgr. 10. gr., þ.e. falli undir ákvæðið, en hins vegar hafi 
aðildarríkin rúmt svigrúm til mats á nauðsyn takmarkana á slíkri tjáningu. 
Þessi afstaða dómstólsins er í samræmi við hina almennu nálgun dómstólsins 
að 2. mgr. 10. gr. Af dómaframkvæmd er ljóst að kjarni verndarinnar í 10. gr. 
lýtur að stjórnmála- og þjóðfélagsumræðunni og aðildarríkjunum er eftirlátið 
lítið svigrúm til takmarkana á því sviði. Eftir því sem fjær dregur hinni 
almennu þjóðmálaumræðu dvínar hins vegar verndin og svigrúm aðildar-
ríkjanna til takmarkana vex.35 Þannig hefur dómstóllinn veitt aðildarríkjunum 
meira svigrúm á sviðum sem ekki eru jafn beintengd lýðræðishugtakinu og 
svið þjóðfélagsumræðunnar. Sem dæmi má nefna að dómstóllinn hefur fært 
rök að því að aðildarríkin séu betur til þess fallin að ákveða sjálf hvort 
takmarkanir byggðar á „siðgæði“ teljist nauðsynlegar eða ekki, sbr. t.d. mál 
Müller gegn Sviss frá 24. maí 198836 þar sem niðurstaðan var sú að ekki hefði 
verið brotið gegn 10. gr. með sektum sem dæmdar voru vegna málverka er 
sýndu gróft kynlíf.37 Aðildarríkin hafa því svigrúm við mat á nauðsyn þess 
hvort banna skuli klám og ámóta efni. Það svið takmarkana á vettvangi 
samkeppnis- og viðskiptaréttar sem að framan er rakið er síðan annað dæmi 
um svið þar sem aðildarríkin hafa rýmra svigrúm. Svo fremi sem tjáning á því 
                                                                                                                                    

Írlandi frá 29. október 1992, mál nr. 14234/88 og 14235/88 og dóm Mannréttindadómstóls Evrópu 
í máli Barthold gegn Þýskalandi frá 25. mars 1985, mál nr. 8734/79.  

35  Páll Þórhallsson: „Tjáningarfrelsi“, bls. 373. 
36  Dómur Mannréttindadómstóls Evrópu í máli Müller gegn Sviss frá 24. maí 1988, mál nr. 10737/84. 
37  Eiríkur Jónsson: „Hinn kennilegi grundvöllur 73. gr. stjórnarskrárinnar“, bls. 132. 
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sviði kemur ekki með einhverjum hætti við kjarna verndarinnar, með 
tengslum við þjóðfélagsumræðuna, hafa aðildarríkin meira svigrúm en ella til 
takmörkunar á henni. 
Líkt og að framan var rakið eru álitamál sem varða vernd viðskiptalegrar 

tjáningar einkum sprottin af því hversu illa vernd slíkrar tjáningar rímar við 
hinn kennilega grundvöll 10. gr. Dómaframkvæmd Mannréttindadómstólsins 
ber skýrlega með sér að megintilgangur tjáningarfrelsisverndarinnar sé að 
tryggja þá opinberu og stjórnmálalegu umræðu sem er nauðsynlegur þáttur 
lýðræðislegs stjórnarfars, og vernd tjáningar sem gerð er í hreinu hagnaðar-
skyni og án nokkurrar tengingar við þjóðfélagsumræðuna rímar illa við 
þennan tilgang. Með framangreindri nálgun má segja að Mannréttinda-
dómstóllinn fari eins konar milliveg við úrlausn þeirra álitaefna sem af þessu 
leiða. Hann játar slíkri tjáningu vernd ákvæðisins, þ.e. fellir hana undir 10. gr., 
en hafi hún engin tengsl við framangreindan tilgang og kjarna ákvæðisins, 
játar hann aðildarríkjunum rúmt svigrúm til að takmarka þá tjáningu. Í reynd 
ræðst hin endanlega vernd þannig af því hversu náið tjáningin í einstöku 
tilviki tengist framangreindum kjarna ákvæðisins.  

3.3 73. gr. stjórnarskrárinnar og afstaða íslenskra dómstóla 

3.3.1 Texti ákvæðisins  

Um tjáningarfrelsið er fjallað í 73. gr. stjórnarskrárinnar. Í 1. mgr. 73. segir að 
allir séu frjálsir skoðana sinna og sannfæringar. Hið eiginlega tjáningarfrelsi 
kemur síðan fram í 2. mgr. 73. gr. en þar segir:  

 
Hver maður á rétt á að láta í ljós hugsanir sínar, en ábyrgjast verður hann þær 
fyrir dómi. Ritskoðun og aðrar sambærilegar tálmanir á tjáningarfrelsi má 
aldrei í lög leiða. 
 

Með svipuðum hætti og 2. mgr. 10. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu 
hefur 3. mgr. 73. gr. síðan að geyma ákvæði um þær takmarkanir sem 
heimilar eru á tjáningarfrelsinu. Þar segir: 

 
Tjáningarfrelsi má aðeins setja skorður með lögum í þágu allsherjarreglu eða 
öryggis ríkisins, til verndar heilsu eða siðgæði manna eða vegna réttinda eða 
mannorðs annarra, enda teljist þær nauðsynlegar og samrýmist lýðræðis-
hefðum. 
 

Orðalag framangreindar 2. mgr. 73. gr. ber ekki með sér vernd lögaðila, 
heldur þvert á móti, þar sem sérstaklega er vísað til þess að hver maður njóti 
umræddra réttinda. Er þetta raunar eitt af fáum mannréttindaákvæðum 
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stjórnarskrárinnar sem vísa sérstaklega til rétthafans sem manns, enda er 
orðalagið sem fyrr segir oftast óræðara og gjarnan á þann veg að allir njóti 
þeirra réttinda sem um ræðir. Þetta orðalag 2. mgr. 73. gr. má rekja allt til 
prentfrelsisákvæðisins í 54. gr. stjórnarskrárinnar frá 1874 en þar sagði að 
hver maður ætti rétt á að láta í ljós hugsanir sínar á prenti.  
Ekki verður séð að neitt í þeim gögnum sem komu frá Alþingi í tengslum 

við setningu stjórnarskrárinnar, eða við síðari breytingar á prentfrelsis-
ákvæðinu, gefi sérstaklega til kynna að skýra beri ákvæðið rýmra að þessu 
leyti en samkvæmt orðanna hljóðan. Í greinargerð með því frumvarpi er 
leiddi til upptöku hins nýja tjáningarfrelsisákvæðis í 73. gr. árið 1995 var t.d. 
ekki vikið sérstaklega að því álitaefni hvort aðrir en menn kynnu að falla undir 
ákvæðið.38    
Sé eingöngu litið til framangreinds kynni e.t.v. einhver að álykta sem svo, 

að fyrst ákvæðið vísar sérstaklega til manna og lögskýringargögn frá Alþingi 
gefa vernd lögaðila ekki sérstaklega til kynna, þá njóti fyrirtæki og aðrir 
lögaðilar einfaldlega ekki verndar 73. gr. Sú er hins vegar ekki raunin þar sem 
dómaframkvæmd ber með sér að fyrirtæki njóta einnig verndar ákvæðisins. 
Verður nú að þeirri dómaframkvæmd vikið.  
 

3.3.2 Vernd fyrirtækja á vettvangi þjóðfélagsumræðunnar  

Hæstiréttur hefur lagt mikla áherslu á vernd þeirrar tjáningar sem talist getur 
þáttur í almennri þjóðfélagsumræðu, líkt og nánar verður rakið í kafla 3.3.4. 
Dómaframkvæmd ber ótvírætt með sér að við miðlun slíkrar tjáningar njóta 
þau fjölmiðlafyrirtæki sem í hlut eiga sambærilegrar verndar og einstaklingar. 
Þetta sést glögglega af þeim dómum þar sem fjölmiðlafyrirtækjum og 
blaðamönnum/ritstjórum hefur verið stefnt saman vegna meintra æru-
meiðinga eða annarra einkalífsbrota. Í slíkum tilfellum er krafa stefnanda 
vegin og metin í ljósi þeirra skilyrða sem 3. mgr. 73. gr. setur fyrir 
takmörkunum á tjáningarfrelsinu og ekki gerður greinarmunur á því hvort 
hin endanlega ábyrgð varðar blaðamanninn eða fyrirtækið sjálft. Vernd 
þessara aðila er einfaldlega lögð að jöfnu. Hér má t.d. benda á dóm Hæstaréttar 
frá 11. október 2007 í máli nr. 491/2006 og dóm Hæstaréttar frá 1. mars 2007 í 
máli nr. 278/2006, en í báðum tilvikum var ritstjóra/ritstjórum og útgáfu-
fyrirtæki stefnt vegna meiðyrða í prentuðu riti. Í báðum dómunum var talið 
að farið hefði verið út fyrir mörk tjáningarfrelsisins og í fyrrnefnda tilvikinu 
var ábyrgðin felld á útgáfufyrirtækið en í síðarnefnda tilvikinu á ritstjórann. 
Ljóst er að í dómunum er enginn greinarmunur gerður á tjáningarfrelsis-
                                                           
38  Sjá Alþt. 1994-1995, A-deild, bls. 2103-2105. 
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verndinni eftir því hvort takmarkanirnar beinast að einstaklingi eða fyrirtæki 
heldur ræðst niðurstaðan einfaldlega af efnislegu mati á þeirri tjáningu sem 
um ræðir.39  
Framangreind dómafordæmi varða miðlun fyrirtækja á tjáningu. Ekki 

nýtur hins vegar við fordæma um vernd „beinnar“ tjáningar fyrirtækja á sviði 
þjóðfélagsumræðunnar, þ.e. þegar þau eru ekki einungis að miðla heldur sjálf 
að tjá sig. Þó verður að ætla að fyrirtækjum yrði játað sambærilegt tjáningar-
frelsi og einstaklingar ef á reyndi. Hafi fyrirtæki t.d. sent frá sér yfirlýsingu 
eða ályktun er snertir þjóðfélagsumræðuna, og er stefnt vegna slíkrar 
tjáningar, verður að telja að það njóti sömu verndar 73. gr. og einstaklingur í 
sömu stöðu. Við þá ályktun er bæði horft til þeirrar verndar sem fyrirtæki 
virðast njóta utan þessa kjarnasviðs tjáningarfrelsisverndarinnar, sbr. kafla 
3.3.3 hér á eftir, sem og þeirrar staðreyndar að grunnrök 73. gr. standa ekki til 
aðgreiningar að þessu leyti. Ákvæðið miðar að því að tryggja nauðsynlega 
opinbera umræðu í lýðræðisþjóðfélagi og það samrýmist illa því markmiði að 
hefta slíka umræðu bara af því að það er fyrirtæki en ekki einstaklingur sem í 
hlut á.  
Samkvæmt framansögðu verður að ætla að fyrirtæki njóti sambærilegrar 

verndar og einstaklingar á vettvangi þjóðfélagsumræðunnar. Ætti sú ályktun 
tæpast að valda ágreiningi enda hefur slík tjáning almennt ekki verið talin 
skapa sérstök álitaefni um vernd fyrirtækja, sbr. það sem rakið var í kafla 3.1 
og 3.2.2. Álitaefnin koma hins vegar til þegar komið er út á svið hinnar 
viðskiptalegu tjáningar sem ekki hefur tengsl við þjóðfélagsumræðuna. Í kafla 
3.2 var fjallað um hvernig Mannréttindadómstóll Evrópu hefur leyst úr 
álitamálum er þetta varða. Verður nú litið til nálgunar Hæstaréttar að sömu 
álitaefnum.  
 

3.3.3 Fellur viðskiptaleg tjáning undir 73. gr.? 

Nokkrir hæstaréttardómar hafa fallið sem varða vernd viðskiptalegrar 
tjáningar. Þessi mál hafa einkum snúist um það hvort ákvæði áfengis- og 
tóbaksvarnarlaga um auglýsingabann fái staðist 73. gr. stjórnarskrárinnar. Í 
dómunum hefur Hæstiréttur gert afar skýrt að slíkar auglýsingar falla undir 
73. gr. og njóta þar af leiðandi verndar hennar. Verða nú lykildómarnir um 
þetta efni raktir.  

                                                           
39  Sem mun eldra dæmi þess hvernig vernd einstaklingsins sem tjáir sig og þess sem á 

viðkomandi miðil er lögð að jöfnu má að sínu leyti benda á héraðsdómana í Hrd. 1975, bls. 
588 og Hrd. 1979, bls. 588.  
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Í Hrd. 1999, bls. 781 (mál nr. 415/1998), var leyst úr því hvort ákvæði 20. 
gr. áfengislaga nr. 75/1998, um bann við áfengisauglýsingum, færi í bága við 
73. gr. stjórnarskrárinnar. Hæstiréttur var afdráttarlaus um það að auglýsingar 
féllu undir 73. gr. Þannig sagði í dómnum, eftir að vísað hafði verið til 73. gr. 
stjórnarskrárinnar, 10. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu og 19. gr. Alþjóða-
samnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi: 

 
Vafalaust er að auglýsingar njóta verndar ofangreindra ákvæða, enda er hér 
um að ræða tjáningarform, sem hefur mikla þýðingu í nútímaþjóðfélagi við 
upplýsingamiðlun til almennings. Þær skipta og máli fyrir fjárhag fjölmiða og 
hafa þar með áhrif á það hvernig þeir sinna hlutverk sínu. 
 

Þrátt fyrir að auglýsingin félli undir 73. gr. komst Hæstaréttur að þeirri 
niðurstöðu að bannið bryti ekki í bága við greinina þar sem skilyrði 3. mgr. 
73. gr. væru uppfyllt. Í dómnum sagði að þegar núgildandi ákvæði voru fyrst 
lögfest hafi þótt nauðsynlegt að eyða réttaróvissu en að öðru leyti væri ekki 
að finna í lögskýringargögnum sérstaka skírskotun til tilgangs löggjafans með 
banninu. Hins vegar yrði að líta til tilgangsákvæðis áfengislaga en alkunna 
væri að ofneyslu áfengis fylgdu vandamál af ýmsum toga, sem meðal annars 
vörðuðu allsherjareglu, siðgæði og heilsu. Í dómnum sagði síðan: 

 
Samkvæmt framansögðu verður að telja nægilega ljóst að tilgangur löggjafans 
með banni á áfengisauglýsingum sé sá að vinna gegn misnotkun áfengis og 
þeim vandamálum, sem af henni hljótast. Ríkissaksóknari hefur við flutning 
málsins í Hæstarétti vísað til fræðilegra athugana, sem gerðar hafa verið meðal 
annars að tilhlutan Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar um þessi efni, og gefa 
þær vísbendingar um að áfengisauglýsingar hafi áhrif til aukinnar drykkju, 
ekki síst meðal yngri aldurshópa.  
Þau rök, sem þannig búa að baki 20. gr. áfengislaga, eiga sér efnislega stoð í 3. 
mgr. 73. gr. stjórnarskrárinnar og 2. mgr. 10. gr. mannréttindasáttmála 
Evrópu. Löggjafinn hefur metið auglýsingabann áfengis nauðsynlegt og 
ítrekað það mat eftir að núgildandi tjáningarfrelsisákvæði stjórnarskrárinnar 
var sett. ... Er ekki á það fallist að beiting lagagreinarinnar gagnvart slíkum 
auglýsingum feli í sér brot gegn ofangreindum ákvæðum stjórnarskrár og 
mannréttindasáttmála Evrópu.40 
 
Í dómum Hæstaréttar frá 6. apríl 2006 í málum nr. 220/2005 og 462/2005 

reyndi á bannákvæði í lögum um tóbaksvarnir nr. 6/2002 sem takmarka 

                                                           
40  Þess má geta að þessi afstaða Hæstaréttar til bannsins var staðfest á ný í dómi Hæstaréttar frá 

14. júní 2007 í máli nr. 599/2006 með einfaldri tilvísun til hins eldri dóms, þ.e. til Hrd. 
1999, bls. 781 (mál nr. 415/1998).  
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tjáningarfrelsi verulega. Í málunum kröfðust tóbaksfyrirtæki viðurkenningar á 
því að þeim væri heimilt að birta í fjölmiðlum tiltekinn texta, þrátt fyrir að 
hann félli undir bannákvæði laganna við auglýsingum. Þá kröfðust þau einnig 
viðurkenningar á því að heimilt væri að hafa tóbak eða vörumerki tóbaks frá 
þeim sýnilegt viðskiptavinum á útsölustöðum, þrátt fyrir bann laganna við 
slíku. Byggðust kröfurnar á því að umrædd bannákvæði brytu í bága við 73. 
gr. og 75. gr. stjórnarskrárinnar. Hæstiréttur tók fyrst fram, eftir að hafa rakið 
verndina sem mælt er fyrir um í 2. og 3. mgr. 73. gr.:41 

 
Því hefur verið slegið föstu með dómi Hæstaréttar í máli nr. 415/1998 á bls. 
781 í dómasafni 1999, að auglýsingar njóti þessarar verndar enda er þar um 
að ræða tjáningarform, sem hefur mikla þýðingu við upplýsingamiðlun til 
almennings. 
 

Líkt og í dómnum frá 1999, komst Hæstiréttur hins vegar að þeirri 
niðurstöðu að það auglýsingabann sem um ræddi uppfyllti skilyrði 3. mgr. 73. 
gr. stjórnarskrárinnar um takmarkanir á tjáningarfrelsi. Sagði um það í 
dómunum: 

 
Eins og að framan greinir falla auglýsingar undir þá vernd, sem tjáningarfrelsi 
er veitt með 73. gr. stjórnarskrárinnar, sbr. einnig 2. mgr. 10. gr. mann-
réttindasáttmála Evrópu. Samkvæmt 3. mgr. 73. gr. stjórnarskrárinnar er þó 
heimilt að setja tjáningarfrelsi skorður með lögum, þar á meðal til verndar 
heilsu manna, enda teljist þær nauðsynlegar og samræmast lýðræðishefðum. 
[Íslenska ríkið] hefur lagt fram margvísleg gögn, sem sýna með ótvíræðum 
hætti fram á mjög mikla skaðsemi tóbaksreykinga fyrir heilsu manna. 
Viðurkenna [málshöfðendur] og sjálfir að reykingar séu skaðlegar og að ganga 
megi langt í að banna auglýsingar á tóbaki. Verður fallist á með [íslenska 
ríkinu] að þau rök, sem búa að baki 1. og 3. tölulið 3. mgr. 7. gr. laga nr. 
6/2002, eigi fullnægjandi stoð í 3. mgr. 73. gr. stjórnarskrárinnar. Krafa aðal-
áfrýjenda um að mega birta áðurnefndan texta verður því ekki studd við 73. 
gr. stjórnarskrárinnar. 
 

Þótt auglýsingabannið hafi þannig verið talið standast var niðurstaðan sú 
að hið algjöra bann við sýnileika tóbaks á útsölustöðum bryti að hluta til 
gegn stjórnarskránni, þ.e. gegn 73. gr. um tjáningarfrelsi, sem og 75. gr. um 
atvinnufrelsi. Eru dómarnir þannig skýrt dæmi um að tjáningar- og atvinnu-
frelsi hafi verið talið brotið á fyrirtæki. Tók Hæstiréttur m.a. fram að í því að 
stilla upp vörum á sölustað „felist bæði tjáning til viðskiptavina um að varan 

                                                           
41  Hér er horft til textans í síðarnefnda dómnum, þ.e. í máli nr. 462/2005, en dómarnir eru 

samhljóma í grundvallaratriðum. 



52  Eiríkur Jónsson  

  

sé fáanleg og jafnframt á sinn hátt hvatning til að kaupa hana.“ Niðurstaðan 
byggðist síðan á því að ekki hefði verið sýnt fram á nauðsyn þess að ganga 
svo langt að láta hið almenna bann einnig ná til sérverslana með tóbak. Sagði 
um það í niðurlagi dómanna: 

 
Með algjöru banni 6. mgr. 7. gr. laga nr. 6/2002 við að sýna tóbak á 
sölustöðum hefur löggjafinn farið út fyrir þau mörk, sem 75. gr. og 73. gr. 
stjórnarskrár setja, en ekki hefur verið sýnt fram á að útilokað hafi verið að ná 
markmiðum ákvæðisins með því að setja reglur, sem miðuðu að því að 
tryggja að tóbaksvörur væru ekki sýnilegar öðrum viðskiptavinum verslana en 
þeim, sem vildu kynna sér tóbak og kaupa það. 

 

3.3.4 Hvert er umfang þeirrar verndar sem viðskiptaleg tjáning nýtur samkvæmt 73. gr.?  

Samkvæmt framangreindum dómum leikur ekki nokkur vafi á því að 
Hæstiréttur fellir viðskiptalega tjáningu líkt og auglýsingar undir 73. gr. 
stjórnarskrárinnar, rétt eins og Mannréttindadómstóll Evrópu fellir slíka 
tjáningu undir 10. gr. Mannréttindasáttmálans. Þegar bornir eru saman 
framangreindir hæstaréttardómar og þeir dómar Mannréttindadómstólsins 
sem raktir voru í kafla 3.2.4 kemur hins vegar í ljós áhugaverður munur. 
Dómar Mannréttindadómstólsins bera skýrt með sér að þrátt fyrir að slík 
tjáning falli undir 10. gr. sé vernd hennar engu að síður minni en annarrar 
tjáningar þar sem dómstóllinn eftirlætur meira svigrúm en ella til mats á 
nauðsyn takmörkunar. Hefur dómstóllinn ítrekað tekið þetta fram, berum 
orðum, sbr. m.a. þá dóma sem getið var að framan. Í dómum Hæstaréttar er 
hins vegar enginn slíkur fyrirvari orðaður, þ.e. í þá veru að játa verði 
löggjafanum rúmt svigrúm við mat á nauðsyn umræddra takmarkana. Beint 
orðalag dómanna gefur ekki annað til kynna en að þar sé Hæstiréttur 
einfaldlega að beita hefðbundinni aðferðafræði við mat á því hvort 
takmörkunin fái staðist – hann lýsir því yfir að tjáningin falli undir 73. gr. og 
metur síðan hvort skilyrði 3. mgr. 73. gr. séu uppfyllt, án þess að minnast 
nokkuð á sérsjónarmið um endurskoðun á takmörkunum slíkrar tjáningar. 
Hér má auðvitað benda á að tiltekinn eðlismunur er á því hverjum 

svigrúmið er veitt af hálfu dómstólanna – annars vegar er um að ræða það 
svigrúm sem alþjóðlegur dómstóll veitir aðildarríkjunum (þ. á m. dómstólum 
þeirra) en hins vegar er um að ræða hugsanlegt svigrúm sem innlendur 
dómstóll veitir öðrum handhöfum ríkisvalds viðkomandi ríkis. Sá munur 
kemur hins vegar ekki í veg fyrir að Hæstiréttur gæti talið eðlilegt að veita 
innlendum stjórnvöldum eða löggjafanum ámóta svigrúm og Mannréttinda-
dómstóllinn veitir aðildaríkjunum á þessu sviði. Það má enda segja að 
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kenning Mannréttindadómstólsins um svigrúm til mats sé sprottin úr laga-
hefðum í innanlandsrétti varðandi valdmörk dómstóla gagnvart stjórn-
völdum.42 Hér skal einnig bent á að dómstólar ýmissa ríkja fara einmitt leið í 
framangreinda veru, þ.e. viðurkenna vernd viðskiptalegrar tjáningar en veita 
henni þó ekki fyllilega sömu vernd og annarri tjáningu.43 Auk þess er alls ekki 
óþekkt hér á landi að dómstólar veiti löggjafanum eða stjórnvöldum svigrúm 
á tilteknum sviðum. Í ljósi alls þessa verður að telja þennan mun á nálgun 
Hæstaréttar og Mannréttindadómstólsins nokkuð áhugaverðan. 
Hér kann að vera að freistandi að benda á 75. gr. stjórnarskrárinnar um 

atvinnufrelsi og leiða að því rök að af henni leiði ríkari vernd viðskiptalegrar 
tjáningar hér á landi en annars staðar. Telja verður ákvæði 1. mgr. 75. gr. 
stjórnarskrárinnar og þýðingu þess í íslenskri dómaframkvæmd nokkuð sér á 
báti þegar horft er til verndar víða annars staðar. Atvinnufrelsið er hvorki 
verndað í Mannréttindasáttmála Evrópu né í Alþjóðasamningnum um 
borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi. Atvinnufrelsið er hins vegar talið meðal 
grundvallarréttinda í flokki efnahagslegra og félagslegra réttinda.44 Lengst af 
hafði atvinnufrelsisákvæðið lítil áhrif hér á landi enda var fyrst og fremst litið 
á það sem stefnuyfirlýsingu, líkt og enn er gert í Danmörku varðandi 
sambærilegt ákvæði dönsku stjórnarskrárinnar. Á síðustu árum hefur 
ákvæðið hins vegar fengið aukna þýðingu í hérlendri dómaframkvæmd. Er 
þar skemmst að minnast framangreindra tóbaksvarnardóma er þar var talið 
að hið algjöra bann við sýningu á sölustöðum færi, auk 73. gr., út fyrir þau 
mörk sem 75. gr. setur, en samkvæmt henni má ekki setja atvinnufrelsinu 
skorður nema það sé gert með lögum og almannahagsmunir krefjist þess. 
Sem önnur dæmi um aukna þýðingu atvinnufrelsisákvæðisins má nefna Hrd. 
1998, bls. 4076 og Hrd. 2000, bls. 1534 (mál nr. 12/2000) sem báðir vörðuðu 
íslenska fiskveiðistjórnunarkerfið. Af dómaframkvæmd fer ekki á milli mála 
að fyrirtæki geta byggt á 75. gr., í öllu falli að nokkru leyti. Í ljósi þessa – að 
ólíkt Mannréttindasáttmála Evrópu og öðrum stjórnarskrám hefur íslenska 
stjórnarskráin að geyma virkt ákvæði um atvinnufrelsi sem verndar einnig 
fyrirtæki – má færa fram rök í þá veru að fyrirtæki njóti einfaldlega ríkari 
almennrar verndar hér á landi, þ. á m. til viðskiptalegrar tjáningar. Slík tjáning 
sé enda mikilvægur þáttur í starfsemi fyrirtækja og skýra verði tjáningarfrelsið 

                                                           
42  Björg Thorarensen: „Áhrif meðalhófsreglu við skýringu stjórnarskrárákvæða“. Í ritinu 

Lögberg. Reykjavík 2003, bls. 70. 
43  Hér má t.d. nefna að allt frá því að Hæstiréttur Bandaríkjanna tók að viðurkenna vernd 

viðskiptalegrar tjáningar hefur hann lengst af nálgast hana með nokkrum öðrum hætti en 
vernd stjórnmálalegrar tjáningar. 

44  Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 606. 
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í 73. gr. með hliðsjón af hinu ríka atvinnufrelsi í 75. gr. Þessu til frekari 
stuðnings má benda á að í tóbaksvarnardómunum beitir Hæstiréttur 73. og 
75. gr. í reynd saman, og gefur ekki í skyn vægari vernd viðskiptalegrar 
tjáningar en annarrar, ólíkt Mannréttindadómstóli Evrópu.  
Röksemdum í framangreinda veru er alls ekki hægt að hafna með öllu, 

enda hefur atvinnufrelsisákvæðið hér á landi vissulega sérstöðu, auk þess sem 
hin formlega nálgun Hæstaréttar gagnvart viðskiptalegri tjáningu virðist sem 
fyrr segir önnur en Mannréttindadómstóls Evrópu. Að mati höfundar má þó 
einnig færa sterk rök sem ganga í gagnstæða átt – þ.e. rök í þá veru að þrátt 
fyrir framangreint sé staða viðskipalegrar tjáningar fyrirtækja gagnvart 
stjórnarskránni í reynd ekki frábrugðin því sem á við gagnvart Mannréttinda-
sáttmála Evrópu. Kemur þar fyrst og fremst til að þó Hæstiréttur lýsi því 
ekki yfir að hann veiti aukið svigrúm í framangreindum dómum má halda því 
fram að hann geri það í reynd.  
Skal í því sambandi fyrst litið til áfengisauglýsingadómsins, þ.e. Hrd. 1999, 

bls. 781 (mál nr. 415/1998). Þegar skoðaður er sá rökstuðningur sem að 
framan er birtur sést berlega að kröfurnar sem Hæstiréttur gerir til ríkisins, 
um að sýna fram á að skilyrði 3. mgr. 73. gr. stjórnarskrárinnar séu uppfyllt, 
eru í reynd býsna vægar. Þannig lætur Hæstiréttur það t.d. ekki skipta máli að 
lögskýringargögn sögðu ekkert um tilgang auglýsingabannsins, að frátöldu 
því sem laut að eyðingu réttaróvissu. Segja má að Hæstiréttur komi 
löggjafanum hér með nokkrum hætti til bjargar. Hann vísar m.a. til almennra 
tilgangsákvæða áfengislaga og alkunnra vandamála af áfengi og segir síðan að 
samkvæmt því verði að telja nægilega ljóst hver tilgangur löggjafans hafi verið og 
að hann eigi sér efnislega stoð í 3. mgr. 73. gr. Þessa nálgun má telja nokkuð 
á skjön við þá þróun sem átt hefur sér stað í átt til aukinna krafna gagnvart 
löggjafanum um að hann sjálfur meti skýrlega hvort nauðsyn standi til 
takmörkunar mannréttinda.45 Í þessu sambandi skal líka tekið fram að 
héraðsdómur í málinu komst að öndverðri niðurstöðu við Hæstarétt og 
byggði það ekki síst á því að ekki væri unnt að ráða af lögskýringargögnum 
hver rökin fyrir banninu væru og tjáningarfrelsið yrði ekki skert við slíkar  

                                                           
45  Í þessu sambandi má nefna að af athugasemdum við 75. gr. í því frumvarpi sem leiddi til 

stjórnarskrárbreytinganna 1995 má draga þá ályktun að stjórnarskrárgjafinn hafi lagt ríkari 
skyldur en áður á löggjafann til að meta hvort skorður á atvinnufrelsi helgist af nauðsyn 
vegna almannahagsmuna. Sbr. Björg Thorarensen: „Áhrif meðalhófsreglu við skýringu 
stjórnarskrárákvæða“, bls. 83.  
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aðstæður.46 Þegar kemur síðan að matinu á nauðsyn bannsins er mat Hæsti-
réttar aftur býsna vægt. Takmarkanir á tjáningarfrelsi þurfa samkvæmt 3. mgr. 
73. gr. að uppfylla skilyrði um lög, tiltekin markmið og nauðsyn, og því stóð 
ákvæðið til þess að næst þyrfti að meta hvort auglýsingabannið væri 
nauðsynlegt til að ná því markmiði sem Hæstiréttur var búinn að ætla að 
löggjafinn hefði stefnt að. Þetta mat fer Hæstiréttur hins vegar ekki í nema að 
mjög óverulegu leyti. Hann vísar að vísu til fræðilegra athugana um áhrif 
áfengisauglýsinga til aukinnar drykkju en virðist fyrst og fremst láta sitja við 
það að rökin að baki banninu eigi sér efnislega stoð í 3. mgr. 73. gr. og að 
löggjafinn hafi metið auglýsingabannið nauðsynlegt.47 Til samanburðar má 
benda á dóm frá sama ári um annars konar tjáningu, Hrd. 1999, bls. 3386 (mál 
nr. 65/1999), þar sem Hæstiréttur byggði meðal annars á því að ekki hefði 
verið sýnt fram á að vægari leiðir hefðu ekki verið færar í umræddu tilviki til 
að ná sömu markmiðum.48  
Þegar tóbaksauglýsingadómarnir eru skoðaðir með svipuðum hætti, þ.e. 

dómar Hæstaréttar frá 6. apríl 2006 í málum nr. 220/2005 og 462/2005, koma 
áþekk atriði í ljós. Dómarnir verða að vísu ekki taldir jafn vægir gagnvart 
ríkisvaldinu og áfengisauglýsingadómurinn, enda sýnir niðurstaðan um 
allsherjarbannið við sýningu á sölustöðum að svigrúm ríkisins gagnvart 
viðskiptalegri tjáningu er ekki ótakmarkað. Þá þurfti Hæstiréttur ekki heldur 
að fara þar í samskonar sjálfstæða könnun á tilgangi bannákvæðanna. Þegar 
                                                           
46  Í héraðsdómnum segir m.a.: „Til að unnt sé að meta hvort hið fortakslausa 

auglýsingabann og skerðing tjáningarfrelsisins, sem lýst er í 20. gr. áfengislaganna, hafi 
verið nauðsynleg, af þeim sökum sem hér um ræðir, þurfa að mati dómsins að liggja fyrir 
einhver gögn eða að vera unnt að ráða af lögskýringargögnum hver rökin eru. Hvorugu er 
til að dreifa að mati dómsins. Dómurinn telur að tjáningarfrelsið verði ekki skert með 
lögum án slíkra raka.“  

47  Þess má geta að skiptar skoðanir virðast um það hvort þetta síðastnefnda mat fari 
yfirhöfuð fram í dómnum. Þannig telur Páll Þórhallsson að endurskoðun Hæstaréttar hafi 
einskorðast við mat á því hvort lagaheimild væri fyrir hendi og að bannið þjónaði 
lögmætum tilgangi en að endurskoðun á mati löggjafans á því hvort bannið væri 
nauðsynlegt hafi ekki farið fram. Nefnir hann m.a. að skýringin gæti legið í því að um hafi 
verið að ræða auglýsingu sem leyfi meira svigrúm fyrir ríkisvaldið. Sbr. Páll Þórhallsson: 
„Tjáningarfrelsi“, bls. 386. Björg Thorarensen telur dóminn hins vegar dæmi um beitingu 
meðalhófsreglu, þ.e. að dómstóllinn leggi hér meðalhófsreglu til grundvallar við 
endurskoðun á því hvort nauðsyn sé til staðar. Sbr. Björg Thorarensen: „Áhrif 
meðalhófsreglu við skýringu stjórnarskrárákvæða“, bls. 93. 

48  Páll Þórhallsson: „Tjáningarfrelsi“, bls. 386. Þó skal tekið fram að það má einnig finna 
dæmi utan sviðs viðskiptalegrar tjáningar þar sem Hæstiréttur virðist ekki fara í sjálfstætt 
mat á nauðsyn takmörkunar samkvæmt 3. mgr. 73. gr., sbr. Hrd. 1998, bls. 516, sem 
varðaði bann 210. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 við dreifingu kláms, og Hrd. 
2002, bls. 1485 (mál nr. 461/2001), sem varðaði 233. gr. a sömu laga um bann við 
útbreiðslu kynþáttafordóma. Sbr. Páll Þórhallsson: „Tjáningarfrelsi“, bls. 389. 
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afgreiðsla Hæstaréttar á auglýsingabanninu er athuguð kemur hins vegar í ljós 
að endurskoðunin á nauðsyn bannsins er býsna takmörkuð. Um það vísast til 
tilvitnunarinnar í kafla 3.3.3 en af henni sést að nálgunin er að þessu leyti 
mjög áþekk og í áfengisauglýsingadómnum. Hæstiréttur vísar til hinnar 
óumdeildu skaðsemi reykinga, fellst á að rökin að baki viðkomandi ákvæðum 
„eigi fullnægjandi stoð í 3. mgr. 73. gr. stjórnarskrárinnar“ og tekur fram að 
krafan um birtingu verði því ekki studd við 73. gr. Þetta verður að telja 
stuttorða og takmarkaða endurskoðun á nauðsyn umræddra ákvæða, ekki síst 
í ljósi þess að þau fela í sér mjög umfangsmiklar takmarkanir á tjáningarfrelsi, 
sbr. m.a. 3. tölul. 3. mgr. 7. gr. laga nr. 6/2002 þar sem bönnuð er „hvers 
konar umfjöllun í fjölmiðlum um einstakar vörutegundir [tóbaks] til annars 
en að vara sérstaklega við skaðsemi þeirra“. 
Samkvæmt framangreindu virðast dómarnir bera með sér, að þrátt fyrir 

að Hæstiréttur segi ekki berum orðum að hann eftirláti stjórnvöldum 
svigrúm á þessu sviði, líkt og Mannréttindadómstóll Evrópu gerir, þá er hann 
í reynd að eftirláta meira svigrúm en almennt við mat á því hvort takmarkanir 
uppfylli skilyrði 3. mgr. 73. gr. stjórnarskrárinnar. Verður því að ætla að 
svipuð sjónarmið gildi í reynd hérlendis og hjá Mannréttindadómstóli 
Evrópu. Það skal líka bent á að það er alls ekki framandi þeirri almennu 
aðferðafræði sem Hæstiréttur beitir í tengslum við 73. gr. að gera greinarmun 
á vernd tjáningar eftir því á hvaða sviði hún er. Þannig hefur Hæstiréttur lagt 
sérstaka áherslu á mikilvægi hinnar opinberu og þjóðfélagslegu umræðu og 
veitir slíkri umræðu ótvírætt sérstaka vernd.49 Hafa fræðimenn gjarnan talað 
um rýmkað tjáningarfrelsi í þessu sambandi,50 en í því felst auðvitað um leið að 
tjáningarfrelsið er ekki eitt og hið sama á öllum sviðum. Er þessi áhersla 
Hæstaréttar í samræmi við þá nálgun Mannréttindadómstóls Evrópu að veita 
umræðunni um stjórnmál og önnur málefni er varða almenning hámarks-
vernd þannig að mestar kröfur séu gerðar til takmörkunar á slíkri tjáningu. 
Nýjustu hæstaréttardómarnir er varða mörkin á milli tjáningarfrelsis og 
friðhelgi einkalífs bera þannig skýrt með sér að það er gildi tjáningarinnar 
fyrir hina þjóðfélagslegu umræðu sem úrslitum ræður um það hvort hún 
verði takmörkuð. Hér má t.d. benda á dóm Hæstaréttar frá 1. júní 2006 í máli nr. 
541/2005 og dóm Hæstaréttar frá 4. október 2007 í máli nr. 37/2007. Í fyrra 
málinu virtist ráða úrslitum um sýknu af refsikröfu að viðkomandi skrif 
„höfðu að geyma efni, sem átti erindi til almennings og varðaði mál, sem 
miklar deilur höfðu staðið um í þjóðfélaginu“, en í seinna tilvikinu virtist 

                                                           
49  Eiríkur Jónsson: „Hinn kennilegi grundvöllur 73. gr. stjórnarskrárinnar“, bls. 124. 
50  Sjá t.d. Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur. Reykjavík 1997, bls. 213-221.  
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ráða úrslitum um sakfellingu að það yrði „ekki séð hvaða erindi [viðkomandi 
upplýsingar] hafi átt til almennings“. Í dómi Hæstaréttar frá 1. mars 2007 í máli 
nr. 278/2006 var síðan enn skýrar kveðið á um að tengslin við þjóðfélags-
umræðuna réðu úrslitum um vernd viðkomandi tjáningar. Þar voru miska-
bætur dæmdar, m.a. vegna birtingar tiltekinna mynda, og í dómnum sagði: 

 
Þegar metnar eru þær skorður sem friðhelgi einkalífs setur tjáningarfrelsinu, 
sbr. 3. mgr. 73. gr. stjórnarskrárinnar, skiptir grundvallarmáli hvort hið birta 
efni, myndir eða texti, geti talist þáttur í almennri þjóðfélagsumræðu og eigi 
þannig erindi til almennings. Þær myndir sem hér eru til umfjöllunar tengjast 
á engan hátt slíkri umræðu. (Leturbr. EJ) 
 

Þó síðastnefndir dómar lúti vissulega sérstaklega að skilunum á milli 
tjáningarfrelsis og friðhelgi einkalífs þá hafa þeir víðtækari skírskotun 
varðandi vernd tjáningarfrelsisins almennt. Þeir bera ótvírætt með sér 
tiltekinn kjarna sem nýtur sérstakrar verndar – þ.e. sú tjáning sem getur talist 
þáttur í almennri þjóðfélagsumræðu. Það hlýtur að teljast óumdeilt að sú 
tjáning sem einkum reyndi á í tóbaks- og áfengisauglýsingadómunum – t.d. 
tilkynning um breytingu á heiti tóbaksvöru og auglýsing um nýjan bjór – geti 
tæpast talist þáttur í almennri þjóðfélagsumræðu. Það samræmist því ágætlega 
framangreindri nálgun Hæstaréttar að ætla slíkri tjáningu ekki jafn ríka vernd 
og þeirri tjáningu sem telst til þjóðfélagsumræðunnar og að veita stjórn-
völdum rýmra svigrúm til mats á nauðsyn takmarkana á slíkri tjáningu. Slíkt 
er og í samræmi við þá nálgun Mannréttindadómstóls Evrópu sem lýst var í 
kafla 3.2. 
 

3.3.5 Úrlausnir stjórnvalda á sviði viðskiptalegrar tjáningar 

Áður en skilið er við umfjöllun um vernd viðskiptalegrar tjáningar hér á landi 
er rétt að geta þess stuttlega að á takmarkanir á slíkri tjáningu reynir í 
umtalsverðum mæli við opinbert markaðseftirlit. Í lögum um eftirlit með 
viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005 er t.d. að finna margskonar 
bannákvæði er takmarka tjáningarfrelsi fyrirtækja. Svo nokkur dæmi séu 
nefnd þá er t.d. óheimilt að veita rangar, ófullnægjandi eða villandi upp-
lýsingar í auglýsingum, þær mega ekki vera ósanngjarnar gagnvart neyt-
endum, fyrirtækjum er óheimilt að setja fram fullyrðingar í auglýsingum nema 
þau geti fært sönnur á þær, auk þess sem ströng skilyrði eru sett fyrir 
samanburðarauglýsingum, þ. á m. að auglýsingarnar kasti ekki rýrð á starf-
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semi eða aðstæður keppinautar eða sýni honum lítilsvirðingu.51 Eru þessar 
reglur á því sviði sem áðurnefndir dómar Mannréttindadómstólsins í málum 
markt intern og Krone Verlag lutu að. Eftirlitið með reglunum var áður hjá 
samkeppnisyfirvöldum en frá 2005 hefur það verið á hendi Neytendastofu. 
Til eru margar úrlausnir stjórnvalda þar sem á ákvæðin hefur reynt. Sjaldgæft 
virðist að fyrirtækin í slíkum málum beri fyrir sig hið stjórnarskrárvarða 
tjáningarfrelsi, enda byggja þau oftast nær einfaldlega á því að það lagaákvæði 
sem á reynir hafi ekki verið brotið. Tilvísanir í 73. gr. stjórnarskrárinnar eru 
þó ekki óþekktar og finna má dæmi um að stjórnvöld hafi sérstaklega tekið á 
röksemdum í þá veru. Má þar nefna ákvörðun samkeppnisráðs frá 10. mars 2004 í 
máli nr. 4/2004 en málið kom til vegna kvörtunar Icelandair hf. yfir 
auglýsingu Iceland Express hf. þar sem m.a. sagði: „Eru menn orðnir leiðir á 
háum flugfargjöldum? Alveg flugleiðir.“ Niðurstaða samkeppnisráðs var sú 
að um ólögmæta samanburðarauglýsingu væri að ræða og í niðurlagi 
ákvörðunarinnar segir:  

 
Í máli Iceland Express kemur fram að til að komast að þeirri niðurstöðu að 
auglýsing félagsins brjóti í bága við ákvæði samkeppnislaga verði að beita afar 
víðtækri túlkun á ákvæðum laganna og slík túlkun fari gegn því tjáningarfrelsi 
sem tryggt sé í stjórnarskrá. Takmarkanir á þeim rétti verði að eiga sér stað 
með lagasetningu og að uppfylltum ýmsum skilyrðum. 
 
Samkeppnisráð tekur fram að markmið samkeppnislaga, sbr. 1. gr. laganna, er 
m.a. að vinna gegn óréttmætum viðskiptaháttum. Með lögunum hafa þannig 
verið lagðar línur um hvað teljist ásættanlegt og hvað ekki, þar á meðal í 
auglýsingum fyrirtækja. Þannig er það lagt í hendur samkeppnisráðs, ásamt 
dómstólum, að meta hvaða viðskiptahætti skuli viðurkenna og hverja ekki. 
Samkeppnisráð telur að ákvæði stjórnarskrárinnar um tjáningarfrelsi geti ekki 
staðið í vegi fyrir að gripið sé til aðgerða gegn auglýsingu sem að mati ráðsins 
brýtur í bága við ákvæði samkeppnislaga. 
 

Óhætt er að segja að samkeppnisráð skauti hér fremur léttilega fram hjá 
álitaefninu um tjáningarfrelsi, enda er rökstuðningurinn í reynd einfaldlega í 
þá veru að takmarka megi þá tjáningu sem samkeppnisráð telji brjóta gegn 
samkeppnislögum. Hér er vissulega um að ræða svið þar sem Mannréttinda-
dómstóllinn hefur eftirlátið verulegt svigrúm til takmarkana og samkvæmt 
framansögðu má gera ráð fyrir að réttarstaðan sé að því leyti áþekk hér á 
landi. Það breytir því þó ekki að tiltekin vernd er til staðar, sbr. m.a. 
                                                           
51  Um umfjöllun um lögin og einstök ákvæði þeirra vísast til greinar höfundar, „Lög um 

eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu“, sem birtast mun í ritinu Lögberg II, riti 
Lagastofnunar Háskóla Íslands, nú á haustmánuðum 2008. 
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afdráttarlausar yfirlýsingar Hæstaréttar um vernd auglýsinga samkvæmt 73. 
gr. stjórnarskrárinnar. Þá vernd verða stjórnvöld vitanlega að hafa í huga við 
túlkun og beitingu lagaákvæðanna, enda kann tiltekin beiting ákvæðis t.d. að 
brjóta gegn 73. gr. þó ákvæðið sem slíkt teljist stjórnskipulega gilt. Færa má 
rök að því að með framangreindri ákvörðun hafi verið langt gengið með tilliti 
til 73. gr. Ætla má að í framtíðinni muni meira reyna á þann ramma sem 73. 
gr. stjórnarskrárinnar setur takmörkunum á slíkum auglýsingum, enda má 
telja nokkuð sérstakt að fyrirtæki hafi ekki í meira mæli byggt á slíkum 
atriðum í ljósi hinna skýru yfirlýsinga Hæstaréttar um vernd auglýsinga 
samkvæmt stjórnarskránni.  

4. Niðurstöður 

Þrátt fyrir að hvorki 10. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu né 73. gr. 
stjórnarskrárinnar minnist sérstaklega á vernd lögaðila, og síðarnefnda 
ákvæðið vísi raunar sérstaklega til þess að hver maður njóti umræddra 
réttinda, er ljóst að fyrirtæki njóta verndar ákvæðanna. Þannig verður t.d. að 
telja að á vettvangi þjóðfélagsumræðunnar njóti fyrirtæki sömu verndar og 
einstaklingar. 
Eðli fyrirtækja gerir það hins vegar að verkum að tjáning þeirra er gjarnan 

frábrugðin hefðbundinni tjáningu einstaklinga. Tjáning þeirra er tíðum við-
skiptaleg, í þeim skilningi að hún er eingöngu gerð í hagnaðarskyni, t.d. í 
auglýsingum sem hafa það eina markmið að hvetja neytendur til kaupa á 
tiltekinni vöru. Slík tjáning – þar sem lögaðili sem starfar í ágóðaskyni tjáir sig 
í þeim eina tilgangi að auka ágóða sinn – hefur skapað sérstök álitamál um 
vernd tjáningarfrelsisins. Þessi álitamál eru einkum sprottin af þeirri stað-
reynd að vernd slíkrar tjáningar rímar fremur illa við hinn kennilega grund-
völl tjáningarfrelsisins, þ.e. þau grunnrök sem búa að baki tjáningarfrelsis-
verndinni. Hafa sumir haldið því fram að slíkri tjáningu beri engin vernd á 
meðan aðrir hafa talið að henni beri sama vernd og önnur tjáning.  
Segja má að Mannréttindadómstóll Evrópu hafi fetað einskonar milliveg á 

milli þessara sjónarmiða. Þannig hefur hann ítrekað staðfest að slík tjáning 
falli undir vernd 1. mgr. 10. gr. en á móti hefur hann viðurkennt aðildar-
ríkjunum rýmra svigrúm en ella, á grundvelli 2. mgr. 10. gr., til að meta 
nauðsyn takmarkana á slíkri tjáningu. Af þessu leiðir að talsverða þýðingu 
hefur að afmarka hvað telst til viðskiptalegrar tjáningar og hvað ekki. Sannast 
sagna getur sú afmörkun verið erfið en segja má að grundvallarviðmiðið sé 
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það hvort viðkomandi tjáning geti talist til einhvers konar þátttöku í umræðu 
er snertir almannahag.   
Með svipuðum hætti og Mannréttindadómstóll Evrópu hefur Hæstiréttur 

gert skýrt að viðskiptaleg tjáning falli undir vernd 73. gr. stjórnarskrárinnar. 
Sá munur er þó á dómum Hæstaréttar og Mannréttindadómstólsins að 
Hæstiréttur orðar ekki neinn fyrirvara á verndinni. Af þeirri staðreynd, sem 
og þeirri sérstöðu sem atvinnufrelsisákvæði 75. gr. stjórnarskrárinnar nýtur í 
alþjóðasamhengi, kann að vera freistandi að halda því fram að viðskiptaleg 
tjáning njóti einfaldlega sömu verndar hér á landi og önnur tjáning. Þrátt fyrir 
að röksemdir í þessa veru verði ekki slegnar af með öllu þá leiðir nánari 
athugun á forsendum Hæstaréttar í ljós að sú vernd sem hann veitir slíkri 
viðskiptalegri tjáningu er í reynd ekki ósvipuð og hjá Mannréttindadóm-
stólnum. Kemur þar einkum til að þó að Hæstiréttur lýsi því ekki yfir að 
hann veiti aukið svigrúm til takmarkana, þá benda umræddir dómar til þess 
að hann geri það í reynd og að endurskoðun hans á þessu sviði sé nokkuð 
væg. Það má enda telja að vægari vernd á þessu sviði sé í ágætu samræmi við 
almenna nálgun réttarins að 73. gr., þar sem mikil áhersla er lögð á þá 
tjáningu sem telst þáttur í almennri þjóðfélagsumræðu og henni veitt vernd 
umfram aðra tjáningu.  
Á takmarkanir á viðskiptalegri tjáningu fyrirtækja reynir í miklum mæli hjá 

stjórnvöldum á sviði opinbers markaðseftirlits. Sú umfangsmikla stjórnvalds-
framkvæmd sem fyrir liggur er sumpart merkilega hljóð um þá vernd sem 73. 
gr. tryggir slíkri tjáningu, ekki síst í ljósi afdráttarlausra yfirlýsinga Hæstaréttar 
um að auglýsingar njóti verndar ákvæðisins. Gera má ráð fyrir að á álitaefni 
er varða 73. gr. og viðskiptalega tjáningu muni reyna í auknum mæli í fram-
tíðinni, jafnt hjá stjórnvöldum sem og á vettvangi dómstóla. 
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Lagasetning – lagasnið 

Hafdís Ólafsdóttir 

 

1. Inngangur 

Löggjafarvaldið er að meginstefnu til í höndum Alþingis skv. 2. gr. stjórnar-
skrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944, en þar er meðal annars kveðið á um 
að Alþingi og forseti Íslands fari saman með löggjafarvaldið. Rétt til að flytja 
frumvörp til laga og tillögur til ályktana hafa síðan alþingismenn og ráðherrar 
með stoð í 38. gr. stjórnarskrárinnar, eins og ákvæðinu var breytt með 10. gr. 
laga nr. 56/1991.1 Í 44. gr. stjórnarskrárinnar, sbr. 37. gr. laga um þingsköp 
Alþingis, nr. 55/1991 (hér eftir þingsköp), segir síðan að ekkert lagafrumvarp 
megi samþykkja fyrr en það hafi verið rætt við þrjár umræður á Alþingi. 
Ítarlegum lagareglum um undirbúning og frágang lagafrumvarpa hefur 

ekki verið til að dreifa, en umræða um undirbúning og gæði lagasetningar 
hefur verið áleitin á síðustu 10-15 árum hér á landi. Í 17. gr. stjórnar-
skrárinnar segir þó meðal annars að ráðherrafundi2 skuli halda um nýmæli í 
lögum og í 25. gr. segir að forseti lýðveldisins geti látið leggja fyrir Alþingi 
frumvörp til laga og annarra samþykkta.  
Í 1. mgr. 36. gr. þingskapa er kveðið á um að lagafrumvörp skuli vera 

samin með lagasniði og skuli prenta þau og útbýta þeim meðal þingmanna á 
fundi. Hverju frumvarpi skuli fylgja greinargerð um tilgang þess yfirleitt og 
skýring á höfuðákvæðum. Í athugasemdum með ákvæðum þingskapa, bæði 
gildandi og eldri laga, um að frumvörp skuli samin með lagasniði er ekki að 
finna frekari leiðbeiningu um hvað það feli í sér, en um það hafa mótast 
venjur.  

                                                           
1  Árið 1991 var 38. gr. stjórnarskrárinnar breytt vegna breytinga á deildarskiptingu Alþingis. 

Áður var kveðið á um að hvor þingdeild hefði rétt til að bera fram og samþykkja fyrir sitt 
leyti frumvörp til laga og annarra samþykkta. Einnig mátti hvor þingdeild, eða sameinað 
Alþingi, senda forseta lýðveldisins frumvörp. 

2  Í daglegu tali ríkisstjórnarfundi. 
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Árið 1999 var lagt fram frumvarp til breytinga á þingsköpum.3 Í frum-
varpinu var gert ráð fyrir heimild til handa forseta Alþingis til þess að setja 
leiðbeiningarreglur um uppbyggingu eða frágang lagafrumvarpa. Í athuga-
semdum við 22. gr. í greinargerð sem fylgdi frumvarpinu var rakið að þótt í 
þingsköpum segði að lagafrumvörp ættu að vera með „lagasniði“ væru ekki 
að finna nánari skrifaðar reglur um hvað við væri átt með því orði. Hefð væri 
engu síður rík í þessum efnum og býsna löng.4 Þá sagði einnig í athuga-
semdunum að hugmyndir hefðu komið fram um að gera mætti lagafrumvörp 
aðgengilegri, bæði fyrir þingmenn og almenning, einkum þannig að betur 
kæmi fram hverju verið væri að breyta hverju sinni. Í því sambandi voru 
reifaðar hugmyndir um að gildandi lagatexti og sá texti sem frumvarp gerði 
ráð fyrir væru prentaðir hlið við hlið, í dálkum, eða breytingar, sem ráðgerðar 
væru, yrðu felldar inn í gildandi lagatexta og prentaðar þannig með frum-
varpi. Þá var einnig nefnt að það gæti verið ákjósanlegt að almennar 
athugasemdir við lagafrumvarp, svo og útdráttur um efni þess, kæmi fremst í 
þingskjali. Síðastnefndar hugmyndir gætu hafa sótt fyrirmynd sína til 
Evrópulöggjafar þar sem formálar eru hluti af lagasniði reglugerða og 
tilskipana Evrópusambandsins. Ekki var þó á þeim tíma talið heppilegt að 
setja í þingsköp nákvæm fyrirmæli um frágang lagafrumvarpa og því var lagt 
til að forseti gæti sett reglur sem væru til leiðbeiningar þeim sem semja 
frumvörp. Frumvarpið var ekki afgreitt. 
Með breytingu á lögum um þingsköp Alþingis vorið 2007 var forseta 

Alþingis hins vegar heimilað að setja leiðbeiningarreglur um frágang laga-
frumvarpa, sbr. 15. gr. laga nr. 68/2007.5 Í athugasemdum við 15. gr. í 
greinargerð með breytingalagafrumvarpinu var vikið að nauðsyn þess að 
forseti fengi slíka heimild og voru þar settar fram sömu röksemdir og áður. 
Minnt var á að þótt ekki væru til slíkar leiðbeiningarreglur væri hefðin eigi að 
síður rík í þessum efnum og býsna löng. Í athugasemdunum var einnig tekið 
fram að ekki væri talið heppilegt að setja í þingsköp nákvæm fyrirmæli um 
frágang lagafrumvarpa og því lagt til að forseti gæti sett reglur sem væru til 
leiðbeiningar í þessu efni.6 
Forseti Alþingis hefur ekki enn ráðist í það verkefni að setja sérstakar 

leiðbeiningarreglur um frágang lagafrumvarpa, en árið 2007 starfaði vinnu-
hópur undir formerkjum aðgerðaáætlunar ríkisstjórnarinnar, Einfaldara Ísland, 
sem hafði það hlutverk að skrifa handbók um undirbúning og frágang laga-

                                                           
3  Alþt. 1998-1999, A-deild, bls. 3603-3660. 
4  Alþt. 1998-1999, A-deild, bls. 3632. 
5  Alþt. 2006-2007, A-deild, þskj. 1235 – 706. mál. 
6  Sama heimild. 
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frumvarpa.7 Handbókin var síðan gefin út í árslok 2007 af forsætisráðuneyti, 
dóms- og kirkjumálaráðuneyti og skrifstofu Alþingis.8 Með því samstarfi 
náðist sátt um hvernig standa skuli að undirbúningi og gerð lagafrumvarpa 
með hliðsjón af reynslunni og þeim markmiðum sem ríkisstjórnin hefur sett 
sér í þessum efnum. Tíminn verður þó að leiða í ljós hversu víðtæk áhrif slík 
útgáfa mun hafa en umræðan um betri undirbúning og samræmdari frágang 
lagafrumvarpa mun vonandi halda áfram. 
Í þessari grein verður sett fram yfirlit um hvaða venjur hafa mótast við 

uppbyggingu lagafrumvarpa og sem æskilegt má telja að hafðar séu í heiðri 
við lagasmíð. Efni greinarinnar mun takmarkast við form laga og verður fyrst 
og fremst litið til fyrirsagna frumvarpa og laga, hvort þeim sé almennt 
kaflaskipt, forms greina og þá sérstaklega til forms málsgreina í lögum, en 
hins vegar má vísa til kafla um málfar í löggjöf í áðurnefndri Handbók um 
undirbúning og frágang lagafrumvarpa. Eru þar meðal annars tekin dæmi um 
blæbrigði í lagamálinu og hvernig bæta megi úr og gera betur.9 Þá verður 
stuttlega litið til framsetningar greinargerða og fylgiskjala með frumvörpum, 
bæði þeirra fylgiskjala sem skylt er að leggja fram og þeirra sem öðlast eiga 
lagagildi.  

2. Gerð lagafrumvarpa 

2.1 Undirbúningur lagasetningar 
Í skýrslu forsætisráðherra um starfsskilyrði stjórnvalda, eftirlit með starfsemi 
þeirra og viðurlög við réttarbrotum í stjórnsýslu, sem lögð var fram á Alþingi 
árið 1999,10 var meðal annars metið hvort gæðum lagasetningar á Íslandi væri 
ábótavant. Var þar vísað til niðurstaðna umboðsmanns Alþingis, en í skýrslu 
hans frá 1997 kom fram að í 45 af fyrstu 2.000 málunum sem umboðsmaður 
fékk til afgreiðslu árin 1988-1997 hefði verið um meinbugi á lögum að 

                                                           
7  Aðgerðaáætlunin um Einfaldara Ísland var samþykkt í ríkisstjórn 17. október 2006. Þar var 

mælt fyrir um aðgerðir til að einfalda lög og reglur og vanda betur til verka við 
undirbúning nýrra reglna. Sjá nánar á vef forsætisráðneytisins, www.for.stjr.is 

8  Handbók um undirbúning og frágang lagafrumvarpa. Forsætisráðuneyti, dóms- og 
kirkjumálaráðuneyti og skrifstofa Alþingis, nóvember 2007. 

9  Handbók um undirbúning og frágang lagafrumvarpa, bls. 19-27. Hér má einnig vísa til greina 
Sigurðar Líndal: „Málfar og stjórnarfar.“ Úlfljótur, 1. tbl. 1988, bls. 53-60 og Hjördísar 
Hákonardóttur: „Tungutak lögfræðinnar.“ Afmælisrit Gizurar Bergsteinssonar, Sleipnir hf., 
Reykjavík 1992, bls. 261-277. 

10  Starfsskilyrði stjórnvalda. Forsætisráðuneytið, Reykjavík 1999, bls. 72-73. Skýrslan var lögð 
fram á Alþingi árið 1999, á 125. löggjafarþingi, þskj. 376.  
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ræða.11 Þar var meðal annars talið til „meinbuga“ að lög skorti á tilteknum 
sviðum, efnislegt ósamræmi væri milli einstakra lagaákvæða, reglugerðir 
skorti lagastoð, lagatexti væri óskýr, lög stæðust ekki stjórnarskrá og að lög 
væru ekki í samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar. Í skýrslunni kom fram 
að til samanburðar væru þetta fleiri mál en umboðsmaður danska þingsins 
hefði fengist við og snerti „meinbugi“ á lögum allt frá því að það embætti var 
stofnað árið 1954 og að meðaltali kæmu u.þ.b. 3.000 mál til afgreiðslu 
embættisins árlega og var þar miðað við 10 ár aftur í tímann. 12 
Í skýrslunni var fullyrt að gæðum lagasetningar væri ábótavant á Íslandi. 

Tekið var fram að miklu fleiri hnökrar væru á íslenskri löggjöf en á löggjöf 
annars staðar á Norðurlöndunum og þyrfti engan að undra þar sem hér væri 
ekki farið ítarlega og skipulega yfir öll lagafrumvörp og kannað hvort laga-
tæknilegir ágallar væru á þeim áður en þau væru lögð fram á Alþingi og 
samþykkt sem lög eins og þar væri gert. Í skýrslunni var því meðal annars 
lagt til að kannað yrði hvort ekki væri rétt að koma á fót sameiginlegri 
lagaskrifstofu við Stjórnarráð Íslands.13  
Sérstök lagaskrifstofa hefur ekki verið sett á laggirnar hér þrátt fyrir 

tillögur skýrsluhöfunda en fyrirmyndin er augljós. Í skýrslunni kemur fram að 
annars staðar á Norðurlöndum sé það liður í starfsemi ráðuneyta að starf-
rækja sérstakar lagaskrifstofur sem hafa það hlutverk að fara yfir stjórnar-
frumvörp og kanna m.a. hvort á þeim séu lagatæknilegir ágallar eða hvort þau 
samræmist stjórnarskrá.14 Í Danmörku var t.d. komið á fót lagaskrifstofu 
innan dómsmálaráðuneytisins árið 1968 eftir umræðu þar í landi af og til í 
áratugi um hvernig auka mætti gæði lagasetningar. Tilgangur með stofnun 
þeirrar skrifstofu var meðal annars sá að veita öðrum ráðuneytum ráðgjöf 
um lagaleg málefni.15  
Hugmyndin um sérstaka lagaskrifstofu hér á landi er ekki ný af nálinni og 

hefur umræða um hvort og þá hvers konar skrifstofu, nefnd eða ráð væri rétt 
að koma á fót skotið upp kollinum með ákveðnu millibili. Í því sambandi má 
nefna að enn eru í gildi lög um laganefnd frá árinu 1929, þ.e. lög nr. 48/1929, 
en þar er í 2. gr. gert ráð fyrir því að laganefnd, þ.e. þriggja manna nefnd sem 
forsætisráðherra er heimilt að skipa skv. 1. gr., skuli vera ríkisstjórninni, 

                                                           
11  Skýrsla umboðsmanns Alþingis fyrir árið 1997, SUA 1997:34-52. 
12  Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 72-73. 
13  Sama heimild, bls. 72-73. 
14  Sama heimild, bls. 72. 
15  Jens Peter Christensen: „Lovgivningskvalitet og enkeltsagsstyret lovgivning.“ Í ritinu Det 

38. nordiske Juristmøde i København 21.-23. august 2008, Bind I, Kaupmannahöfn 2008, bls. 88-
90. 
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alþingismönnum, þingnefndum og milliþinganefndum til aðstoðar við 
samningu lagafrumvarpa, samræmd laga og annan undirbúning löggjafarmála. 
Er skemmst frá því að segja að nefndin hefur aldrei verið skipuð. Þá hafa 
verið lagðar fram þingsályktunartillögur og frumvörp þar sem ráðgjöf um 
lögfræðileg álitaefni og lagasmíð hafa verið viðfangsefnið. Á árunum 1992-
199516 var lögð fram tillaga til þingsályktunar um lagaráð Alþingis þar sem 
lagt var til að Alþingi ályktaði að sett yrði á stofn lagaráð til ráðgjafar um 
lögfræðileg álitaefni, einkum hvað varðaði stjórnarskrá lýðveldisins, mann-
réttindi og alþjóðlegar skuldbindingar og til að gæta lagasamræmis. Var ráð 
fyrir því gert að skylt yrði að leggja fyrir lagaráðið öll stjórnarfrumvörp þar 
sem reyna kynni á ákvæði stjórnarskrár.17 Ekki náðu þessar tillögur fram að 
ganga en þær voru lagðar fram fyrir og í kjölfar samþykktar laga nr. 2/1993, 
um Evrópska efnahagssvæðið. Nokkru síðar, á löggjafarþingum árin 2000-
2002,18 var svo lagt fram frumvarp til laga um lagaráð. Þar var meðal annars 
lagt til að á vegum Alþingis starfaði lagaráð sem hefði það hlutverk að setja 
samræmdar reglur um samningu lagafrumvarpa og annan undirbúning 
löggjafarmála.19 Ekki hlutu frumvörpin afgreiðslu en lífleg umræða skapaðist 
í fyrra skiptið sem frumvarpið var lagt fram. 
Þegar undirbúningur að gerð stjórnarfrumvarpa er metinn má sjá að þess 

er oft getið með skýrum hætti í almennum athugasemdum í upphafi greinar-
gerðar hver stóð að samningu stjórnarfrumvarps eða undirbúningi. Ekki er 
þó til nein heildstæð úttekt eða mat á gæðum lagafrumvarpa með hliðsjón af 
því hverjir hafa fengist til verksins hverju sinni. Ráða má af athugasemdum 
lagafrumvarpa að oft eru sérfræðingar utan ráðuneyta fengnir til að vinna að 
gerð lagafrumvarpa, t.d. prófessorar eða lögmenn. Þá er algengt að embættis-
menn í ráðuneytum sitji í nefndum, ásamt sérfræðingum utan ráðuneytis 
og/eða fulltrúum hagsmunasamtaka eða undirstofnana ráðuneytis, og semji 
frumvarp. Einnig eru það oft eingöngu embættismenn ráðuneyta sem standa 
að baki lagasmíð. Loks má geta þess að á vegum dóms- og kirkjumála-
ráðuneytis eru starfandi sérnefndir sérfræðinga sem undirbúa löggjöf á 
ákveðnum sviðum, sbr. t.d. refsiréttarnefnd, réttarfarsnefnd og sifjalaga-
nefnd. Þá er rétt að ítreka að alþingismenn hafa rétt til að leggja fram 
                                                           
16  Á 116., 117. og 118. löggjafarþingi. Flutningsmaður var Páll Pétursson. 
17  Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 4298-4309, Alþt. 1993-1994, A-deild, bls. 2258-2259 og 

Alþt. 1994-1995, A-deild, bls. 2495-2496. Tillögunni fylgdi í hvert sinn, sem fylgiskjal II, 
minnisblað um lögfræðilegt og stjórnskipunarlegt eftirlit og sérfræðiþekkingu sem beitt er 
í tengslum við löggjafarstörf í nokkrum Evrópulöndum. 

18  Á 126. og 127. löggjafarþingi. Flutningsmenn voru Bryndís Hlöðversdóttir, Jóhanna 
Sigurðardóttir og Lúðvík Bergvinsson. 

19  Alþt. 2000-2001, A-deild, bls. 695-697 og Alþt. 2001-2002, A-deild, bls. 668-670.  
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frumvörp og tillögur, sbr. ákvæði 38. gr. stjórnarskrárinnar, og er nokkur 
fjöldi svokallaðra þingmannafrumvarpa og tillagna lagður fram ár hvert þótt 
lítill hluti þeirra hljóti afgreiðslu. Þingmenn njóta nú hins vegar meiri 
faglegrar aðstoðar en áður við frumvarpasmíð og aðra vinnu sína, en 
skrifstofa Alþingis hefur verið efld með markvissum hætti á seinustu 15-20 
árum. Þingmenn geta nú í daglegum störfum sínum treyst á aðstoð hóps vel 
menntaðra starfsmanna, en fyrir tveimur áratugum voru þeir starfsmenn fáir 
sem gátu veitt þeim faglega aðstoð við þingstörfin.20 
Þrátt fyrir að hér á landi hafi ekki verið starfrækt sérstök lagaskrifstofa 

innan Stjórnarráðsins, og kannski einmitt þess vegna, hefur sú hefð skapast 
að stjórnarfrumvörp og tillögur hafa verið send til skrifstofu Alþingis til 
yfirlestrar áður en þau hafa verið formlega lögð fram. Hið sama gildir 
auðvitað um þingmannafrumvörp og tillögur. Þetta er ráðuneytunum ekki 
skylt að gera en í dag nýta þau öll þessa þjónustu sem skjaladeild nefndasviðs 
Alþingis hefur veitt í tæpa tvo áratugi. Yfirlesturinn hefur þó takmarkast við 
skýrleika og form, þ.e. framsetningu, athugasemdir við stafsetningu og málfar 
almennt, skammstafanir og leturbreytingar og tilvísanir í önnur lög sem og 
innan sama lagabálks, þ.e. millitilvísanir. Þá hafa verið gerðar efnislegar 
athugasemdir við frumvarpstexta og skýringar hans ef hann er óskýr en 
alfarið lagt í hendur frumvarpshöfunda að meta og taka afstöðu til þeirra. 
Sérstaklega hefur verið haft auga á að framsetning og uppbygging lagatextans 
henti hinni þinglegu meðferð, þ.e. að unnt sé að breyta textanum með 
breytingartillögu og greiða atkvæði um einstök atriði textans o.s.frv. Hér er 
ekki um lagayfirlestur að ræða í þeim skilningi að metið sé t.d. hvort ákvæði 
laga standist stjórnarskrá eða ekki. Í ráðuneytunum er frumvarpshöfundum 
nú hins vegar gert að fylla út svokallaðan „gátlista“, sem fer fyrir ríkisstjórn, 
þar sem taka þarf fram ýmislegt er varðar undirbúning lagasetningar. Með því 
er metin nauðsyn lagasetningar, þess er getið við hvern eða hverja var haft 
samráð við samningu frumvarps og þá skal reynt að meta áhrif lagasetningar. 
Í gátlistanum þarf einnig að koma fram mat á því hvort löggjöfin muni teljast 
samþýðanleg stjórnarskránni.21 Gátlistinn er ekki fylgiskjal með frumvörpum 
þegar þau eru lögð fram á Alþingi.  
Um samvinnu Alþingis og ráðuneyta hefur náðst góð sátt og má halda því 

fram að með framangreindum yfirlestri á lagafrumvörpum og þingsályktunar-
tillögum hafi Alþingi á sínum tíma tekið að sér ákveðið forustu- og sam-

                                                           
20  Þorsteinn Magnússon: „Alþingi í ljósi samþættingar löggjafarvalds og 

framkvæmdarvalds.“ Tímarit lögfræðinga, 2. hefti 2005, bls. 208. 
21  Handbók um undirbúning og frágang lagafrumvarpa, viðauki IV, bls. 62-63. 
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ræmingarhlutverk hér á landi hvað varðar lagasnið, þ.e. um uppsetningu og 
frágang lagafrumvarpa. 

2.2 Uppbygging lagafrumvarps 

2.2.1 Almennt 

Meginútlit laga er í hefðbundnu formi en heildstæða rannsókn vantar á því 
hvort og hvernig uppbygging lagafrumvarpa hefur breyst í tímans rás og 
hverjir séu þar helstu áhrifavaldar. Meginreglan um frágang lagafrumvarpa er 
að þau skuli vera með lagasniði, sbr. ákvæði 1. mgr. 36. gr. þingskapa, sem að 
öðru leyti er óskilgreint hugtak, eins og að framan greinir, þó að hefðin sé 
rík. Um uppbyggingu lagafrumvarps gildir þó almennt að efni þess ræður 
forminu eða útlínum frumvarpsins. Það hvort valið er að setja ný heildarlög 
eða breyta gildandi lögum ræðst gjarnan af því hvort þörf er á grundvallar-
breytingum eða hvort breyta þarf einstökum ákvæðum.22  
Fyrirsagnir frumvarpa og síðan laga þurfa að endurspegla sem best efnið, 

sbr. „Frumvarp til vatnalaga“ og síðar „Vatnalög“. Ef um breytingalög er að 
ræða geta útfærslurnar verið mismunandi, sbr. „Frumvarp til laga um 
breytingu á lögum um þingsköp Alþingis, nr. 55/1991, sbr. lög nr. 74/1992 
og 102/1993“, „Frumvarp til laga um breytingu á stjórnsýslulögum, nr. 
37/1993 (stjórnsýsluviðurlög)“ eða „Frumvarp til laga um breyting á lögum 
nr. 3/2006, um ársreikninga, með síðari breytingum“ og þá síðar „Lög um 
breytingu á stjórnsýslulögum, nr. 37/1993“ o.s.frv. Þá hefur færst mjög í 
vöxt að lögum sé kaflaskipt, millifyrirsagnir séu settar fram innan kafla og að 
lagagreinum séu gefin heiti. Því skal hugað að því sérstaklega hvort nauðsyn-
legt sé eða æskilegt að kaflaskipta lögum, hvernig uppbyggingu lagagreina 
skuli háttað og hvort það sé til skýringar eða geri lög aðgengilegri að hafa 
sérstaka fyrirsögn með hverri grein. Þá þarf að huga að frágangi málsgreina 
o.s.frv., en hið síðastnefnda er einmitt það álitaefni sem nokkra umræðu 
hefur skapað í gegnum tíðina og afstaða manna verið misjöfn.  
 

2.2.2 Kaflaskipting  

Ef skipta skal lögum upp í kafla á að gera það með hliðsjón af lengd þeirra 
og efni. Miðað hefur verið við að ekki ætti að vera þörf á að kaflaskipta 
lögum nema greinar þeirra séu orðnar 15-20,23 þó að eðlilegt geti verið að 
gera á því undantekningar með hliðsjón af efni. Ef byggt er á kaflaskiptingu 

                                                           
22  Peter Blume; Peter Christensen og Anita Rønne: Retlig regulering, teknik og metode. 

Akademisk forlag, Danmörk 1990, bls. 97-98. 
23  Handbók um undirbúning og frágang lagafrumvarpa, bls. 27-28. 
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skal miðað við að skyld ákvæði séu flokkuð saman og þurfa kaflafyrirsagnir 
að vera skýrar, sbr. t.d. kaflaheiti stjórnsýslulaga, nr. 37/1993: „I. KAFLI 
Gildissvið laganna“ og „II. KAFLI Sérstakt hæfi“. Í íslenskum lögum eru 
kaflaheiti alltaf númeruð með rómverskum tölum. Ef óskylt efni er hins 
vegar sett fram í sama breytingalagafrumvarpi í því skyni að breyta tvennum 
eða fleiri lögum, þ.e. í svokölluðum bandormi,24 er kaflaskipting oftast 
nauðsynleg þó að greinar frumvarps og síðan laganna þurfi ekki að vera 
margar. Er þá breytingum hverra laga skipað saman í kafla. Sem dæmi um 
slík lög má hér nefna lög nr. 65/2006, um breytingu á lagaákvæðum er varða 
réttarstöðu samkynhneigðra (sambúð, ættleiðing, tæknifrjóvgun). Þá er þekkt 
að stærri lagabálkum sé skipt upp í þætti með undirköflum en slíkt heyrir til 
undantekninga. Dæmi um það má þó nefna lög um aðför, nr. 90/1989, með 
síðari breytingum, og lög um meðferð sakamála, nr. 88/2008, sem öðlast eiga 
gildi 1. janúar 2009. Lög nr. 167/2007, um breytingu á ýmsum lögum vegna 
tilfærslu verkefna innan Stjórnarráðs Íslands, eru síðan dæmi um breytingu á 
tvennum eða fleiri lögum sem skipt var upp í þætti og kafla.  
Kaflaskipting laga er almennt til þess fallin að gera framsetningu laga 

skýrari og lögin aðgengilegri fyrir almenning og alla þá sem þurfa að vinna 
með lögin.  
 

2.2.3 Lagagreinar  

Um greinaskiptingu gildir að afmarka skal efni hverrar greinar eins og kostur 
er, þ.e. að hafa ekki óskyld efni í sömu greininni. Miðað hefur verið við að 
hver grein sé ekki lengri en þrjár til fjórar málsgreinar.25 Dæmi eru þó um að 
greinar hafi mun fleiri málsgreinar, eins og t.d. á við um stærri lagabálka eins 
og skattalög, sbr. 18. gr. laga um tekjuskatt, nr. 90/2003, með síðari 
breytingum, og einnig má nefna 17. gr. a samkeppnislaga, nr. 44/2005, sbr. 
lög nr. 94/2008, sem eru sjö málsgreinar hvor. Þarna eru þó uppfyllt þau 
skilyrði að skyld efni séu í sömu greininni. 
Þá virðist sem mikill meiri hluti nýlegra heildarlaga hafi fyrirsagnir við 

einstakar greinar, þótt það sé ekki skylda. Þegar um er að ræða breytingalög 
tekur það eðlilega mið af því hvort lögin sem breyta á hafi greinafyrirsagnir 
eða ekki. Á 135. löggjafarþingi, 2007-2008, voru samþykkt 36 heildarlög af 
120 samþykktum lögum á því þingi, ef með eru talin fjárlög, fjáraukalög og 
sex heildarlög sem höfðu tvær til fimm greinar. Af þeim 28 heildarlögum sem 

                                                           
24  Peter Blume o.fl.: Retlig regulering, teknik og metode, bls. 98. Á dönsku er talað um 

„samlelove“. 
25  Handbók um undirbúning og frágang lagafrumvarpa, bls. 28. 
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þá standa eftir voru 24 með greinafyrirsögnum þótt sum þeirra hefðu 
einungis sjö greinar. Fern heildarlög sem samþykkt voru á þessu þingi voru 
án fyrirsagna, þar af lög nr. 88/2008, um meðferð sakamála, sem hafa 234 
greinar. Síðastnefndu lögunum er hins vegar skipt upp í þætti og kafla. 
Annars voru aðeins átta þeirra 28 heildarlaga sem hér voru til skoðunar án 
kaflaskiptingar og ein til viðbótar voru kaflaskipt en án kaflaheita. Öll þessi 
lög höfðu hins vegar færri en 15 greinar. 
Fyrirsögn greinar er ekki hluti lagatextans, hún kemur á eftir greinartölu 

og ekki á að vísa til fyrirsagnar í lagatexta eða athugasemdum. Dæmi úr 
gildandi lögum um fyrirsögn sem ekki er til fyrirmyndar er í lögum um 
eiturefni og hættuleg efni, nr. 52/1988, en fyrirsögn 15. gr. hljóðar svo: 
Hættuleg efni ætluð til nota í landbúnaði og garðyrkju og til útrýmingar mein-
dýra, til þess að varna fúa eða til sótthreinsunar.“. Í greininni segir svo að 
„Hlíta skal um sölu hættulegra efna, sem skráð eru til þessara nota... “. Hér er 
augljóslega ekki um stutta lýsandi fyrirsögn að ræða til skýringar eða til að 
stuðla að því að gera lögin aðgengileg fyrir þá sem þurfa að nota þau. Í laga-
greininni er vísað til nota sem tilgreind eru í fyrirsögninni þannig að greinin 
verður ekki skilin án þess að heitið fylgi. Þá má einnig deila um hvort hér sé 
um millifyrirsögn að ræða eða heiti greinar.26  
Fyrirsögn greinar kemur á eftir greinartölu og þegar breyta skal tiltekinni 

grein ásamt fyrirsögn er það gert með því að taka fram að „1. gr. laganna 
orðist svo ásamt fyrirsögn“ eða fyrirsögn er breytt sér, í því tilfelli í sérlið 
aftast í breytingartillögu.27 
 

2.2.4 Málsgreinar, málsliðir og undirliðir 

Meiri hluti íslenskra laga byggist á þeirri hefð að hafa málsgreinar í hverri 
lagagrein ónúmeraðar og nota töluliði ef þörf er á frekari aðgreiningu efnis 
eða upptalningu innan málsgreinar og að lokum stafliði ef aðgreina þarf efni 
innan töluliðar. Þegar stafliðum eða töluliðum er skipt frekar niður í undirliði 
er það gert með öðrum staf- eða töluliðum til skiptis. Sem dæmi hér má taka 
a-lið 4. tölul. 1. mgr. 7. gr. laga nr. 7/1962, um framsal sakamanna til 
Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar. Hér er svo aftur um að ræða 
löggjöf sem hefur að geyma tuttugu greinar sem ekki hafa sérstaka fyrirsögn 
hver um sig né er lögunum skipt upp í kafla. Til samanburðar má hins vegar 
nefna stjórnsýslulögin, nr. 37/1993, með síðari breytingum, þar sem hver 

                                                           
26  Þórður Bogason: „Handbókarlögfræði“, um lagasnið og tilvísanir til málsgreina. 

Lögmannablaðið, 1. tbl., mars 2002, bls. 14. 
27  Handbók um undirbúning og frágang lagafrumvarpa, bls. 28. 
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hinna 45 lagagreina hefur sérstaka lýsandi fyrirsögn og lögunum er skipt í tíu 
kafla sem merktir eru með rómverskum tölum, ásamt fyrirsögn. 
Með hugtakinu málsgrein er átt við efnisgrein. Í einni málsgrein er að 

jafnaði eitt efnisatriði með nánari útfærslu. Hver málsgrein hefur einn eða 
fleiri málsliði, en málsliður samsvarar málsgrein í setningafræði. Málsgrein 
ætti að jafnaði ekki að hafa mjög marga málsliði og er talið æskilegt að miða 
við þrjá til fjóra.28  
Við aðskilnað dómsvalds og umboðsvald í héraði, sbr. lög nr. 92/1989, 

með síðari breytingum, er nú bera heitið um framkvæmdarvald ríkisins í 
héraði, var öll réttarfarslöggjöfin endurskoðuð. Lögin sem þá sættu endur-
skoðun voru með hefðbundnu lagasniði, þ.e. með ónúmeruðum máls-
greinum, ef undan eru skilin lögin um meðferð opinberra mála, nr. 19/1991, 
annars vegar, og lögin um meðferð einkamála, nr. 91/1991, hins vegar, sem 
samin voru með öðru sniði og númeruðum málsgreinum. Fyrrnefndu lögin 
munu hins vegar falla úr gildi 1. janúar 2009 með gildistöku nýrra laga um 
meðferð sakamála, nr. 88/2008.  
Þá voru eldri lög um heilbrigðisþjónustu, nr. 97/1990,29 sem felld voru úr 

gildi með lögum nr. 40/2007, byggð á hinu svokallaða „decimal“-kerfi sem 
fullyrða má að íslenskt lagasnið hefur aldrei byggst á.30 Ætla má að áhrifa hafi 
þar í upphafi gætt vegna vinnu annarra sérfræðinga en lögfræðinga við 
lagasmíðina sem breytir þó engu um ábyrgð á endanlegum frágangi. Má í 
þessu samhengi benda á til stuðnings því að óhagræði hafi hlotist af því að 
nota slíkt kerfi að við gerð breytingartillagna á lögum um heilbrigðisþjónustu 
í gegnum tíðina var ýmist talað um töluliði eða málsgreinar. Í lögum nr. 
40/1983, sem breyttu eldri lögum, nr. 57/1978, um heilbrigðisþjónustu, voru 
hinar númeruðu málsgreinar nefndar töluliðir, en í lögum nr. 75/1990, sem 
breyttu lögum nr. 59/1983, um heilbrigðisþjónustu, var vísað til málsgreina.  
Á þessum tíma virðist sem brugðið hafi verið út frá lagahefðinni og 

útfærslurnar verið ólíkar. Ekki fylgdi því sérstakur rökstuðningur af hverju 
ákveðið var í þessum tilvikum að hafa málsgreinar númeraðar eða áður að 
notast við decimal-kerfið. Þetta eru þó ekki einu dæmin sem finna má í 
íslenskri löggjöf um heildarlög þar sem málsgreinar eru númeraðar. Hér má 
nefna lögreglulög, nr. 90/1996, lögræðislög, nr. 71/1997, og lög um 
samningsveð, nr. 75/1997, sem auk áðurnefndra laga um meðferð einkamála, 
nr. 91/1991, hafa öll númeraðar málsgreinar. 
                                                           
28  Sama heimild, bls. 29. 
29  Lögin um heilbrigðisþjónustu voru upprunalega nr. 56 frá 1973. 
30  Þórður Bogason: „„Handbókarlögfræði“, um lagasnið og tilvísanir til málsgreina.“, bls. 15-

16. 



Lagasetning - lagasnið 73 

  

Þegar nánar er að gáð má sjá að fyrr á 20. öldinni voru einnig sett lög með 
númeruðum málsgreinum og þannig dæmi um að brugðið hafi verið út af 
hefðinni, ef fallist er á að ónúmeraðar málsgreinar séu hluti af hinu hefð-
bundna lagasniði íslenskra laga. Í eldri vatnalögum, nr. 15/1923, þeirri 
ítarlegu og vönduðu lagasmíð, eru málsgreinar númeraðar. Þau lög munu 
hins vegar falla úr gildi 1. nóvember 2008, sbr. 1. gr. laga nr. 133/2007, sem 
breyttu vatnalögum, nr. 20/2006, nema gildistöku þeirra laga verði frestað og 
með því haldi eldri vatnalög, nr. 15/1923, enn gildi sínu. Þá voru eldri lög um 
lax- og silungsveiði, nr. 76/1970, sem falla úr gildi 1. janúar 2009, einnig með 
númeruðum málsgreinum. 
Ljóst er að ekki fer vel á því að ýmist séu frumvörp samin og lög sam-

þykkt með númeruðum málsgreinum eða ekki og þannig sé frumvarps-
höfundum í sjálfsvald sett að meta hvert hið rétta eða ríkjandi lagasnið er eða 
skuli vera. Flestir lagabálkarnir sem eru með númeruðum málsgreinum, og 
nefndir hafa verið hér að framan, lúta að meðferð mála fyrir dómi eða taka til 
þeirra sviða réttarins þar sem sérstök þörf er á að lögin séu skýr og 
aðgengileg fyrir almenning. Hefur það hugsanlega ráðið úrslitum frekar en 
smekkur frumvarpshöfunda um að hafa málsgreinar númeraðar. Því er þó 
ekki þannig farið um lögin um samningsveð, nr. 75/1997, þar sem í inngangi 
athugasemda með frumvarpinu, sem varð að lögum um samningsveð, sagði 
meðal annars að við samningu frumvarpsins hafi verið nokkur hliðsjón höfð 
af þeirri endurskoðun sem Norðmenn gerðu á sínum veðlögum árið 1980, 
bæði hvað varðar efni réttarreglnanna og framsetningu þeirra. Þá hefði og 
verið litið til þeirra breytinga sem Danir hefðu á undanförnum árum gert á 
réttarreglum þeim um veðsetningar sem fram koma í dönsku þinglýsinga-
lögunum.31 Þarna má því líta svo á að með hliðsjón af framsetningu norskra 
og danskra laga hafi þessi leið verið valin.32 Því mætti hins vegar allt eins 
halda fram að nauðsynlegt væri að huga að því að lög eins og t.d. skattalög 
væru aðgengileg og skýr fyrir almenning og þá sem með lögin þurfa að vinna 
og ekki mætti vera erfiðleikum bundið að telja út málsgreinar í slíkum 

                                                           
31  Alþt. 1996-1997, A-deild, bls. 2123. 
32  Norsku veðlögin frá 1980, Lov om pant 1980-02-08, fyrirmynd hinna íslensku, voru með 

númeruðum málsgreinum (númer innan sviga (1), (2) o.s.frv.). Lög samþykkt af norska 
Stórþinginu vorið 2008 eru hins vegar ekki með númeruðum málsgreinum, sbr. t.d. Lov 
om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 2008-06-27. Í dönskum 
lögum tíðkast að númera málsgreinar, sbr. að í upphafi málsgreina stendur „stk. 2“ eða 
„stk. 3“ o.s.frv., sbr. t.d. Lov nr. 307 af 30. april 2008 om sikkerhed ved bestemte 
idrætsbegivenheder. Fyrsta málsgrein eða eina málsgrein greinar í dönskum lögum er þó 
ekki númeruð. 
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lagabálki, sbr. áðurnefnd 18. gr. laga um tekjuskatt, nr. 90/2003, sem hefur 
sjö málsgreinar, en í þeim lögum er einnig mikið um millitilvísanir. 
Á vorþingi árið 1999 voru til umfjöllunar í menntamálanefnd Alþingis 

heildarlög um Háskóla Íslands og sambærilegur lagabálkur um Háskólann á 
Akureyri. Voru málsgreinar í fyrrnefnda frumvarpinu númeraðar en ekki í því 
síðara.33 Menntamálanefnd ákvað að fella niður númer málsgreina enda 
komu ókostir númeranna augljóslega í ljós í 4. gr. frumvarps til laga um 
Háskóla Íslands.34 Í nefndaráliti menntamálanefndar var ekki tekið sérstak-
lega fram að númer málsgreina skyldu felld niður þótt eðlilegt hefði verið að 
kveða á um slíkt í álitinu með þeim rökum að frágangur málsgreina væri 
hvorki í samræmi við meginreglu í frágangi frumvarpa né þjónaði neinum 
sérstökum tilgangi öðrum. 
Á haustþingi 1999 voru hins vegar lögð fram fjögur frumvörp með 

númeruðum málsgreinum, þ.e. um skráð trúfélög, lagaskil á sviði samninga-
réttar, lausafjárkaup og útvarpslög.35 Í nefndarálitum í öllum þessum málum 
tóku fastanefndir Alþingis það fram, þ.e. allsherjarnefnd, þáverandi efnahags- 
og viðskiptanefnd og menntamálanefnd, að frágangur málsgreina í frum-
varpinu væri ekki í samræmi við þá meginreglu í frágangi frumvarpa að hafa 
málsgreinar ónúmeraðar. Ekki væri rökstutt sérstaklega af hvaða ástæðu 
málsgreinar væru númeraðar og því yrðu númer þeirra felld niður og 
stafliðum breytt í töluliði í lokafrágangi yrðu frumvörpin samþykkt.36 
Ekki er að finna dæmi í lagasafni frá árinu 2000 og síðar um lög þar sem 

málsgreinar eru númeraðar, enda má ætla, með hliðsjón af framangreindri 
afstöðu nefnda Alþingis, að hinu hefðbundna lagasniði hafi verið fylgt við 
uppsetningu frumvarpa í ráðuneytum og á Alþingi á síðustu árum. Að öðrum 
kosti hafi frumvörpum verið breytt áður en þau voru lögð fram. Þá er á því 
byggt í Handbók um undirbúning og frágang lagafrumvarpa frá 2007 að 
samkvæmt íslenskri lagahefð og íslensku lagasniði séu málsgreinar ekki 
númeraðar.37  
 

                                                           
33  Alþt. 1998-1999, A-deild, bls. 3290-3316 og Alþt. 1998-1999, A-deild, bls. 3316-3325. 
34  Í 4. gr. frumvarpsins var að finna fimm töluliði undir númeraðri fyrstu málsgrein og á eftir 

5. tölul. þeirrar málsgreinar voru síðan númeraðar önnur og þriðja málsgrein. Alþt. 1998-
1999, A-deild, bls. 3291. 

35  Alþt. 1999-2000, A-deild, bls. 667-685, 685-711, 769-942 og 1994-2042. 
36  Alþt. 1999-2000, A-deild, bls. 5527, 2669, 5243 og 5174. 
37  Handbók um undirbúning og frágang lagafrumvarpa, bls. 29. 
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2.2.5 Greinargerðir  

Í 1. mgr. 36. gr. þingskapa segir að lagafrumvörp skuli vera samin með 
lagasniði og að hverju frumvarpi skuli fylgja greinargerð um tilgang þess 
yfirleitt og skýring á höfuðákvæðum. Hvorki er í greinargerðum né í 
athugasemdum við einstakar greinar í eldri þingskapalögum eða í gildandi 
lögum að finna nánari leiðbeiningu um það hvert umfang greinargerða skuli 
vera eða hvernig framsetningu þeirra skuli háttað. Í lögum nr. 45/1905, um 
þingsköp handa Alþingi, sagði í 18. gr. að lagafrumvörp skyldu samin með 
lagasniði og skyldi prenta þau og útbýta þeim meðal þingmanna á fundi. Ekki 
var í ákvæðinu kveðið á um að frumvarpi skyldi fylgja greinargerð um tilgang 
frumvarps yfirleitt og skýring á höfuðákvæðum og engin greinargerð fylgdi 
með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 45/1905. Með þingskapalögum 
nr. 29/1915 kemur fyrst inn ákvæði í 19. gr. um að hverju frumvarpi skuli 
fylgja stutt greinargerð fyrir tilgangi þess yfirleitt og skýring á höfuð-
ákvæðum. Þar er því sett fram sú regla að lagafrumvarpi skuli fylgja stutt 
greinargerð en engar frekari skýringar að finna. Það var svo ekki fyrr en við 
gildistöku 36. gr. núgildandi laga um þingsköp Alþingis, árið 1991, að orðið 
stutt féll brott, en í athugasemdum við 36.-38. gr. frumvarpsins sagði ein-
göngu að greinarnar væru í meginatriðum efnislega óbreyttar frá 18.-20. gr. 
gildandi þingskapalaga,38 sem þá voru lög nr. 52/1985. 
Í Handbók um undirbúning og frágang lagafrumvarpa er leitast við að 

draga saman hvað rétt sé að fram komi í athugasemdum við lagafrumvörp 
(greinargerðum). Þar segir í fyrsta lagi að tilgangur með athugasemdum við 
lagafrumvörp sé að koma á framfæri upplýsingum við þingmenn. Þannig eigi 
athugasemdirnar að færa fram rök fyrir því sem lagt er til í lagatexta, útskýra 
eðli hans og áhrif. Í öðru lagi hafi athugasemdirnar mikla þýðingu gagnvart 
almenningi, þ.m.t. fjölmiðlum, og í þriðja lagi skipti athugasemdirnar höfuð-
máli sem lögskýringargagn eftir að lög hafa verið samþykkt. Dómstólar, 
stjórnsýslan og umboðsmaður Alþingis horfi þannig til athugasemdanna 
þegar kemur að því að skýra lög. 39 
Sú hefð hefur skapast að skipta athugasemdum við lagafrumvörp 

(greinargerðum) í tvo meginþætti, þ.e. almennar athugasemdir og athuga-
semdir við einstakar greinar. Í fræðilegri umfjöllun hefur verið byggt á því að 
greinargerð með lagafrumvarpi sé að jafnaði skipt upp í almennan og sér-
stakan hluta. Í almenna hlutanum sé þá almennt vikið að markmiðum 
frumvarps og þjóðfélagslegum atvikum eða aðstæðum að baki tillögum 

                                                           
38  Alþt. 1991, A-deild, bls. 30. 
39  Handbók um undirbúning og frágang lagafrumvarpa, bls. 51-52. 
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frumvarpsins, aðdraganda að samningu frumvarps og hverjir komu að gerð 
þess. Í sérstaka hlutanum sé aftur að finna athugasemdir við einstakar greinar 
þar sem oft er að finna upplýsingar um þau tilvik eða þær aðstæður sem falla 
eiga undir þá efnisreglu sem af lagaákvæði leiðir, skýringar á einstökum 
orðum og hugtökum, samhengi ákvæðis og annarra ákvæða frumvarps eða 
jafnvel tengsl lagaákvæðisins við meginreglur laga.40 
Efni athugasemda með lagafrumvörpum (greinargerða) er misítarlegt, allt 

frá því að vera stutt yfirlit til þess að vera ítarlegar fræðigreinar. Um athuga-
semdir við einstakar greinar hefur verið bent á að forðast beri að endursegja 
efni lagaákvæða án frekari útskýringa eða dæma. Þá beri og að fara sparlega 
með athugasemdina „þarfnast ekki skýringar“ enda algengt í slíkum tilvikum 
að leita þurfi í eldri heimildir til að finna hver var tilgangurinn með ákvæðinu. 
Í þessu samhengi er einnig rétt að hafa í huga þegar heildarlög á tilteknu sviði 
eru endurskoðuð og margar efnisreglur breytast lítið, að það getur verið rétt 
að taka upp skýringar við eldri lög í stað þess einungis að vísa til þess að 
greinin eða ákvæðið sé samhljóða eldri grein. Slíkt er til mikils hagræðis fyrir 
þá sem um frumvarpið þurfa að fjalla og eins þegar að beitingu laga kemur.41 
Loks er rétt að geta þess að í kjölfar gildistöku laga nr. 2/1993, um 

Evrópska efnahagssvæðið, gætti ekki samræmis á milli ráðuneyta við inn-
leiðingu á EES-gerðum, tilskipunum og reglugerðum, í íslenskan rétt. Ýmist 
var skýrt tekið fram í lagatexta að um innleiðingu væri að ræða en oft var 
þess einungis getið í greinargerð með lagafrumvarpi. Í þeim tilvikum mátti 
ekki ráða það af lagatexta hvort um svokallaða EES-löggjöf var að ræða eða 
ekki. Í leiðbeiningum til stjórnvalda um innleiðingu EES-gerða frá 200142 var 
á þessu tekið og segir þar meðal annars að þegar gerð er innleidd með 
umritun í lög ættu þau ávallt að bera með sér hvaða gerð þeim er ætlað að 
innleiða. Ef það kemur ekki skýrt fram í öðrum ákvæðum laganna er rétt að 
vísa til viðkomandi gerðar í sérstöku ákvæði næst á undan gildistökuákvæði, 
sbr. t.d. lög nr. 10/2004, um starfsmenn í hlutastörfum. Þá er rétt við 
innleiðingu á EES-gerðum að vísa jafnframt til viðeigandi ákvörðunar 
sameiginlegu EES-nefndarinnar, sbr. lög nr. 84/2007, um opinber innkaup.  
 

                                                           
40  Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða. Bókaútgáfan Codex, Reykjavík 2007, bls. 104-105. 
41  Handbók um undirbúning og frágang lagafrumvarpa, bls. 52. 
42  Leiðbeiningar til stjórnvalda um innleiðingu EES-gerða má finna á slóðinni: 

http://www.utanrikisraduneyti.is/media/Utgafa/HandbokEES_Vid4.pdf 
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2.2.6 Fylgiskjöl 

Í 2. mgr. 30. gr. þingskapa kemur fram að mæli nefnd með samþykkt 
lagafrumvarps eða þingsályktunartillögu skuli hún láta prenta með áliti sínu 
áætlun um þann kostnað sem hún telur ný lög eða ályktun muni hafa í för 
með sér fyrir ríkissjóð. Öllum stjórnarfrumvörpum sem samþykkt eru fylgir 
því kostnaðarmat fjárlagaskrifstofu fjármálaráðuneytis um áhrif samþykktar á 
útgjöld ríkissjóðs. Kostnaðarmatið fylgir frumvarpi þegar það er lagt fram á 
Alþingi. 
Ef annars konar sértækt mat hefur farið fram á áhrifum lagasetningar, svo 

sem mat á kostnaðaráhrifum á sveitarfélög í samræmi við samkomulag ríkis 
og sveitarfélaga þar um, eða nauðsynlegt þykir að skjöl fylgi frumvarpi til 
nánari skýringar, eru þau einnig birt með frumvarpinu sem fylgiskjöl. Þá 
fylgja þýðingar á EES-gerðum að jafnaði með sem fylgiskjöl.43 
Ef ætlunin er að fylgiskjal öðlist lagagildi, t.d. þegar verið er að innleiða 

alþjóðasamning, sbr. lög nr. 62/1994, um mannréttindasáttmála Evrópu, eða 
þegar uppdráttur er lögum til fyllingar, skal geta þess sérstaklega í frumvarps-
texta, sbr. 1. gr. laga nr. 176/2006, um ráðstafanir í kjölfar samnings við 
Bandaríkin um skil á varnarsvæðinu á Keflavíkurflugvelli. Í slíkum tilvikum 
þarf fylgiskjalið að fylgja frumvarpstextanum sjálfum aftan við greinar 
frumvarpsins á undan athugasemdunum, sbr. lög nr. 56/2007, um samvinnu 
stjórnvalda á Evrópska efnahagssvæðinu um neytendavernd. Önnur fylgi-
skjöl með frumvörpum öðlast ekki lagagildi og birtast ekki í Stjórnar-
tíðindum.44 

3. Lokaorð 

Með hliðsjón af því sem að framan er rakið um íslenskt lagasnið, og þá 
sérstaklega um ónúmeraðar málsgreinar, má halda því fram að það geti verið 
vandkvæðum bundið að telja þær út, sér í lagi í stærri lagabálkum, þrátt fyrir 
að í lagasafninu sé reynt að sjá við því með litlum kassa fyrir framan hverja 
málsgrein. Kostir þess að númera málsgreinar séu ótvírætt fleiri en gallarnir. 
Ekki síst á þetta við þegar litið er til skýrleika og þess að það muni einfalda 
mjög gerð flókinna breytingartillagna í ráðuneytum og við meðferð mála á 
Alþingi að telja út málsgreinar þegar vísað er milli laga, eða innan sömu laga, 

                                                           
43  Handbók um undirbúning og frágang lagafrumvarpa, bls. 32. 
44  Sama heimild, bls. 32-33.  
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og þannig megi draga úr hættu á að mistök verði gerð. Þetta á því sérstaklega 
við þegar mikið er um millitilvísanir og málsgreinar eru langar. 
Um gerð flókinna breytingartillagna er hér vert að líta til nýlegra dæma. Í 

fyrsta lagi breytingartillagna félags- og tryggingamálanefndar vorið 2008 á 
frumvarpi til laga um frístundabyggð, nú lög nr. 75/2008, um frístundabyggð 
og leigu lóða undir frístundahús. Breytingarnar á frumvarpinu voru umfangs-
miklar og settar fram í 24 liðum.45 Hér hefði verið til bóta og minni hætta á 
mögulegum mistökum ef málsgreinar hefðu verið númeraðar. Þá má í öðru 
lagi líta til laga nr. 10/2008, um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla,46 
en þar eru 4. og 18. gr. laganna 11 málsgreinar og aðrar greinar eru litlu 
styttri. Fjöldi málsgreina í lögunum er því ekki í samræmi við það sem áhersla 
var lögð á í Handbók um undirbúning og frágang lagafrumvarpa, þ.e. að 
miða við að hver grein skuli að jafnaði ekki vera lengri en þrjár til fjórar 
málsgreinar.47 Þá má loks nefna dæmi um flókin breytingalög, þ.e. lög nr. 
74/2008, um breytingu á lögum nr. 95/2000, um fæðingar- og foreldraorlof, 
með síðari breytingum. Í 16. gr. frumvarpsins var t.d. lagt til að 15. mgr. 
bættist við 19. gr. laganna.48 Í nokkrum greinum laga nr. 95/2000 eru því 
alltof margar málsgreinar ef fyrri viðmið eru lögð til grundvallar og getur það 
varla talist einfalda almenningi né þeim sem vinna með lögin að skilja þau, 
skýra eða breyta. 
Því er ef til vill rétt að staldra við og líta til lagasniðs Dana þar sem sá 

háttur er hafður á að tiltekið er með skammstöfunum að um málsgrein sé að 
ræða og hún númeruð, sbr. „stk. 2“, „stk. 3“ o.s.frv. Þá mætti hugsa sér að 
fyrir framan hverja málsgrein hér stæði „2. mgr.“, „3. mgr.“ og svo koll af 
kolli.49  
Áðurnefndir lagabálkar með númeruðum málsgreinum, t.d. lögin um 

meðferð opinberra mála, nr. 19/1991, og lögin um meðferð einkamála, nr. 
91/1991, fylgja dönsku hefðinni þannig að ef grein er aðeins ein málsgrein sé 
hún ekki númeruð. Hins vegar eru þar einungis tölustafir fyrir framan hverja 
málsgrein sem aftur eykur hættu á því að ruglað verði saman númeruðum 
málsgreinum og töluliðum, sérstaklega við gerð flókinna breytingartillagna. 
                                                           
45  Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 614 – 372. mál, brtt. á þskj. 1140. 
46  Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 149 – 142. mál. 
47  Handbók um undirbúning og frágang lagafrumvarpa, bls. 28. 
48  Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 631 – 387. mál. 
49  Þórður Bogason: „Handbókarlögfræði“, um lagasnið og tilvísanir til málsgreina“, bls. 14. 

Þá má hér benda á að í upphafi árs 2008 var gefin út handbók um þingsköp Alþingis af 
skrifstofu þingsins þar sem málsgreinar eru númeraðar með „1. mgr.“, „2. mgr.“ o.s.frv. 
þótt engin númer séu í lögunum í Stjórnartíðindum. Í handbókinni eru málsliðir reyndar 
einnig númeraðir. 
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Því hefði verið betra ef skrefið hefði verið stigið til fulls og skrifað út fyrir 
framan hverja málsgrein „2. mgr.“, „3. mgr.“ o.s.frv. í stað þess að nota 
eingöngu númer. Í dönskum lögum er hins vegar fyrsta málsgrein eða eina 
málsgrein greinar ekki númeruð eða auðkennd með „stk. 1“. Þá má benda á 
að ef málsgreinar væru númeraðar með framangreindum hætti stæðu ekki 
eftir ónúmeraðir auðir kassar í lagasafni þar sem málsgreinar hafa verið 
felldar brott. 
Æskilegt er að móta stefnu í þessum efnum eða skerpa á því sem kalla má 

íslenskt lagasnið. Ef fallist er á að breyta skuli þeirri hefð að hafa málsgreinar 
ekki númeraðar þyrfti að miða við að öll frumvörp sem samin verða í 
framtíðinni verði byggð upp og sett fram með sama hætti og jafnvel væri rétt 
að kveða á um í lögum, t.d. í lögum um Stjórnartíðindi og Lögbirtingarblað, 
hvernig skylt er að standa að málum svo að samræmi verði tryggt. Er það 
skoðun höfundar að full ástæða sé til að íhuga vandlega hvort ekki eigi að 
breyta hefðinni með það að markmiði að gera lög skýrari og aðgengilegri 
öllum þeim sem þurfa að fylgja lögunum, vinna með þau eða breyta þeim. 
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Stjórnkerfi veiða á norsk-íslensku síldinni 
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Veitir það vísbendingu um gildi kenningar um 
stjórn fiskveiða, jafnræði og atvinnufrelsi? 

Helgi Áss Grétarsson 

 

1. Inngangur• 

Á fyrstu sex áratugum 20. aldar skiptu síldveiðar oft á tíðum sköpum fyrir 
íslenskt samfélag. Milli þess sem lítið veiddist af síld komu tímabil þar sem 
útflutningstekjur af síldarafurðum námu yfir 30% af heildarútflutnings-
verðmæti.1 Blómaskeið síldveiða á Íslandi var á sjöunda áratug 20. aldar og 
fór þá hlutfall síldarafurða af heildarútflutningsverðmæti yfir 40% í tvö ár í 
röð.2 Á grundvelli vona og væntinga um áframhald síldveiða fjölgaði íbúum 
byggðarlaga við strönd landsins og atvinnulíf vítt og breitt um Ísland stóð og 
féll með að síldarvertíð hvers árs yrði vel heppnuð. 
En Adam var ekki lengi í paradís. Sá síldarstofn, sem hélt uppi veiðunum, 

norsk–íslenski síldarstofninn3, hrundi árin 1968–1970. Á sama tíma hrundu 
íslensku síldarstofnarnir tveir. Síldin einfaldlega hvarf af Íslandsmiðum. 
Atvinnuleysi varð á Íslandi og efnahagskreppa skall á. Fólk flykktist úr landi. 
Óhætt er að fullyrða að hrun auðlindarinnar hafi haft í för með sér 
                                                           
•  Greinarhöfundur vill þakka þeim Stefáni Ásmundssyni, skrifstofustjóra Alþjóðaskrifstofu 

sjávarútvegs– og landbúnaðarráðuneytisins, Stefáni Má Stefánssyni, prófessor við lagadeild 
Háskóla Íslands, og Trausta Fannari Valssyni, lektor við lagadeild Háskóla Íslands, fyrir 
ábendingar þeirra og athugasemdir við greinina. Allt það sem missagt kann að vera í 
greininni er á ábyrgð höfundar. 

1  Árin 1915–1916, 1938–1939 og 1948 fór þetta hlutfall yfir 30%, sbr. Silfur Hafsins – Gull 
Íslands – Síldarsaga Íslendinga 3. bindi. „Hlutfall síldarafurða í heildarútflutningsverðmæti“. 
Reykjavík 2007, bls. 336. 

2  Árin 1966 og 1967. 
3  Þessi stofn hefur ávallt gengist undir þessu nafni hér á landi en í Noregi og víðast hvar 

annars staðar kallast hann norski vorgotssíldarstofninn eða Atlanto–Scandian síldar-
stofninn. Íslenska nafngiftin stafar af því að á tímabilinu 1950–1965 var hann um 9 
mánuði ársins á Íslandsmiðum áður en hann fór til Noregs að hrygna.  
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atvinnumissi fjölda manna og breytti verulega byggðamynstrinu í landinu. 
Sumar byggðir náðu aldrei aftur sömu fótfestu í atvinnumálum eftir að síldin 
hvarf. 
Að mati greinarhöfundar voru það fyrst og fremst athafnir manna sem 

urðu þess valdandi að síldin hvarf. Lagareglur um fiskveiðar á þessum tíma 
leyfðu háttsemi sem þessu olli. Fiskveiðilögsögur strandríkja á Atlantshafi 
voru þá eingöngu tólf sjómílur út á haf, engar takmarkanir voru á hversu 
mikið væri veitt af síld, engar hömlur voru á hvenær síldin væri veitt og 
ótakmarkaður fjöldi skipa mátti stunda veiðarnar. Lagaumgjörðin byggðist á 
þeirri fornu reglu Rómarréttar að allir mættu sigla um heimshöfin og nýta 
auðlindir hafsins. Sambærileg regla gilti á Íslandi um margra alda skeið, sbr. 
ákvæði Grágásar og Jónsbókar um að allir mættu veiða utan netlaga.4 Í skjóli 
þessa skipulags gátu afkastamikil fiskiskip stundað óheftar veiðar. 
Afleiðingarnar urðu m.a. þær að stofninn hrundi og hélst lítill í yfir 20 ár.  
Þessi grein er um stjórn veiða á norsk–íslensku síldinni eftir að aðrar 

þjóðir en Norðmenn og Rússar hófu veiðar úr stofninum árið 1994. Ætlunin 
er því að fjalla um stjórn síldveiðanna á tímabilinu 1994–2007. Ritun 
greinarinnar hefur nokkur markmið. Í fyrsta lagi er markmiðið að varpa ljósi 
á þá almennu þætti í þjóðarétti sem skipta nú máli við stjórn veiða á 
deilistofnum eins og norsk–íslensku síldinni. Þar gegna hafréttarsamningur 
Sameinuðu þjóðanna frá árinu 1982 og úthafsveiðisamningur Sameinuðu 
þjóðanna5 frá árinu 1995 lykilhlutverki. Í öðru lagi er markmiðið að gera 
grein fyrir því samstarfi ríkja sem hefur verið um stjórn veiða úr norsk–
íslenska síldarstofninum síðan árið 1994. Til að glöggva sig á þeirri mynd er 
æskilegt að veita upplýsingar um Norðaustur–Atlantshafsfiskveiðinefndina 
(NEAFC), sem er svæðisbundin veiðistjórnunarstofnun á Norðaustur–
Atlantshafi, og þá stofnun sem veitir vísindalega ráðgjöf um ástand og 
veiðiþol norsk–íslensku síldarinnar, þ.e. Alþjóðahafrannsóknarráðið (ICES). 
Verksvið þessara tveggja stofnana hefur skipt máli í samstarfi því sem hefur 
verið við lýði á milli Noregs, Íslands, Rússlands, Evrópusambandsins og 
Færeyja um stjórn veiða á norsk–íslensku síldinni síðan árið 1994. Gerð 
verður grein fyrir þeim samningum sem gerðir hafa verið á milli þessara aðila 
um stjórn veiðanna. Í þriðja lagi er markmiðið að greina með hvaða hætti 
veiðum íslenskra skipa úr stofninum hefur verið stjórnað og hvaða reglur 

                                                           
4  Nánar er fjallað um almannarétt til fiskveiða í sjó í riti greinarhöfundar: Réttarsaga fiskveiða 

frá landnámi til 1990. Reykjavík 2008, bls. 14–20. 
5  Samningur ber hið formlega heiti: „Samningur um framkvæmd ákvæða hafréttarsamnings 

Sameinuðu þjóðanna frá 10. desember 1982 um verndun deilistofna og víðförulla 
fiskstofna og stjórnun veiða úr þeim.“ 
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hafa gilt um úthlutun veiðiheimilda úr stofninum. Í fjórða lagi er markmiðið 
að veita stutt yfirlit yfir líffræðilega sögu norsk–íslenska síldarstofnsins og 
setja fram tölulegar upplýsingar um stjórn veiða á norsk–íslenska síldar-
stofninum á tímabilinu 1994–2007 en með því móti er auðveldara að átta sig 
á hvort líffræðileg og hagræn markmið með stjórn veiða úr norsk–íslenska 
síldarstofninum hafi náðst.  
Þó að þessi grein fjalli um stjórn veiða á norsk–íslenska síldarstofninum á 

tímabilinu 1994–2007 og hafi fyrrgreind markmið er megintilgangurinn með 
ritun hennar að varpa ljósi á eftirfarandi spurningu, sem er hluti af mun 
stærra viðfangsefni: Standast meginreglur íslenska fiskveiðistjórnkerfisins um úthlutun 
veiðileyfa6 og veiðiheimilda7 stjórnarskrárákvæði um jafnræði8 og atvinnufrelsi9? 
                                                           
6  Allar götur síðan árið 1984 hefur þurft almennt veiðileyfi til að stunda veiðar í 

atvinnuskyni við Íslandsstrendur. Frá þeirri skipan voru þó gerðar víðtækar 
undantekningar á tímabilinu 1984–1990, sbr. Helgi Áss Grétarsson: Réttarsaga fiskveiða frá 
landnámi til 1990, bls. 134. Frá árinu 1991 til ársloka 1998 gátu ný skip ekki bæst við 
fiskiskipaflotann, þ.e. fengið veiðileyfi í atvinnuskyni, nema annað skip, sem væri 
sambærilegt að gerð, væri úrelt. Í kjölfar veiðileyfadóms Hæstaréttar, Hrd. 1998, bls. 4076, 
var þessum skilyrðum aflétt með setningu laga nr. 1/1999, sbr. nú 5. gr. laga um stjórn 
fiskveiða nr. 116/2006.  

7  Sem yfirhugtak merkir hugtakið veiðiheimildir öll réttindi sem tengjast því að mega fara út 
á sjó og stunda fiskveiðar í atvinnuskyni. Hugtakið fiskveiðiréttindi hefur þessa sömu 
merkingu. Hugtakið veiðiheimildir í íslenska fiskveiðistjórnkerfinu síðan 1. janúar 1991 
grundvallaðist á öllum þeim veiðirétti sem fylgdi umráðum útgerða fiskiskipa á almennu 
veiðileyfi, þ.e. rétt útgerða til að veiða úr nytjastofnum þar sem leyfilegur heildarafli er 
takmarkaður miðað við fyrirfram ákveðið aflamagn og veiðum á stofnum þar sem 
heildarafli er ekki takmarkaður með þeim hætti. Í þrengri merkingu vísar hugtakið 
veiðiheimildir til þeirra heimilda sem eigendur skipa öðlast við að mega veiða tiltekið 
hlutfall af takmörkuðum leyfilegum heildarafla. Algengt er að leggja síðastnefndu 
merkinguna til grundvallar og þá hefur myndast sú venja að nota hugtakið aflaheimild eða 
kvóti um þá réttarstöðu. 

8  Hin almenna jafnræðisregla íslensku stjórnarskrárinnar er svohljóðandi: „Allir skulu vera 
jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, 
þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti.“ Sjá 1. 
mgr. 65. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944, sbr. 3. gr. stjórnskipunarlaga nr. 
97/1995. Nánari umfjöllun um jafnræðisregluna er m.a. að finna í eftirfarandi ritgerðum: 
Dóra Guðmundsdóttir: „Stjórnarskrárbundnar meginreglur og stjórnarskrárvarin réttindi“. 
Birt í ritinu Guðrúnarbók – Guðrún Erlendsdóttir sjötug 3. maí 2006, Reykjavík 2006, bls. 133–
158; Páll Hreinsson: „Litróf jafnræðisreglna“. Birt í ritinu Afmælisrit til heiðurs Gunnar G. 
Schram 20. febrúar 2001, Reykjavík 2002, bls. 339–366. 

9  Reglan um vernd atvinnufrelsis í íslensku stjórnarskránni er svohljóðandi: „Öllum er 
frjálst að stunda þá atvinnu sem þeir kjósa. Þessu frelsi má þó setja skorður með lögum, 
enda krefjist almannahagsmunir þess.“ Sjá 1. mgr. 75. gr. gr. stjórnarskrár lýðveldisins 
Íslands nr. 33/1944, sbr. 13. gr. stjórnskipunarlaga nr. 97/1995. Nánari umfjöllun um 
atvinnufrelsisákvæðið er m.a. að finna í ritgerð Páls Hreinssonar: „Lagaáskilnaðarregla 
atvinnufrelsisákvæðis stjórnarskrárinnar“. Birti í ritinu Líndæla – Sigurður Líndal sjötugur 2. 
júlí 2001, Reykjavík 2001, bls. 399–422. 
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Aðferðafræðin við að ná þessum tilgangi greinarinnar kann að vera 
umdeilanleg þar sem lítil sem engin tilraun verður gerð til að lýsa efnis-
innihaldi meginreglna stjórnarskrárinnar um jafnræði og atvinnufrelsi. Jafn-
framt verður ekki reynt að skýra frá ólíkum sjónarmiðum um hvert sé 
svigrúm dómstóla við að beita þessum grundvallarreglum. Á hinn bóginn 
verður áhersla lögð á að greina frá þeim pólitísku, efnahagslegu og félagslegu 
álitaefnum þegar vikið er frá almannarétti til fiskveiða og tekið upp stjórn-
kerfi fiskveiða sem takmarkar aðganginn að nýtingu auðlindarinnar með 
markvissum og skilvirkum hætti, sbr. kaflar 2.1–2.3 og kafli 2.5. Til að 
umfjöllunin að þessu leyti verður skýrari setur greinarhöfundur fram almenna 
kenningu um stjórn fiskveiða, jafnræði og atvinnufrelsi í kafla 2.4. og er hug-
myndin sú að upplýsingar um stjórn veiða á einni tegund, þ.e. á norsk–
íslenskri síld, geti veitt vísbendingar um gildi hennar.  
Framangreind aðferðafræði er talin réttlætanleg vegna þess að í grein sem 

þessari er ekki bæði hægt að veita ítarlegar upplýsingar um stjórn veiða á 
einni tegund og fjalla af nákvæmni um stjórnskipuleg álitaefni. Það er því 
nauðsynlegt að taka fram að engar endanlegar ályktanir verða dregnar um 
kenningu greinarhöfundar um stjórn fiskveiða, jafnræði og atvinnufrelsi á 
grundvelli þeirra upplýsinga sem koma fram í greininni.  Hugmyndin er fyrst 
og fremst sú að upplýsingarnar geti veitt vísbendingar um þetta efni. 

2. Álitaefni um stjórn fiskveiða, jafnræði og 
atvinnufrelsi 

2.1 Almennar hugleiðingar um stjórn fiskveiða 
Þegar litið er til getu mannsins til að veiða nytjastofna og framfarir í 
veiðitækni er augljóst að nytjastofnar eru takmörkuð náttúruauðlind sem 
hægt er að eyða fyrir tilstilli athafna manna. Áhöfn hvers fiskiskips getur með 
aðstoð tækninnar veitt gífurlega mikið magn af fiski í hverri veiðiferð. Ýmsar 
leiðir eru færar til að koma á fót stjórnkerfi fiskveiða sem hafa það að 
markmiði að stuðla að verndun auðlindarinnar en á sama tíma sé hún nýtt. 
Skilgreina má kerfi af þessu tagi sem virkt stjórnkerfi fiskveiða. Með virku 
stjórnkerfi fiskveiða er fyrst og fremst á átt við kerfi sem stuðli að því að 
fiskveiðiauðlindin sé vernduð þannig að heildarafli yfir tiltekið tímabil er 
haldið innan skynsamlegra marka og meginreglur kerfisins auki líkur á að 
lífsskilyrði nytjastofna séu fullnægjandi. Hér verður lagt til grundvallar að það 
falli einnig undir virka fiskveiðistjórn að ná fram hagkvæmni við fiskveiðar í 
atvinnuskyni en með því er átt við að fiskveiðistjórnkerfið stuðli að lækkun 
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kostnaðar og það auki líkur á að tekjur af sölu landaðs afla verði hámarkaðar. 
Oft á tíðum fer það saman til lengri tíma að vernda nytjastofna og nýta þá 
með hagkvæmum hætti. Önnur atriði en framangreind geta flokkast sem liðir 
í virkri fiskveiðistjórn.10  
Í megindráttum koma tvær aðferðir til greina við stjórn fiskveiða sem 

tryggt geta fiskvernd, þ.e. annars beinar aðgerðir (input control) og hins vegar 
óbeinar aðgerðir (output control). Fyrrnefnda aðferðin felur í sér aðgerðir þar 
sem takmörkuð er sú vinna sem lögð er í að veiða nytjastofna í atvinnuskyni, 
svo sem með því að takmarka fjölda skipa, afkastagetu þeirra, tímann sem 
þau hafa til að veiða og svo framvegis. Síðarnefnda aðferðin felur í sér 
aðgerðir þar sem leyfilegur heildarafli er ákveðinn fyrirfram á tilteknu tíma-
bili, þ.e. bannað er að veiða meira en sem nemur leyfilegum heildarafla. Fyrir 
utan þessar tvær aðferðir er hægt að grípa til ýmissa skattalegra úrræða við 
stjórn fiskveiða sem væru fallnar til þess að fækka þeim sem stunda 
fiskveiðar í atvinnuskyni. Það er hægt að haga þessari skattlagningu með 
ýmsu móti, t.d. með því að skattleggja þá sem hafa umráð fiskveiðiréttinda 
eða skattleggja þá sem landa afla. Framanrituðum aðferðum við stjórn 
fiskveiða er hægt að blanda saman og er það iðulega gert.  
Markmið fiskveiðistjórnar um hagkvæmni geta ekki verið síður mikilvæg 

en líffræðileg markmið. Erfitt getur reynst að ná fram hagkvæmni í fisk-
veiðum nema að tiltölulega fáir aðilar stundi veiðarnar og nokkuð gott 
samræmi sé á milli afkastagetu fiskiskipaflota og afrakstursgetu nytjastofna. 
Rökin fyrir þessu byggja m.a. á því að nútímalegur fiskiskipafloti með til-
tölulega fáum skipum getur að jafnaði veitt meira aflamagn en er réttlætanlegt 
sé litið til ástands nytjastofna. Of stór fiskiskipafloti leiðir einnig til þess að 
erfiðara verður að framfylgja fiskveiðilöggjöf ásamt því að líkur eru á að 
vandamál sem tengjast meðafla verði örðugri viðureignar.11 Samkvæmt 
framangreindu hefur lítt heftur aðgangur að fiskveiðum í atvinnuskyni  

                                                           
10  Samfélagsleg sjónarmið við fiskveiðistjórn geta einnig verið liður í virku stjórnkerfi 

fiskveiða, svo sem aðgerðir sem tryggja að sjávarútvegur sé stundaður á ákveðnum 
landsvæðum og að fiskveiðistjórnkerfið samrýmist hugmyndum þorra manna um réttlæti. 

11  Meðaflavandinn felst í því að ekki er vitað fyrirfram hvaða nytjastofnar festast í veiðarfæri 
þegar þau eru lögð í sjó. Það hefur í för með sér að margar aðrar tegundir, en þær sem lagt 
var upp með að veiða, geta orðið hluti aflans. Slíkt eykur hættu á að meðafla verði hent í 
sjóinn eða honum verði landað framhjá vigt.  
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iðulega í för með sér að miklu fleiri stundi veiðar en þörf er á.12 Slíkt leiðir 
fyrr eða síðar til þess að veiðar verði óhagkvæmar. 

2.2 Hugleiðingar um íslenska fiskveiðistjórn  

Á meðan meginreglan um að allir mættu stunda fiskveiðar í atvinnuskyni var 
við lýði á Íslandi gerðu fjöldi lögaðila og einstaklinga ráðstafanir í samræmi 
við þann veruleika. Margir fjárfestu í fiskiskipum í þeim tilgangi að stunda 
fiskveiðar í atvinnuskyni. Skilyrðin fyrir aðgangi að auðlindanýtingunni réðst 
að verulegum hluta á fjármálalegri getu manna. Að jafnaði skipti miklu máli 
fyrir þann sem vildi hefja fiskveiðar í atvinnuskyni að fá fé lánað ella gæti 
ekki orðið af atvinnurekstrinum. Þegar atvinnurekstur af því tagi var hafinn 
höfðu lánveitendur þessara atvinnurekenda verulega hagsmuni af því að þeir 
gætu stundað sína atvinnustarfsemi til að standa undir greiðslu afborgana og 
vaxta. Í þessu samhengi má ekki heldur gleyma að hið opinbera, ríki og 
sveitarfélög, höfðu umtalsverð ítök í íslenskum sjávarútvegi um langt árabil, 
bæði sem eigendur fiskiskipa og sem lánveitendur.  
Á meðan almannaréttur til fiskveiða var við lýði á Íslandi voru með 

ýmsum hætti sköpuð atvinnutækifæri í litlum sjávarplássum og ef reksturinn 
gekk þar illa litu margir svo á að sjálfsagt væri að fá lánafyrirgreiðslu til að 
halda atvinnustarfseminni áfram eða hefja starfsemi á ný. Fiskvinnslustöðvar 
voru víða reistar og staða sjómannsins var talin sterk í samfélaginu. Litið var 
gjarnan upp til aflaskipstjóra og aflamagnshugsunarháttur var undirstaða 
frumkvæðis í sjávarútvegi.13  
Framangreindar hugleiðingar eiga bærilega við stjórnkerfi fiskveiða á 

Íslandi fram til 1990 og í því samhengi er rétt að spyrja eftirfarandi 
spurninga: Hvernig átti að tryggja að nægilega mikið væri eftir af fiski í sjó ef 
stundaðar væru lítt heftar fiskveiðar í atvinnuskyni? Ef langvarandi afla-
brestur yrði, eins og átti sér stað með norsk–íslensku síldina, hvernig átti þá 
að rétta hlut þeirra sem höfðu fjárfest í atvinnutækjum í sjávarútvegi? 
Hvernig átti við slíkar aðstæður að vernda hagsmuni lánveitenda þeirra? 
Getur sjávarútvegur tryggt blómlega byggð við sjávarsíðuna ef lítið er eftir af 
fiski sjó? Hverjir hafa ávallt borið ábyrgð á að setja sjávarútvegi umgjörð svo 
að fiskveiðiauðlindin yrði í senn vernduð og nýtt? Voru það ekki handhafar 
löggjafarvalds og framkvæmdavalds sem báru þá ábyrgð í krafti valdheimilda 

                                                           
12  Sjá nánar umfjöllun um grundvallaratriði fiskihagfræðinnar m.a. í eftirfarandi ritum: 

Rögnvaldur Hannesson: The Privatization of the oceans. London 2004, bls. 44–51; Sveinn 
Agnarsson: „Stjórnun fiskveiða á Íslandi.“ Í ritinu Fylgiskjal 2 með áliti auðlindanefndar. 
Reykjavík 2000, bls. 129–132. 

13  Sjá nánar Helgi Áss Grétarsson: Réttarsaga fiskveiða frá landnámi til 1990, bls. 196–198. 
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sinna? Ef þeir aðilar kusu að setja reglur um virkt stjórnkerfi fiskveiða, var þá 
hægt að setja það á fót með hvaða hætti sem var? Gat ríkisvaldið skilgreint 
fiskveiðiréttindi sem sína eign og komið þeim svo í verð? Voru engar laga-
legar eða pólitískar hindranir fyrir slíku? Gat ríkisvaldið auðveldlega litið 
framhjá hagsmunum þeirra sem höfðu fram að því tímamarki fjárfest í 
atvinnutækjum til að stunda fiskveiðar í atvinnuskyni og aflað sér þannig 
þekkingar á atvinnustarfseminni?  
Þessar spurningar eru settar fram til að undirstrika það grundvallaratriði 

að þegar almannarétti til fiskveiða er varpað fyrir róða þá þarf að ná pólitísku 
samkomulagi um annað stjórnkerfi fiskveiða. Slíkt samkomulag gæti orðið til 
þess að ríkisvaldið eignaðist fiskveiðiréttindi og fénýtti þau réttindi með leigu 
eða sölu. Önnur leið við að leysa viðfangsefnið er að skilgreina fiskveiðirétt 
aðila í hinu nýja stjórnkerfi fiskveiða sem höfðu fram að því beina atvinnu-
hagsmuni af fiskveiðum. Báðar þessar leiðir sem og aðrar hafa sína kosti og 
galla.  

2.3 Nokkrar staðreyndir um íslenska fiskveiðistjórn 
Síðan 1. janúar 1991 hefur verið nauðsynlegt að hafa umráð fiskiskips með 
veiðileyfi til þess að geta stundað fiskveiðar í atvinnuskyni á Íslandsmiðum. 
Þegar veiðum er stjórnað með leyfilegum heildarafla er þess fyrir utan 
nauðsynlegt að hafa umráð aflaheimilda. Síðarnefndi þátturinn má segja að sé 
grundvöllur íslenska aflamarkskerfisins (kvótakerfi) en það kerfi byggir 
jafnframt á að aflahlutdeild (langtímakvóti) og aflamark (skammtímakvóti) 
séu einstaklingsbundin og framseljanleg réttindi.14 Til einföldunar vísar kerfi 
af þessum toga til tvenns: 1) Að leyfilegt heildaraflamagn (heildarkvóti) sé 
fyrirfram ákveðið á afmörkuðu tímabili. 2) Að heildarkvótinn renni til 
tiltekinna aðila sem hafa langtímabundinn rétt til að nýta tiltekið hlutfall af 
heildarkvótanum á hverjum tíma og þessi hlutfallslegi réttur (kvóti) sé 
framseljanlegur. Frá og með 2002 hafa meginreglur þessa kerfis verið við lýði 
við stjórn veiða á norsk–íslensku síldinni. 
Réttindi, sem leiða af umráðum veiðileyfa og aflaheimilda, eiga með 

ýmsum hætti rætur sínar að rekja til tímabundinnar stöðu eigenda fiskiskipa, 
þ.e. veiðileyfum og aflaheimildum hefur verið úthlutað miðað við stöðu 
eigenda fiskiskipa á ákveðnum tímapunkti. Réttindin hafa jafnan verið skil-

                                                           
14  Aflahlutdeild er afmarkað og ótímabundið prósentuhlutfall í heildaraflamarki 

(heildarkvóti) hverrar tegundar á meðan aflamark er það aflamagn sem má veiða á einu 
fiskveiðiári. Þetta má skýra nánar með einföldu dæmi: Útgerðin A hefur umráð 10% 
aflahlutdeildar í síld. Á fiskveiðiárinu X er úthlutað heildaraflamark 100.000 tonn í síld. A 
fær því úthlutað 10.000 aflamarki á fiskveiðiárinu X.  
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greind í samræmi við einskonar hefðarsjónarmið, þ.e. yfirleitt hefur verið 
miðað við aflareynslu skipa á ákveðnum viðmiðunarárum. Kveðið var á um 
þessa aðferð við úthlutun fiskveiðiréttinda í upphafi árs 1984 og þróuðust 
þau réttindi þar til að lög um stjórn fiskveiða nr. 38/1990 komu til fram-
kvæmda 1. janúar 1991. 15 Síðan þá hafa fjölmargar breytingar verið gerðar á 
lögum um stjórn fiskveiða sem hafa m.a. leitt til þess að ákveðið hlutfall af 
aflaheimildum í nokkrum tegundum nytjastofna hafa verið færðar til á milli 
hópa eigenda fiskiskipa og þá aðallega frá útgerðum stærri skipa til útgerða 
smærri skipa. Þrátt fyrir þetta hefur því grundvallaratriði ekki verið breytt að 
úthlutun aflamarks á hverju ári einskorðast við afmarkaðan hóp eigenda 
fiskiskipa sem eiga rétt til þessarar úthlutunar á grundvelli ýmissa lagareglna 
en þó fyrst og fremst samkvæmt ákvæðum um aflahlutdeild. Með gildistöku 
laga um fiskveiðar utan lögsögu Íslands nr. 151/1996 styrktist þetta grund-
vallaratriði en samkvæmt þeim lögum renna veiðileyfi til tiltekinna eigenda 
fiskiskipa og aflahlutdeildum í einstökum tegundum, þar sem heildarafli er 
takmarkaður, skal úthlutað til þeirra samkvæmt aflareynslu. 
Með dómi Hæstaréttar Íslands í veiðileyfamálinu, sbr. Hrd. 1998, bls. 

4076, var talið að þágildandi 5. gr. fiskveiðistjórnlaganna bryti í bága við 
jafnræðisákvæði stjórnarskrárinnar eins og bæri að túlka hana með hliðsjón af 
atvinnufrelsisákvæði stjórnarskrárinnar. Með dómi Hæstarréttar Íslands í 
Vatneyrarmálinu, sbr. Hrd. 2000, bls. 1534 (mál nr. 12/2000) taldi meirihluti 
réttarins að úthlutun aflaheimilda í íslenska fiskveiðistjórnkerfinu stæðist 
ákvæði stjórnarskrárinnar um jafnræði og atvinnufrelsi en minnihluti réttarins 
var á annarri skoðun. Það var mat meirihluta mannréttindanefndar Sameinuðu 
þjóðanna í áliti frá árinu 200716 að úthlutun aflaheimilda í íslenska fiskveiði-
stjórnkerfinu bryti gegn almennri jafnræðisreglu 26. gr. alþjóðlegs samnings 
um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi.  
Það er mat greinarhöfundar að framangreindir dómar Hæstaréttar og álit 

mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna hafi byggst á ófullnægjandi 
þekkingu á lagalegum staðreyndum um íslenska fiskveiðistjórnkerfið. Það er 
því skoðun greinarhöfundar að fordæmisgildi þessara dóma og álits mann-
réttindanefndarinnar sé takmarkað. Að svo stöddu verður þetta mat 

                                                           
15  Úthlutun aflahlutdeildar í mikilvægustu tegundum nytjastofna byggðist í upphafi á 

bráðabirgðaákvæðum laga um stjórn fiskveiða nr. 38/1990. Skipting aflahlutdeildar í 
tegundum sem voru kvótasettar eftir 1. janúar 1991 hafa grundvallast á þriggja ára 
veiðireynslu, sbr. upphafleg 1. mgr. 8. gr. laga um stjórn fiskveiða nr. 38/1990, sbr. nú 1. 
mgr. 9. gr. laga um stjórn fiskveða nr. 38/1990. 

16  Álit mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna frá 24. október 2007 í máli Erlings Sveins 
Haraldssonar og Arnar Snævars Sveinssonar gegn íslenska ríkinu nr. 1306/2004.  
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greinarhöfundar ekki rökstutt nánar.17 Á hinn bóginn verður því haldið fram 
í þessari grein að þegar virkt stjórnkerfi fiskveiða er tekið upp sé málefnalegt 
við úthlutun fiskveiðiréttinda að miða við tímabundna stöðu þeirra aðila sem 
höfðu mestra fjárhagslegra hagsmuna að gæta við að stunda fiskveiðar í 
atvinnuskyni. Í því skyni að gera umfjöllunina skýrari verður sett fram 
almenn kenning um efnið.  

2.4 Kenning um stjórn fiskveiða, jafnræði og atvinnufrelsi 
Kenning greinarhöfundar um stjórn fiskveiða, jafnræði og atvinnufrelsi er í 
fimm liðum:  
i) Frjáls og óheft nýting fiskveiðiauðlindarinnar er ekki forsvaranleg 

gagnvart sjónarmiðum um sjálfbærar og arðbærar fiskveiðar í atvinnuskyni. 
Hartnær útilokað er að vernda nytjastofna og nýta þá með hagkvæmum hætti 
ef þessi regla er lögð til grundvallar við stjórn fiskveiða.  
ii) Þegar breyta þarf reglunni um frjálsar og óheftar fiskveiðar á slík 

lagasetning sér ekki stað í efnahagslegu, pólitísku eða félagslegu tómarúmi. Í 
krafti eldra reglna gerðu margir fjárhagslegar ráðstafanir í því augnamiði að 
stunda fiskveiðar í atvinnuskyni. Fjármálastofnanir veittu einnig þessum 
aðilum lán til að geta stundað þessa atvinnustarfsemi. Við upptöku nýs kerfis 
við stjórn fiskveiða er nærtækt og eðlilegt að líta til þessara hagsmuna, ekki 
síst vegna þess að fram að því höfðu aðrir aðilar eingöngu óbeina hagsmuni 
af því að stunda fiskveiðar í atvinnuskyni.  
iii) Framsal fiskveiðiréttinda þarf að vera heimilt til að auka líkur á að 

fiskveiðar í atvinnuskyni séu hagkvæmar.18  

                                                           
17  Um þessa tvo dóma Hæstaréttar var ítarlega fjallað í riti greinarhöfundar, Réttarsaga 

fiskveiða frá landnámi til 1990, bls. 210–214. Í óbirtri grein eftir greinarhöfund, „Úthlutun 
þorskveiðiheimilda 1984–2007: Lagalegar staðreyndir eða staðalímyndir?“ verða þessa 
skoðanir höfundar nánar rökstuddar. Greinin verður birt í Lögberg II, rit Lagastofnunar 
Háskóla Íslands. Ritið kemur væntanlega út í lok ársins 2008.  

18  Sjá hér t.d. Nefnd um mótun sjávarútvegsstefnu: Skýrsla til sjávarútvegsráðherra. Reykjavík 
1993, bls. 158; Auðlindanefnd: Álitsgerð, Reykjavík 2000, bls. 33.  



90  Helgi Áss Grétarsson  

  

iv) Mynda þarf kerfi lagalegra réttinda við stjórn fiskveiða sem er hliðstætt 
eignarréttarskipulagi, a.m.k. í hagrænum skilningi.19  
v) Dómstólar eiga að fara varlega í að endurmeta ákvarðanir löggjafans 

um hið virka stjórnkerfi fiskveiða á grundvelli sjónarmiða um jafnræði og 
atvinnufrelsi.  

2.5 Hugleiðingar og rökræður um kenninguna 

Rétt er að taka fram að með framangreindri kenningu er ekki tekin afstaða til 
þess hvort fiskveiðirétturinn skuli skilgreindur eftir aflamagni, veiðitíma, 
hafsvæðum eða öðrum atriðum. Kjarninn er einfaldlega sá að tryggja þarf 
verndun auðlindarinnar samtímis því sem hún er nýtt. Afar erfitt er að koma 
á breyttu skipulagi við fiskveiðar í atvinnuskyni nema að virt séu réttindi 
þeirra sem höfðu beinna fjárhagslegra hagsmuna að gæta í eldra skipulagi 
fiskveiða. Því ætti það að vera málefnalegt sjónarmið að afmarkaður hópur 
manna, sem hefur hagsmuni af fiskveiðum í atvinnuskyni áður en slíkt kerfi 
er tekið upp, fái án endurgjalds tiltekinn fiskveiðirétt í upphafi hins nýja 
kerfis en aðrir ekki. Þeir sem vilja hefja síðar fiskveiðar í atvinnuskyni verða 
einfaldlega að greiða fyrrnefnda hópnum gjald til að geta stundað fiskveiðar í 
atvinnuskyni.  
Nú má spyrja, er þessi lausn við stjórn fiskveiða sanngjörn? Er það ekki 

ósanngjarnt að aðilar á tilteknum tíma fái fiskveiðiréttindum úthlutað án 
endurgjalds en þeir sem vilja stunda atvinnustarfsemina síðar þurfi að kaupa 
réttindin af þeim? Er það ekki óréttlátt að þeir sem fái réttindunum úthlutað í 
upphafi geti framselt þau og þá jafnvel með miklum hagnaði? Eiga aðilar í 
hinu nýja kerfi að geta hagnýtt sér ávinning kerfisins til hins ýtrasta, t.d. með 
því að sitja einir að veiðum á tegundum nytjastofna sem hafa eftir upptöku 
kerfisins náð sér á strik? 
Að mati greinarhöfundar verður að setja þessar spurningar um réttlæti í 

samhengi við aðra valkosti við stjórn fiskveiða. Sá valkostur t.d. að ríkið selji 

                                                           
19  Verðlagning takmarkaðra gæða er undirstöðuatriði í hagfræði. Sé auðveldlega hægt að 

framselja skilgreint verðmæti myndast verð á markaði. Þrátt fyrir þessa eiginleika 
verðmætisins kann að leika vafi á hvort það sé eign í skilningi stjórnarskrárinnar, sbr. 
ágreiningur um eignarréttarlega stöðu aflaheimilda í íslenska fiskveiðistjórnkerfinu. Kjarni 
málsins hér er að hið virka fiskveiðistjórnkerfi grundvallast á svipuðum lögmálum og 
hefðbundið eignarréttarskipulag, þ.e. eigandi fiskveiðiréttinda getur nýtt sér réttindin, haft 
umráð þeirra og útilokað aðra frá nýtingu þeirra. Sjá hér einnig eftirfarandi ummæli í 
skýrslu svokallaðrar Tvíhöfðanefndar frá árinu 1993: „Allar þær leiðir [við stjórn fiskveiða, 
innsk. greinarhöfundar] sem líklegar eru til að skapa nokkurn fiskveiðiarð byggjast í reynd 
á ígildi eignarréttarskipanar á veiðiréttinum eða fiskimiðunum.“ Sjá Nefnd um mótun 
sjávarútvegsstefnu: Skýrsla til sjávarútvegsráðherra, bls. 159.  
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eða leigi fiskveiðiréttindin í upphafi hefur að öllum líkindum í för með sér að 
fjölmargir aðilar sem stundað höfðu fiskveiðar í atvinnuskyni, gætu ekki 
orðið sér úti um þessi réttindi. Það hefði væntanlega leitt til fjárhagsvandræða 
viðkomandi aðila sem og lánadrottna þeirra. Slíkt gæti haft þá þegar afdrifa-
ríkar afleiðingar fyrir viðkomandi aðila sem og fjölmarga aðra. Atvinnulíf 
ófárra byggðarlaga gæti orðið fyrir höggi vegna þess að búið væri að útiloka 
þá sem gerðu þar áður út.  
Í stað þess að fiskveiðiréttindi væru bundin aðilum sem gerðu út fisk-

veiðar í atvinnuskyni fyrir upptöku hins virka stjórkerfisins mætti tengja 
réttindin við byggðarlög. Fiskveiðiréttindi í slíku kerfi gætu til lengri tíma 
stöðvað þróun í átt til hagkvæmni við stjórn fiskveiða. Hvernig ætti t.d. að 
bregðast við ef aðilar í einstökum landshlutum gætu ekki rekið þessa 
atvinnustarfsemi með fullnægjandi hætti og yrðu gjaldþrota? Hver ætti þá að 
fá fiskveiðiréttindin? Ættu skattborgararnir að greiða þá með 
atvinnugreininni til að halda fiskveiðiréttindunum innan einstakra landshluta 
og byggðarlaga? Er slíkt skipulag líklegt til að tryggja trausta atvinnu og 
byggð í landinu?  
Þegar litið er til þess hversu vandasamt það er að koma virku stjórnkerfi 

fiskveiða á fót er það mat greinarhöfundar að spurningar um réttláta 
úthlutun fiskveiðiréttinda í upphafi hafi minna gildi í samanburði við mikil-
vægi þess að koma kerfinu á. Á margan hátt er það nærtæk leið til að koma 
slíku kerfi á fót að virða hagsmuni þeirra sem höfðu valið sér það hlutskipti 
að stunda fiskveiðar í atvinnuskyni fyrir upptöku kerfisins. Virkni slíks kerfis 
byggir á að enginn nýr aðili geti hafið fiskveiðar í atvinnuskyni nema með því 
að eiga kaup við þá sem fengu réttindunum úthlutað í upphafi. Sé vikið frá 
þeirri skipan í verulegum mæli er dregið úr þeim eiginleikum kerfisins að það 
sé ígildi eignarréttarskipulags. Af þessum sökum er það æskilegt til lengri tíma 
að þeir sem vilja hefja fiskveiðar í atvinnuskyni eftir upptöku kerfisins verði 
að kaupa sér fiskveiðirétt. Þeir verða einfaldlega aðlaga sig að þeim að-
stæðum rétt eins og fjölmargir aðilar aðlöguðu sig að þeim rekstrarskilyrðum 
sem ríktu á meðan sóknin í auðlindina var frjáls og óheft. 
Framangreindar bollaleggingar kunna að hafa takmarkað vægi. Lagalega 

getur skipt meira máli að upptaka virkrar fiskveiðistjórnar þarfnast atbeina 
löggjafans og því er upptaka kerfisins gjarnan lituð af pólitískum mála-
miðlunum. Verði sú leið valin, að úthluta fiskveiðiréttindum til tiltekins hóps 
manna vegna atvinnuhagsmuna þeirra fyrir upptöku kerfisins, er sú leið á 
engan hátt ómálefnaleg eða óeðlileg í samanburði við aðra valkosti sem í 
boði eru. Þessi aðferð við ákvörðun fiskveiðiréttinda á því í grundvallar-
atriðum að standast lagalega jafnræðisreglu. Að mati greinarhöfundar er það 
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ekki í verkahring dómstóla að ógilda leikreglur á þessu sviði á grundvelli 
sjónarmiða um jafnræði og atvinnufrelsi nema í þröngum undantekningar-
tilvikum.  

3. Líffræðileg saga norsk-íslenska síldarstofnsins 

Á fyrri helmingi 20. aldar höfðu ófáir fiskifræðingar áhyggjur af ástandi 
botnfisktegunda20 enda höfðu þá stórtækar tog– og dragnótaveiðar verið 
stundaðar um nokkurt skeið. Hins vegar er athyglisvert að virtir fiski-
fræðingar á 5. áratug 20. aldar og jafnvel síðar töldu að uppsjávartegundum21 
eins og síld væri lítil hætta búin af veiðum.22 Þetta mat fiskifræðinga stafaði 
sjálfsagt af gnægð síldar í sjónum og hversu veiðitæknin var enn frumstæð.23 
Reyndin varð hins vegar sú að á sjötta og sjöunda áratug 20. aldar þróaðist 
tæknin í síldveiðum á ótrúlegum hraða samhliða því sem að öflugum síld-
veiðiskipum fjölgaði ört. Fáir sáu þó fyrir að með þessu yrði hætta á að 
síldveiðistofnum yrði útrýmt og myndaðist m.a. af þeim sökum engin 
samstaða um að takmarka þyrfti annað hvort sóknargetu síldveiðiskipa eða 
koma á heildaraflatakmörkunum í síldveiðum.  
Um miðja 20. öld var hafið yfir allan vafa að við Ísland veiddust þrír 

síldarstofnar, tveir íslenskir og einn norsk–íslenskur.24 Annar íslenski síldar-
stofninn nefnist sumargotssíld og hinn vorgotssíld.25 Þessir stofnar voru þó 
                                                           
20  Botnfiskar eða bolfiskar eru þær tegundir fiska sem lifa við botn sjávar. Mikilvægustu 

tegundirnir af því tagi eru þorskur, ýsa, ufsi, karfi, og steinbítur. 
21  Uppsjávartegundir eru tegundir nytjastofna sem halda sér yfirleitt nærri yfirborði sjávar og 

halda sig gjarnan í torfum. Síld, loðna og kolmunni eru nytjastofnar sem eru 
uppsjávartegundir.  

22  Sjá hér eftirfarandi ummæli í grein Jakobs Jakobssonar: „Um síld og síldveiði“. Ægir 1979, 
bls. 191: „Þegar almenn umræða um ofveiði fiskstofna hófst fyrir 4–5 áratugum beindist 
hún eingöngu að botnlægum fiskum eins og ýsu, þorski og skarkola. Engan grunaði þá að 
uppsjávarfiskar, t.d. síldin, væri í nokkurri hættu. Síldarmergðin var talin svo mikil, að 
veiðarnar skiptu nánast engu máli fyrir vöxt og viðgang stofnsins. Sögur um svartan sjó af 
síld fyrir öllu Norðurlandi eru vel þekktar að ekki sé minnst á vaðandi síld á öllu hafinu frá 
Færeyjum að Langanesi.“  

23  Sjá nánar Jakob Jakobsson: „Veiðarfæri og veiðitækni“. Í ritinu Silfur Hafsins – Gull Íslands 
– Síldarsaga Íslendinga 2. bindi, Reykjavík 2007, bls. 241–280. Stutta lýsingu á þróun 
veiðitækninnar hjá síldveiðiflotanum frá lokum 19. aldar til 1970 má finna í riti 
greinarhöfundar: Réttarsaga fiskveiða frá landnámi til 1990, bls. 68–69. 

24  Sjá nánar Sigfús Jónsson: Sjávarútvegur Íslendinga á tuttugustu öld. Reykjavík 1984, bls. 77–78. 
25  Þessir stofnar voru taldir alíslenskir vegna þess að þeir hrygndu báðir á Íslandsmiðum. 

Eins og norsk–íslensk síldin hrundu þeir á 7. áratug 20. aldar og talið er að vorgotssíldinni 
hafi verið útrýmt en það tókst að bjarga sumargotssíldinni og hefur ástand þess stofns 
verið talið gott sl.20 ár.  
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ávallt litlir í samanburði við norsk–íslenska síldarstofninn en talið er að 
hrygningarstofn þeirrar tegundar hafi numið 14 milljónum tonna árið 1950. 26 
Þessi risavaxni stofn hafði sérstakt göngumynstur sem leiddi til þess að hann 
var veiddur í atvinnuskyni af mörgum ríkjum.27 Talið er að fyrir árið 1965 
hafi stofninn hrygnt á hafsvæðum við Vestur–Noreg eða Norður–Noreg á 
tímabilinu febrúar til apríl. Að lokinni hrygningu fór hrygningarstofninn í 
ætisleit vestur og norður á bóginn. Þegar síldin hafði fengið að borða nóg yfir 
sumarið leitaði hún að vetrarsetursstöðvum sem að jafnaði voru um 40–70 
sjómílur út af Austfjörðum eða í sunnanverðum Austur–Íslandsstraumnum. 
Á vetursetustöðvunum fastaði28 síldin og þegar vetursetu var lokið hélt 
stofninn á hrygningarslóðir.29  
Sennilega hefur ofveiði30 árin fyrir og eftir 1965 sem og mikil kólnun 

sjávar á tímabilinu 1967–1970 leitt til þess að stór hluti norsk–íslensku 
síldarinnar komst ekki á hrygningarslóðir á síðustu árum 7. áratugarins. 
Norðmenn veiddu á sama tíma mikið magn smásíldar á hrygningarslóð.31 
Þessir þrír samverkandi þættir ollu sennilega hruni norsk–íslenska síldar-
stofnsins undir lok sjöunda áratugar 20 aldar.32  

                                                           
26  Sjá Jakob Jakobsson: „Helstu síldarstofnar“, bls. 211. Birt í ritinu Silfur Hafsins – Gull 

Íslands – Síldarsaga Íslendinga 1. bindi. Reykjavík 2007, bls. 197–288. Sjá einnig „Ástand 
nytjastofna 2007/08 og aflahorfur 2008/09“, bls. 69. Hafrannsóknarstofnun. Reykjavík 2008. 

27  Íslendingar, Norðmenn og Sovétmenn veiddu aðallega stofninn. 
28  Það er eitt einkenni síldartegunda að geta fastað um langt skeið. Sjá nánar um ástæður 

þess í ritgerð Jakobs Jakobssonar: „Helstu síldarstofnar“, bls. 200.  
29  Norsk–íslenska síldin hefur mörg önnur sérkenni sem æskilegt er að kunna skil á: „Norsk–

íslenska síldin verður yfirleitt kynþroska og hrygnir í fyrsta skipti þegar hún hefur náð 28–
29 sentimetra lengd. Þessari lengd nær síldin á aldrinum fjögurra til sjö ára, þannig að stór 
árgangur sem vex upp við mismunandi skilyrði verður smám saman kynþorska á fjögurra 
ára tímabili. Eftir að kynþroska er náð dregur úr vaxtarhraða eins og hjá öðrum fiskum. 
Algengt er að síld úr þessum stofni verði 36–42 sentimetra löng. Stærsta síld sem vitað er 
til að veiðst hafi var 46 sentimetra löng og vó 760 grömm. Hún veiddist árið 1955 á 
Skjálfandaflóa. Norsk–íslenska síldin verður oft 15–20 ára gömul og getur því náð hærri 
aldri en síld af öðrum stofnum.“ Jakob Jakobsson: „Helstu síldarstofnar“, bls. 206. 

30  Á tímabilinu 1951–1969 er talið að yfir 1,1 milljón tonna af norsk–íslenskri síld hafi verið 
veidd að meðaltali á ári. 

31  Í skýrslu Síldarútvegsnefndar fyrir starfsárið 1970–1971 var fjallað um hrun norsk–
íslenska síldarstofnsins og talið að „hinar gegndarlausu veiðar Norðmanna á smásíld við 
Norður–Noreg árin á undan, [hafi átt] án efa verulegan þátt í eyðingu þessa verðmætasta 
síldarstofns Atlantzhafsins.“ Sjá Starfsemi Síldarútvegsnefndar 1960–1998. Reykjavík 2001, bls. 
145. 

32  Sjá Jakob Jakobsson: „Gátan um Íslandssíldina“. Birt í ritinu Silfur Hafsins – Gull Íslands – 
Síldarsaga Íslendinga 2. bindi. Reykjavík 2007, bls. 237–239. Árið 1970 mældist stofninn 30 
þúsund tonn að stærð, sbr. Jakob Jakobsson: „Helstu síldarstofnar“, bls. 213; „Ástand 
nytjastofna 2007/08 og aflahorfur 2008/09“, bls. 69.  
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Gönguvenjur norsk–íslensku síldarinnar gjörbreyttust eftir hrunið í lok 7. 
áratugar 20. aldar og í rúma tvo áratugi (1970–1993) fór stofninn vart út fyrir 
norska landgrunnið.33 Stofninn hrygndi þá einkum út af Mæri og leitaði ætis 
norður með strönd Noregs. Eftir hrygningu sneri stofninn svo aftur á nýjar 
vetursetustöðvar við Lófóten þegar haustaði. Framan af þessu tímabili var 
hrygningarstofninn að jafnaði um eða undir hálfri milljón tonna að stærð. Á 
tímabilinu 1970–1984 stunduðu Norðmenn eingöngu veiðar úr norsk–
íslenska síldarstofninum en á tímabilinu 1985–1993 bættust Rússar (Sovét-
menn 1985–1991) í hópinn.34 Það var sameiginlegt markmið Norðmanna og 
Rússa að stærð hrygningarstofnsins yrði 2,5 milljón tonna og leiðin til að ná 
því markmiði var að takmarka heildarafla og vernda ungsíld. Þessar aðgerðir 
skiluðu hægt og sígandi árangri og var stofninn orðinn um fjórar milljónir 
tonna árið 1990.  
Árgangar norsk–íslenska síldarstofnsins frá 1991 og 1992 voru allstórir og 

við enn frekari stækkun stofnsins dugði ætið ekki lengur fyrir hann á norska 
landgrunninu. Göngumynstur hans breyttist þó að hann hafi hrygnt sem fyrr 
við strendur Vestur Noregs. Frá hrygningarstöðvum fór hann út á rúmsjó og 
síðan árið 1994 hefur hann í öllum meginatriðum farið um fimm hafsvæði, 
þ.e. annars vegar verið í efnahagslögsögum Noregs, Íslands, Færeyja og fisk-
veiðilögsögu Jan Mayen og hins vegar á alþjóðlegu hafsvæði á milli Íslands, 
Færeyja, fiskveiðilögsögu Jan Mayen og Noregs sem kallast á íslensku 
Síldarsmugan.35 Fram til aldamótanna 2000 hafði stofninn að jafnaði vetur-
setur við Lofóten en á allra síðustu árum hefur hann fremur tekið sér 
vetursetu út á rúmsjó innan norsku efnahagslögsögunnar.36 Árið 2007 var 
talið að hrygningarstofninn næmi 12 milljónum tonna.37 

                                                           
33  Jakob Jakobsson: „Helstu síldarstofnar“, bls. 206. 
34  Á tímabilinu 1970–1984 veiddust af stofninum að meðaltali rúm 21.000 tonn á ári en á 

tímabilinu 1985–1993 veiddust að meðaltali rúm 141.000 tonn á ári. Á síðarnefnda 
tímabilinu veiddu Norðmenn uppistöðu aflans. Sjá Ástand nytjastofna 2007/2008 og 
aflahorfur 2008/2009, bls. 145 og ráðgjöf Alþjóðahafrannsóknarráðsins (ICES) nr. 9 2007 
um norsk–íslensku síldina sem hægt er að nálgast á vefslóðinni http://www.ices.dk/ 
committe/acom/comwork/report/2007/oct/her-noss%20Revised.pdf (9. september 
2008).  

35  Strangt til tekið nær þetta alþjóðlega hafsvæði einnig að mörkum norð–austur hluta efna-
hagslögsögu Grænlands.  

36  Jakob Jakobsson: „Helstu síldarstofnar“, bls. 206. 
37  Nytjastofnar sjávar 2007/2008 – aflahorfur 2008/2009, bls. 69. Á tímabilinu 1994–2007 

var ársaflinn úr norsk–íslenska síldarstofninum að meðaltali um milljón tonn, sbr. Ástand 
nytjastofna 2007/2008 og aflahorfur 2008/2009, bls. 145.  



Stjórnkerfi veiða á norsk-íslensku síldinni 1994-2007 95 

  

4. Hafréttarsamningurinn og 
úthafsveiðisamningurinn  

Í því skyni að fá yfirsýn yfir þær alþjóðlegu reglur sem gilda nú um stjórn 
veiða á deilistofnum, eins og norsk–íslenski síldarstofninn er, verða mikil-
vægum alþjóðlegum samningum gerð skil, annars vegar hafréttarsamningi 
Sameinuðu þjóðanna frá árinu 1982 (hann tók gildi 16. nóvember 1994) og 
hins vegar úthafsveiðisamningi Sameinuðu þjóðanna frá árinu 1995 (hann 
tók gildi 11. desember 2001). Segja má um fyrri samninginn að þar séu 
hafsvæði heimsins skilgreind eftir því hvort þau tilheyri efnahagslögsögum 
strandríkja eða tilheyra úthafinu ásamt því að nytjastofnar eru flokkaðir eftir 
útbreiðslu sinni og gerð. Úthafsveiðisamningurinn fjallar um tilteknar 
tegundir nytjastofna sem hægt er að veiða innan efnahagslögsagna strandríkja 
og á úthafinu, þ.e. samningurinn fjallar um skipulag veiða á deilistofnum og 
víðförulum nytjastofnum. 

4.1 Hafréttarsamningur Sameinuðu þjóðanna 
Með gerð hafréttarsamnings Sameinuðu þjóðanna árið 1982 var staðfest að 
efnahagslögsaga strandríkja væri að meginstefnu 200 sjómílur. Innan efna-
hagslögsögu strandríkis hefur það eitt rétt til að setja lög og framfylgja þeim 
varðandi nýtingu, verndun og stjórn lífrænna sem ólífrænna auðlinda, sbr. a–
liður 1. tl. 56. gr. hafréttarsamningsins. Til að stuðla að verndun lífrænna 
auðlinda innan efnahagslögsögunnar skal strandríki ákveða leyfilegan 
heildarafla á þeim og grípa til viðeigandi ráðstafana, á grundvelli bestu 
vísindalegu niðurstaðna sem því eru tiltækar, að tilveru þessara auðlinda í 
efnahagslögsögunni sé ekki stofnað í hættu með ofnýtingu, sbr. 1. og 2. tl. 61. 
gr. hafréttarsamningsins. Strandríkið skal ákvarða getu sína til að nýta hinar 
lífrænu auðlindir og dugi sú geta ekki til að veiða leyfilegan heildarafla hafa 
önnur ríki rétt á að nýta þessar auðlindir innan efnahagslögsögunnar þannig 
að leyfilegt heildaraflamagn veiðist, sbr. 2. tl. 62. gr. hafréttarsamningsins. Í 
framkvæmd hafa strandríki eins og Ísland, þar sem miklar fiskveiðar í 
atvinnuskyni eru stundaðar, bannað skipum annarra ríkja að veiða innan 
efnahagslögsögunnar en frá þeirri skipan hafa síðan verið gerðar undan-
tekningar með milliríkjasamningum.  
Samkvæmt 1. tl. 87. gr. hafréttarsamnings Sameinuðu þjóðanna er úthafið 

opið öllum ríkjum hvort sem þau eru strandríki eða landlukt ríki. Hagnýting 
úthafsins er þó háð skilyrðum hvað varðar fiskveiðar, sbr. e–liður 1. tl. 87. gr. 
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samningsins og 116.–120. gr. samningsins. Samkvæmt 116. gr. samningsins 
hafa öll ríki rétt til að láta ríkisborgara sína stunda veiðar á úthafinu að 
tilteknum skilyrðum uppfylltum, m.a. þeim að veiðarnar séu í samræmi við 
samningsbundnar skuldbindingar ríkisins og gætt sé að hagsmunum strand-
ríkja. Þannig ber ríkjum að taka sérstakt tillit til hagsmuna strandríkja, m.a. 
þegar nytjastofnar innan efnahagslögsögu þeirra fara á úthafið. Strandríki og 
ríki sem nýta auðlindir á úthafinu eiga að ná samkomulagi um heildarnýtingu 
nytjastofna sem fara á milli efnahagslögsögunnar og úthafsins, sbr. 2. tl. 63. 
gr. samningsins. Einnig er sú skylda lögð á ríki, einum sér eða í samstarfi við 
önnur ríki, að þær gripi til nauðsynlegra ráðstafana til að vernda hinar lífrænu 
auðlindir á úthafinu, sbr. 117. gr. samningsins. Nánar er svo kveðið á um 
samstarf ríkja um vernd og stjórn lífrænna auðlinda úthafsins í 118.–119. gr. 
samningsins.  
Samkvæmt ákvæðum hafréttarsamningsins má flokka nytjastofna með 

eftirfarandi hætti:  
i) Nytjastofnar sem halda sig eingöngu innan efnahagslögsögu strandríkja. 
Mælt er fyrir um verndun og nýtingu þeirra stofna í 61. og 62. gr. 
samningsins.  

ii) Nytjastofnar sem eru í efnahagslögsögu tveggja eða fleiri ríkja og/eða 
eru á aðlægu svæði á úthafinu, sbr. 63. gr. samningsins. Stofnar sem 
falla undir þennan flokk kallast deilistofnar. 

iii) Nytjastofnar sem eru miklar fartegundir og fara um margar efnahags-
lögsögur og eru á mörgum alþjóðlegum hafsvæðum, sbr. 64. gr. 
hafréttarsamningsins. Stofnar sem falla undir þennan flokk kallast 
víðförulir.38  

iv) Aðrir nytjastofnar, ársæknir sem sjósæknir. Ársæknir stofnar eru þeir 
nytjastofnar sem hrygna í ám en lifa meginþorra ársins í hafinu eins og 
t.d. lax. Hafsæknir stofnar eru nytjastofnar sem hrygna í hafi en lifa 
meginþorra ársins í ferskvatni, s.s. áll. Um þessar tegundir er fjallað í 
66. og 67. gr. samningsins.39 

Að framangreindu virtu er ljóst að það eru fyrst og fremst ákvæði sem 
lúta að deilistofnum sem skipta máli í því samhengi sem hér um ræðir enda 
er norsk–íslenski síldarstofninn deilistofn. Nánari ákvæði um stjórn veiða á 
deilistofnum er að finna í úthafsveiðisamningi Sameinuðu þjóðanna sem 
samþykktur var árið 1995. 

                                                           
38  Túnfiskstofnar eru algengustu tegundir víðförulla nytjastofna. 
39  Sjá nánar um þessa flokkun nytjastofna í riti Gunnars G. Schram: Hafréttur. Reykjavík 

2001, bls. 129–133. 
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4.2 Úthafsveiðisamningur Sameinuðu þjóðanna 

Þrátt fyrir samþykkt hafréttarsamningsins tókst oft á tíðum illa upp að 
vernda lífrænar auðlindir hafsins innan sem utan efnahagslögsögu strandríkja. 
Erfiðlega gekk að vernda deilistofna frá ofveiði. Það var hægt að stunda  
óheftar veiðar á úthafinu ef reglur settar af fánaríki skipsins komu ekki í veg 
fyrir það eða ef slíkum reglum af hálfu fánaskipsins var ekki fylgt eftir. Skipu-
lagið leiddi semsagt til þess að útgerðir fiskiskipa gátu skráð skipin þar sem 
þeim hentaði hverju sinni og í kjölfarið hafið veiðar á úthafinu. Þetta hafði í 
för með sér að meginreglan um frjálsa og óhefta nýtingu lifandi auðlinda 
sjávar hafði í reynd mest vægi við stjórn veiða á úthafinu. 
Í upphafi 10. áratugar 20. aldar fóru átök strandríkja við ríki sem 

stunduðu fiskveiðar á úthafinu harðnandi.40 Þessi átök kristölluðust í því að 
úthafsveiðiríki tóku að jafnaði ekkert tillit til þeirra hagsmuna strandríkja að 
vernda stofna sem hægt var að veiða bæði innan efnahagslögsögunnar og á 
úthafinu. Meðal annars af þessum sökum náðist samstaða um það á meðal 
ríkja heims að setja reglur um nýtingu deilistofna og víðförulla fiskstofna. 
Ráðstefna Sameinuðu þjóðanna um þetta efni hófst vorið 1993 og lauk með 
gerð úthafsveiðisamningsins árið 1995. Markmiðið með gerð samningsins 
var að tryggja langtímaverndun og sjálfbæra nýtingu deilistofna og víðförulla 
nytjastofna með virkri framkvæmd viðeigandi ákvæða hafréttarsamningsins, 
sbr. 2. gr. samningsins. Segja má að samningurinn sé nánari útfærsla á 
ákvæðum hafréttarsamningsins um fiskveiðar, sbr. 4. gr. úthafsveiði-
samningsins.  
Í 7. gr. úthafsveiðisamningsins er m.a. fjallað um samþýðanleika 

verndunar– og stjórnunarráðstafana. Strandríki skulu ásamt öðrum ríkjum 
annað hvort beint eða á vettvangi viðeigandi svæðisbundinna veiðistjórnar-
stofnana leitast við að koma sér saman um nauðsynlegar ráðstafanir til að 
vernda deilistofna, jafnt innan efnahagslögsagna strandríkja sem og á aðlægja 
úthafssvæðinu. Ráðstafanir strandríkja og úthafsveiðiríkja í þessu skyni skulu 
vera samþýðanlegar til að tryggja verndun deilistofna og víðförulla fiskistofna 
og stjórnun veiða úr þeim í heild sinni, sbr. 2. tl. 7. gr. úthafs-
veiðisamningsins. Til að hrinda þessu samstarfi í framkvæmd er kveðið á um 
tilhögun alþjóðlegs samstarfs um stjórn veiða á deilistofnum og á víðförulum 
fiskstofnum í III. hluta úthafsveiðisamningsins, sbr. 8.–16. gr. samningsins.  
Samkvæmt 8. gr. samningsins, skulu strandríki og úthafsveiðiríki á 

afmörkuðu hafsvæði í heiminum koma sér saman um samstarfsvettvang við 

                                                           
40  Sjá nánar Olav Schram Stokke: „Introduction“. Birt í ritinu Governing high seas fisheries– the 

interplay of global and regional regimes. New York 2001, bls. 1–3. 
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stjórn á veiðum fisktegunda sem eiga búsvæði innan og utan efnahags-
lögsögu strandríkja. Þessar veiðistjórnarstofnanir skulu hafa skilgreint 
samningssvæði í úthafinu. Réttur til að eiga aðild að svæðisbundnum veiði-
stjórnarstofnunum miðast við raunverulega hagsmuni af þeim veiðum sem 
fara fram á samningssvæði stofnunarinnar. Strandríki og úthafsveiðiríki, sem 
eiga aðild að svæðisbundinni veiðistjórnarstofnun, eiga ekki sjálfkrafa rétt til 
að veiða allar tegundir nytjastofna innan samningssvæðisins. Hafi ríki, sem 
raunverulega hagsmuni hafa af veiðum á tilteknum nytjastofnum, samið um 
stjórn veiða á þeim stofnum, tryggir það ekki öðrum aðildarríkjum hinnar 
svæðisbundnu veiðistjórnarstofnunar rétt til að veiða þær tegundir. Síðar-
nefndu ríkin verða eftir sem áður að hafa raunverulega hagsmuni af veiðum. 
41 Ríki sem hafa komið sér saman um stjórn veiða úr tilteknum stofni skulu 
ná samkomulagi um stjórnunaraðferðir og eftir atvikum skipta leyfilegum 
heildarafla á milli ríkja eða taka ákvörðun um sókn í stofninn, sbr. a–lið 10. 
gr. samningsins. Við ákvörðun um veiðiréttindi nýrra aðildarríkja að svæðis-
bundinni veiðistjórnarstofnun skal m.a. litið til ástands viðkomandi stofna, 
veiðihagsmuna einstakra ríkja, þarfa strandríkja og svo framvegis, sbr. 11. gr. 
samningsins. Fánaríki skips, sem engan veiðirétt hefur á samningssvæði 
svæðisbundinnar veiðistjórnarstofnunar, ber skylda til að virða reglur 
stofnunarinnar um vernd nytjastofna á úthafinu, m.a. um að veiðar án veiði-
réttinda séu ólöglegar.42  

4.3 Hugleiðingar um þýðingu hafréttarsamningsins og 
úthafsveiðisamningsins 
Eins og framan greinir má segja að verulegar breytingar hafa orðið á lagalegu 
skipulagi hafsvæða og stjórn fiskveiða. Þessar breytingar má að sönnu kalla 
byltingu. Í stað þess að frelsi til fiskveiða sé óskorað fyrir öll ríki, nánast að 
fjörusteinum strandríkja, hafa strandríkjum verið færðar til heimildir til að 
setja reglur um stjórn fiskveiða innan efnahagslögsögunnar. Á þessu víð-
feðma hafsvæði, sem efnahagslögsaga strandríkja er, hefur öðrum ríkjum að 
meginstefnu verið bannað að stunda fiskveiðar í atvinnuskyni. Frelsi til 
fiskveiða á úthafinu hefur einnig verið verulega þrengt með gerð úthafsveiði-
samnings Sameinuðu þjóðanna árið 1995. Á grundvelli samningsins hefur 

                                                           
41  Um þessi atriði er fjallað nánar í 8. gr. samningsins. 
42  Þessu ákvæði hefur verið erfitt að hrinda í framkvæmd sökum þess að þvingunarúrræði til 

að stöðva ólöglegar veiðar eru þunglamaleg, sbr. 21. og 22. gr. úthafsveiðisamningsins. 
Helsta ráðið sem veiðistjórnarstofnanir hafa gripið til er að setja skip, sem veiða ólöglegar 
á samningssvæði þeirra, á svartan lista og reyna með sameiginlegu átaki koma í veg fyrir að 
skipin geti auðveldlega landað ólögmætum afla.  
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skapast styrkari grundvöllur fyrir samstarfi ríkja á vettvangi svæðisbundinna 
veiðistjórnarstofnana. Þannig geta ríki, með samningum sín á milli og sem 
raunverulega hagsmuni hafa af nýtingu tiltekins nytjastofns, útilokað önnur 
ríki frá því að stunda veiðar úr þeim stofni, a.m.k. á meðan hann er á 
alþjóðlegu hafsvæði.  
Reynslan af stjórn veiða á deilistofnum á Norður–Atlantshafi bendir til að 

það sé lykilatriði að ríki ná samningum um heildarstjórn á veiðum til að 
líffræðileg markmið fiskveiðistjórnar geti náðst. Það dugar ekki eitt og sér þar 
sem veiðarnar þurfa jafnframt að vera stundaðar í samræmi við sjónarmið 
um sjálfbæra nýtingu og varúðarregluna. Bregðist hvorttveggja getur ástand 
stofna hrakað mjög.43 
Niðurstaðan af framangreindu er sú að samkvæmt gildandi þjóðarétti hafi 

forna meginreglan, um frjálsa og óhefta nýtingu á lifandi auðlindum sjávar, 
takmarkað vægi. Séu veiðar hins vegar lítt takmarkaðar hefur reglan þó áfram 
verulegt gildi. Ákvæði hafréttarsamningsins og úthafsveiðisamningsins hafa 
því fyrst og fremst raunhæfa þýðingu þegar stjórnkerfi fiskveiða er tekið upp 
sem með virkum hætti stuðlar að verndun nytjastofna.  

                                                           
43  Hér mætti nefna tvo dæmi þessu til stuðnings: 1) Úthafskarfi heldur sig á alþjóðlegu 

hafsvæði á Reykjaneshrygg en einnig innan grænlenskrar og íslenskrar efnahagslögsögu. 
Veiðum á úthafskarfa hefur ekki verið stjórnað með formlegu samkomulagi milli þeirra 
ríkja sem nýta stofninni. Lítið hefur verið farið eftir tillögum fiskifræðinga ICES um 
leyfilegan hámarksafla. Landaður heildarafli á hverju ári á tímabilinu 1993–2004 fór vel 
yfir 100.000 tonn. Síðan 2005 hefur landaður heildarafli lækkað hratt og var kominn niður 
í 64.000 tonn árið 2007. Fiskifræðingar ICES mæltu með engum veiðum á stofninum árið 
2007 og 20.000 tonna heildaraflamarki árið 2008. Sjá nánar Nytjastofnar sjávar 2007/2008–
aflahorfur 2008/2009, bls. 37–40. 2) Grálúða er stofn sem er aðallega innan íslenskrar og 
grænlenskrar efnahagslögsögu en ekkert samkomulag hefur verið við lýði um heildarstjórn 
veiða á tegundinni. Síðan 1984 hefur stofninn aðallega verið veiddur innan íslenskrar 
efnahagslögsögu en vægi Íslandsmiða fyrir grálúðuveiðar hefur minnkað á undanförnum 
árum. Á tímabilinu 1987–1990 veiddu íslensk skip mun meira magn af stofninum en 
fiskifræðingar mæltu með, t.d. var landaður heildarafli íslenskra skip af grálúðu 59.400 
tonn árið 1989 en bæði ráðgjöf fiskifræðinga sem og útgefið heildaraflamark nam 30.000 
tonnum. Síðan 1991 hefur árlegur heildarafli á stofninum verið meiri en fiskifræðingar 
hafa mælt með. Ástand stofnsins er nú talið mjög slæmt en árin 2006 og 2007 veiddust 
tæp 22.000 tonn hvort ár sem er minnsti landaður heildarafli af grálúðu síðan árið 1980. 
Sjá nánar Nytjastofnar sjávar 2007/2008–aflahorfur 2008/2009, bls. 41–42 og bls. 128.  
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5. Almennt um samstarf ríkja um fiskveiðar á 
Norðaustur-Atlantshafi  

Norsk–íslenska síldin heldur sig á Norðaustur–Atlantshafi og gegnir því 
Norðaustur–Atlantshafsfiskveiðinefndin (NEAFC) mikilvægu hlutverki sem 
svæðisbundin veiðistjórnarstofnun við stjórn veiða á tegundinni. Sögu 
þessarar stofnunar má rekja allt til 4. áratugar 20. aldar þó að hún hafi ekki 
verið formlega stofnuð fyrr en árið 1959.44 Við stækkun fiskveiðilandhelgi 
(síðar efnahagslögsaga) strandríkja á seinni helmingi 8. áratugar 20. aldar 
breyttist hlutverk fiskveiðinefndarinnar og nýr stofnsamningur var sam-
þykktur árið 1980 sem tók gildi 1982. Íslenskum stjórnvöldum var veitt 
heimild til að fullgilda þennan samning með setningu laga um aðild Íslands 
að samningi um framtíðarsamvinnu ríkja varðandi fiskveiðar á Norðaustur–
Atlantshafi nr. 68/1981.45 Helstu aðildarríki að stofnuninni eru auk Íslands, 
Norðmenn, Rússar, Evrópusambandið og Danmörk í umboði Grænlendinga 
og Færeyinga.  
Þar sem NEAFC hefur ekki heimildir til að skipta sér beint af fisk-

veiðistjórn innan efnahagslögsagna aðildarríkja, nema þá eftir beiðni strand-
ríkjanna sjálfra, þá hefur hlutverk nefndarinnar að nokkru leyti einskorðast 
við að vera vettvangur samráðs um stjórn fiskveiða á þeim úthafssvæðum 
sem tilheyra samningssvæði nefndarinnar. Nefndin hefur þó vald til að taka 
ákvarðanir sem eru bindandi að þjóðarétti. Í öllum aðalatriðum má skipta 
þeim úthafssvæðum sem falla undir samningssvæðið í fernt. Í fyrsta lagi er 
hafsvæði sem tilheyrir m.a. svokölluðum Reykjaneshrygg sem liggur sunnan 
við efnahagslögsögu Íslands. Í öðru lagi er áðurnefnd Síldarsmuga sem liggur 
milli efnahagslögsagna Noregs, Grænlands, Íslands, Færeyja og fiskveiði-
lögsögu Jan Mayen. Í þriðja lagi er það hin svokallaða Smuga í Barentshafi. Í 
fjórða lagi er það hafsvæði norðan Grænlands og Svalbarða sem liggur að  

                                                           
44  Sjá umfjöllun um sögu NEAFC: http://www.neafc.org/about/history.htm (9. september 

2008) 
45  Texta upphaflega stofnsamningsins er hægt að nálgast á íslensku í A–deild Stjórnartíðinda 

1981, bls. 203–214. Aðildarríki samningsins hafa komið sér saman um að breyta orðalagi 
samningsins að nokkru leyti á grundvelli tillagna frá ESB árið 2004 og Íslands árið 2006. 
Hægt er að nálgast samninginn svo breyttan á heimasíðu NEAFC en þær breytingar hafa 
ekki öðlast gildi enda hafa þær ekki verið fullgiltar í aðildarríkjunum.  
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norðurskautinu.46 
Samkvæmt 4. gr. samningsins skal nefndin leitast við rækja störf sín til að 

vernda nytjastofna og stuðla að bestu nýtingu þeirra. Þetta skal m.a. gert með 
stoð í traustustu vísindalegu ráðgjöf sem völ er á. Gæta skal varúðar-
sjónarmiða við stjórn fiskveiða.47 Nefndin er ályktunarbær um veiðar á 
tegundum innan efnahagslögsögu aðildarríkjanna sem og á úthafinu. Slíkar 
ályktanir geta t.d. lotið að reglum um: i) veiðarfæri, svo sem möskvastærð; ii) 
lámarksstærð fisks sem má hirða, landa og selja; iii) lokun veiðisvæða; iv) 
ákvörðun um hámarksafla og skiptingu hans milli samningsaðila og v) stjórn 
á sókn í nytjastofna og skiptingu á heildarsókn á milli samningsaðila. Um 
þessi verkefni NEAFC er fjallað nánar í 5.–7. gr. stofnsamningsins.  
Í framkvæmd skiptir sjálfsagt mestu máli að stofnunin hefur, síðan 

úthafsveiðisamningurinn var gerður, reynst heppilegur vettvangur fyrir 
aðildarríki til að ná samningum um stjórn veiða á einstökum nytjastofnum á 
samningssvæðinu. Starf nefndarinnar hefur að einhverju marki stuðlað að 
bættum samskiptum ríkja á milli og aukið líkur á skynsamlegri stjórn á 
heildarveiðum. Í því samhengi skiptir einnig máli að samkvæmt 14. gr. 
stofnsamningsins skal nefndin leita til Alþjóðahafrannsóknarráðsins (ICES) 
til að afla sér upplýsinga og ráðgjafar um ástand nytjastofna.  
ICES var stofnað árið 1902 og hefur síðan þá gegnt því hlutverki að 

rannsaka umhverfisaðstæður, lífríki sjávar og ástand nytjastofna á því 
hafsvæði sem stofnsamningur ráðsins kveður á um.48 Nú eru 20 ríki49 limir í 
ráðinu og leggja þau fram fjármagn til þess að rannsóknir á lífríki sjávar og 
ástandi nytjastofna geti farið fram. Bæði veitir ICES ráðgjöf um stjórn 
fiskveiða innan efnahagslögsagna strandríkja sem og vegna stofna sem 
veiðast á alþjóðlegum hafsvæðum innan samningssvæðis ráðsins. Einstök 
aðildarríki geta farið þess á leit að vísindamenn ICES skili af sér skýrslum um 
tiltekna nytjastofna eða veiti ráðgjöf um aðgerðir á ákveðnum hafsvæðum. 
                                                           
46  Á Reykjaneshrygg eru m.a. úthafskarfaveiðar stundaðar, síldveiðar eru stundaðar í Síldar-

smugunni og hægt er m.a. að stunda þorskveiðar í Smugunni í Barentshafi. Engar fisk-
veiðar í atvinnuskyni hafa verið stundaðar á svæðinu sem liggur norðan Grænlands og 
Svalbarða. 

47  Þessi regla, sem fékkst samþykkt að tillögu íslenskra yfirvalda árið 2006, hefur ekki hlotið 
gildi en væntanlega starfa ríkin eftir henni enda er hún í anda úthafsveiðisamnings 
Sameinuðu þjóðanna.  

48  Samkvæmt 2. gr. stofnsamnings ráðsins frá árinu 1962 skal ráðið veita ráðgjöf um lífríki 
sjávar í Atlantshafi og höfum sem liggja að því. Aðliggjandi höf í þessum skilning eru 
væntanlega Norðursjór ogEystrasalt. Meginverkefni ráðsins eru þó bundin við lífríkið í 
Norður–Atlantshafi. 

49  Ísland á aðild að ráðinu ásamt hinum Norðurlöndunum, Rússlandi, mörgum ríkjum 
Evrópusambandsins ásamt Kanada og Bandaríkjunum.  



102  Helgi Áss Grétarsson  

  

Eins og síðar verður vikið að hefur mat ICES á ástandi norsk–íslenska 
síldarstofnsins og ráðgjöf um leyfilegan heildarafla gegnt þýðingarmiklu 
hlutverki við framkvæmd nýtingarstefnunnar á tegundinni síðan árið 2001.    
 

6. Alþjóðlegt samstarf um stjórn veiða á norsk-
íslensku síldinni 1994-2007  

6.1 Stutt yfirlit 
Norðmenn og Rússar höfðu um nokkra ára skeið stjórnað veiðum á norsk–
íslensku síldinni með tvíhliða samkomulagi þar til að Íslendingar og 
Færeyingar hófu veiðar úr stofninum 1994. Evrópusambandið bættist svo í 
hóp veiðiþjóða árið 1995. Með samningi milli Norðmanna, Íslendinga, Rússa 
og Færeyinga frá árinu 1996 var heildarkvóti í tegundinni ákveðinn. Evrópu-
sambandið stóð fyrir utan þessa samninga og með miklum veiðum 
sambandsins árið 1996 jókst þrýstingur á að sambandið bættist í hóp ríkja 
sem veiddu úr stofninum á grundvelli sameiginlegrar veiðistjórnar. Frá árinu 
1997 hafa þessir fimm aðilar, strandríkin fjögur og Evrópusambandið, setið 
ein að veiðum á norsk–íslensku síldinni og stjórnað veiðum aðallega með 
heildarkvóta50 og skiptingu hans í landskvóta51. Hér á eftir verður aðallega 
fjallað um þróun heildarkvóta, hlutfallslegt vægi landskvóta og önnur atriði 
sem máli skipta, svo sem aðgang samningsaðila að efnahagslögsögum hvers 
annars.  

6.2 Um heildarkvóta og landskvóta 

Samtals veiddu íslensk skip rúmlega 21.000 tonn úr norsk–íslenska 
stofninum á árinu 1994 en Færeyingar tæp 3.000 tonn. Norðmenn og Rússar 
buðu Íslendingum og Færeyingum til samningaviðræðna um sameiginlega 
heildarstjórn á norsk–íslensku síldinni í upphafi árs 1995 en það slitnaði upp 
úr samningaviðræðum aðallega sökum deilna um skiptingu landskvóta úr 
stofninum.52 Í kjölfar þessa gerðu íslensk og færeysk yfirvöld samning sín á 
milli og gáfu út einhliða heildarkvóta í tegundinni fyrir sín fiskiskip eða 

                                                           
50  Heildarkvóti merkir hér árlegur leyfilegur heildarafli allra ríkja í norsk–íslensku síldinni. 
51  Landskvóti merkir hér árlegur leyfilegur heildarafli einstaks ríkis í norsk–íslensku síldinni. 
52  Íslensk og færeysk stjórnvöld töldu Norðmenn og Rússa ekki taka nægilegt tillit til 

hagsmuna sinna, sbr. Churchill: „Managing Straddling Fish Stocks in the North–East 
Atlantic: A Multiplicity of Instruments and Regime Linkages – But How Effective a 
Management?, bls. 242 og Alþt. 1995, A–deild, bls. 530–531. 
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samtals 250.000 lestir53 á árinu 1995. Samkvæmt samningnum var kvótanum 
á milli ríkjanna ekki fyrirfram skipt heldur var gert ráð fyrir að þegar 
helmingur kvótans hefði verið veiddur gæti annar hvor aðilinn óskað eftir 
viðræðum ef hann teldi að skipting aflans væri ósanngjörn í því skyni að 
tryggja sanngjarna skiptingu hans. 54 Viðbrögð Norðmanna og Rússa við 
samningnum urðu m.a. þau að banna löndun afla íslenskra og færeyskra 
skipa í sínum höfnum úr norsk–íslenska síldarstofninum.55  
Íslensk og færeysk stjórnvöld náðu samkomulagi sín á milli um stjórn 

veiða skipa sinna á norsk–íslensku síldarstofninum í byrjun febrúar 1996. 
Heildarkvótinn fyrir árið 1996 var ákveðinn 330 þúsund tonn vegna veiða 
íslenskra og færeyskra skipa og skyldu landskvótarnir skiptast í svipuðu 
hlutfalli og veiði ríkjanna var árið 1995, þ.e. Íslendingar áttu að fá um 74% 
kvótans en Færeyingar 26% kvótans. 56 Sjálfsagt hafa veiðar íslenskra og 
færeyskra skipa á árinu 1995 sem og ákvörðun þeirra um heildarkvóta árið 
1996 ýtt undir að samningar næðust á milli eyjanna tveggja og Norðmanna 
og Rússa.  
Samkomulag náðist í byrjun maí 1996 milli Norðmanna, Rússa, 

Íslendinga og Færeyinga um stjórn á veiðum þessara ríkja á norsk–íslensku 
síldinni vegna vertíðarinnar 1996 en Evrópusambandið stóð fyrir utan þessa 
samningagerð.57 Heildarkvótinn í tegundinni skiptist þannig að Norðmenn 
fengu tæp 63% kvótans, Íslendingar rétt rúm 17%, Rússar um 14%58 og 
Færeyingar tæp 6%.  

                                                           
53  Ein lest er eitt tonn. 
54  Samningurinn frá árinu 1995 lagði aðilum ekki þá skyldu á herðar að banna veiðar skipa 

sinna á úthafinu fyrr en heildaraflatakmarkinu væri náð. Sjá nánar Alþt. 1995, A–deild, bls. 
531. 

55  Íslensk skip veiddu rétt rúm 174.109 tonn árið 1995 en færeysk skip 57.084 tonn. 
Samkvæmt þessu veiddu íslensk skip 75,31% aflans en færeysk skip 24,69%. Jafnframt 
hófust veiðar Evrópusambandsins (ESB) á tegundinni þetta árið og námu þær 42.000 
tonnum. Sjá töflu 9.4.5.1 í ráðgjöf Alþjóðahafrannsóknarráðsins (ICES) nr. 9 2007 um 
norsk–íslensku síldina sem hægt er að nálgast á vefslóðinni http://www.ices.dk/ 
committe/acom/comwork/report/2007/oct/hernoss%20Revised.pdf (9. september 
2008).  

56  Þetta átti leiða til þess að landskvóti Íslands yrði 244 þús. tonn en landskvóti Færeyja 
86.000 lestir. Sjá nánar Alþt. 1995–1996, A–deild, bls. 3923.  

57  Hið formlega heiti samkomulagsins er: „Bókun um verndun, skynsamlega nýtingu og 
stjórnun veiða á norsk–íslenska síldarstofninum í Norðaustur–Atlantshafi.“ Sjá 
Alþingistíðindi 1996–1997, A–deild, bls. 4577–4585. Sjá einnig auglýsingu nr. 10/1996 
sem birt er í C–deild Stjórnartíðinda 1996.  

58  Samkvæmt sérstakri bókun skyldi Rússland ekki nýta 10.000 tonn af kvóta sínum til að 
vernda ungsíld í Barentshafi. Þetta hafði í för með sér lækkun heildarkvótans um 10.000 
tonn. Hlutfallslegt vægi annarra landskvóta en Rússlands jókst við þetta.  
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Evrópusambandið var andsnúið því að vera útilokað frá gerð samningsins 
og stunduðu fiskiskip frá sambandinu miklar veiðar á norsk–íslensku síldinni 
árið 1996.59 Norsk yfirvöld lögðu mikið kapp á ESB kæmi að samninga-
borðinu vegna stjórn veiða á tegundinni fyrir árið 1997. Að endingu náðist 
samkomulag60 þar sem öll strandveiðiríkin gáfu eftir af sínum landskvótum til 
þess að veiðum ESB ríkja yrði stýrt með fyrirfram ákveðnum kvótum í 
samstarfi allra aðila. Þetta hafði m.a. þær afleiðingar að hlutdeild Íslands í 
heildarkvótanum lækkaði niður í 15,55%. Skipting heildarkvótans árið 1997 
varð því eftirfarandi: 

Tafla 1. Skipting kvóta samkvæmt samkomulaginu fyrir árið 1997 

Ríki Landskvótar 
(tonn) 

Hlutfall 

Noregur 854.000 57,01% 
Ísland 233.000 15,55% 

Rússland 204.00061 13,62% 
ESB 125.000 8,34% 
Færeyjar 82.000 5,47% 

Samtals 1.498.000 100,00% 
 
Með árlegu fimmhliða samkomulagi um stjórn veiða úr norsk–íslenska 

síldarstofninum á tímabilinu 1998–2002 var skipting heildarkvótans í þeim 
farvegi sem ákveðin var í samningnum árið 1997.  
Á árunum 1996–2000 má telja að heildarkvótinn í norsk–íslensku síldinni 

hafi verið ákveðinn of hár miðað við nýtingarstefnu sem samrýmdist 
varúðarreglunni og sjónarmiðum um sjálfbæra nýtingu. Hinn 20. október 
1999 var samþykkt nýtingarstefna sem hefur verið við lýði síðan veiðar  

                                                           
59  ESB gaf út einhliða kvóta upp á 150.000 tonn en landaður heildarafli skipa frá ESB varð 

180.419 tonn.  
60  Hið formlega heiti samkomulagsins er: „Sameiginleg bókun um niðurstöður 

fiskveiðiviðræðna um stjórnun veiða á norsk–íslenska síldarstofninum í Norðaustur–
Atlantshafi á árinu 1997“. Sjá Alþt. 1996–1997, A–deild, bls. 2365–2373. 

61  Samkvæmt sérstakri bókun sem fylgdi samningnum skyldi Rússland ekki nýta 12.000 tonn 
af kvóta sínum til að vernda ungsíld í Barentshafi. Þetta hafði í för með sér lækkun 
heildarkvótans um 12.000 tonn. Hlutfallslegt vægi annarra landskvóta en Rússlands jókst 
við þetta. Með þessum hætti var einnig samið á árunum 1998–2002. 
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hófust á vertíðinni árið 2001.62 Til einföldunar má segja að síðan þá hafi 
vísindamenn ICES og vinnuhópar innan ráðsins hafi haft meiri áhrif en áður 
hver væri árlegur heildarkvóti. Þetta byggist á því að heildarkvótinn er 
nokkurn veginn ákvarðaður sem margfeldi af stofnstærð og tölunni 0,125. 
Tekið var mið af þessari nýtingarstefnu þó að ekki hafi tekist að ná 
fimmhliða samkomulagi á milli aðila á árunum 2003–2006.63 Einstök ríki 
settu þá einhliða landskvóta og byggðu á skiptingunni sem ákveðin hafði 
verið árið 1997.64 Þetta skipulag veiða leiddi m.a. til þess að ríkin ákváðu 
töluvert hærri landskvóta árin 2005 og 2006 en samrýmdist nýtingarstefnunni 
frá árinu 2001. Landaður heildarafli á þessum árum var þó nokkuð hærri en 
fiskifræðingar ICES mæltu með og það kann að vera ein ástæða þess að 
fimmhliða samkomulag komst aftur á við stjórn veiða úr stofninum árið 
2007. 
Helstu breytingarnar með samkomulaginu frá árinu 2007 fólust í því að 

hlutdeild Noregs í heildarkvótanum jókst, aðallega á kostnað ESB. Á móti 
kom að Norðmenn leyfðu erlendum skipum, sérstaklega skipum frá ESB og 
Íslandi að veiða meira innan efnahagslögsögu Noregs en áður. Skipting 
heildarkvótans fyrir árið 2007 var þessi: 

                                                           
62  Sjá II. viðauka við auglýsingu nr. 14/2000 sem birt er í C–deild Stjórnartíðinda 2000. 

Nýtingarstefnan er svohljóðandi: i) Leitast skal við eftir fremsta megni að halda 
hrygningarstofninum yfir hættumörkunum 2.500.000 lestum; ii) Takmarka skal 
heildarveiðar á grundvelli leyfilegs heildarafla í samræmi við fiskveiðidánarstuðul undir 
0,125 fyrir viðeigandi aldurshópa eins og skilgreint er af ICES, nema vísindaráðgjöf í 
framtíðinni krefjist breytinga á þessum fiskveiðidánarstuðli; iii) Minnki hrygningarstofninn 
niður fyrir viðmiðunarmörkin 5.000.000 lestir (Bpa) skal aðlaga fiskveiðidánarstuðulinn 
sem getið er í um lið ii í ljósi vísindalegs mats á ríkjandi aðstæðum. Slík aðlögun skal 
tryggja að hrygningarstofninum verði með öruggum og skjótum hætti komið yfir 
5.000.000 lestir; iv) Þessar stjórnunarráðstafanir skal endurskoða sem og nýtingarstefnu á 
grundvelli nýrrar ráðgjafar sem ICES lætur í té.  

63  Það var fyrst og fremst óánægja Norðmanna með skiptingu heildarkvótans sem leiddi til 
þess að ekki náðust samningar, þ.e. þeir vildu að hlutfallslegt vægi landskvóta síns yrði 
hækkað.  

64  Sum ríkin gerðu þó einnig tvíhliða samninga sín á milli. 
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Tafla 2. Skipting kvóta samkvæmt samkomulaginu fyrir árið 2007 

Ríki Landskvótar 

(tonn) 

Hlutfall 

Noregur 780.800 61,00% 
Ísland 185.728 14,51% 
Rússland 164.096 12,82% 
ESB 83.328 6,51% 
Færeyjar 66.048 5,16% 

Samtals 1.280.000 100,00% 
 
Fyrir árið 2008 var heildarkvótinn ákveðinn 1.518.000 tonn og skiptist 

samkvæmt sömu hlutföllum og ákveðið var fyrir árið 2007. 

6.3 Tvíhliða samningar – aðgangur að efnahagslögsögum 
Síld sem veidd er stuttu eftir hrygningu, í maí eða júní, fer yfirleitt eingöngu í 
bræðslu.65 Þegar líður á sumarið og á haustin eru meiri líkur á að hægt sé að 
nýta hana til manneldis. Það fer eftir aðstæðum á mörkuðum hverju sinni 
hvort hagkvæmara er að nýta síldina til manneldis eða setja hana í bræðslu. 
Ef nauðsynlegt er að veiða síldina í upphafi sumars, vegna skorts á kvóta eða 
skorts á aðgangi að þeim hafsvæðum þar sem síldin heldur sig á öðrum tíma 
ársins, geta veiðar orðið óhagkvæmari en ella. Gjöfulasta veiðisvæðið á 
tímabilinu 1994–2007 hefur verið innan norskrar efnahagslögsögu enda 
hefur síldin haldið sig að verulegu leyti innan hennar að lokinni ætisleit á 
sumrin. Göngumynstur síldarinnar á hverjum tíma sem og réttur til að veiða 
á sem flestum hafsvæðum skiptir því verulegu máli til að hægt sé að stunda 
hagkvæmar veiðar á tegundinni.  
Aðallega af framangreindum ástæðum hafa verið sett ákvæði um 

gagnkvæm skipti ríkja til að veiða innan efnahagslögsagna hvers annars frá 
því að fjögurra landa samningurinn árið 1996 var gerður. Hér á eftir verður 
eingöngu fjallað um þá tvíhliða samninga sem íslenska ríkið hefur gert. 
 

a) Samkomulag Íslands og Færeyja 

Frá því að Íslendingar og Færeyingar hófu veiðar á norsk–íslensku síldinni 
árið 1994 hefur það verið eitt einkenni samstarfs Íslendinga og Færeyinga um 
nýtingu norsk–íslenska síldarstofnsins að bæði ríki hafa heimilað skipum 

                                                           
65  Ástæða þess virðist sú að hún er þá full af átu, sbr. Alþt. 1997–1998, A–deild, bls. 4662. 
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hvors lands um sig að veiða landskvóta sína að fullu leyti í báðum 
efnahagslögsögunum, óháð þjóðerni skipa. Þessi fullkomnu skipti á aðgangi 
að efnahagslögsögum hvors ríkis um sig auðveldar báðum ríkjunum að veiða 
landskvóta sína í tegundinni. Heimild af þessum toga hefur þó aldrei verið án 
skilyrða þar sem jafnan hefur í samningum ríkjanna verið kveðið á um 
tilkynningarskyldu og takmörkun á fjölda fiskiskipa.66  
 

b) Samkomulag Íslands og Norðmanna 

Ísland og Noregur gerðu árið 1980 samning sín á milli um fiskveiði– og 
landgrunnsmál sem skýrði réttarstöðu Jan Mayen.67 Samkvæmt samningnum 
áttu Íslendingar ávallt rétt til að veiða þar loðnu en áttu að eiga sanngjarnan 
hlut í öðrum deilistofnum sem hefðust þar við, sbr. 2. mgr. 6. gr. 
samningsins. Þar sem norsk–íslenska síldin hefur alltaf haldið sig að nokkru 
leyti innan fiskveiðilögsögu Jan Mayen síðan 1994 lá alltaf ljóst fyrir að 
samningsstaða íslenskra yfirvalda var sterk hvað varðar aðgang að því svæði, 
a.m.k. á meðan heildarsamningar um veiðar á norsk–íslenska stofninum væru 
í gildi. 68  
Í hnotskurn má segja að samkvæmt tvíhliða samningum við Noreg á 

tímabilinu 1996–2002 hafi íslensk skip mátt veiða allan landskvóta Íslands í 
fiskveiðilögsögu Jan Mayen. Einnig máttu íslensk skip á tímabilinu 1997–
2002 veiða að jafnaði um 4,5% hluta landskvóta síns á tilteknu hafsvæði 
innan efnahagslögsögu Noregs.69 Á móti máttu norskir aðilar veiða verulegt 

                                                           
66  Venjulega hafa að hámarki 25 íslensk fiskiskip mátt stunda veiðar á norsk–íslensku síldinni 

í færeyskri lögsögunni á hverjum tíma en 8 færeysk skip að hámarki í íslensku 
efnahagslögsögunni. 

67  Hægt er að nálgast texta samningsins í heild í Alþt. 1979–1980, A–deild , bls. 1898–1902. 
Ítarlega umfjöllun um Jan Mayen samninginn er að finna í ritgerð Guðmunds Eiríkssonar: 
„Jan Mayen–málið“. Birt í ritinu Ólafsbók, Reykjavík 1983, bls. 443–466. Segja má að sá 
samningur hafi verið upphafið af samstarfi þjóðanna um stjórn veiða á íslenska 
loðnustofninum samhliða því sem að hann var ein forsenda þess að Norðmenn færðu út 
fiskveiðilögsögu Jan Mayen í 200 sjómílur sér til handa, sbr. Guðmundur Eiríksson: „Jan 
Mayen–málið“, bls. 458. 

68  Samkvæmt Stefáni Ásmundssyni, skrifstofustjóra Alþjóðaskrifstofu sjávarútvegs– og 
landbúnaðarráðuneytisins líta Norðmenn svo á að íslenskum aðilum sé heimilt að veiða 
síld innan fiskveiðilögsögu Svalbarða á grundvelli Jan Mayen samningsins en íslensk 
yfirvöld telja að veiðar Íslendinga séu þar heimilaðar á grundvelli Svalbarðasamningsins. 
Íslensk skip hafa því getað stundað síldveiðar í fiskveiðilögsögu Svalbarða. 

69  Þetta hlutfall var 6,6% árið 2001 en aðeins undir 4,5% hin árin á tímabilinu 1997–2002. 
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magn innan íslenskrar efnahagslögsögu eða sem samsvaraði að jafnaði 70–
80% af landskvóta Íslands.70  
Árið 2003 var nokkuð óvenjuleg skipan á veiðum úr norsk–íslenska 

síldarstofninum þar sem fimmhliða samkomulag tókst ekki það árið en hins 
vegar tókust samningar milli Íslands og Noregs. Í því samkomulagi fólst að 
Íslendingar minnkuðu hlutdeild sína í heildarkvótanum en fengu í staðinn að 
veiða meira innan norskrar efnahagslögsögu.71 Ekkert samkomulag var á milli 
ríkjanna árin 2004–2006 og fengu því íslenskir aðilar ekki að veiða innan Jan 
Mayen eða norskrar efnahagslögsögu þau ár. Á árinu 2007 náðust aftur 
samningar milli ríkjanna og lækkaði þá hlutfallslegt vægi landskvóta Íslands í 
heildarkvótanum en á móti fengu íslenskir aðilar aukinn rétt til að veiða 
innan norskrar efnahagslögsögu. Af landskvóta Íslands árin 2007 og 2008 
hefur mátt veiða 18,608% innan norskrar efnahagslögsögu.72 
 

c) Samkomulag Íslands og Rússa 

Á tímabilinu 1996–2002 og 2007 fengu Rússar rétt til að veiða nokkur 
þúsund tonn á ári á takmörkuðu svæði í austurhluta íslensku efnahagslög-
sögunnar. Slíkt samkomulag var einnig gert vegna veiða á árinu 2008.73  

6.4 Önnur atriði 
Þau ríki sem stundað hafa veiðar úr norsk–íslenska síldarstofninum komu sér 
fljótlega saman um að hafa eftirlit með veiðum og talið er að engin henti-
fánaskip hafi stundað veiðar úr stofninum.74 Aflatölur úr stofninum þykja 
áreiðanlegar og engin alvarleg tilvik hafa komið upp sem benda til þess að 
brotið sé alvarlega á verndunarreglum við nýtingu stofnsins.  
Þegar bókun landanna fjögurra var gerð árið 1996 vonuðust Íslendingar 

eftir því að norsk–íslenska síldin hæfi fljótlega sitt fyrra göngumynstur og 
                                                           
70  Segja má að veiðiheimildir norskra aðila innan íslenskrar efnahagslögsögu hafi verið 20–

30% lægri en það sem íslenskir aðilar máttu veiða á Jan Mayen svæðinu.  
71  Þetta magn samsvaraði 11% landskvóta Íslands, sbr. auglýsingu nr. 45/2003 um 

samkomulag við Noreg um stjórnun veiða úr norsk–íslenska síldarstofninum á árinu 2003 
sem birt var í C–deild Stjórnartíðinda 2003. 

72  Í samningum ríkjanna vegna stjórn veiða á þessum árum var tekið fram að ef veiðar 
Íslendinga innan norsku efnahagslögsögunni yrðu minni en tiltekið magn myndu 
Norðmenn framselja ákveðnum kvóta til Íslendinga ári síðar. 

73  Engir tvíhliða samningar hafa verið gerðir milli Íslands og Evrópusambandsins um norsk–
íslensku síldina. Á hinn bóginn má nefna að árin 2007 og 2008 fengu skip ESB að veiða 
mestmegnis af sínum kvóta innan norskrar efnahagslögsögu en á móti komi að 
heildarkvóti ESB lækkaði úr 8,4% niður í 6,5%. 

74  Veiðar hentifánaskipa á úthafskarfa á Reykjaneshrygg hafa t.d. í gegnum tíðina verið þó 
nokkrar.  
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dveldist langdvölum á Íslandsmiðum á veturna. Aðallega af þeim sökum var 
kveðið á um það í bókuninni, sbr. gr. 6.2., að ef dreifing stofnsins réttlætti 
breytingar á skiptingu heildarkvóta þá ætti við sérhverja endurskoðun 
bókunarinnar taka tilhlýðilegt tillit til dreifingar allra hluta stofnsins. Norsk–
íslenski síldarstofninn hefur síðan 1996 ekki tekið upp það göngumynstur 
sem var á árunum 1950–1965 þó að stofninn hafi undanfarin ár aukið 
viðveru sína í íslenskri efnahagslögsögu. Engar breytingar hafa því orðið á 
hlutdeild Íslands í heildarkvóta í krafti þeirra sjónarmiða að stofninn haldi sig 
í meira mæli á Íslandsmiðum.  

7. Stjórn veiða íslenskra skipa á norsk-íslensku 
síldinni 1994-2007 

Eins og meginreglur íslenska fiskveiðistjórnkerfisins gera ráð fyrir var 
landskvóta Íslands í norsk–íslensku síldinni úthlutað til íslenskra fiskiskipa, 
þ.e. eigenda þeirra. Um þá skipan var þó nokkur pólitískur ágreiningur þar 
sem sumir töldu aðra leið heppilegri við að úthluta landskvótanum. Um þessi 
pólitísku álitaefni væri verðugt að fjalla um en það verður ekki gert hér. Hér 
er þýðingarmeira að lýsa þeim reglum sem giltu um stjórn veiða íslenskra 
skipa á norsk–íslensku síldinni 1994–2007. Sú saga er nokkuð löng en til 
hægðarauka verður umfjöllunin skipt niður í þrjú tímabil: 1) 1994–1997; 2) 
1998–2001 og 3) 2002–2007. 
Ástæða þessarar tímabilaskiptingar er sú að árin 1994–1997 giltu 

breytilegar reglur um stjórn veiða íslenskra skipa á norsk–íslensku síldinni, 
tímabilið 1998–2001 giltu lög um stjórn veiða úr norsk–íslenska síldar-
stofninum nr. 38/1998, með síðari breytingum, en frá 2002 hafa veiðar 
íslenskra skipa á norsk–íslenska síldarstofninum verið háðar reglum hins 
almenna fiskveiðistjórnkerfis, þ.e. kvótakerfisins. Áður en lengra er haldið er 
þó rétt að gera stutta grein fyrir þeim almennum reglum sem hafa gilt um 
stjórn veiða utan fiskveiðilögsögu Íslands á tímabilinu 1994–2007. 

7.1 Almennar lagareglur um stjórn veiða utan fiskveiði-
lögsögu Íslands 
Fyrstu almennu lögin um veiðar utan fiskveiðilögsögu Íslands voru lög um 
veiðar íslenskra skipa utan fiskveiðilandhelgi Íslands nr. 34/1976. Lögin voru 
stutt og samkvæmt þeim var ráðherra heimilt að setja reglur sem nauð-
synlegar þættu til að framfylgt yrði ákvæðum alþjóðasamninga sem íslenska 
ríkið gerðist aðili að eða þeirra samninga sem gerðir væru á milli íslenskra og 
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erlendra stjórnvalda. Ráðherra var einnig heimilt að setja aðrar reglur um 
þessar veiðar til samræmingar við þær reglur er giltu um veiðar íslenskra 
skipa í fiskveiðilandhelgi Íslands. Þörf þótti til að setja nákvæmari lagabálk 
um þetta efni og hófst vinna við frumvarp til svokallaðra úthafsveiðilaga árið 
1993. Eftir nokkuð langt ferli voru lög um fiskveiðar utan lögsögu Íslands nr. 
151/1996 samþykkt í árslok 1996.  
Fyrsti kafli laga nr. 151/1996 er þýðingarmestur en þar er m.a. kveðið á 

um að úthlutun veiðiheimilda samkvæmt lögunum myndi ekki eignarrétt eða 
óafturkallanlegt forræði einstakra aðila yfir veiðiheimildum, sbr. 2. gr. 
laganna. Sú meginregla er enn við lýði að öllum íslenskum skipum eru 
heimilaðar veiðar utan lögsögu Íslands en með þeim takmörkunum sem 
leiðir af lögum og reglum settum með stoð í þeim, sbr. 1. mgr. 4. gr. laganna. 
Ráðherra hefur þó víðtækar heimildir til að binda veiðar utan lögsögu ýmsum 
skilyrði, m.a. leyfisbinda þær, sbr. 2. mgr. 4. gr. laganna. 
Það ákvæði sem skiptir hér mestu máli er 5. gr. laganna en þar er fjallað 

um stjórn veiða á deilistofnum og úthlutun veiðiheimilda á slíkum stofnum 
þegar leyfilegur heildarafli er takmarkaður. Almennt séð eiga lög um stjórn 
fiskveiða75 einnig við um stjórn veiða á deilistofnum, sbr. 1. mgr. 5. gr. laga 
nr. 151/1996. Sé tekin ákvörðun um að takmarka heildarafla úr deilistofni 
gilda ákveðnar reglur með hvaða hætti skuli skipta þeim heildarafla. Ítarlegar 
reglur gilda hvenær og hvernig skipta eigi aflahlutdeild í stofni þegar 
svonefnd samfelld aflareynsla76 er til staðar, sbr. 2.– 4. mgr. 5. gr. Gildir þá sú 
meginregla að skipta skuli aflahlutdeild milli einstakra skipa á grundvelli 
veiðireynslu þeirra miðað við þrjú bestu veiðitímabil á undangengnum sex 
veiðitímabilum. Sé ekki fyrir hendi samfelld veiðireynsla úr viðkomandi 
stofni skal ráðherra ákveða aflahlutdeild einstakra skipa miðað við þau 
sjónarmið sem nefnd eru í 6. mgr. 5. gr. laganna.77 Við skiptingu veiði-
heimilda samkvæmt 5. gr. er heimilt að taka sérstakt tillit til þeirra sem hófu 
veiðar úr stofni, sbr. lokamálsgrein ákvæðisins. Fleiri almennar reglur gilda 
um úthlutun veiðiheimilda í deilistofni þar sem leyfilegur heildarafli er tak-
markaður en ekki verður gerð frekari grein fyrir þeim hér.  

                                                           
75  Samanber nú lög um stjórn fiskveiða nr. 116/2006, með síðari breytingum. 
76  Veiðireynsla telst samfelld hafi ársafli íslenskra skipa úr viðkomandi stofni a.m.k. þrisvar 

sinnum á undangengnum sex árum svarað til a.m.k. þriðjungs þess heildarafla sem er til 
ráðstöfunar af hálfu íslenskra stjórnvalda, sbr. lokamálsliður 2. mgr. 5. gr. laga nr. 
151/1996.  

77  Það geta verið fyrri veiðar skips, stærð skips, gerð þess eða búnaður og önnur atriði er 
máli skipta. 
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Segja má að kjarni laga nr. 151/1996 sé sá að ráðherra hefur samkvæmt 
þeim svigrúm til að mæla fyrir um reglur um afla– og sóknartakmarkanir 
ásamt því að kveða á um verndun nytjastofna og eftirlit með veiðum. Þetta á 
að stuðla að ábyrgum veiðum íslenskra skipa fyrir utan lögsögu Íslands. Sú 
meginskipan íslenskrar fiskveiðistjórnar er jafnframt lögð til grundvallar að 
veiðileyfi og veiðiheimildir séu bundin við skip.  

7.2 Stjórn veiða íslenskra skipa á norsk–íslensku síldinni á 
tímabilinu 1994–1997 
Alls lönduðu 25 íslensk fiskiskip afla úr norsk–íslensku síldinni í júní 1994. 78 
Engar aflatakmarkanir voru á þeim veiðum. Þegar íslensk fiskiskip höfðu 
veitt yfir 140.000 tonn af norsk–íslensku síldinni í maí 1995 var sett reglugerð 
um takmörkun á veiðum íslenskra skipa úr norsk–íslenska vorgotssíldar-
stofninum nr. 310/1995.79  
Síldarskipum, sem lönduðu afla í maí 1995 og fengu tilkynningu um 

veiðiheimildir í tegundinni máttu stunda veiðarnar áfram eftir 2. júní 1995, 
sbr. 1. mgr. 2. gr. reglugerðarinnar. Samkvæmt ákvæðum reglugerðarinnar 
var íslenskum skipum óheimilt að veiða meira en 49.000 lestir það sem eftir 
var ársins 1995. Þessu aflamagni skyldi eingöngu skipt á milli þeirra skipa 
sem lönduðu afla í maí 1995 og skyldi því skipt þannig að 37% heildaraflans 
átti að renna til skipanna miðað við burðargetu þeirra og 63% skyldi skipta 
jafnt milli skipanna. Eins og þegar hefur verið rakið var grundvöllur þessara 
veiða samningur Íslendinga og Færeyinga frá byrjun maí 1995. 
Þegar fjögurra ríkja samningurinn hafði verið undirritaður 6. maí 1996 var 

hafist handa við að stjórna veiðum íslenskra skipa í samræmi við það.80 
Samkvæmt reglugerð um stjórn veiða úr norsk–íslenska síldarstofninum 1996 
nr. 248/1996 skyldu allar veiðar úr stofninum bannaðar án sérstaks leyfis 
Fiskistofu. Eftirfarandi flokkar skipa skyldu eiga kost á veiðileyfi til síldveiða, 
                                                           
78  Ari Arason, forstöðumaður upplýsingasviðs Fiskistofu, lét greinarhöfundi í té skjal sem 

hafði að geyma upplýsingar um landaðan heildarafla íslenskra skipa á tímabilinu 1994–
2007 og hvernig sá heildarafli skiptist á milli einstakra skipa. Allar tölur sem koma fram í 
greininni um landaðan heildarafla íslenskra skipa, fjölda skipa sem lönduðu afla og 
skiptingu hans á milli einstakra skipa byggjast á téðu skjali. Greinarhöfundar vann frekari 
tölulegar upplýsingar um veiðar íslenskra skipa á grundvelli skjalsins, m.a. byggja allar 
meðaltalstölur á vinnu greinarhöfundar. Framvegis verður vísað til þessarar heimildar með 
eftirfarandi hætti: Heimild: Fiskistofa (Ari Arason) og greinarhöfundur. 

79  Þessi reglugerð var sett með stoð í áðurnefndum lögum um fiskveiðar íslenskra skipa utan 
fiskveiðilandhelgi Íslands nr. 34/1976. 

80  Áður hafði verið gefið út reglugerð um stjórn veiða sem miðaðist við það aflamagn sem 
ákveðið hafði verið í samningi Íslands og Færeyja í febrúar 1996 en á efni hans hefur verið 
minnst. 
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enda hefðu útgerðir þeirra sótt um síldveiðileyfi til Fiskistofu og fengið gefið 
út leyfi til veiða í atvinnuskyni í fiskveiðilandhelgi Íslands: 
i)  Hringnótaskip, sem stunduðu síld– eða loðnuveiðar um einhvern tíma 

á tímabilinu 1. júlí 1995 til 1. apríl 1996. 
ii)  Önnur hringnótaskip, enda yrði staðfest til Fiskistofu eigi síðar en 20. 

maí 1996 að þau væru fullbúin til síldveiða 
iii)   Togveiðiskip, enda yrði staðfest til Fiskistofu eigi síðar en 20. maí 

1996 að skipin myndu halda til síldveiða eigi síðar en 5. júní 199681. 
Landskvóti Íslands árið 1996 var 190.000 tonn og skyldi það aflamagn 

skiptast þannig að 182 þús. lestir færu til flokka skipa í töluliðum i og ii, þ.e. 
til hringnótaskipa, en það sem eftir stæði, þ.e. átta þúsund lestir, skyldi renna 
til togveiðiskipa. Skiptingin milli hringnótaskipa miðaðist við að helmingi 
aflamagnsins skyldi skipt jafnt milli skipa en helmingur þess í hlutfalli við 
skráða rúmtölu þeirra 7. maí 1996 hjá tæknideild Fiskifélags Íslands, sbr. 1. 
mgr. 3. gr. reglugerðar nr. 248/1996. Aflahámark togskipa átti að miðast við 
að skipin gætu farið í tvær veiðiferðir.82  
Kæmi í ljós að aflaheimildir myndu af tilteknum ástæðum ekki nýtast að 

fullu skyldi skipum úthlutað aflaheimildum svo leyfilegt heildaraflamagn 
næðist, sbr. nánar 3. og 4. mgr. 3. gr. reglugerðar. nr. 248/1996. Undir lok 
júní 1996 var talið líklegt að leyfilegt heildaraflamagn næðist ekki. Því skyldi 
18.000 lestum úthlutað til þeirra hringnótaskipa sem þann dag höfðu landað 
meiri afla en sem næmi helmingi þess aflahámarks sem viðkomandi skipi var 
úthlutað í maí 1996, sbr. 1. gr. viðaukareglugerðar nr. 353/1996 við reglugerð 
nr. 248, 8. maí 1996, um veiðar úr norsk–íslenska síldarstofninum 1996. 
Jafnframt var útgerðum síldarskipa færðar heimildir til að færa aflahámark 
sitt á milli skipa að tilteknum skilyrðum uppfylltum.83  
Samkvæmt 1. gr. reglugerðar um stjórn veiða úr norsk–íslenska 

síldarstofninum 1997 nr. 190/1997 áttu allar veiðar á síld vera háðar sérstöku 
leyfi Fiskistofu. Eingöngu var heimilt að veita skipum leyfi til síldveiða sem 
leyfi hefðu til veiða í atvinnuskyni í fiskveiðilandhelgi Íslands. Umsóknar-
frestur um leyfi til síldveiða var ákveðinn 10. apríl 1997 en heimilt var að 
hefja síldveiðar 3. maí 1997. Leyfilegur heildarafli var ákveðinn 233 þúsund 
                                                           
81  Þessu skilyrði var síðan breytt til 20. júní 1996, sbr. 1. gr. reglugerð nr. 270/1996 um 

breytingu á reglugerð nr. 248, 8. maí 1996, um stjórn veiða úr norsk–íslenska 
síldarstofninum. 

82  Við ákvörðun aflahámarks fyrir frystitogara skyldi miðað við mesta landaðan afla úr 
frystilestum þeirra en við aflahámark ísfiskskipa við mesta landaðan afla, ísaðan í kassa eða 
kör, samkvæmt upplýsingum Fiskifélags Íslands.  

83  Skip gat eingöngu framselt það aflamagn af aflahámarki sínu sem nam hálfum mesta 
síldarfarmi þess, það sem af væri síldarvertíðinni.  
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lestir og þegar það magn væri að nást átti Fiskistofa að fella öll leyfi til 
síldveiða úr gildi með tilkynningu í útvarpi eða til strandstöðva, sbr. 1. ml. 4. 
gr. reglugerðarinnar. Við fyrstu löndun síldarafla eftir 31. maí 1997 áttu að 
falla úr gildi veiðileyfi þeirra síldarskipa sem áður hafði verið landað úr á 
vertíðinni sem hófst 3. maí 1997, sbr. fyrri málsliður 1. gr. reglugerðar nr. 
323/1997.84 Þessari reglu var svo breytt aftur 6. júní 1997 þannig skipi væri 
heimilt að fara í veiðiferð eftir 31. maí 1997 enda hefði skipið ekki landað 
fullfermi í fyrstu löndun eftir 31. maí 1997. Það skilyrði gilti þó einnig að 
samanlagður afli úr þessum tveim veiðiferðum mátti ekki fara yfir það magn 
sem skip hefði mest landað úr í einni veiðiferð á síldarvertíðinni til þessa, sbr. 
1. gr. reglugerðar nr. 339/1997. Þessi regla var endurtekin með 1. gr. reglu-
gerðar nr. 478/1997 sem sett var í lok júlí 1997.85  
Athyglisvert dómsmál, sbr. Hrd. 2000, bls. 2315 (mál nr. 73/2000), kom 

upp þar sem því var haldið fram að stjórnvöld hefðu ekki haft lagaheimild til 
að stjórna veiðum úr norsk–íslensku síldarstofninum með þeim hætti sem 
gert var árið 1997. Sú málsástæða byggðist á þeim forsendum að norsk–
íslenska síldin væri deilistofn sem heildarafli hefði verið takmarkaður á og því 
hefði ráðherra samkvæmt 6. mgr. 5. gr. áðurnefndra laga nr. 151/1996 borið 
að skipta aflahlutdeild á milli skipa. Héraðsdómarinn féllst á þessa röksemda-
færslu en Hæstiréttur komst að öndverðri niðurstöðu. 86  

                                                           
84  Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 190, 17. mars 1997, um stjórn veiða úr norsk–

íslenska síldarstofninum 1997, með síðari breytingum. 
85  Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 190, 17. mars 1997, um stjórn veiða úr norsk–

íslenska síldarstofninum 1997. 
86  Málsatvik voru þau skip V hafði fram til loka maí 1997 veitt mest í einni veiðiferð 1634 

lestir af norsk–íslenskri síld. Eftir það tímamark fór skipið í tvær veiðiferðir og veiddi 
samtals 2443 lestir. Það var 809 lestum umfram heimild skv. áðurnefndum ákvæðum 
reglugerða nr. 339/1997 og nr. 478/1997. Í upphafi ársins 1998 lagði Fiskistofa gjald á 
útgerð skipsins V fyrir að landa ólöglegum síldarafla og byggðist álagning þessi á lögum 
um sérstakt gjald vegna ólöglegs afla nr. 37/1992. Endanlegri stjórnsýslumeðferð málsins 
lauk með því að útgerð V var gert að greiða gjaldið. Í framhaldinu greiddi útgerðin gjaldið 
en með fyrirvara um lögmæti þess. Sú krafa V, sem Hæstiréttur tók efnislega afstöðu til, 
laut að því að íslenska ríkið endurgreiddi V þá fjárhæð sem V hafði greitt Fiskistofu. 
Meirihluti Hæstaréttar taldi að Ísland hefði á árinu 1997 gengist undir þá alþjóðlegu 
samningsskuldbindingu, að veiðar íslenskra skipa úr norsk–íslenska síldarstofninum færu 
ekki umfram 233.000 lestir á síldarvertíðinni sem hófst 3. maí það ár. Til frekari 
takmarkana á heildarafla úr stofninum hefði ekki verið gripið þannig að reyndi á 6. mgr. 5. 
gr. laga nr. 151/1996. Rétturinn taldi því stjórn veiðanna samrýmast síðastnefnda 
lagaákvæðinu. Dómurinn taldi einnig að ákvæði reglugerða um stjórn veiða úr norsk–
íslenska síldarstofninum hefðu verið innan þeirra valdheimilda sem ráðherra hefði haft 
samkvæmt 4. gr. laga nr. 151/1996. Niðurstaðan var því sú að íslenska ríkið var sýknað af 
kröfum útgerðar V.   
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7.3 Stjórn veiða íslenskra skipa á norsk–íslensku síldinni á tímabilinu 
1998–2001 
Að óbreyttum lögum hefðu stjórnvöld þurft að skipta aflahlutdeildum í 
norsk–íslensku síldarstofninum eftir reglum 2.–4. mgr. 5. gr. laga nr. 
151/1996 á árinu 1998 þar sem skilyrði 2. mgr. 5. gr. laga nr. 151/1996 um 
samfellda veiðireynslu var þá uppfyllt. Það var hins vegar ekki pólitískur vilji 
til að svo færi. Niðurstaðan varð sú að sett voru lög nr. 38/1998, um stjórn 
veiða úr norsk–íslenska síldarstofninum, þar sem m.a. var kveðið á um að 5. 
gr. laga nr. 151/1996 gilti ekki um úthlutun veiðiheimilda úr norsk–íslenska 
síldarstofninum, sbr. 1. gr. laga nr. 38/1998. Samkvæmt 2. gr. laga nr. 
38/1998 áttu á árunum 1998–2000 að gilda tilteknar reglur um stjórn þessara 
veiða en gildistími laganna var síðar framlengdur til ársins 2001.87 Rétt er að 
renna yfir efnisatriði umræddra reglna sem giltu á árunum 1998–2001. 
Allar veiðar úr norsk–íslenska síldarstofninum á þessu tímabili voru 

óheimilaðar án sérstaks leyfis Fiskistofu og var Fiskistofu aðeins heimilt að 
veiða þeim skipum leyfi til síldveiði sem leyfi höfðu fengi til veiða í 
atvinnuskyni í fiskveiðilandhelgi Íslands, sbr. a–liður 2. gr. laga nr. 38/1998. 
Þessi heimild Fiskistofu var útfærð þannig að með setningu reglugerðar á 
hverju ári um stjórn veiða íslenskra skipa úr norsk–íslenska síldarstofninum88 
var öllum skipum, sem höfðu leyfi til fiskveiða í atvinnuskyni í 
fiskveiðilandhelgi Íslands, gefinn kostur á að sækja um leyfi til að veiða 
norsk–íslensku síldina. Að liðnum umsóknarfresti gátu skip ekki fengið 
útgefin leyfi það árið.  
Skipting veiðiheimilda var með nokkuð sérstökum hætti. Þau skip sem 

fengu veiðiheimildirnar var skipt í tvo hópa, annars vegar skip sem höfðu 
stundað veiðar á norsk–íslensku síldinni á árunum 1995–1997 og hins vegar skip sem 
ekki höfðu gert það. Eftirfarandi reglur um giltu úthlutun veiðiheimilda til skipa 
sem tilheyrðu fyrrnefnda hópnum: 
i)  Af árlegum leyfilegum heildarafla í norsk–íslensku síldinni skyldi 90% 
leyfilegs afla renna til þessa hóps skipa.  

ii)  Á hverju ári skyldi þessum heildarafla skipt miðað við burðargetu 
skipa annars vegar og jöfn skipti hins vegar. Burðargetan hafði 60% 
vægi í skiptingunni en jöfn skipti 40%. 

                                                           
87  Sjá 1. gr. laga nr. 159/2000 um breytingu á lögum nr. 38 11 maí 1998, um stjórn veiða úr 

norsk–íslenska síldarstofninum, með síðari breytingum. 
88  Sjá reglugerðir nr. 268/1998, nr. 179/1999, nr. 233/2000 og nr. 308/2001. 
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Ein þeirra röksemda sem bjó að baki þessu fyrirkomulagi var að 
upphafleg skipting aflaheimilda í íslenska loðnustofninum og íslenska síldar-
stofninum hefði verið svipuð.89  
Skip sem ekki höfðu stundað veiðar árin 1995–1997 fengu 10% leyfilegs 

árlegs heildarafla. Rökin fyrir þessu fyrirkomulagi voru m.a. þau að með 
þessu væru nýjum aðilum auðveldað að stunda veiðar úr norsk–íslensku 
síldinni í atvinnuskyni.90 Þessum aflaheimildum var á hverju ári skipt á milli 
skipa samkvæmt burðargetu þeirra. Sú undantekning var þó gerð að sérhvert 
skip í þessum hópi mátti ekki fá meira magn en sem næmi 25% af meðaltals-
aflahámarki skipa sem tilheyrðu 90% hópnum.  
Í því skyni að auka hagkvæmni í veiðum á norsk–íslensku síldinni var 

veitt takmörkuð heimild til að framselja aflahámark hvers skips á árunum 
1998–1999. Ákveðin var reikniregla91 sem hafði þann tilgang að takmarka 
möguleika þeirra skipa að framselja aflahámark sitt sem höfðu takmarkaða 
veiðireynslu á tímabilinu 1995–1997 en fengu umtalsverðu aflamagni 
úthlutað frá og með vertíðinni 1998.92 Framsalsmöguleikar skipa sem veitt 
höfðu mikið á árunum 1995–1997 og skipa sem veiddu mikið á vertíðunum á 
árunum 1998 og 1999 voru því meiri en annarra.  
Reglum um framsal var breytt vegna vertíðanna árin 2000 og 2001. Þá var 

útgerðum skipa, sem féllu í áðurnefndan 90% flokk, veitt ótakmörkuð 
heimild til að framselja aflahámörk sín í norsk–íslensku síldinni, sbr. 1. gr. 

                                                           
89  Sjá eftirfarandi ummæli sjávarútvegsráðherra á Alþingi í umræðum um frumvarp það sem 

varð að lögum nr. 38/1998: „...sú aðferð sem lagt er til að verði notuð til bráðabirgða [er] 
ekki í samræmi við þau meginsjónarmið varðandi úthlutun á veiðiheimildum sem eru í 
fiskveiðstórnarlögunum og úthafsveiðilögunum. Að vísu er um margt rétt að þar er fyrst 
og fremst byggt á veiðireynslu. En eins og fram hefur komið í umræðunum má þó minna 
á að upphafleg úthlutun veiðiheimilda í loðnu og síld byggðist á öðrum forsendum, fjölda 
skipa og stærð þeirra. Á vissan hátt má segja að þessi bráðabirgðaráðstöfun taki mið af 
þeirri úthlutun eða úthlutunarreglum sem átt hafa sér stað varðandi uppsjávarveiðar fram 
til þessa“, Alþt. 1997–1998, B–deild, dálkur 5299. Sjá nánar um skiptingu kvótans í 
íslenska loðnustofninum og íslenska síldarstofninum í riti greinarhöfundar: Réttarsaga 
fiskveiða frá landnámi til 1990, bls. 153–155. 

90  Alþt. 1997–1998, A–deild, bls. 4663. 
91  Reglan var svohljóðandi, sbr. c–liður 2. gr. laga nr. 38/1998: „ Innan hvers árs er heimilt 

að framselja ákveðinn hluta árlegs aflahámarks hvers skips miðað við aflareynslu þess við 
veiðar úr norsk–íslenska síldarstofninum á þremur síðustu vertíðum og leyfilegan 
heildarafla hvers árs. Skal það magn, sem heimilt er að framselja, nema 50% af sama 
hlutfalli heildarveiðiheimilda og nam hlutdeild sama skips í heildarafla síðustu þriggja 
síldarvertíða.“  

92  Skip sem veiddi t.d. 3 tonn á árunum 1995–1997, en var stórt að burðargetu, gat vegna 
áranna 1998–2001 fengið umtalsverðu magni úthlutað. 
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laga nr. 36/200093 en útgerðum skipa sem féllu undir svonefndan 10% 
útgerðarflokk, var meinað að framselja rétt sinn til að veiða tiltekið 
aflahámark. Ástæðan fyrir skilum milli þessara tveggja skipaflokka var sú að 
samkvæmt lögum nr. 38/1998 áttu öll skip kost á veiðileyfi og aflahámarki og 
yrði heimilt að framselja aflahámark af þeim skipum sem sæktu þá fyrst um 
leyfi til síldveiða mætti búast við að sótt yrði um leyfi fyrir mörg skip í þeim 
tilgangi einum að flytja af þeim aflahámark.94 

7.4 Stjórn veiða íslenskra skipa á norsk–íslensku síldinni á tímabilinu 
2002–2007 
Þegar lög nr. 38/1998, með síðari breytingum, féllu úr gildi í árslok 2001, 
þurfti að ákveða með hvaða hætti stýra skyldi veiðum í norsk–íslensku 
síldinni eftir það tímamark. Í lok mars 2002 var lagt fram frumvarp á Alþingi 
þar sem lagt var til að við lög um fiskveiðar utan lögsögu Íslands nr. 
151/1996 bættist eftirfarandi ákvæði til bráðabirgða: 

 
Þrátt fyrir ákvæði 2. mgr. 5. gr. skal Fiskistofa úthluta einstökum skipum 
aflahlutdeild í norsk–íslenska síldarstofninum á grundvelli aflareynslu þeirra á 
árunum 1994–2001 að báðum árum meðtöldum. Hafi skip komið í stað skips 
sem áunnið hefur sér aflareynslu, sbr. b– lið 2. gr. laga nr. 38 11. maí 1998, 
um stjórn veiða úr norsk–íslenska síldarstofninum, skal það skip sem í 
staðinn kemur njóta þeirrar aflareynslu. 
 

Þó að um þessa reglu hafi verið deilt á Alþingi95 varð frumvarpið að 
lögum nr. 50/2002. Með þessu var öllum skipum, og skipum sem komu í 
þeirra stað, og sem höfðu veiðireynslu í norsk–íslenskri síld á árunum 1994–
2001, ákvörðuð aflahlutdeild í tegundinni. Nánar var mælt fyrir um þessa 
úthlutun í reglugerð um úthlutun aflahlutdeildar og aflamarks í norsk–
íslenskri síld nr. 348/2002.  

                                                           
93  Lög um breytingu á lögum nr. 38 11. maí 1998, um stjórn veiða úr norsk–íslenska 

síldarstofninum. 
94  Sjá Alþt. 1999–2000, A–deild, bls. 3660. 
95  Þegar frumvarp það, sem varð að lögum nr. 50/2002, var til meðferðar á Alþingi 

þríklofnaði sjávarútvegsnefnd þingsins. Meirihluti nefndarmanna studdi frumvarpið 
óbreytt, sbr. Alþt. 2001–2002, A–deild, bls. 5561. Í öðru áliti minnihlutans var því 
andmælt að útgerð fiskiskipa fengi kvótann og bent var á aðrar leiðir við úthlutun sem 
tækju meiri tillit til hagsmuna sjómanna og sjávarbyggða, sbr. Alþt. 2001–2002, bls. 5770–
5771. Í hinu áliti minnihlutans var lagt til að þessar veiðiheimildir yrðu seldar 
hæstbjóðanda á uppboði og andvirði sölunnar á veiðiheimildunum rynni í ríkissjóð, sbr. 
Alþt. 2001–2002, A–deild, bls. 5775–5776.  
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Eitt dómsmál rak á fjörur Hæstaréttar Íslands vegna skiptingarinnar á 
aflahlutdeildinni í norsk–íslensku síldinni: 

 

Hrd. 2000, bls. 4355 (mál nr. 221/2004): 
Málsatvik voru þau að fiskiskip L hafði veitt 21 tonn af norsk–íslenskri síld 
árið 1996. Á grundvelli þeirrar veiðireynslu stundaði það skip veiðar úr 

stofninum árin 1999 og 2000.96 Viðgerðir stóðu yfir á skipinu árið 2001 og 
stundaði útgerð þess því ekki veiðar úr norsk–íslenska síldarstofninum það 
ár. L taldi að sér hefði verið mismunað við úthlutun aflahlutdeildar í norsk–
íslenska síldarstofninum svo að varðaði við jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar. 
Rökin að baki þessu byggðust á því að frá og með árinu 1996 hafi 
veiðiheimildir í tegundinni verið háðar því skilyrði að skip hefðu leyfi til veiða 
í atvinnuskyni í fiskveiðilandhelgi Íslands, en með því hafi verið komið í veg 
fyrir að útgerð, sem ekki réði yfir skipi með slíkt leyfi, gæti orðið sér úti um 
veiðireynslu eftir það tímamark. L taldi einnig það vera í andstöðu við jafn-
ræðisregluna að láta veiðireynslu alls tímabilsins frá 1994 til 2001 ráða 
ákvörðun aflahlutdeildar vegna þeirrar mismununar, sem af þessu leiddi milli 
þeirra, sem nýlega höfðu fengið sér skip til þessara veiða, og hinna, sem 
stundað höfðu veiðarnar um lengri tíma. Hæstiréttur hafnaði þessum rökum 
með vísan til forsendna héraðsdóms en þær byggðust á því að L hefði sjálfur 
verið í hópi þeirra sem fengu veiðileyfi á grundvelli þeirra reglna sem giltu um 
stjórn veiða á norsk–íslensku síldinni árið 1996 og síðar. Aðstaða L hafi því 
verið allt önnur en var uppi í veiðileyfamálinu, sbr. Hrd. 1998, bls. 4076.97 
Kröfum L á hendur íslenska ríkinu, sem reistar voru á þeirri forsendu, að L 
hefði átt að fá hærri aflahlutdeild úthlutað vegna frátafa frá veiðum, sbr. 3. 
mgr. 5. gr. laga nr. 151/1996, var vísað frá dómi vegna vanreifunar.  
 

Nærtækt er að draga þá ályktun af dómi Hæstaréttar að löggjafinn hafi 
svigrúm, að gættum ákvæðum um jafnræði og atvinnufrelsi, til að velja þær 
forsendur sem lagðar skulu til grundvallar við úthlutun aflahlutdeildar. Meðal 
þeirra atriða, sem löggjafinn getur látið ráða vali sínu í þessum efnum, er tillit 
til hagsmuna af atvinnu og fjárfestingum í sjávarútvegi áður en til úthlutunar  

                                                           
96  Veiðar skipsins árið 1999 voru 3.894 lestir en árið 2000 1.720 lestir. Síðarnefnda árið hafði 

það leyfi til að veiða 3.420 lestir. 
97  Héraðsdómarinn taldi að í veiðileyfamálinu hefði áfrýjandi þess máls ekki tilheyrt þeim 

hópi aðila sem fengið höfðu veiðileyfi í atvinnuskyni í upphafi og að honum hafi því verið 
synjað um útgáfu veiðileyfis í atvinnuskyni. Staða áfrýjanda í veiðileyfamálinu var því talin 
önnur en staða L. 
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kemur.98 Það er síðan háð mati löggjafans hver skuli vera lengd þess 
aflareynslutímabils sem ráði úrslitum um aflahlutdeild hvers skips. 
Segja má að frá 2002 hefur veiðum í norsk–íslensku síldinni verið stýrt í 

samræmi við þá meginreglu að leyfilegur heildarafli hvers árs er ákveðinn af 
ráðherra með reglugerð og þessum leyfilegum heildarafla er síðan dreift til 
þeirra útgerða skipa sem hafa aflahlutdeild í tegundinni. Umráð 
aflahlutdeildar í tegundinni hefur margvísleg eignarréttarleg einkenni: 
i) Eingöngu er hægt að fá leyfi til að veiða norsk–íslenska síld í 
atvinnuskyni með því að hafa umráð aflahlutdeildar í tegundinni 
(langtímakvóti) eða eftir atvikum með því að leigja aflamark (skamm-
tímakvóti). Aðrir, sem hafa ekki umráð þessara heimilda, eru útilokaðir 
frá veiðum. Engar endurúthlutanir á aflahlutdeild í norsk–íslensku 
síldinni hafa átt sér stað síðan 2002. 

ii) Aflahlutdeild og aflamark í norsk–íslensku síldinni eru framseljanleg 
réttindi. Hægt er að veðsetja þessi réttindi með óbeinum hætti, sbr. 4. 
mgr. 3. gr. laga um samningsveð nr. 75/1997. Þessi réttindi eru metin 
til peningaverðmætis við öll búskipti og við nauðungarsölu. Umráða-
menn aflahlutdeilda og aflamarks í norsk–íslensku síldinni geta leitað 
fulltingis almannavalds ef þeim er meinað með ólöglegum hætti að 
nýta sér þessi réttindi. 

Þegar framanritað er virt hefur það reynst einfalt fyrir umráðamenn 
aflahlutdeildar í tegundinni að breyta þessum réttindum í önnur verðmæti, 
svo sem lausafé. Í krafti þessara umráða hafa umráðamenn aflahlut-
deildarinnar m.a. aflað sér lánsfé enda hægt að veðsetja réttindin með 
óbeinum hætti. Réttindin sem af þessari skipan leiðir virðast því á margan 
hátt eiga samstöðu með hefðbundnum eignarréttindum. Merking áðurnefnds 
fyrirvara í 2. gr. laga nr. 151/1996 kann því að vera óviss.  

                                                           
98  Í dómnum var þessi röksemdafærsla styrkt með vísan til niðurstöðu Hæstaréttar í 

Vatneyrarmálinu, sbr. Hrd. 2000, bls. 1534 (mál nr. 12/2000). Hér má einnig benda á Hrd. 
1998, bls. 137. Í málinu var deilt um úthlutun aflahlutdeildar í úthafskarfa en hún 
grundvallaðist á tilteknum aðferðum við að reikna út aflareynslu. Um þau reglugerðar-
ákvæði sem kváðu á um þetta sagði meirihluti Hæstaréttar m.a. að þau væru eðlileg og 
réttmæt og væru til þess fallin að tryggja jafnræði þeirra er stunduðu veiðar á úthafskarfa 
og um leið skynsamlega nýtingu fiskstofnsins, sbr. Hrd. 1998, bls. 137 (140). 
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8. Tölulegar upplýsingar 

Tölulegar upplýsingar um leyfilegan heildarafla, landaðan heildarafla, fjölda 
skipa sem landa afla og fleiri atriði skipta máli við mat á því hvort markmið 
fiskveiðistjórnar um sjálfbærar og arðbærar veiðar hefur náðst. Í þessum 
kafla verður reynt að varpa ljósi á þessi atriði hvað varðar stjórn veiða á 
norsk–íslenska síldarstofninum á tímabilinu 1994–2007. Umfjölluninni 
verður skipt í tvennt.  
Í fyrsta lagi verður gerð grein fyrir ákvörðun um heildarkvóta, landaðan 

heildarafla og skiptingu landaðs heildarafla á milli ríkja á norsk–íslensku 
síldinni. Tímabilið verður aðgreint á milli áranna 1994–2000 annars vegar og 
áranna 2001–2007 hins vegar. Þetta er gert til að bera saman stjórn veiðanna 
í heild sinni áður en fyrrnefnd nýtingarstefna tók gildi árið 2001.  
Í öðru lagi verður fjallað um stjórn veiða íslenskra skipa á tegundinni og 

verður þeirri umfjöllun skipt í þrennt, þ.e. eftir tímabilunum 1994–1997, 
1998–2001 og 2002–2007. Þar verða lagðar fram tölulegar upplýsingar um 
landaðan heildarafla, fjölda skipa sem landa afla að meðaltali á ári og hvenær 
á árinu heildaraflanum var landað.  

8.1 Heildarkvóti og landaður heildarafli 
Það er athyglisvert að bera saman ákvarðanir um heildarkvóta og landaðan 
heildarafla allra ríkja í norsk–íslensku síldinni áður en hinni aðhaldssömu 
nýtingarstefna var hrint í framkvæmd árið 2001 og svo eftir það. Fyrst verða 
settar fram tölur um þetta á fyrrnefnda tímabilinu.  
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Tafla 3. Heildarkvóti og landaður afli úr norsk–íslenska síldarstofninum á 
tímabilinu 1994–2000. Kvóta– og aflatölur eru tilgreindar í tonnum.99 

Á
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1994 0 479.228 380.771 21.146 74.400  2.911 

1995 0 905.501100 529.838 174.109 101.987 39.983 57.084 

1996 1.257.000 1.216.615 699.161 164.957 119.290 180.419 52.788 

1997 1.498.000 1.426.507 860.963 220.154 168.900 116.503 59.987 

1998 1.300.000 1.223.124 743.925 197.789 124.049 89.225 68.136 

1999 1.300.000 1.235.433 740.640 203.381 157.328 78.557 55.527 
2000 1.250.000 1.207.471 713.500 186.035 163.261 76.050 68.625 

Meðaltal 1.321.000101 1.099.126 666.971 166.796 129.888 96.790 52.151 
 
Það má halda fram með gildum rökum að heildaraflinn á árunum 1995–

2000 hafi verið of mikill miðað við varúðarregluna og sjónarmið um sjálf-
bæra nýtingu. Hætta var á að nýliðun stofnsins yrði ófullnægjandi með þessu 
áframhaldi. Landaður heildarafli minnkaði þó nokkuð á tímabilinu 2001–
2004 en óx svo aftur á árunum 2005–2007, sbr. næstu töflu. 

                                                           
99  Byggt á töflu 9.4.5.1 í ráðgjöf Alþjóðahafrannsóknarráðsins (ICES) nr. 9 2007 um norsk–

íslensku síldina sem hægt er að nálgast á vefslóðinni http://www.ices.dk (9. september 
2008).  

100  Grænlendingar veiddu 2.500 tonn árið 1995. 
101  Meðaltal áranna 1996–2000. 
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Tafla 4. Heildarkvóti og landaður afli úr norsk–íslenska síldarstofninum á 
tímabilinu 2001–2007. Kvóta– og aflatölur eru tilgreindar í tonnum.102 
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2001 850.000 Dfgdfgdfgdfgdfg               776.136 495.036 77.693 109.054 60.183 34.170 

2002 850.000 807.795 487.233 127.197 113.763 47.300 32.302 

2003 711.500 789.510 477.573 117.910 122.846 43.238 27.943 

2004 825.000 794.066 477.076 102.787 115.876 55.556 42.771 

2005 1.000.000 1.003.243 580.804 156.467 132.099 68.802 65.071 

2006 967.000 968.958 567.237 157.474 120.836 60.274 63.137 

2007 1.280.000 1.266.993103 779.089 173.621104 162.434 82.701 64.251 
Meðaltal 926.214 915.243 552.007 130.450 125.273 59.722 47.092 

Þótt nýtingarstefnunni síðan árið 2001 hafi ekki verið fylgt eftir að öllu 
leyti hefur tekist að byggja upp þessa stærstu lifandi auðlind Norður–
Atlantshafsins. Fiskifræðingar ICES telja ástand stofnsins vera gott um 
þessar mundir.  

8.2 Landskvóti Íslands og landaður heildarafli 1994–2007 
Þegar leyfilegt heildaraflamagn er eingöngu skilgreint fyrirfram en ekki réttur 
hvers og eins aðila sem nýtir auðlindina, er almenn hætta á að kapphlaup 
verði um að veiða hinn takmarkaða heildarafla. Þessi skipan leiðir einnig til 

                                                           
102  Byggt á töflu 9.4.5.1 í ráðgjöf Alþjóðahafrannsóknarráðsins (ICES) nr. 9 2007 um norsk–

íslensku síldina sem hægt er að nálgast á vefslóðinni 
http://www.ices.dk/committe/acom/comwork/report/2007/oct/her-
noss%20Revised.pdf (9. september 2008). Guðmundur Óskarsson og Ásta 
Guðmundsdóttir, starfsmenn Hafrannsóknarstofnunar, veittu greinarhöfundi upplýsingar 
um skiptingu landaðs heildarafla milli ríkja á árinu 2007. 

103  Grænlendingar veiddu 4.897 tonn árið 2007. 
104  Samkvæmt gögnum Fiskistofu veiddu íslensk skip 176.627 tonn árið 2007 en samkvæmt 

gögnum frá ICES veiddu þau 173.621 tonn. Þessi munur upp á rétt rúm 3.000 tonn er 
óútskýrður. 
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þess að mun fleiri veiða heildaraflann en efnahagsleg þörf er á. Veiðar verða 
við það óhagkvæmar.  
Skipulag veiða á landskvóta Íslands í norsk–íslensku síldinni á tímabilinu 

1994–1997 var þessu marki brennt. Lagareglur um efnið giltu eingöngu um 
skamman tíma og voru breytilegar frá einu ári til þess næsta. Aðgangur að 
auðlindanýtingunni var frjálslegur og rétturinn til að veiða var ekki vel skil-
greindur né var auðvelt að framselja hann. Veiðitímabilið var stutt og aflinn 
fór að langmestu leyti í bræðslu. Í næstu töflu eru settar fram tölulegar 
upplýsingar um landaðan heildarafla og fjölda skipa sem lönduðu afla á 
árunum 1994–1997. 

Tafla 5. Landaður heildarafli og fjöldi íslenskra skipa sem lönduðu norsk–
íslenskri síld árin 1994–1997. Aflatölur eru tilgreindar í tonnum.105 
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1994 21.146 25 846 2.074 106 
1995 174.109 37 4.706 8.371 1.882 
1996 164.957 55 2.999 5.142 76 
1997 220.154 51 4.317 7.563 1.241 

Meðaltal 145.092 42 3.217 5.787 826 
 
Þessar tölur benda til þess að á tímabilinu 1994–1997 hafi veiðar íslenskra 

skipa á norsk–íslensku síldinni ekki verið eins hagkvæmar og kostur var á. 
Ástæða þessa kann að vera sú að hver og einn útgerðaraðili hefur viljað 
tryggja sína stöðu áður en veiðum yrði varanlega stýrt með kvótakerfi.með 
einstaklingsbundnum og framseljanlegum kvótum. 
Það er einnig athyglisvert að kanna dreifingu afla á milli mánaða á þessu 

tímabili þar sem afli veiddur snemma á vertíðinni (maí eða júní) fer iðulega í 
bræðslu í stað þess að vera unninn fyrir manneldi. Við það verða veiðarnar 
einhæfari og dregur úr líkum á að hagstætt verð fáist fyrir aflann. 

Tafla 6. Dreifing heildarafla (í tonnum) íslenskra skipa á norsk–íslenska 
síldarstofninum á milli mánaða á árunum 1994–1997106 

                                                           
105  Heimild: Fiskistofa (Ari Arason) og greinarhöfundur. Sjá nánar skýringar á heimildinni í 

nmgr. 78.  
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1994   21.144      
1995 554 140.858 32.006      
1996  137.281 27.780      
1997  186.296 27.479 106 687 3.470 1.933 84 

Meðaltal 139 116.109 27.102 27 172 868 483 21 
 
Þessar tölur gefa ótvírætt til kynna hið mikla kapp um leyfilegan 

heildarafla hafi gert það að verkum að afla var landað fyrst og fremst í maí og 
júní þegar aflinn gat nánast einvörðungu farið í bræðslu en ekki til manneldis. 
Á tímabilinu 1998–2001 færðist fiskveiðistjórn nær því markmiði að vera 

hagkvæm. Í næstu töflu koma fram upplýsingar um landaðan heildarafla og 
þann fjölda skipa sem veiddi hann á þessu tímabili. 

Tafla 7. Landaður heildarafli og fjöldi íslenskra skipa sem lönduðu norsk–
íslenskri síld árin 1998–2001. Aflatölur eru tilgreindar í tonnum. 107 
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1998 197.789 52 3.804 6.949 1.167 
1999 203.381 49 4.151 6.541 1.371 

2000 186.035 43 4.326 7.134 1.485 

2001 77.693 31 2.506 4.962 627 

Meðaltal 154.484 43 3.430 6.397 1.163 
 
Eins og þessar tölur bera með sér voru enn allmörg skip sem stunduðu 

veiðarnar og þeim fækkaði ekki verulega fyrr en árið 2001 en þá nýttu margar 
útgerðir fiskiskipa sér ekki réttinn til að veiða.108 Á þessu tímabili var 
heildarafla fyrst og fremst landað yfir mánuðina maí og júní, sbr. næstu töflu. 

                                                                                                                                    
106  Heimild: Fiskistofa, sbr. http://www.fiskistofa.is/skjol/aflatolur/eftir_veidisvaedum/ 

norsk_isl_sild_1994_2006.pdf (9. september 2008).  
107  Heimild: Fiskistofa (Ari Arason) og greinarhöfundur. Sjá nánari skýringar á heimild í 

nmgr. 78.  
108  Leyfilegur heildarafli íslenskra skipa árið 2001 var 132.080 tonn, sbr. 1. mgr. 4. gr. 

reglugerðar um stjórn veiða íslenskra skipa úr norsk–íslenska síldarstofninum árið 2001. 
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Tafla 8. Dreifing heildarafla (í tonnum) íslenskra skipa á norsk–íslenska 
síldarstofninum á milli mánaða á árunum 1998–2001.109 

Ár maí júní júlí ágúst september október 

1998 110.227 83.930   5.366 706 
1999 76.706 127.044     
2000 13.898 163.095 1.326 317 7.263 139 
2001 15.386 49.582 587 5.298 6.737  

Meðaltal 54.054 105.913 478 1.404 4.842 211 
 
Sú framför var á þessu tímabili, sérstaklega árin 2000 og 2001, að veiðar 

voru stundaðar meira í júní en maí. Einnig er athyglisvert að veiðar um 
haustið, aðallega innan norskrar efnahagslögsögu, jukust.  
Þegar aflahlutdeild í tegundinni var ákvörðuð árið 2002 fyrir hvert og eitt 

fiskiskip gátu útgerðaraðilar skipulagt veiðar betur til lengri tíma litið. Engin 
ástæða var lengur til að hafa kapphlaup um takmarkaðan heildarafla. Þetta 
stjórnkerfi hafði fljótlega áhrif á hversu mörg skip stunduðu veiðarnar og 
hvenær aflinn var veiddur. 

                                                           
109  Heimild: Fiskistofa, sbr. http://www.fiskistofa.is/skjol/aflatolur/eftir_veidisvaedum/ 

norsk_isl_sild_1994_2006.pdf (9. september 2008).  
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Tafla 9. Landaður heildarafli og fjöldi íslenskra skipa sem lönduðu norsk–
íslenskri síld árin 2002–2007. Aflatölur eru tilgreindar í tonnum. 110 
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2002 127.197 34 3.741 8.501 1.272 
2003 117.910 29 4.066 9.067 968 
2004 102.787 26 3.953 12.298 56 
2005 156.467 33 4.741 16.182 43 
2006 157.474 29 5.430 12.799 27 
2007 176.627 24 7.359 15.207 1.239 

Meðaltal 139.744 29 4.882 12.342 601 
 
Það er ljóst að nýting leyfilegs heildarafla varð mun betri á þessu tímabili í 

samanburði við tímabilin 1994–1997 og 1998–2001. Þetta sést e.t.v. best á 
árunum 2005–2007 þegar landaður heildarafli íslensku skipanna var svipaður 
og flest árin fyrir 2001. Mun færri skip sóttu þá sama aflamagn.111 Þetta hefur 
væntanlega haft í för með sér að fjármagn nýttist betur en áður. Í stað þess 
að fjármagn væri bundið í fiskiskipum, launagreiðslum til sjómanna, 
veiðarfærum og svo framvegis var mögulegt að nýta fjármunina með 
hagkvæmari hætti. Það er einnig athyglisvert að rýna í tölur um dreifingu 
heildaraflans á milli mánaða á tímabilinu 2002 til 2007. 

                                                           
110  Heimild: Fiskistofa (Ari Arason) og greinarhöfundur. Sjá nánari skýringar á heimild í 

nmgr. 78.  
111  Árið 2007 lönduðu 24 skip tæpum 177.000 tonn í samanburði við að 43 skip lönduðu rétt 

rúmum 186.000 tonnum árið 2000 og 55 skip lönduðu tæpum 165.000 tonnum árið 1996. 
Meðaltalsársafli fimm aflahæstu skipanna árin 2002–2007 var rúm 12.300 tonn í 
samanburði við tæp 6.400 tonn árin 1998–2001 og tæp 5.800 tonn árin 1994–1997. 
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Tafla 10. Dreifing heildarafla (í tonnum) íslenskra skipa á norsk–íslenska 
síldarstofninum á milli mánaða á árunum 2002–2007.112 
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2002 13.531 38.890 42.389 19.149 12.717 519   
2003 29.716 60.632 14.863 11.052 1.646     
2004 22.299 33.492 15.029 18.287 8.128 4.991 380 
2005 11.164 36.251 28.030 43.910 27.642 7.927 1.106 
2006 6.781 22.418 39.073 39.253 39.741 11.883 244 
2007 7.927 29.912 52.525 28.845 24.441 29.729 3.247 

Meðaltal 15.236 36.933 31.985 26.749 19.053 9.175 830 
 
Hér verður sú grundvallarbreyting að heildarafli dreifist á mun fleiri 

mánuði en áður og við það aukast líkur á að gott verð fáist fyrir aflann. 
Hagkvæmni veiða eykst við þetta. 

9. Samantekt og ályktanir 

9.1 Samantekt 
Norsk–íslenski síldarstofninn nýtur um margt sérstöðu í lífríki Norðaustur–
Atlantshafsins. Talið er að þessi nytjastofn hafi verið stærsta lifandi auðlind 
Atlantshafsins um miðbik 20. aldarinnar. Tuttugu árum síðar munaði 
minnstu að stofninum yrði útrýmt. Að mati greinarhöfundar var það fyrst og 
fremst vilji manna til að veiða sem mest á sem skemmstum tíma sem olli því 
að stofninn hrundi. Sjónarmið um varúð voru þá lítt þekkt og skiptu m.a. af 
þeim sökum litlu máli við stjórn fiskveiða. Lagaumgjörð veiðanna á sínum 
tíma átti því stóran þátt í að auðlindin skrapp saman með þessum hætti. 
Afleiðingarnar á Íslandi urðu m.a. þær að fjölmargir glötuðu fjármunum og 
misstu atvinnu sína. Þróun byggðar og annarra þátta í íslensku samfélagi tók 
aðra stefnu en ef síldin hefði ekki horfið. Það tók tæpan aldarfjórðung að 
byggja stofninn upp.  
Sú ályktun er nærtæk að hrun stofnsins á 7. áratug 20. aldar hafi aukið 

líkur á að ríki, sem stunduðu veiðar úr stofninum á tímabilinu 1994–2007, 

                                                           
112  Heimild: Fiskistofa, sbr. http://www.fiskistofa.is/skjol/aflatolur/eftir_veidisvaedum/ 

norsk_isl_sild_1994_2006.pdf (9. september 2008).  
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kæmust að samkomulagi um heildarstjórn veiða á stofninum. Sjálfsagt hefur 
hjálpað til að árið 1995 höfðu verið samþykkt ákvæði úthafsveiðisamningsins 
um sjálfbæra nýtingu deilistofna og um svæðisbundnar veiðistjórnarstofnanir. 
Á grundvelli þeirra ákvæða var auðveldara að mynda heppilega umgjörð um 
ákvarðanir um leyfilegan heildarafla úr tegundinni. Þessi alþjóðlega samvinna 
er undirstaða þess að einstök ríki hafa getað haft stjórn á veiðum sinna þegna 
úr stofninum og í öllum meginatriðum hefur þessi samvinna gengið vel. 
Ólíkt mörgum öðrum deilistofnum á Norður–Atlantshafi er ástand norsk–
íslenska síldarstofnsins talið afar gott um þessar mundir.  
Í samræmi við meginreglur íslenskrar fiskveiðistjórnar hefur veiðileyfum 

og veiðiheimildum í norsk–íslensku síldinni verið úthlutað til útgerða 
fiskiskipa. Eingöngu útgerðir fiskiskipa með tilskilin veiðileyfi og ákveðnar 
veiðiheimildir geta stundað veiðar úr stofninum. Stjórnkerfi þessara veiða 
þróaðist með athyglisverðum hætti. Á árunum 1994–1997 ríkti frjálslegt 
skipulag þar sem mörgum útgerðum fiskiskipa bauðst til að stunda veiðar úr 
stofninum. Ófáir kusu að hefja þessar veiðar, sjálfsagt í þeirri von að afla sér 
veiðireynslu þegar og ef langtímakvóta yrði skipt samkvæmt meginreglum 
íslenskrar fiskveiðistjórnar, þ.e. á grundvelli aflareynslu skipa. Samkvæmt 
meginreglum 5. gr. laga um veiðar utan fiskveiðilögsögu Íslands nr. 151/1996 
hefði aflahlutdeildum í tegundinni verið skipt á milli eigenda fiskiskipa árið 
1998 í samræmi við veiðireynslu þeirra. Ekki var vilji til að svo færi svo að 
voru sett sérstök lög, er giltu til 1998-2001, sem kváðu á um skýr skil á milli 
þeirra sem höfðu veitt á árabilinu 1995–1997 og þeirra sem höfðu ekki gert 
það.  
Eigendur skipa, sem tilheyrðu fyrrnefnda hópnum, þurftu ekki hafa veitt 

mikið magn á viðmiðunartímabilinu til þess að fá vænan skerf af leyfilegum 
heildarafla árið 1998. Það stafaði einfaldlega af því að úthlutunin innan 
hópsins miðaðist við burðargetu skipa annars vegar (60%) og jöfn skipti hins 
vegar (40%). Þetta leiddi til þess að skip sem veiddi nokkur tonn á þessu 
þriggja ára tímabili gat fengið rétt til að veiða nokkur þúsund tonn á ári frá 
og með 1998. Hinn hópurinn, sem gat fengið leyfi til að veiða norsk–íslensku 
síldina árin 1998–2001, varð að skipta sín á milli 10% af leyfilegum 
heildarafla hvers árs.  
Þetta skipulag við úthlutun veiðiheimilda á árunum 1998–2001 hlýtur að 

teljast um margt sérstakt. Eðlilegt er að það hafi verið gagnrýnt þar sem ekki 
verður séð að stjórnskipulag veiðanna hafi aukið líkur á að þjóðhagsleg 
hagkvæmni veiða ykist. Þvert á móti bauð það upp á að sem flestir stunduðu 
veiðar í atvinnuskyni. Þrátt fyrir þessa vankanta má segja að þessi skipan 
mála hafi orðið ofan á vegna þess að ekki náðist pólitískt samkomulag um 
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annað. Það undirstrika þá grundvallarstaðreynd að það er fyrst og fremst 
undir löggjafanum komið hvernig skuli stjórna fiskveiðum í atvinnuskyni. 
Ákvarðanir löggjafans í þessum efnum eru iðulega niðurstaða pólitískra 
málamiðlana. 
Aflahlutdeild í norsk–íslenska síldarstofninum var skipt árið 2002 

samkvæmt aflareynslu skipa á tímabilinu 1994–2001. Frá og með 
síldarvertíðinni 2002 hafa meginreglur íslenska aflamarkskerfisins gilt um 
veiðar á tegundinni. Í samræmi við kenningar sumra fiskihagfræðinga þá 
jókst þjóðhagsleg hagkvæmni veiða við þessar breytingar. Þannig hefur 
landaður heildarafli íslenskra skipa á norsk–íslensku síldinni verið svipaður 
og hann var fyrir kerfisbreytinguna en þó með þeim mun að miklu færri 
fiskiskip stunda veiðarnar. Á sama tíma hefur afli íslenskra skipa dreifst á 
fleiri mánuði sem auðveldar útgerðum fiskiskipa að koma hráefninu í verð 
eftir því sem aðstæður á mörkuðum henta.  

9.2 Ályktanir 

Sú spurning er áhugaverð út frá ýmsum sjónarhornum hver eigi að fá réttinn 
til að veiða landskvóta Íslands úr stofni eins og norsk–íslensku síldinni? Eiga 
útgerðir fiskiskipa að fá hann vegna þess að þær tóku fjárhagslega áhættu af 
því að stunda veiðarnar áður en til aflatakmörkunar kom? Eiga sjómennirnir 
að fá hann vegna þess að þeir lögðu vinnu sína fram til að veiða aflann? Eiga 
fiskvinnslustöðvar að fá réttinn til að styrkja atvinnulíf í byggðarlögum? Eiga 
byggðarlög, ríki eða þjóð að fá réttinn til að tryggja samfélagslegan ávinning 
veiða?  
Þótt þessi álitaefni séu áhugaverð skipta þau takmörkuðu máli í lagalegu 

tilliti. Hér skiptir meira máli að kanna hinn lagalega veruleika og við skoðun á 
honum kemur í ljós að þegar íslensk skip hófu veiðar úr norsk–íslenska 
síldarstofninum árið 1994 hafði þróast lagakerfi um stjórn fiskveiða, hið 
svokallaða kvótakerfi. Til að geta veitt tiltekið aflamagn á hverju ári í íslenska 
fiskveiðistjórnkerfinu eru umráð aflaheimilda nauðsynleg og eingöngu 
eigendur fiskiskipa geta haft þessi umráð. Þessar meginreglur giltu um stjórn 
veiða á nytjastofnum þegar ákveðnir íslenskir útgerðaraðilar kusu að taka þá 
áhættu að gera út skip og hefja veiðar á norsk–íslensku síldinni í atvinnu-
skyni. Þessar meginreglur styrktust í sessi í árslok 1996 með gildistöku laga 
um fiskveiðar utan lögsögu Íslands nr. 151/1996. Á margan hátt var því erfitt 
að líta framhjá hagsmunum eigenda fiskiskipa þegar veiðum íslenskra aðila á 
norsk–íslensku síldinni var stjórnað á tímabilinu 1994–2007.  
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Greinarhöfundur setti fram kenningu um stjórn fiskveiða, jafnræði og 
atvinnfrelsi í kafla 2.4. Þegar efni greinarinnar er virt í heild þykja eftirfarandi 
atriði styrkja kenninguna:  
i) Ríki sem höfðu raunverulega hagsmuni af veiðum á norsk–íslensku 

síldinni hafa síðan árið 1997 komið í veg fyrir að önnur ríki geti nýtt 
stofninn. Þetta skipulag byggir á ákvæðum hafréttarsamningsins og 
úthafsveiðisamningsins. Við stjórn veiða á norsk–íslenska síldarstofninum 
síðan þá hefur tekist að afnema regluna um frjálsa nýtingu auðlindarinnar.  
ii) Þjóðhagslegt mikilvægi þess fyrir íslenskt samfélag að vel takist til við 

stjórn veiða úr norsk–íslenska síldarstofninum er ótvírætt, a.m.k. hnígur 
reynslan af stjórn veiðanna á 7. áratug 20. aldarinnar til þess sem og 
efnahagslegt mikilvægi veiðanna nú. Það er vandasamt að búa til skilvirkt 
kerfi sem geri það líklegt að líffræðileg markmið fiskveiðistjórnar náist sem 
og að fiskveiðar séu hagkvæmar. Sé þessum markmiðum ekki náð getur 
stjórn veiðanna vart stuðlað að traustri atvinnu og byggð í landinu. 
Hagsmunir þjóðarheildarinnar geta því fyrst og fremst falist í því að 
löggjafinn skapi stjórnkerfi fiskveiða sem auki líkur á að þessum markmiðum 
sé náð. Ein leið að því marki er að úthluta aflaheimildum til eigenda 
fiskiskipa samkvæmt veiðireynslu. Þó að þessi leið orki tvímælis við úthlutun 
aflaheimilda þá eru aðrir leiðir einnig umdeilanlegar.  
iii) Eins og reynslan við stjórn veiða íslenskra skipa á norsk–íslensku 

síldinni bendir til eykur framsal fiskveiðiréttinda hagkvæmni við nýtingu 
fiskveiðiauðlindarinnar. Þessi þáttur stjórnkerfis fiskveiða er því eðlilegur og 
málefnalegur. 
iv) Síðan árið 2002 hafa meginreglur íslenska kvótakerfisins við stjórn 

veiða úr norsk–íslenska síldarstofninum verið í gildi. Þessar meginreglur 
mynda réttindi sem líkjast á margan hátt hefðbundnum eignarréttindum. 
Umráðamenn kvótans hafa um nokkurt skeið byggt afkomu sína á að nýta 
kvótann til að stunda fiskveiðar í atvinnuskyni. Hægt hefur verið að framselja 
og leigja kvótann. Með óbeinum hætti hefur verið hægt að veðsetja kvótann. 
Stjórnkerfi veiðanna hefur því ígildi eignarréttarlegs skipulags, a.m.k. í 
hagrænum skilningi.  
v) Síðan árið 2002 hafa meginreglur íslenska fiskveiðistjórnkerfisins gilt 

um stjórn veiða á norsk–íslensku síldinni. Óumdeilt er að kerfið hafi skapað 
tvo hópa í samfélagi manna, annar hópurinn fékk aflaheimildum úthlutað í 
tegundinni en hinn hópurinn ekki. Stenst sú skipan sjónarmið jafnræði og 
atvinnufrelsi? Eiga dómstólar að beita þeim grundvallarreglum til að ógilda 
regluverk af þessu tagi? Miðað við þær upplýsingar sem koma fram í 
greininni um veiðar á norsk–íslenska síldarstofninum og með hliðsjón af 
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kenningu greinarhöfundar verður að svara síðastnefndu spurningunni 
neitandi. Það er einfaldlega málefnalegt að halda því fram að 
almannahagsmunirnir sem búa að baki upptöku skilvirks fiskveiðistjórnkerfis 
og atvinnuhagsmunir útgerðaraðila eigi að hafa meira vægi en hagsmunir 
þeirra sem vilja hefja fiskveiðar í atvinnuskyni eftir upptöku hins virka fisk-
veiðistjórnkerfis. Með hliðsjón af þrískiptingu ríkisvaldsins og þeirri stað-
reynd að ákvarðanir um stjórn fiskveiða eru oft og einatt litaðar af pólitískum 
málamiðlunum þá eiga dómstólar að beita stjórnskipulegu endur-
skoðunarvaldi sínu af varkárni í fiskveiðimálefnum. Svo virðist sem að 
Hæstiréttur Íslands hafi fetað þá slóð í Hrd. 2004, bls. 4355 (mál nr. 
221/2004)113.  
Margvísleg rök og heimildir standa gegn því að kenning greinarhöfundar 

standist. Nærtækt er í því sambandi að minnast á niðurstöðu Hæstaréttar um 
úthlutun veiðileyfa í svokölluðu veiðileyfamáli og nýlegt álit mannréttinda-
nefndar Sameinuðu þjóðanna um úthlutun kvóta í íslenska fiskveiðistjórn-
kerfinu. Ekki er rými hér að greina nánar frá þessum rökum og heimildum og 
svara þeim. Hér skiptir meira máli að þær upplýsingar sem raktar hafa verið 
um stjórn veiða á norsk–íslenska síldarstofninum 1994–2007 benda til að 
kenning greinarhöfundar standist. Þegar kjarninn er dreginn frá hisminu 
skiptir einfaldlega mestu máli að koma á skilvirku stjórnkerfi fiskveiða til að 
auka líkur á að líffræðileg og hagræn markmið fiskveiðistjórnar náist. Nær-
tækasta pólitíska leiðin til að koma slíku kerfi á í upphafi er að virða réttindi 
þeirra sem höfðu atvinnuhagsmuni að stunda fiskveiðar fyrir upptöku 
kerfisins og skilgreina rétt þeirra í hinu nýja kerfi. Þessi aðferð er algeng og 
málefnaleg við stjórn fiskveiða. Hún ætti að öðru jöfnu standast sjónarmið 
um jafnræði og atvinnufrelsi.  
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Judical review of the principle of legality 
in European law 

M. Elvira Méndez Pinedo 

 

1. Introduction 

This article focuses on the judicial review by the European Courts 
(European Court of Justice from now on “ECJ” and EFTA Court) of the 
principle of legality in European Law. After a short summary on the sources 
of European Community Law, it analyses the principle of legality or 
conferred powers in this supranational legal order. Special emphasis is put on 
the case-law of the ECJ that defines the legality or “validity test” for 
harmonising measures adopted on the legal basis provided by Article 95 EC 
Treaty (measures related to the establishment or functioning of the internal 
market). The most relevant cases belong to the European “tobacco control 
policy” developed at EC level for all 30 EU/EEA countries. Four important 
cases from the ECJ are commented. As the principle of legality in EC law is 
linked to the transfer of competences from EU Member States to the 
European institutions, the most recent “constitutional” reforms discussed in 
EU law are also presented. The Treaty of Lisbon signed in 2007 and still 
pending ratification, is of special interest as it clarifies the circumstances in 
which the EU would have exclusive/shared/supportive competence to make 
European law alongside national legislators and which principles would 
frame that legislative exercise. A short review of the principle of legality in 
EEA law and a case from the EFTA Court precedes the conclusions. 

2. The sources of European Law: Treaties, 
legislation and general principles of law. 

The three major sources of the law of the European Union are the founding 
Treaties signed by all Member States, the secondary legislation adopted by 
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the European legislator (autonomous EC institutions) on the basis of the 
treaties and the general legal principles which have been developed by the 
ECJ.  
The fundamental Treaties are the most important sources of EC law1. 

The Treaty of Rome establishing the original European Economic 
Community was signed in 1957 and has been reformed on five occasions. In 
this respect we have to mention the Single European Act (1986), the 
Maastricht Treaty (1992) which changed the name into European Comm-
unity and added a new European Union, the Amsterdam Treaty (1997), the 
Nice Treaty (2001) and, after the failure of the European Constitution 
(adopted in 2004 but not in force), the Lisbon Treaty (2007)2 to this date still 
pending ratification.  
The EU and EC Treaties are “traités cadre” or framework treaties which set 

an overall design and leave specific developments to the political and judicial 
institutions of the EU/EC3. The legislative procedure in EC law involves 
three different institutions and diverse law-making procedures. The transfer 
of legal sovereignty and subsequent allocation of exclusive/shared legislative 
power is given to the European Commission, European Parliament and 
Council. Each institution has a different role and represents a diverse interest 
or perspective. In this way, it can be said that the EC legislative procedure 
represents a relatively sophisticated network of institutional interdependence. 
Judicial review by the ECJ of the legislation adopted is also foreseen.  
In EU/EC Law the principle of legality functions, first, as the principle of 

conferred powers upon the EU/EC. Secondly, it allows selected parties to 
challenge legislation on the basis that it has not been made in accordance 
with the required procedures and rules established in the EC Treaty. In the 
third place, the judicial review of the principle of legality has the greatest 
practical significance for the distribution and exercise of competence 
between the European legislator and the Member States as the latest series of 
“tobacco cases” has proved in recent years. For these reasons, it can be said 
that it is a principle of constitutional importance. 

                                                           
1  EU law refers to the European Union (3 pillars) where EC law refers to the European 

Community (1st pillar) which is the most developed pillar of supranational character (not 
intergovernmental). 

2  Dates refer to the signature by all Member States and not entry into force. 
3  In this article we will only refer to the EC Treaty and EC institutions. Should the Treaty 

of Lisbon enter into force the rigidities of the three pillar structure of the EU and the 
separation between the EU and EC would be eliminated. 
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The principle of legality has been mostly analysed and clarified by the 
recent jurisprudence of the ECJ. In this respect, it has become commonplace 
in European academic debates to point out that the Community legal order 
has grown and developed mainly at the hands of the Community judges. The 
Court’s creativity exerts an important influence over the sources of law by 
virtue of its interpretation function. The “judicial activism” of the judges 
affects many different aspects of the Community’s constitutional law4. This 
article will not discuss whether such judicial activism is appropriate taking 
into account the respective roles of courts and legislator and to what extent 
this judicial initiative is still strong and forthcoming in EC law. It will just 
cover the judicial review of the principle of legality under a “constitutional” 
perspective, explaining its importance for the correct understanding of 
European Law. 

3. The principle of legality 

It should be remembered that the principle of legality is the legal ideal that 
requires all law to be clear, ascertainable and non-retrospective. It requires 
decision makers to resolve disputes by applying legal rules that have been 
declared beforehand, and not to alter the legal situation retrospectively by 
discretionary departures from established law. It is closely related to legal 
formalism, the rule of law and the doctrine of the division of powers already 
established by Montesquieu5. This principle has particular relevance in 
constitutional, criminal, administrative and even international law where it 
represents a guarantee against abuse of discretionary powers6.  
The principle of legality is a main rule of EC administrative and constitut-

ional law7. It means, in short, that any decisions taken by EC institutions 
must have legal foundation in the Treaty itself. Generally, if this is lacking, a 
decision will be declared null and void totally or partially. The initial 

                                                           
4  For a summary of the term ”judicial activism“, see P. Craig and G. De Búrca, EU Law. 

Text, Cases and Materials, Oxford, Oxford University Press, 2007. 
5  See H. Kelsen, General Theory of Law and State, Cambridge, Mass., Harvard University 

Press, 1945, and later New Brunswick, New Jersey, Transaction Publishers, 2006. 
6  Legality, in its criminal aspect, is a principle of international human rights law, and is 

incorporated into the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant 
on Civil and Political Rights and the European Convention on Human Rights.  

7  For the time being, the expansion of EC law into national criminal laws is very limited in 
scope although the Treaty of Lisbon, if ratified, will expand its influence and will give 
proper competence to the ECJ for judicial review in this area. 
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competence and legality of the EC to act is also linked to the principle of 
subsidiarity8. Both are subject to judicial review, whether direct through 
Article 230 and/or indirect through Article 234. These mechanisms are 
designed to ensure that decision-making in the EC is legally accountable.  
As stated above, in EC law the principle of legality is well-accepted by the 

doctrine and known as the principle of conferred or attributed powers. The 
reason for this different name is due to the fact that the EC is not 
omnicompetent; its competences have been given and transferred by 
Member States on a case-by-case basis.  
The EC has neither a general legislative competence nor a single uniform 

legislative procedure applicable to all fields. Not only is the competence 
profile asymmetric, it also depends on different legal bases scattered 
throughout the Treaty. Different procedures and diverse legal instruments 
are allowed depending on which pillar of the Union is relevant to the subject 
and which policy is at stake9. Legislative action can be exercised with diverse 
intensity and/or legal binding force. Every competence for the EC and the 
manner in which that competence is exercised are conferred by the Treaty. 
In this context, Article 5 (1) of the EC Treaty is fundamental, as it establishes 
that “The Community shall act within the limit of the powers conferred upon it by this 
Treaty and of the objectives assigned to it therein”. 
A fundamental question preceding the debates on the legal basis is, of 

course, whether the Community is competent to act at all. It must be added 
that if the Community is not competent to act at all, then the matter rests 
with the Member States. Only Treaty revision can change the existence and 
distribution of competences between the EU/EC and the Member States. 
The choice of legal base in the Treaty to assert and exercise Community 

                                                           
8  The principle of subsidiarity is to be found in Article 3b paragraph 2 of the Treaty of 

Rome. It states that in areas which do not fall within its exclusive competence, the 
Community shall take action, in accordance with the principle of subsidiarity, only if and 
in so far as the objectives of the proposed action cannot be sufficiently achieved by the 
Member States. The principle of subsidiarity has no legal foundation in EEA law. The 
comparison fails because EC institutions exercise an independent legislative power 
different to the power of decision vested upon EEA institutions for the purpose of 
introducing new rules into the EEA Agreement. See Stefánsson, S.M., „The EEA 
Agreement and its adoption into Icelandic Law“, Oslo, Senter for Europarett, 
Universitetsforlaget. 1997, p. 45. 

9  For the EC pillar, the legislative instruments are set out in Article 249 EC Treaty (art. 189 
pre-Amsterdam). Different acts are distinguishable on their basis of their nature. This list 
is not exhaustive and Community institutions can adopt other legal binding acts, although 
this is unusual. 
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competence is of great importance for the EU institutions and the Member 
States.  
In EC law the first thing to locate, before any proposal is drafted, is the 

legal basis on which legislative exercise is justified. The correct Treaty base 
for proposed legislation must be identified, first of all, to confirm the 
competence to act and, secondly, to follow the appropriate legislative 
procedure. Sometimes, the case-law related to the principle of legality and 
the choice of legal base seems complex and appears rather technical and 
unrelated to constitutional discussions. But this should not distract us. The 
fact is that a close inspection and analysis of this case law reveals the tensions 
inherent to the deep currents that shape European Law, that is to say, the 
tensions felt by the Member States and the different European institutions, 
including the ECJ, as EC law develops and progresses. 

4. Judicial review of the principle of legality. Case-
law of the European Court of Justice in the field 

of tobacco control policy. 

Judicial review of the principle of legality is essential. In case of disputes, the 
European Court of Justice must decide which is the correct Treaty base for 
legislative action. The Court has consistently held that the correct base must 
be identifiable as a matter of law, not a matter of discretion enjoyed by the 
political institutions. In its case-law the ECJ has been challenged to deal with 
questions of “general” vs. “specific”10 legal cases and questions relating to 
competing specific legal bases. Finding relevant objective factors justifying 
the EC choice for legal action has proved more and more difficult. 
Case-law reveals that where an institution’s power is based on two 

provisions of the Treaty, it is bound to adopt the relevant measures on the 
basis of the two relevant provisions11. Failure to do so will result in the 
annulment of the act, unless the error constitutes a purely formal defect 
giving rise to no irregularity in the procedure for adoption12. However, the 

                                                           
10  ECJ, see case 45/86 Commission v. Council [1987] European Court Reports ECR p. 

1493. In this case the Court asserted that if a specific legal base for legislation was 
available in the Treaty, that one had to be preferred to the more general base found in 
Article 308 EC Treaty. 

11  ECJ, case 165/87 Commission v. Council [1988 ECR p. 5545.] 
12  ECJ, Case C-491/01 R v. Secretary of State for Health, ex parte British American 

Tobacco and Imperial Tobacco, [2002], ECR p. I-11435. 
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question arises when the use of two provisions will be appropriate and when 
instead a choice between competing legal bases is required. In these cases, 
the Court seems to follow a “center of gravity” test, a “main or predominant 
purpose” approach in order to select the proper legal choice. However this 
test is difficult given that public regulation of the single market is sometimes 
closely connected to several different policy areas.  
These constitutionally sensitive cases have proliferated before the Court 

in recent years as the number of legal bases for legislation in the Treaty has 
been increased by five periodic Treaty revisions13. But discrepancies still 
survive in the EC Treaty. The EU existence parallel to the EC has even 
created new grounds for disputes concerning legal base14. Even today, in the 
framework of EC law, Article 95 relating to the internal market can compete 
with the environmental protection provisions of Article 175 and/or other 
public health provisions provided by Article 152, especially in its fourth 
paragraph. How has the ECJ adjudicated these difficult cases when different 
legal bases competed? This is the object of this article which specifically tries 
to uncover this tension between the regulation of the internal market and the 
protection of public health that are illustrated by the case-law relating to the 
“tobacco control policy” of the EC15. 

                                                           
13  The Treaty of Amsterdam, in particular, reduced the incentives to litigate about choice of 

legal basis but helpfully asserting a strong preference for the “co-decision” procedure 
under Article 251 as the preferential form of Community law-making. 

14  Moreover, the creation of the European Union constructed on three pillars under the 
Maastricht Treaty added an extra dimension. The Court´s jurisdiction to police the 
exercise of Union competence outside the EC pillar is severely limited according to 
Article 46 EU. The Court has asserted its jurisdiction in “inter-pillar” disputes and its 
ready to protect the prerogatives of the EC institutions, including its own competence, 
from political preference to bring decisions into the intergovernmental EU law. See Case 
C-176/03 Commission v. Council, [2005] ECR p. I-7879 where the Court annulled the 
Council Framework Decision 2003/80/JHA, a third pillar act or EU law, which required 
Member States to impose criminal sanctions in defined fields of environmental 
protection. The Court observed that protection of the environment constitutes one of the 
essential objectives of the Community and asserted competence of EC institutions to 
legislate using the first pillar, that is to say, EC law. 

15  Another important case where the choice of legal base arose was C-84/94 United 
Kingdom v. Council, [1996], ECR p. I-5755. On this occasion the Court rejected the 
UK´s claim that the organisation of working time was not a matter associated with health 
and safety at work (Article 118 EC Treaty) and ruled against the UK which wanted to 
preserve a veto in the Council concerning the organisation of working time. However the 
Court eventually annulled the stipulation that the minimum rest period should include 
Sunday because of the absence of demonstration that Sunday is more closely connected 
with the health and safety of workers than any other day of the week.  
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The case-law derives from the fact that Article 95 of the Treaty provides 
a general competence for the EC to “approximate” or harmonise national 
laws with the object of establishing and functioning the internal market16. 
This internal market, according to Article 14 EC, “shall comprise an area without 
internal frontiers in which the free movement of goods, persons, services and capital is 
ensured in accordance with the provisions of the Treaty”. In this context, Article 95 
must be also related to Article 308 (former Article 235) which provide the 
broadest statement of Community legislative competence to be found in the 
Treaty17 but subjects it to the unanimity requirement (contrary to Article 95 
which requires qualified majority voting in the Council).  
And, as the first case to be commented will illustrate, the ECJ established 

in 2000 that recourse to the legal base provided by article 95 is not justified 
to exercise a general economic governance of the internal market, still less to 
develop an autonomous tobacco control policy justified by public health 
considerations. 

a. Case 376/98 Germany v. European Parliament and Council 
EU 
In this case the ECJ basically found that the Community lacked competence 
to adopt the contested measure, the Directive 98/4318 imposing severe 
restrictions on the advertising of tobacco products19. Germany brought an 
action under Article 173 (now Article 230) to challenge the validity of the 
Directive. The German objections attacked the “Tobacco Advertising 
Directive” as being inadequately connected to the internal market legislative 
procedure. Germany alleged that the Community, in the shape of a qualified 
majority of States in Council allied with the Parliament, had trespassed into 
an area beyond the authorised scope of Community powers. The ECJ 

                                                           
16  Article 95.1 states: « By way of derogation from Article 94 and save where otherwise 

provided in this Treaty, the following provisions shall apply for the achievement of the 
objectives set out in Article 14. The Council shall, acting in accordance with the procedure 
referred to in Article 251 and after consulting the Economic and Social Committee, adopt 
the measures for the approximation of the provisions laid down by law, regulation or 
administrative action in Member States which have as their object the establishment and 
functioning of the internal market. » 

17  Article 308 EC Treaty says „If action by the Community should prove necessary to attain, 
in the course of the operation of the common market, one of the objectives of the 
Community and this Treaty has not provided the necessary powers, the Council shall, 
acting unanimously on a proposal from the Commission and after consulting the 
European Parliament, take the appropriate measures“. 

18  OJ L 213/9 1998. 
19  ECJ. Case C-376/98 ECR [2000] ECR p. I-8419. 
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devoted a close analysis to the scope of the Treaty-conferred competence to 
harmonise national laws and found that a general competence for market 
regulation could not be justified. Without the legal competence, 
harmonisation was not possible so the ECJ ruled in favour of Germany and 
the Directive was annulled20.  
The Court followed the Opinion of Advocate-General Fennelly who had 

stated in his opinion: 
 
83. It is apparent from these provisions that the internal market is not a 
value-free synonym for general economic governance …[…] the conferral of 
competence to pursue its establishment and functioning, under both Article 
100A and more specific provisions such as Article 57(2), cannot, in my view, 
be equated with creation of a general Community regulatory power. These 
competences are conferred either to facilitate the exercise of the four 
freedoms or to equalise the conditions of competition. 
 

89. […] the pursuit of equal conditions of competition does not give carte 
blanche to the Community legislator to harmonise any national rules that 
meet the eye, be it in a liberalising or restrictive fashion….[…] I would say 
that it would risk transferring general Member State regulatory competence 
to the Community if recourse to Article 100A to adopt harmonising 
measures in the interests of undistorted competition were not subject to 
some test of the reality of the link between such measures and internal 
market objectives. The silence of Articles 7A and 100A of the Treaty 
regarding equal conditions of competition furnishes an additional reason to 
avoid turning Article 100A into an instrument of general economic 
governance on this ground. 
 

As Weatherill puts it, this case illustrates the EC “constitutional” principle 
of judicial review of legislative excess perpetrated by the Community 

                                                           
20  For a full comment of this judgment see P. Tridimas and G. Tridimas, “The European 

Court of Justice and the Annulment of the Tobacco Advertising Directive“, European 
Journal of Law and Economics, 2002, p. 171 and J. Usher, “Annotation“, Common 
Market Law Review 2001, vol. 38, p. 1519. 
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legislator at the expense of other interests and actors in the political 
process21.  
However, the ECJ did not condemn the existence of the EC tobacco 

control policy “per se”; it simply defined the legal framework for the exercise 
of EC competence in this field22. The Court stated that if the Directive ban, 
which severely restricted tobacco advertising on a common EC-wide base, 
was to be considered mainly a public health measure, then it appeared to fall 
beyond the scope of the EC´s legislative competence on the internal market 
at that time23. The European legislator had to properly take the correct 
Treaty provisions governing single market harmonisation as its legal base and 
exercise the competence within those limits. However, the Court made it 
clear that public health concerns could play a substantial part in the shaping 
of legislation harmonisation provided they were justified for the goal of 
establishing or maintaining the internal market. Harmonisation of legislation 
was not a competence “per se” as that would be contrary to Article 5 (1) EC. 
The Directive did not prove to actually contribute to eliminating obstacles to 
the free movement of goods and/or services or to remove distortions of 
competition and it was annulled.  
As this “tobacco advertising” case proved, EC legislation can be 

challenged by qualified actors before the ECJ for the violation of the 
principle of legality. This famous case has provided the framework for 
                                                           
21  S. Weatherill, EU Law. Cases and Materials, Oxford University Press, 2007. He 

particularly refers to A.G. Fennelly and paragraph 4 of his Opinion: „The legal basis 
invoked by the Advertising Directive relates to the internal market. The Community's 
internal market competence is not limited, a priori, by any reserved domain of Member 
State power. It is a horizontal competence, whose exercise displaces national regulatory 
competence in the field addressed. Judicial review of the exercise of such a competence is 
a delicate and complex matter. On the one hand, unduly restrained judicial review might 
permit the Community institutions to enjoy, in effect, general or unlimited legislative 
power, contrary to the principle that the Community only enjoys those limited 
competences, however extensive, which have been conferred on it by the Treaty with a 
view to the attainment of specified objectives. This could permit the Community to 
encroach impermissibly on the powers of the Member States. On the other hand, the 
Court cannot, in principle, restrict the legitimate performance by the Community 
legislator of its task of removing barriers and distortions to trade in goods and services. It 
is the task of the Court, as the repository of the trust and confidence of the Community 
institutions, the Member States and the citizens of the Union, to perform this difficult 
function of upholding the constitutional division of powers between the Community and 
the Member States on the basis of objective criteria.“ 

22  T. Hervey, “Community and National Competence in Health after Tobacco Advertising“, 
Common Market Law Review, 2001, vol. 38, p. 1421. 

23  Public health is a competence conferred on the EC but Article 129 (4) (now 152 (4) EC 
Treaty explicitly excluded harmonisation of laws under that title at that time. 
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analysis of the validity of harmonising measures adopted under Article 95 for 
the establishment of the internal market24. But challenges to the validity of 
EC legislation may also be advanced before national courts through the 
preliminary reference procedure of Article 234 (former Article 177) EC, as 
happened in the next two of the “tobacco saga cases“. 

b. Case C-491/01 R v. Secretary of State for Health, ex parte 
British American Tobacco and Imperial Tobacco 
As the previous Tobacco Advertising Directive 98/43 had been annulled, the 
opponents of the EC tobacco control policy tried a similar strategy with 
another tobacco control directive. This time the European legislation put to 
test was Tobacco Products Directive or Directive 2001/37 which amended 
and extended common rules governing tar yields and health warnings on 
tobacco products packaging. It was based on Article 95 EC and, in view of 
its impact on external trade, Article 133 EC. Unlike the other occasion, this 
time the European tobacco control legislation survived25. 
In spite of its vital importance for public health, the European 

Commission was able to prove a vital “market connection” between the 
provisions of the Directive and Article 95 EC. As the Directive genuinely has 
as its object the improvement of the conditions for the functioning of the 
internal market, it was therefore possible for it to be adopted on the basis of 
Article 95 EC, and it was not affected by the fact that the protection of 
public health was a decisive factor in the choices involved in the harmonising 
measures which it defined. 
As the ECJ declared: 
 
64. [… ]National rules laying down the requirements to be met by products, 
in particular those relating to their designation, composition or packaging, are 
in themselves liable, in the absence of harmonisation at Community level, to 
constitute obstacles to the free movement of goods (see, to that effect, Joined 
Cases C-267/91 and C-268/91 Keck and Mithouard [1993] ECR I-6097, 
paragraph 15).  
 
65. Notwithstanding the Community harmonisation measures already 
adopted, [...], differences between the Member States' laws, regulations and 

                                                           
24  Applications for annulment of European legislation have failed in e.g. these other cases: 

Case C-154/04 & C-155/04 Alliance for Natural Health [2005] ECR p I-6451; Case C-
66/04 UK v. Parliament and Council [2005] ECR p. I-10553; Case C-217/04 UK v. 
Parliament and Council [2006] ECR p. I-3771. 

25  ECJ. Case C-491/01 [2002] ECR p. I-11543. 
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administrative provisions on the manufacture, presentation and sale of 
tobacco products, which create obstacles to trade, had already emerged, or 
were likely to emerge, by the time the Directive was adopted.  
 
79. With regard in particular to the protection of public health, it follows 
from Article 95(3) EC that the Community legislature, in harmonising the 
legislation, must guarantee a high level of protection, taking particular 
account of any new development based on scientific facts.  
 
80. Progress in scientific knowledge is not, however, the only ground on 
which the Community legislature can decide to adapt Community legislation 
since it must, in exercising the discretion it possesses in that area, also take 
into account other considerations, such as the increased importance given to 
the social and political aspects of the anti-smoking campaign.  

c. Case C-210/03 R v. Secretary of State for Health, ex parte 
Swedish Match 
The approach taken in the last judgment is followed also in this case26. It also 
concerns a challenge to provisions of Tobacco Products Directive 2001/37 – 
especially Article 8 which requires that Member States prohibit the marketing 
of tobacco for oral use (snuff). For several reasons, Sweden enjoys 
derogation from this prohibition and the litigation arose from an attempt by 
a Swedish firm to export such products to the UK, where they were banned 
in compliance with the Directive. The validity of the Directive´s ban for all 
the other EU countries was at issue. 
The Court, citing both two previous tobacco cases, ruled that the 

presence of public health considerations as a “decisive factor” in the 
Directive did not deprive it of a valid basis in Article 95 where conditions for 
recourse to that article were satisfied. The Act of Accession of Sweden and 
the derogation recognised for this country could not affect the validity of the 
ban for the rest of the countries. 
And, most relevant of all, in this case the Court plainly states that a 

margin of discretion is allowed for the European legislator in choosing the 
level of intensity at which to establish the harmonising rules. A product ban 
is accepted provided this measure is intended to improve the conditions for 
the establishment and functioning of the internal market and must genuinely 
have that object, actually contributing to the elimination of obstacles to the 
free movement of goods, the freedom to provide services or the removal of 
distortions of competition. This necessary threshold was crossed in all these 
                                                           
26  ECJ. Case C-210/03 [2004] ECR p. I-11893. 
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two cases, C-491/01 and C-210/03 but not in the first “tobacco advertising” 
case C-376/98.  

d. Case C-380/03 Germany v. Parliament and Council 

In this last case27 the Court reviews the new Tobacco Advertising Directive 
2003/33/EC28 adopted to replace the previous Directive annulled by the 
first judgment in case C-376/98. The new Directive had been narrowed 
down and focused particularly on the obstacles to free movement resulting 
from differences in national rules governing tobacco advertising in the press 
and distortions of competition arising from sponsorship of sporting events. 
The new Directive survived the test and the Court finally clarified one of the 
most important issues for the tobacco control policy, relevant for all internal 
market measures: the relationship between the legal base of Article 95 and 
the necessary high standard of public health protection of Article 152 EC 
Treaty. 
The Court considers that Article 95 can be validly used to support a 

harmonised ban (in this case of tobacco advertising) if the ban is justified for 
reasons of public health and falls within reasonable limits derived from the 
principle of proportionality, such as the ECJ had previously indicated to the 
legislator in paragraphs 97 and 98 of the first “tobacco advertising” case. It 
must be noted that the ECJ refers to marketing as a general and broader 
term that comprises “advertising”. 
As the Court declared: 
 
36   Article 95(1) EC establishes that the Council is to adopt measures for the 
approximation of provisions laid down by law, regulation or administrative 
action in the Member States which have as their object the establishment and 
functioning of the internal market. 
 
37   While a mere finding of disparities between national rules is not 
sufficient to justify having recourse to Article 95 EC, it is otherwise where 
there are differences between the laws, regulations or administrative 
provisions of the Member States which are such as to obstruct the 
fundamental freedoms and thus have a direct effect on the functioning of the 
internal market. 
 
38   It is also settled case-law that, although recourse to Article 95 EC as a 
legal basis is possible if the aim is to prevent the emergence of future 

                                                           
27  ECJ. Case C-380/03. Judgment of 12 December 2006. 
28  OJ L 152/16 2003. 
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obstacles to trade resulting from multifarious development of national laws, 
the emergence of such obstacles must be likely and the measure in question 
must be designed to prevent them. 
 
39   The Court has also held that, provided that the conditions for recourse 
to Article 95 EC as a legal basis are fulfilled, the Community legislature 
cannot be prevented from relying on that legal basis on the ground that 
public health protection is a decisive factor in the choices to be made?. 
 
40  It should be noted that the first subparagraph of Article 152(1) EC 
provides that a high level of human health protection is to be ensured in the 
definition and implementation of all Community policies and activities, and 
that Article 95(3) EC explicitly requires that, in achieving harmonisation, a 
high level of protection of human health should be guaranteed. 
 
41   It follows from the foregoing that when there are obstacles to trade, or it 
is likely that such obstacles will emerge in the future, because the Member 
States have taken, or are about to take, divergent measures with respect to a 
product or a class of products, which bring about different levels of 
protection and thereby prevent the product or products concerned from 
moving freely within the Community, Article 95 EC authorises the 
Community legislature to intervene by adopting appropriate measures, in 
compliance with Article 95(3) EC and with the legal principles mentioned in 
the EC Treaty or identified in the case-law, in particular the principle of 
proportionality. 
 
42  It is also to be observed that, by using the words ‘measures for the 
approximation’ in Article 95 EC, the authors of the Treaty intended to confer 
on the Community legislature a discretion, depending on the general context 
and the specific circumstances of the matter to be harmonised, as regards the 
method of approximation most appropriate for achieving the desired result, 
in particular in fields with complex technical features. 
 
43  Depending on the circumstances, those measures may consist in requiring 
all the Member States to authorise the marketing of the product or products 
concerned, subjecting such an obligation of authorisation to certain 
conditions, or even provisionally or definitively prohibiting the marketing of 
a product or products. 

e. Relevance of the jurisprudence for the “kompetenz-
kompetenz” debate 
According to this jurisprudence of the ECJ, harmonisation of laws in the 
internal market is validly pursued under Article 95 when it is likely that 
obstacles to trade will emerge in the future because of diverse national 
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legislative practice (paragraph 41). If it is not likely, the EC lacks 
competence.  
Here we arrive to the broad question of how to exercise „control“ over 

this legislative expansionism that the EC has followed since the re-launch of 
the internal market project in 1985. It is interesting to note that the principle 
of subsidiarity is not mentioned at all in the first „tobacco advertising case“. 
This is because the Court follows a more logical approach to the famous 
“kompetenz-kompetenz” debate in EU law29. The ECJ looked at the first 
case cases from the perspective of Article 5 (1) EC. Did the EC had 
competence to legislate? As it did not, the principle of subsidiarity, located in 
Article 5 (2) could not come into play. The Court did not bring Article 308 
EC into play as the European legislator had not used that expansive 
legislative clause. 
In this regard the notion of “effet utile” or effectiveness of European 

law, also developed by the ECJ, cannot be ignored. It involves an 
interpretation of the competence-conferring provisions of the EC Treaty in 
such a way that they have the biggest possible effect. For the ECJ, 
competences conferred upon the EC must be given the fullest effectiveness 
in order for the EC to attain the goals of the Treaty, even if it means 
extending them to areas where no explicit competence exists30. 
In reality what all these tobacco cases proved to all actors involved was 

that Articles 95 and, by extension, Article 308 regulating the distribution of 
competences between the EC and Member States for legislating on the 
internal market were already stretched to the limit by the ECJ and needed a 
“constitutional“ discussion and eventual review at the highest inter-
governmental level.  

                                                           
29  For a proper explanation of the expression “kompetenz-kompetenz” see P. Craig and G. 

De Búrca, EU Law. .., 2007, op. cit. 
30  L. Senden, Soft law in European Community Law, Hart Publishing, Portland, 2004, on 

pp. 68-73. 
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5. The European “constitutional” Treaty (2004) 
and the Treaty of Lisbon (2007). 

a. The European Constitution 
The Treaty establishing a Constitution for Europe31 was signed in 2004 but 
never ratified by all EU Member States. This Constitution would have re-
arranged relevant provisions but would not have changed the basic rules as 
its main concern was clarification and transparency in the presentation rather 
than in content32. The principle of legality as a expression of conferred 
powers would have an important place, complemented by a explicit 
statement that competences not conferred on the Union remain with the 
Member States. The ambiguities of the “tobacco advertising” judgment 
would have subsisted as well as the difficult task of choosing between legal 
bases. However, it would have been a great improvement to have a self-
contained title dealing with Union competences, together with a list of 
different categories of competences for the EU (exclusive, shared or 
supplementary). It included a flexibility clause that would have reintegrated 
the current Article 308 EC. It would also have helped the confirmation of 
joint adoption of legislation by the Parliament and Council as the ordinary 
method of EU law-making. 
The principal novelty in the field of the principle of legality/EU 

competences of the failed European Constitution was the direct involvement 
of the national parliaments of the EU Member States in the EU lawmaking 
process. They were to receive all legislative proposals directly from the 
Commission and deliver within six weeks a reasoned opinion on the claimed 
existence of European competence to adopt a legislative act based on the 
proposed “flexibility” clause and/ or the exercise of competence where 
violation of the subsidiarity principle was suspected. The Commission would 
have been obliged to review its proposal under some circumstances. 

                                                           
31  Treaty establishing a Constitution for Europe. See Title III of Part I, Articles I-11 to I-18. 

Text of the Treaty signed. Official Journal C 310 of 16 December 2004. Webpage 
http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/index.htm 

32  On competence control and legislative procedure under the signed and never ratified 
European Constitution and beyond, see P. Craig., “Competence: clarity, conferral, 
containment and consideration“, European Law Review, 2004, vol. 29, p. 323; and S. 
Weatherill, “Better competence monitoring“, European Law Review, 2005, vol. 30, p. 23. 
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The rejection of the European Constitution by France and the 
Netherlands stopped this process to clarify the constitutional division of 
powers between the Union and the Member States33. However, it did not 
make this concern less pressing and important for EC law. 

b. The Treaty of Lisbon 

The Treaty of Lisbon amends the Treaty on European Union (TEU) and the 
Treaty establishing the European Community (TEC) (essentially the Treaty 
of Rome), which is renamed the Treaty on the Functioning of the European 
Union (TFEU). Both new treaties are to have the same legal rank. Even if 
the new Treaty of Lisbon is no longer named a constitutional treaty, it 
manages to preserve most of the important achievements of the Treaty 
establishing a Constitution of Europe which never came into force. 
The Treaty of Lisbon was signed on 13 December 2007 and it was 

intended to enter into force on 1 January 200934. This new Treaty increases 
the efficiency and effectiveness of the institutions and decision-making 
mechanisms. It will greatly improve the democratic character of the Union 
by increasing Parliament’s powers, by giving legal binding force to the 
European Charter of Fundamental Rights and by strengthening the rule of 
law. It also clarifies the values and reaffirms the objectives of the Union. 
As with the European Constitution, a clearer and more precise delimit-

tation of competences conferred on the Union by Member States is intro-
duced. The Union enjoys three categories of competence: exclusive, shared 
or complementary, and supporting or supplementary. EU competences are 
in any case limited to those expressly conferred by the Treaties, and, in non-
exclusive areas, their use is governed by the principles of subsidiarity and 
proportionality35.  
There is also a flexibility clause to allow the Union to acquire powers to 

attain its objectives where the Treaties do not already provide them. National 
parliaments are also co-involved at the initial stage of law-making and they 
must check that European legislation is properly constructed on the basis of 
the principle of legality/conferred powers and/or respecting the principle of 

                                                           
33  See Opinion A.G. Fennelly in the first „tobacco advertising „ case. 
34  The negative results of the Irish referendum have put a question mark on the date and 

appropriate procedure to follow at intergovernmental level. 
35  For a full comment on the Treaty of Lisbon, see M. Dougan, “The Treaty of Lisbon 2007: 

winning minds, not hearts“, Common Market Law Review, 2008, vol. 45, pp. 617-703 and 
P. Craig, „The Treaty of Lisbon: Process, architecture and substance“, European Law 
Review, 2008, vol. 33, pp. 137-166. 
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subsidiarity. It is a novelty that European competences can either be 
increased or reduced and that Member States gain the right to secede from 
the Union. Co-decision between the Council and Parliament is substantially 
extended (as foreseen by the previous constitutional treaty) and becomes the 
ordinary legislative procedure. The European Parliament now becomes the 
co-equal legislator for almost all European laws36.  
To conclude this section, should the Treaty of Lisbon enter into force 

after ratification by all 27 Member States, it will give a “constitutional” 
validity to the current doctrine of the ECJ on the principle of legality, the 
distribution of competences between the EU and the Member states and the 
exercise of European legislative power. It would be a significant improve-
ment. 

6. The principle of legality in EEA law 

There are no provisions in the EEA Agreement which correspond to those 
of EC law on the principle of legality. On the other hand, Article 5 and 27 of 
the ESA Agreement refer to the obligations of the EFTA institutions to 
function in accordance with the general principle of legality37. For this 
reason, it can very well be argued that the principle of legality applies to 
other EEA institutions and organs. Decisions from the ESA Surveillance 
Authority are subject to judicial review and could be invalidated if they were 
deficient in their legal basis.  
In the case EFTA Surveillance Authority v. Iceland38, the EFTA Court 

confirmed the existence of the principle of legality in EEA law and offered 
further clarification regarding its scope. In that case, it held that “… lack of 
competence is a ground on which a decision can be regarded as non-existent. However, 
where […] a decision deals with a general aid scheme covering various activities, the 
                                                           
36  Qualified majority voting (QMV) becomes the general rule in the Council – defined as a 

double majority of 55% of states representing 65% of the population (while a minimum 
number of four states is needed to constitute a blocking minority). Most significant items 
move from unanimity to QMV, including the whole of justice and interior affairs. Only 
the most sensitive areas remain subject to unanimity: tax, social security, citizens’ rights, 
languages, seats of the institutions and the main lines of common foreign, security and 
defence policies. 

37  This inference is also supported by Article 31 paragraph of the Vienna Convention on the 
Law of the Treaties which reads: „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“. 

38  EFTA Court, Case E-2/05. EFTA Court Reports [2005] 202, at paragraph 24.  
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possibility that a particular activity may fall outside the scope of the EEA Agreement 
cannot affect the legality of the decision as such.” 
The difference is however clear that EC institutions exercise greater 

powers than do the comparable EEA and EFTA institutions, especially 
concerning the exercise of delegated or transferred legislative power. For this 
reason, it can be said that the principle of legality is generally of greater 
significance within EC law than within EEA law39. 

7. Conclusions 

The principle of conferred powers is essential in EC law and is probably the 
first question that any practitioner of this field should look at when dealing 
with European problems. In the first place, it functions like the principle of 
legality, that is to say, it marks the competence to act “in abstracto”. If no 
powers have been previously transferred to the European institutions, the 
legislative competences remain with the Member States. In this sense, this 
principle goes hand in hand with the “legal basis” requirement that must 
justify all European legislation and it is essential to remember that the 
competence profile of the EC is asymmetric; it depends on the different 
subjects and policies.  
The European legislator has at times made a dynamic and even creative 

use of the general legal basis provided by the framework Treaty. While 
legislating for the establishment of the internal market, difficult choices 
sometimes had to be made to select the correct legal basis. The validity of 
European legislation was at stake, especially regarding the tobacco control 
legislation. In this development of European Law, the legislator has not been 
alone; the ECJ has also played a fundamental role in defining and stretching 
the European legislative powers with the goal of making EC law effective. At 
the same time, it cannot be forgotten that judicial review of the principle of 
legality serves also as a guarantee of legal protection against misuse of legi-
slative powers. Last but not least, it is essential to point out that the last 
function of the principle of legality in EC law marks the division and exercise 
of legislative competences between the European Union/Community and 
the Member States, which is far from simple and which is still, 50 years down 
the road, a dynamic work in progress rather than a settled issue. 

                                                           
39  Stefánsson, S.M., The EEA Agreement .., op.cit. 1997, at p. 44.  
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1. Introduction 

One field of public international law that we here in Iceland have perhaps 
not devoted as much attention to as would be appropriate today is the field 
of international institutional law. The main task of this sub-section of public 
international law is to seek further understanding on the legal framework, 
and on the actual practice of the various international organisations 
(international governmental organisations or IGO’s), while also seeking to 
analyse and compare the most vital factors in their structure. IGO’s are 
usually established by a constituent treaty (foundation treaty) of their 
members (member states, etc.) and that instrument usually also prescribes 
the legal powers (competence to act according to international law) vested in 
the organisation so it can fulfil its prescribed tasks, aims and purposes. How 
powers of an IGO may then actually be deducted form its constituent treaty 
is a complicated, while also a very important matter.  
In such a brief article it is only the intention to do two things: First, to 

explain the contesting theories on what can possibly form the foundations of 
powers of an IGO towards its member states?1 Secondly, to analyse the 
actual United Nations (UN) practice in this respect. At the outset I must 
already remark that usually lawyers would tend to take a normative stand-
point when dealing with such a topic; they would try to argue how those 
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Akureyri. 
1  When considering the powers of IGO we may either focus on the division of power 

between its internal organs, between the different IGO’s, and finally as we do here 
between an IGO and its member states. 
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things logically are as they should be via legal analysis. Such process of 
thinking is in fact vital for law as it is a normative discipline. Still, it is not the 
path I am going to take here, as I am merely going to explain how things 
actually seem to work in this respect, the true story on UN legal powers, 
whether one may like it or not.  

2. The nature of international organisations 

One of the hallmarks of the 20th Century, as well as of what we have already 
seen of the 21st Century, has been the proliferation of IGO’s. The sovereign 
nation states, still at least being the main actors in the present day inter-
national community, increasingly continue to use IGO’s as the most suitable 
forums for dealing with different kinds of interstate or even global issues 
that need to be dealt with. But in order to be able to deal properly with the 
various problems arising, an IGO usually has to be vested with certain legal 
powers, at least originally being delegated to it from its member states, and 
such delegation usually takes place via a constituent treaty establishing the 
organisation.2  
Unlike with IGO’s, according to public international law, powers of 

sovereign states to act as international actors are not sought from an external 
base (as is constituent treaty of an IGO), as state powers are simply 
considered as being inherent in its sovereignty.3 Accordingly, competence of 
a state to act in the international arena can only be limited by obligations 
prescribed by the recognised sources of international law, the most 
important being customary law and treaties applicable for the state. 
Although the exact nature of IGO’s is very much debated, and the fact 

that they seem to be very dissimilar as a single group, there still seems to be a 
general consensus on two main aspects regarding their nature as international 
actors: First, unlike with sovereign states, powers of an IGO are always 
derivative in some sense as they are usually established with a constituent 
treaty prescribing the legal powers being delegated from the member states 
to the IGO.4 Therefore, unlike what applies for states, an IGO can only 
                                                           
2  A constituent treaty usually also prescribes vital factors, as the status of the organisation as 

a legal person of international law and perhaps also according to the domestic laws of the 
member states, its different organs vested with certain legislative, executive and judicial 
powers, besides rules on membership, privileges and immunities, issues of responsibility, 
treaty making powers, settlement of disputes, etc. 

3  Schermers, H.G. & Blokker, N.M. International Institutional Law, p. 155. 
4  Klabbers, J. An Introduction to International Institutional Law, p. 64. 
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work on the basis of limited legal powers, and if acting beyond that it can 
lead to its act being declared by a competent authority as exceeding its 
formal or substantial competence (l. ultra vires).5 Secondly, although an IGO 
therefore always needs a legal basis for justifying its activities, it is still almost 
functionally impossible to foresee every situation occurring that has to be 
dealt with in its domain or to lay down an exhaustive list of its activities in its 
constituent treaty.6 Therefore, member states tend to create in the 
constituent treaty both legislative and judicial organs and processes for the 
IGO that usually also brings a certain dynamic into its development after 
being created. This we can recognise in development of IGO’s such as the 
UN, EU, WTO and COE. Such organisational structures have also often 
created the outcome of normative processes driven by sort of a will of the 
IGO that may not always be in line with the agendas of its individual 
member states.7 
As IGO’s have, according to the above, only certain limited powers based 

on their constituent treaties, while at the same time such treaties can hardly 
prescribe literally all its possible future activities in a comprehensive manner, 
we obviously confront a dilemma. In an attempt to find a sensible link 
between doctrine and actual practice in this respect scholars have tried to 
explain in abstract what can, according to public international law, be a 
legitimate foundation of powers for an IGO towards its member states. At 
least three contesting theories/ doctrines on IGO’s powers have been 
proposed by scholars, and before exploring actual UN practice those 
doctrines shall be introduced.   

3. Doctrines on the powers of international 
organisations 

3.1 The three main doctrines proposed in academic literature  
In academic literature on IGO’s we can detect at least thee contesting main 
theories or doctrines, all attempting to explain the possible foundations of 
the powers of IGO’s: Namely, the doctrines on express powers, implied powers 
and inherent powers of IGO’s. All those doctrines claim to take account of 
actual practice of IGO’s, including the judicial practice of their respective 
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courts, while at the same time they also propose certain arguments for, or a 
vision on the actual nature of IGO’s. From an academic standpoint it is 
probably fair to say that all those doctrines have a certain value as 
perspectives trying to explain the actual practice of IGO’s, although their 
appeal may depend on our own perspectives on the nature of IGO’s. In 
following sections I shall attempt to explain the core content of the three 
main doctrines before evaluating how well they seem to be sustained by 
actual UN practice.   

3.2 The doctrine of express powers  

As IGO’s where gradually developing from state conferences in the late 19th 
Century and in the early 20th Century, it seems that the prevailing perspective 
was that a constituent treaty of an IGO was quite similar in nature to any 
other international contract, i.e. it merely had to be interpreted in appropriate 
manner.8 But as substantial domains of IGO’s became wider and their insti-
tutional structure more complex, competent international courts dealing with 
the legality of their acts became persuaded to take a stand in deliberations on 
their actual nature and on their powers to act towards the member states.  
The first doctrine on IGO’s powers, already being firmly established in 

the 1920’s, and still being an uncontested platform for prescribing the base 
of powers of IGO’s according to public international law, is the doctrine on 
express powers of IGO’s.9 According to it, an IGO can only possess powers to 
act as is originally being prescribed by its founding members in the 
provisions of its constituent treaty as being interpreted. 
This rather conservative approach (i.e., compared to later rivals and if 

being relied up on solely as the only possible foundation of IGO powers) 
strictly emphasises the manifest will of the members of an IGO as literally 
expressed in a constituent treaty and is in perfect harmony with the 
traditional interests of state sovereignty.10 The core idea behind this is that 
the nature of IGO’s does not have much in common with the nature of 
states, and that an IGO can only act as being clearly permitted in its 
constituent treaty.  
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conferred powers. 
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will of sovereign states that cannot be bound by any rules that they have not expressly 
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The value of this doctrine is that it emphasises clearly the difference 
between a sovereign state (that has a general competence to act and is only 
restricted by international law), and an IGO (that can never posses a general 
competence to act in a certain field as states can, while its competence to do 
so must always be limited).11 The main criticism on the doctrine has been 
that it cannot alone explain comprehensively the actual legal powers of 
IGO’s, as recognised in actual practice. 

3.3 The doctrine of implied powers   

As the doctrine of express powers has in practice turned out to be rather 
insufficient to explain all the actual powers admitted as being vested with 
IGO’s, scholars have attempted to present further explanations based on a 
doctrine of possible implied powers of IGO’s, being additional to their 
uncontested express powers. Indeed, the international forum was not the 
original birthplace for such a doctrine as it first developed out of struggles 
between central and local authorities in federal legal systems.12 It is probably 
fair to say that this doctrine of implied powers has been the dominant view 
during the UN era, while the real debate taking place has been on how far 
this approach can be taken. To make a long story short international courts 
and tribunals have in practice from time to time openly recognised such less 
clear bases of powers for IGO’s in one form or another, including the 
International Court of Justice (ICJ) regarding the UN.     
The main idea behind recognising implied powers (then being additional 

to - and in fact also being as such based on the express powers) is that the 
drafters of a constituent instrument cannot be omniscient in creating a 
comprehensive treaty and therefore it may sometimes turn out to be 
necessary and essential for an IGO to be admitted as also possessing powers 
being implied in its constituent treaty so it can function with full effect (l. 
effect utile).13 According to a stricter version of the implied powers doctrine, 
this test of what may be necessary and essential for the IGO is not sufficient 
alone, as this version requires that there always is an identifiable basis in a 
particular substantive provision of the constituent treaty.14 The idea is that 
even though the additional rule may not be clearly prescribed, one could still 
argue that the founders would have inserted such a rule if they had foreseen 
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12  Schermers, H.G. & Blokker, N.M. International Institutional Law, p. 176. 
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the situation to be dealt with. A more liberal version on implied powers takes 
this approach even further and proclaims that an IGO may also posses 
implied powers to perform functions being necessary and essential for the 
IGO in order to fulfil its recognised aims without pinpointing a certain 
substantial/ operative provision as basis.15  
One could say that the doctrine on implied powers seems to form some 

sort of a practical or realistic attempt to explain the fact that IGO’s are in 
practice admitted as having certain powers that go beyond what is clearly 
expressed in their constituent treaties, while at the same time it pays fidelity 
to the established ideology emphasising the will of states.  Yet, there has not 
been a consensus on how far this can be taken. 

3.4 The doctrine of inherent powers  

 The doctrine of inherent powers of IGO’s, originally modelled on the ideas 
of the Norwegian international lawyer and statesman Finn Seyersted in the 
1960’s, is the most radical of the three doctrines.16 Compared to the other 
two doctrines it presents a totally different approach in explaining the nature 
of IGO’s as it rejects that their actual powers are predominantly based on 
express or implied will of the founding members and instead emphasises that 
IGO’s are actors of international law that possess certain inherent capacities 
due to their status as legal persons of international law.17  
According to this doctrine, the powers of an IGO are always based on an 

objective criteria provided by international law, while only two requirements 
must then be fulfilled to test if its acts are legitimate. The former 
requirement is that an IGO generally has an inherent power to perform the 
acts or functions considered as being in line with its stated aims and 
purposes. Second requirement is that, such a performance may only be 
restricted by expressed prohibitions in its constituent document.18 
Accordingly, only acts considered as not being in line with stated purposes of 
the IGO, or expressly prohibited in its constituent treaty, can be considered 
as being ultra vires the organisation.19 Obviously, the idea behind the doctrine 
on inherent powers is based on the ideology that despite member states still 
                                                           
15  A substantive version. Klabbers, J. An Introduction to International Institutional Law, p. 67 & 

69-73. 
16  Klabbers, J. An Introduction to International Institutional Law, p. 75. 
17  White, N.D. The Law of International Organisations, p. 87. 
18  In fact provisons speciffically aiming to preserve the domestic domain of member states 

are in quite many constituent treaties of IGO’s and example of such a provison is the one 
in art. 2.7 of the UN Charter. 

19  Klabbers, J. An Introduction to International Institutional Law, p. 75. 
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have all the opportunities to restrict the IGO in its constituent document, it 
can nonetheless develop and lead a life of its own.20  
It has been argued that an advantage in admitting inherent powers of an 

IGO is that it is both functional and straight forward. That is, the IGO can 
then reach its aims without dubious justifications based on its powers being 
implied when not being expressly stated, besides legal control becomes 
easy.21 On the other hand the doctrine is hardly appealing to state represent-
atives as it almost turns the doctrine on express powers on its head, paying 
minimum fidelity to the expressed or alleged will of the member states being 
the founders. This is also reflected by the fact that even though international 
courts may perhaps have approached this line of argument in their opinions 
they still never openly admit in doing so and instead usually argue as being 
relaying on implied powers.22 

4. Evaluating possible foundations of powers 
based on UN practice  

4.1 The UN and the advisory opinions of the International 
Court of Justice  
When looking at the UN as an IGO one can instantly detect that its 
constituent treaty, the 1945 UN Charter, prescribes various powers for it, or 
more specifically for its particular principal organs, to enter into, to decide up 
on, or to authorise different measures or activities in several fields of what 
we usually refer to as international relations. These powers are usually 
described in very broad and open terms and it is evident that the UN 
infrastructure is for example not at all comparable with the one of the 
supranational European Union (EU), as can be verified by comparing some 
basic factors. First, unlike the political organs of the EU, the principal 
political organs of the UN (the General Assembly and the Security Council) 
are obviously not expected to enter into systematic legislative activities 
towards their member states, although their acts may become binding up on 
the UN member states in certain respective fields from the standpoint of 
international law. Secondly, despite the fact that the International Court of 
Justice (ICJ) is accorded the status of being the primary judicial organ of the 
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UN neither the UN Charter nor the Statute for the ICJ provides it with 
powers to declare a decision of the political organs of the UN as being null 
and void.23 Furthermore, the principal organs of the UN cannot even 
become parties to contentious cases being adjudicated before the ICJ as only 
states can have locus standi before it, and that also means that alleged lack of 
legality of the binding acts of UN organs can only incidentally become an 
issue in such a case.24  
The only relevant forum where the powers of an UN organ to act in a 

situation can directly be put to the test is via so-called advisory opinions of 
the ICJ according to art. 96 of the UN Charter, prescribing the conditions 
for a request of such opinion as follows: 

 
1. The General Assembly or the Security Council may request the 
International Court of Justice to give an advisory opinion on any legal 
question.  
 
2. Other organs of the United Nations and specialized agencies, which may at 
any time be so authorized by the General Assembly, may also request 
advisory opinions of the Court on legal questions arising within the scope of 
their activities.  
 

As stated above, there are only certain UN organs that can propose such 
legal questions to the ICJ, the General Assembly and the Security Council 
being allotted the widest possibilities to do so and the questions being asked 
may among else touch directly up on clarifying certain legal powers of a UN 
organ, as has been the case in several opinions. In practice this means that 
when evaluating the possible foundations of UN powers the advisory 
opinions of the ICJ are usually considered as being the most relevant sources 
of law, and despite not being formally binding as judgments the opinions are 
still generally recognised as being highly authoritative legal statements of 
international law.  
In the following sections it is the idea to explain briefly how the ICJ has 

dealt with certain legal questions proposed for an advisory opinion, i.e. those 
questions that in fact directly or indirectly required the court to take a stand 
in prescribing the possible foundations of UN powers. But as the judicial 
practice of the World Court in The Hague is usually also considered as 
having ground in the work of the predecessor of the ICJ, namely the 

                                                           
23  While the Eurpean Court of Justice (ECJ) has such powers under art. 230 and 234 of the 
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Permanent Court of International Justice (PCIJ), it seems appropriate to 
begin by evaluating the relevant practice of that court, as it possessed 
somewhat similar jurisdiction to answer legal questions from the principal 
organs of the former League of Nations as the ICJ presently has towards UN 
organs.25   

4.2 The early practice of the Permanent Court of 
International Justice 
Already in one of the first requests for an advisory opinion submitted to the 
PCIJ, questions on origins and scope of powers of IGO’s arose, that is in the 
so-called 1922 ILO-Agricultural Opinion.26 In this case the International 
Labour Organization (ILO), being established with the main task of 
regulating labour relations, asked the PCIJ if its powers extended to the 
regulation of the conditions of labour in the agricultural sector.27  The court 
approached this question on the scope of the powers of the ILO as only 
depending on usual contractual interpretation of the relevant provisions in 
the ILO Constitution and that interpretation led the court in this case to the 
conclusion that the ILO was indeed empowered to regulate labour relations 
in the agricultural sector.28 
Four years later in another advisory opinion, again delivered after a 

request of the ILO on explaining its powers to regulate incidentally certain 
activities of employers, the PCIJ continued to uphold a similar methodology 
as before.29 Despite some states urged the court to consider and analyse the 
relationship between IGO’s powers and national sovereignty, the court 
firmly refused to become involved in discussing such theoretical fancy not 
being mentioned in the constituent treaty.30 As concluded by Klabbers: 

 
The Permanent Court’s first attempts to address the relatively new 
phenomena of international organisations were, so to speak, still a bit 
hesitant. Those first cases indicate that the Court was not yet fully aware of 
the special nature (whichever special nature that may be) of organisations, 
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1922-1946 and International Court of Justice (ICJ) operating from 1946, both in the Peace 
Palace in The Hague. On the connection between the PCIJ and the ICJ as the World 
Court, see Zimmermann, A., Tomuschat, C., Ollers-Frahm, K. The Statute of the 
International Court of Justice – A Commentary, p. 4-6.  

26  ILO Agricultural Opinion (PCIJ – 12th August 1922). 
27  ILO Agricultural Opinion, p. 9. 
28  Klabbers, J. An Introduction to International Institutional Law, p. 61-62. 
29  ILO Opinion on work of employers (PCIJ – 23rd of July 1926). 
30  Klabbers, J. An Introduction to International Institutional Law, p. 62. 
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and tried to answer questions relating to their operation simply by looking at 
the constituent documents as everyday treaties.31  
 

But only a year later in the 1927 Danube Opinion we can see the first 
indications that the PCIJ still eventually felt it to be necessary to explain the 
special nature of IGO’s as the court then formulated a general rule on the 
express powers of IGO’s.32 In this case the court was in fact confronted with 
a question on the scope of the powers of the so-called European 
Commission for the Danube created by a treaty, and the court spelled out its 
principle in the following terms: 

 
As the European Commission is not a state, but an international institution 
with a special purpose, it only has the functions bestowed upon it by the 
Definitive Statute with a view to the fulfilment of that purpose, but it has 
power to exercise these functions to their full extent, in so far as the Statute 
does not impose restrictions up on it.33  
 

This formulation of a principle of express powers of IGO’s may have 
opened up a Pandora box for later development, while it was most probably 
not the idea at the time.34 Yet, a rapid development was now taking place at 
the PCIJ regarding its perspective on possible foundations of powers of 
IGO’s, and in its 1928 Opinion on the Greco-Turkish Agreement the court for the 
first time relied on a doctrine on implied powers of an IGO.35 The factual 
background was that a Greco-Turkish agreement had created a mixed 
commission besides prescribing a resort to arbitration if a dispute arose on 
certain issues regulated by the agreement, while it failed to identify who 
could then refer such a case to the arbitration. The PCIJ found that despite 
this silence in the treaty it was still possible and natural to deduce that the 
power to refer such a matter to the arbitrator should rest with the 
commission, while arguments proposed by the court for this finding were in 
line with the stricter version on implied powers of IGO’s, as described here 
above.36   
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4.3 Major opinions of the ICJ on the powers of the UN   
Several opinions of the ICJ have in fact dealt with the foundations of the 
powers of the UN or its organs during the UN era, while here in such a short 
article, I feel it has to be sufficient to describe and analyse only briefly three 
of the most influential opinions of the kind, namely the Reparation Opinion 
(1949), the Certain Expenses Opinion (1962) and the WHO Nuclear Weapons 
Opinion (1996).37 Although the number of such opinions steaming from the 
ICJ can logically never be very high, especially compared to other inter-
national courts with much higher case load, such as the ECJ, each opinion 
from the ICJ is nevertheless considered as carrying an enormous weight and 
a certain development has been detected from those opinions as indicating 
the status of the international law in this field.  
 

a) The Reparation Opinion  

The first major opinion of the ICJ that actually promoted the liberal version 
of implied powers as possibly being a foundation of powers of the UN was 
the 1949 Reparation for Injuries Opinion.38 The factual background was the 
assassination of UN personal in Palestine in 1948, among them its leading 
figure Count Bernadotte. A question then arose if the UN could issue a claim 
under international law for the reparation for injuries suffered by the UN 
and also on behalf of the victim families from the states responsible for their 
safety (here Israel, Egypt and Jordan). The UN General Assembly referred 
questions on the matter to the ICJ for an advisory opinion. In its opinion the 
ICJ inter alia held that the UN had the capacity to bring such claims of 
international law against the responsible states despite there being no 
mention of such UN capacities in the Charter.39 The argument of the 
majority of the court was that the powers which are essential to the 
performance of the functions of the organisation must be regarded as a 
necessary implication arising from the Charter.40 So under international law 
the UN must be deemed to possess those powers that despite not being 
expressly provided for in the UN Charter are still conferred up on it by 
necessary implication as being essential for the performance of its duties. 

This opinion reflects the liberal version of the doctrine on implied powers, 
                                                           
37  Other relevant opinions from the ICJ are for example Effects of Award Opinion and Namibia 

Opinion. 
38  Reparation Opinion (ICJ - 11th of April 1949). 
39  Gill, T.D. Rosenne’s The World Court – What It is and how It works, p. 131.  
40  Reparation Opinion, p. 8-9. 



162  Pétur Dam Leifsson  

  

i.e. the recognised basis of powers not being grounded on particular 
provision in the UN Charter but on its functions and objectives in general.41 
Of special notice in the case was the dissenting opinion of Judge 

Hackworth adhering to the previously established stricter version of implied 
powers, as stating: 

 
Powers not expressed cannot freely be implied. Implied powers flow from a 
grant of express powers, and are limited to those that are “necessary” to the 
exercise of powers expressly granted.42  
 

b) The Certain Expenses Opinion 

A further development on the possible foundations of UN powers is 
reflected in the 1962 Certain Expenses Opinion of the ICJ.43 The factual 
background was the crisis in the Middle-East in 1956 and in Congo in 1960 
that lead to UN peacekeeping forces being established there. After that a 
debate arose among several UN member-states on whether the expenditure 
stemming from those peacekeeping operations could be justified as being 
expenditure of the organisation under art. 17.2 of the UN Charter. In its 
opinion the court answered that question in the affirmative despite the fact 
that there is no mention at all of peacekeeping activities of the UN in the 
UN Charter.44 The rather blunt argument proposed by the court was that if 
the UN had acted on one of its stated purposes the presumption should be 
that such an act was not ultra vires.45 The court did not enter into analyses on 
whether the acts of establishing the peacekeeping forces could be considered 
as being necessary for the fulfilment of certain provisions in the Charter, 
while it rather emphasised the absence of a provision prohibiting the exercise 
of such powers on behalf of the UN.46 Although this line of argument was 
proclaimed as being in terms of implied powers, as was the case in the 1949 
Reparation Opinion, the total absence of a necessity test rather seems to 
indicate a methodology approaching the doctrine of inherent powers as 
being prescribed here above.47  
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43  Certain Expenses Opinion (ICJ - 20th July 1962). 
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45  Certain Expenses Opinion, p. 62. 
46  White, N.D. The Law of International Organisations, p. 86. 
47  White, N.D. The Law of International Organisations, p. 87. 
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c) The WHO Nuclear Weapons Opinion 

The third and most recent ICJ opinion providing vital information on the 
courts perspective on what may form the possible foundations of the powers 
of the UN is the 1996 WHO Nuclear Weapons Opinion.48 The factual 
background was that the World Health Organization (WHO), being one of 
the UN specialised agencies, requested an advisory opinion from the ICJ, 
among else on the question whether the use of nuclear weapons in an armed 
conflict would breach against obligations under international law, including 
according to the WHO Constitution.49 The ICJ did not answer this as it 
found that the WHO lacked competence under art. 96.2 of the UN Charter 
to request such opinion, while it seemed to refuse all contrary arguments 
based on implied powers of the WHO. Accordingly, the court did not regard 
the effects of the use of nuclear weapons on human health as being a valid 
ground for accepting the WHO request under UN Charter art. 96.2, even 
though it may seem hard to argue that prevention of acts damaging the 
health of people is not within the main purposes of the WHO. So here the 
ICJ in fact refused to recognise implied or inherent powers of the WHO that 
would have assisted it in fulfilling its main purposes while not being in 
conflict with provisions of the WHO Constitution.50 
Of special notice is that the ICJ was in fact citing its previous 1962 Certain 

Expenses Opinion while in reality taking a very different stand, more in line 
with the stricter version on implied powers as advocated by Judge 
Hackworth in his dissenting opinion in the 1949 Reparation for Injuries 
Case.51 To some commentators the treatment of the ICJ of this request of 
the WHO indicates revisionism or at least a more caution on behalf of the 
court in accepting wide implied or inherent powers of IGO’s. In fact also 
being trend for the last two decades in the jurisprudence of other 
international courts as the ECJ.52  
 

                                                           
48  WHO Nuclear Weapons Opinion (ICJ 8th July 1996). 
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50  White, N.D. The Law of International Organisations, p. 99. 
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Law of International Organisations, p. 100-101. 



164  Pétur Dam Leifsson  

  

5. Conclusions 

In this brief article it has been the main task to analyse the possible 
foundations of the powers of the UN based on actual practice. First, the 
three proposed doctrines on the possible foundations of powers of IGO’s, 
were introduced, namely the doctrines on express powers, implied powers 
and inherent powers. After that we explored what are usually considered to 
be the most relevant judicial opinions on this matter issued by the ICJ and its 
predecessor the PCIJ, all being advisory opinions requested by competent 
organs of the UN or of the League of Nations at the time. 
The main findings are that originally the PCIJ did not consider the special 

nature of IGO’s or its constituent charters to be worth of special notice, 
while in the 1927 Danube Opinion the court changed its views and 
formulated its doctrine on express powers of IGO’s, and in its 1928 opinion 
on the Greco-Turkish agreement it first resorted to a doctrine of possible 
implied powers of IGO’s.  
The successor of PCIJ, the ICJ, later on took the development of implied 

powers much further as in the 1949 Reparation case the methodology of the 
court resembled a liberal version of the doctrine, i.e. powers could be 
conferred on the UN by a necessary implication as being essential for the 
performance of its duties. In a dissenting opinion Judge Hackworth 
advocated for the stricter version on implied powers, being in line with the 
previous PCIJ jurisprudence. In the 1962 Certain Expenses Opinion one 
could say the ICJ probably reached the high point of its judicial activity in 
this respect when it justified expenditure for UN peacekeeping with the 
argument that if the UN acted on one of its stated purposes the presumption 
was that such acts were not ultra vires the UN. Also, the court did not enter 
into analysing whether the acts at stake could be considered as being 
necessary for the fulfilment of certain provisions or purposes prescribed in 
the Charter, while emphasising the absence of a provision prohibiting the 
exercise of such powers on behalf of the UN. By using this method the ICJ 
was approaching as it seems a doctrine of inherent powers as being 
prescribed previously here above.  
Later on in the 1996 WHO Nuclear Weapons Opinion it seems that the 

ICJ for some reason shifted back towards what assimilates to a stricter 
version of implied powers as was advocated by Judge Hackworth in 1949 
and in line with the previous PCIJ jurisprudence. This last major opinion of 
the ICJ on possible foundations of powers of IGO’s therefore seems to 
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indicate a revision on behalf of the Court towards not accepting as easily 
liberal versions on implied powers of UN organs nor their inherent powers.53  
Finally, although the ICJ jurisprudence in the field can never be 

voluminous, one could still speculate on how influential the ICJ has in fact 
been for the approaches taken by other international courts and tribunals in 
this regard and vice versa. This is of course hard to evaluate while one can 
still detect that the ECJ also reached its peak in accepting wide implied 
powers of the EC in the1960s, while a period of revisionism with increased 
emphasis on the powers of the EU legislative organs being more or less 
constrained to their powers being expressed in the treaties has been rather 
visible in the ECJ development since the early 1990’s.54  
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Hvernig má vanda betur til lagasetningar? 

Ragna Árnadóttir 

 

Í grein þessari verða færð rök fyrir því að mikilvægt sé að huga skipulega að 
undirbúningi lagasetningar og þeim lagatæknilegu þáttum sem til álita koma 
þegar saminn er lagatexti. Æskilegt sé að móta stefnu eða setja viðmið í þessu 
sambandi í því skyni að stuðla að vandaðri löggjöf; að unnið verði að heild-
stæðri lagasetningarstefnu. Annars staðar á Norðurlöndum hefur umræða um 
gæði löggjafar (d. lovkvalitet) farið fram um nokkra hríð og tekur umfjöllunin 
hér mið af þeirri umræðu að einhverju leyti.1 Brugðið verður upp nokkrum 
dæmum sem höfundur telur þurfa frekari umræðu við, svo sem mati á 
nauðsyn löggjafar, hvenær nota skuli lög fremur en önnur stjórntæki og hvort 
löggjafinn hafi þar ótakmarkað athafnafrelsi. Einnig verða lagðar fram til 
umræðu hugmyndir um hvernig vanda megi betur til lagasetningar hér á 
landi. 

1. Almennt um mótun stefnu við gerð laga. 

Með hugtakinu lagasetningarstefna (d. lovgivningspolitik) er í grein þessari átt 
við þau meginsjónarmið sem eru höfð að leiðarljósi við samningu laga-
frumvarpa og annan undirbúning laga.2 Snúa þau að þeim lagatæknilegu 
atriðum sem huga þarf að og öðrum sjónarmiðum sem máli skipta við 
                                                           
1  Grein þessi byggir öðrum þræði á erindinu ,,Lovgivningspolitik i Island“ sem höfundur 

flutti á norrænu málþingi árið 2002, og birt er í ritinu Lagstiftningspolitik – Nordiskt 
seminarium om lagstiftningspolitik, Kaupmannahöfn 2005, bls. 43-53. Þá er einnig sóttur 
efniviður í annað erindi, ,,Lagasetning og lagasetningarstefnan hér á landi“, sem höfundur flutti 
við athöfn í Þjóðmenningarhúsi 30. apríl 2008, sem haldin var til að minnast þess að 100 
ár voru liðin frá fæðingu Bjarna Benediktssonar. Erindið er óbirt. 

2  Einnig mætti þýða hugtakið lovgivningspolitik sem ,,löggjafarstefna“ en það hugtak er að 
mati höfundar nokkuð þrengra en ,,lagasetningarstefna“ því það vísar fyrst og fremst til 
innihalds lagatextans. Sjá til dæmis notkun hugtaksins löggjafarstefna í athugasemdum um 
6. gr. í frumvarpi til laga um opinbera háskóla, Alþt. 2007-2008, þskj. 197-184. mál, svo og 
um 1. gr. í frumvarpi til laga um breyting á almennum hegningarlögum, nr. 19 12. febrúar 
1940, með síðari breytingum (upptaka, hryðjuverk, skipulögð brotastarfsemi, mansal og 
peningaþvætti), Alþt. 2007-2008, þskj. 847-546. mál.  
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lagasetningu.3 Markmið þess að hafa hér skýr viðmið er einkum að vandað 
verði til setningar laga, þannig að þau uppfylli ákveðnar kröfur eða skilyrði 
sem nauðsynleg eða æskileg þykja á hverjum tíma.  
Þótt hvatt sé til þess að mótuð verði hér lagasetningarstefna er ekki 

raunhæft að ætla að unnt sé að binda hendur löggjafans á hverjum tíma með 
vísan til hennar. Hins vegar hefur það gildi í sjálfu sér að mótuð séu viðmið 
eða um þau fjallað, hvort sem það er innan veggja Alþingis, Stjórnarráðsins, í 
atvinnulífinu, fræðasamfélaginu eða víðar. Það stuðlar að dýpri skilningi á 
þeim álitaefnum sem til úrlausnar eru hverju sinni og að teknar séu vel 
ígrundaðar ákvarðanir er varða undirbúning og framsetningu löggjafar. 
Í Danmörku hafa gæði laga verið nokkuð til umræðu, og var hún 

áberandi á tíunda áratug síðustu aldar. Umræðan um gæði löggjafar sneri 
einkum að fjórum þáttum. Í fyrsta lagi að hinum lögfræðilega þætti; löggjöf 
þyrfti að uppfylla lögfræðilegar kröfur þannig að samræmi væri milli lagatexta 
og greinargerðar, og uppfyllt væru skilyrði um skýrleika og skiljanleika laga. Í 
öðru lagi að efnahagslegum þætti lagasetningar; samhengi yrði að vera á milli 
tilgangs reglusetningar, ávinnings hennar og kostnaðar sem af henni leiddi. 
Því væri nauðsynlegt að meta áhrif lagasetningar og hvort hún væri 
nauðsynleg eða hvort aðrar aðferðir kæmu til greina. Í þriðja lagi að gæðum 
lagasetningarferilsins sem slíks, þar á meðal hvernig löggjöf væri undirbúin. 
Álitaefnin lutu m.a. að því hvernig samráði við hagsmunaaðila væri háttað, að 
starfsumhverfi þingsins, svo og samvinnu þess og ríkisstjórnar við meðferð 
frumvarpa í þinginu. Í fjórða lagi að hinum pólitíska þætti; þótt æskilegt væri 
að leggja öll þingmál fram í byrjun hvers löggjafarþings gæti það þó af 
pólitískum ástæðum ekki ávallt verið mögulegt.4 Bæði Folketinget og danska 
dómsmálaráðuneytið hafa í tengslum við þessa umræðu staðið að útgáfum 
rita í þeirri viðleitni að stuðla að auknum gæðum laga.5 
Umræða um lagasetningu hér á landi hefur einna helst beinst að því að 

þörf væri á að vanda betur til undirbúnings laga.6 Einnig hafa farið fram 
umræður um það hvort þáttur Alþingis við lagasetninguna væri nægjanlega 

                                                           
3  Með lagatæknilegum atriðum í þessari grein er átt við atriði sem lúta bæði að efni 

lagatextans og framsetningu hans.  
4  Lars Hjortnaes: ,,Lovgivningspolitik i Danmark“. Í ritinu Lagstiftningspolitik – Nordiskt 

seminarium om lagstiftningspolitik, Kaupmannahöfn 2005, bls. 27-28. 
5  Jens Peter Christensen: ,,Lovgivningskvalitet og enkeltsagstyret lovgivning“. Í ritinu Det 

38. nordiske Juristmøde i København 21.-23. august 2008 Bind I, Kaupmannahöfn 2008, bls. 91.  
6  Sjá til dæmis Jakob R. Möller: ,,Undirbúningur löggjafar og vönduð löggjöf“. Úlfljótur 

2001, bls. 335-341. 
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mikill.7 Þá hefur umboðsmaður Alþingis vakið athygli á meinbugum á lögum, 
sbr. 11. gr. laga um umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997, og gefa þær 
ábendingar vísbendingu um að hvaða leyti settum lögum sé ábótavant hér á 
landi.  
Umboðsmaður hefur t.d. þannig vakið athygli á misræmi eða árekstrum á 

milli lagaákvæða, prentvillum, óskýrum texta, og að ákvæði laga séu ekki í 
samræmi við stjórnarskrá eða alþjóðlegar skuldbindingar á sviði mann-
réttinda, sem Ísland hefur undirgengist.8 
Í þessu sambandi er áhugavert að velta fyrir sér hvað sé átt við þegar talað 

er um ,,gæði laga“. Prófessor Sigurður Líndal hefur tekið saman átta atriði 
um hvernig lög eigi að vera, þar á meðal að lög eigi að vera aðgengileg, skýr 
og afdráttarlaus, þar megi ekki vera mótsagnir og lög verði að vera þannig 
orðuð og að öðru leyti úr garði gerð að unnt sé að fara eftir þeim.9 Fjölmarga 
aðra þætti má nefna til sögunnar þegar rætt er um gæði laga.10 Hér verður 
ekki rætt frekar um hvað séu góð lög eða hver séu gæði laga, heldur haft að 
leiðarljósi að vanda megi betur til lagasetningar og að því beri að stefna. 

2. Hverjir móta stefnu um lagasetningu? 

Nokkur stefnumörkun um hvernig vanda megi til lagasetningar hefur átt sér 
stað undanfarið á vettvangi Alþingis og Stjórnarráðsins. Í fyrsta lagi hefur 
ríkisstjórnin leitast við að samræma undirbúning stjórnarfrumvarpa innan 
ráðuneytanna. Í öðru lagi hafa forsætisráðuneyti, dóms- og kirkjumálaráðu-
neyti og skrifstofa Alþingis gefið út handbók um undirbúning og frágang 
lagafrumvarpa. Í þriðja lagi hefur Alþingi stigið skref til að styrkja ýmislegt í 
starfsemi sinni sem tengist lagasetningu.  
Ríkisstjórnin hefur unnið að því að einfalda opinbert regluverk og auka 

samráð við aðila vinnumarkaðarins á grundvelli aðgerðaáætlunar um Ein-
faldara Ísland. Forsaga þess er sú að í lok ársins 2005 skipaði þáverandi 
forsætisráðherra starfshóp með fulltrúum stjórnvalda og vinnumarkaðarins til 

                                                           
7  Sbr. eftirtaldar greinar: Friðgeir Björnsson: ,,Tvískipt ríkisvald?”. Tímarit lögfræðinga 1999, 

bls. 1-4; Þorsteinn Magnússon: ,,Alþingi í ljósi samþættingar löggjafarvalds og fram-
kvæmdarvalds”. Tímarit lögfræðinga 2005, bls. 197-228, Bjarni Benediktsson: ,,Þingið á 
síðasta orðið“. Morgunblaðið 5. október 2006, og Róbert R. Spanó: ,,Um starfsaðstæður 
Alþingis og sjálfstæði þess”. Tímarit lögfræðinga 2006, bls. 213-215. 

8  Starfsskilyrði stjórnvalda. Forsætisráðuneytið, Reykjavík 1999, bls. 72-73. 
9  Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði. Reykjavík 2002, bls. 51-52. 
10  Sjá einnig umfjöllun um hugtakið ,,lovkvalitet“ hjá Jens Peter Christensen: ,,Lovgivnings-

kvalitet og enkeltsagstyret lovgivning“, bls. 91-92. 
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að undirbúa fyrrnefnda aðgerðaáætlun og var áætlun fyrir árin 2006-2009 
samþykkt í október 2006.11  
Einn liður í aðgerðaáætluninni er að gefa skuli út reglur um undirbúning 

og frágang stjórnarfrumvarpa, og gekk það eftir í byrjun vetrar 2007.12 Má 
þar finna stuttar leiðbeiningar í sex liðum sem lúta einkum að samráði við 
undirbúning lagafrumvarpa og um mat á áhrifum lagasetningar. Einnig er 
greint frá stefnu um afstöðu yngri laga til stjórnsýslulaga og upplýsingalaga og 
tekið fram að forsætisráðuneytið veiti leiðbeiningar um framkvæmd þeirrar 
löggjafarstefnu. Þá segir í reglunum að gátlisti, útgefinn af forsætisráðuneyti, 
skuli útfylltur og fylgja stjórnarfrumvarpi þegar það er lagt fram í ríkisstjórn. 
Það á þó ekki við um frumvarp til fjárlaga, fjáraukalaga og lokafjárlaga.13  
Í gátlistanum eru settar fram sjö spurningar um nokkur atriði sem huga 

þarf að við samningu frumvarpa. Svara þarf til dæmis hvers vegna þörf sé á 
nýjum eða endurskoðuðum reglum, hvort frumvarpið hafi gefið tilefni til að 
athuga afstöðu til stjórnarskrár, hvort samráð hafi verið haft við aðila utan 
Stjórnarráðsins og fleira.  
Gátlistinn fylgir ekki stjórnarfrumvörpum þegar þau eru lögð fram á 

Alþingi. Þetta á sér sennilega skýringu í því að umræddur gátlisti er 
vinnuplagg og ber það skýrt með sér. Auk þess er gerð grein fyrir þeim 
atriðum, sem fram koma á gátlista, í almennum athugasemdum við frumvarp 
skipti þau á annað borð einhverju máli fyrir umfjöllun um viðkomandi 
frumvarp.14 Notkun gátlista er reyndar ekki ný af nálinni. Í dóms- og 
kirkjumálaráðuneyti hefur gátlisti við samningu frumvarpa verið notaður um 
nokkurra ára skeið.  
Annar liður í áætluninni um Einfaldara Ísland var útgáfa handbókar um 

undirbúning og frágang lagafrumvarpa. Að útgáfunni stóðu forsætisráðu-
neyti, dóms- og kirkjumálaráðuneyti og skrifstofa Alþingis. Markmiðið var að 
safna saman á einn stað helstu viðmiðum um vandaða frumvarpasmíð og 
veita leiðbeiningar um atriði þar sem þörf er aukinnar samræmingar.15 Í 
formála Geirs H. Haarde forsætisráðherra segir að handbókin fjalli fyrst og 
fremst um undirbúningsvinnu í ráðuneytum en ekki um löggjafarstarfið á 

                                                           
11  Sjá aðgerðaáætlunina á vefsíðu forsætisráðuneytis í fréttatilkynningu frá 17. október 2006 á 

slóðinni: http://www.forsaetisraduneyti.is/raduneyti/verkefni/einfaldara-island/ 
12  Samþykktar 25. maí 2007, sjá Handbók um undirbúning og frágang lagafrumvarpa. 

Forsætisráðuneytið, dóms- og kirkjumálaráðuneytið og skrifstofa Alþingis, Reykjavík 
2007, bls. 53.  

13  Gátlistann má finna í Handbók um undirbúning og frágang lagafrumvarpa, bls. 62-63. 
14  Í neðanmálsgrein við fyrirsögn gátlistans segir: ,,Einungis er farið fram á stutt svör. Eftir 

atvikum má vísa til almennra athugasemda eða fylgiskjala með frumvarpi.“ 
15  Handbók um undirbúning og frágang lagafrumvarpa, bls. 5 
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Alþingi eftir að frumvarp hefur verið lagt fram. Samt sem áður ætti hún 
vissulega að geta nýst þingmönnum og aðstoðarmönnum þeirra þegar þeir 
taka þátt í vinnu við frumvarpagerð.16  
Handbókin skiptist í tvo hluta. Sá fyrri fjallar um undirbúning laga-

frumvarpa, þar á meðal um samráð við hagsmunaaðila og almenning. Í síðari 
hluta eru sett fram sjónarmið um frágang lagafrumvarpa og hvað hafa skuli í 
huga þegar skrifaður er frumvarpstexti. Kynntar eru fyrirmyndir að ýmsum 
ákvæðum, svo sem gildistökuákvæði og refsiákvæði. Vinnuhópurinn sem 
samdi handbókina fjallaði þó ekki um ýmsar grundvallarspurningar sem 
varða stefnumörkun um innihald laga. Ekki var til dæmis tekin afstaða til 
þess hvort einhver fordæmi mætti finna í núverandi löggjöf sem ekki væri 
æskilegt að styðjast við í nýrri löggjöf, svo sem lagaákvæði sem víkja frá 
meginreglum réttarfars eða refsiréttar eða annarri meginlöggjöf í okkar réttar-
skipan.17 Þá var heldur ekki tekin skipuleg afstaða til þess, hvort breyta mætti 
framsetningu löggjafar með einhverjum þeim hætti að stuðlað væri að auknu 
réttaröryggi, umfram það sem nú er. Til þess þarf víðtækari umræðu og 
jafnvel úttekt fræðimanna.18 
Í handbókinni er þó vakin athygli á því að æskilegt sé að reglur séu settar 

fram á skiljanlegu máli með einföldum og skýrum hætti.19 Er þessi þáttur 
vissulega hluti af lagasetningarstefnu ríkisstjórnarinnar. Í aðgerðaráætlun um 
Einfaldara Ísland segir ennfremur að ráðuneytin muni gera langtímaáætlun 
fyrir árin 2007-2009 um það hvernig staðið verði að einföldunarstarfi 
varðandi þá málaflokka sem undir þau heyra. Það geti til dæmis falist í að ein-
falda lög og reglur, svo og stjórnsýsluna almennt með þarfir borgaranna í 
huga.20 
Af vettvangi Alþingis ber fyrst að nefna nýlega heimild handa forseta 

Alþingis til að setja leiðbeiningarreglur um frágang lagafrumvarpa, sbr. 1. 
mgr. 36. gr. laga um þingsköp Alþingis, nr. 55/1991, sbr. lög nr. 68/2007. 
Lagaheimildin gefur vísbendingu um að þingið hyggist gegna frekara forystu-

                                                           
16  Ibid., bls. 5. 
17  Til dæmis er stutt umfjöllun um stjórnsýslusektir í handbókinni og minnt á nokkur 

sjónarmið í því sambandi. Ekki er mörkuð heildarstefna um það hvort rétt sé að hafa bæði 
slíkar sektir og refsiviðurlög í íslenskri löggjöf. Um stjórnvaldssektir og önnur viðurlög við 
efnahagsbrotum var aftur á móti fjallað í nefnd sem forsætisráðherra skipaði árið 2004, sjá 
skýrslu nefndarinnar á slóðinni: http://www.forsaetisraduneyti.is/frettir/nr/2475. 

18  Sjá til dæmis umfangsmikla úttekt á gildandi löggjöf sem gerð var á vegum danska 
dómsmálaráðuneytisins og birt er í ritinu Retssikkerhedskommissionens betækning. Betænkning 
nr. 1428. Justitsminsteriet, København 2003.  

19  Handbók um undirbúning og frágang lagafrumvarpa, bls. 14. 
20  Sjá lið 2.1 í aðgerðaáætluninni Einfaldara Ísland. 
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hlutverki við undirbúning nýrrar löggjafar. Aðdragandi laga-setningarinnar 
virðist meðal annars byggjast á hugmyndum um að gera megi lagafrumvörp 
aðgengilegri, bæði fyrir þingmenn og almenning, einkum þannig að betur 
komi fram hverju verið sé að breyta hverju sinni.21  
Þá urðu mikilvægar breytingar á lögum um þingsköp Alþingis þann 1. 

janúar 2008, sbr. lög nr. 161/2007, sem eru til þess fallnar að styrkja stöðu 
þingsins við stefnumörkun þess í lagasetningu. Eitt af markmiðum breyting-
anna er að efla eftirlitshlutverk Alþingis.22 Samhliða voru gerðar breytingar til 
að bæta mjög starfsaðstöðu þingmanna, ekki síst stjórnarandstöðuþing-
manna.23 Var því fylgt eftir í fjárlögum fyrir árið 200824, en þar fékk Alþingi 
tæplega 100 milljóna króna fjárveitingu til þessara breytinga.  
Öll framangreind skref eru mikilvægur vísir að því að vanda betur til 

lagasetningar. Ekki er þó nægilegt að umræða um þetta mikilvæga málefni og 
stefnumörkun eigi sér einungis stað innan vébanda Alþingis og Stjórnar-
ráðsins. Fræðilegar rannsóknir og umfjöllun um ýmsa þætti lagasetningar-
innar myndi til dæmis auka enn frekar þekkingu og skilning á ýmsum laga-
tæknilegum atriðum. Sama gildir um umræðu meðal dómara, lögmanna og 
fjölmargra annarra sem láta sig þessi mál varða. 

3. Undirbúningur lagasetningar. 

Í reglum ríkisstjórnarinnar um undirbúning og meðferð stjórnarfrumvarpa 
segir að í almennum athugasemdum með lagafrumvörpum skuli gera grein 
fyrir því hvernig samráði við aðila utan ráðuneytis hafi verið háttað. Í 
handbók um undirbúning og frágang lagafrumvarpa segir að æskilegt sé að 
efna til samráðs við hagsmunaaðila og almenning við gerð allra þýðingarmeiri 
frumvarpa eftir því sem tími og aðstæður leyfa.25 Það er því ekki afdráttarlaus 
regla að ráðherra skuli hafa samráð af þessu tagi við undirbúning lagafrum-
varps þótt það þyki æskilegt. Þetta endurspeglar að ákvörðun um samráð er 

                                                           
21  Sbr. ummæli í athugasemdum við 15. gr. frumvarps þess sem varð að lögum nr. 68/2007, 

um breytingu á lögum um þingsköp Alþingis, nr. 55/1991, sbr. lög nr. 74/1992 og 
102/1993. Lagt fram á 133. löggjafarþingi 2006-2007, þskj. 1404, 706. mál. 

22  Sjá greinargerð við frumvarp það sem varð að lögum nr. 161/2007 um breytingu á lögum 
um þingsköp Alþingis, nr. 55/1991, sbr. lög nr. 74/1992, 102/1993, 68/2007 og 
102/2007. Lagt fram á 135. löggjafarþingi 2007-2008, þskj. 333 - 293. mál. 

23  Ibid.  
24  Lög nr. 179/2007. 
25  Handbók um undirbúning og frágang lagafrumvarpa, bls. 10. 
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pólitísk ákvörðun hvers og eins ráðherra auk þess sem samráði verður ekki 
alltaf við komið.  
Þá er það staðreynd að meginþáttur samráðs við hagsmunaaðila og 

almenning við setningu nýrra laga fer nú fram á Alþingi, nánar tiltekið í fasta-
nefndum þess.26 Leitað er til fulltrúa hagsmunasamtaka, þeirra sem komið 
hafa að samningu frumvarpsins, annarra sérfræðinga og almennt til flestra 
þeirra sem málið varðar. Bæði er óskað eftir skriflegum umsögnum og gestir 
kallaðir á fundi. Bent hefur verið á að þetta viðamikla umsagnarkerfi sé 
sérstakt fyrir Ísland samanborið við þjóðþing annars staðar á Norður-
löndum.27  
Ef samráð við hagsmunaaðila og almenning verður að meginreglu við 

undirbúning frumvarpa í Stjórnarráðinu má spyrja hvort Alþingi muni eftir 
sem áður stofna til svo viðamikils samráðs, sem raun ber vitni. Væntanlega 
yrði óþarft að leita umsagnar hagsmunaaðila eða sérfróðra aðila tvisvar, þ.e. 
bæði í Stjórnarráðinu og á Alþingi. 
Ekki er þó víst að Alþingi sé reiðubúið að gefa alfarið eftir það 

áhrifamikla stjórntæki, sem álitsumleitanir þess eru í raun og veru. Alþingi 
hefur með umsagnarferli sínu aflað mjög mikilvægra upplýsinga um þingmál 
sem vega þungt gegn þeirri sérþekkingu sem fyrir hendi er í ráðuneytunum.  
Annað atriði sem snertir undirbúning lagasetningar er mat á nauðsyn 

hennar. Ekki er að finna um það leiðbeiningar í reglum ríkisstjórnarinnar um 
undirbúning og meðferð stjórnarfrumvarpa. Aftur á móti er fjallað um það í 
handbók Stjórnarráðsins og skrifstofu Alþingis um undirbúning og frágang 
lagafrumvarpa. Þar segir að ekki eigi að jafnaði að hefjast handa við samningu 
frumvarps fyrr en farið hefur fram mat á nauðsyn lagasetningar. Rökstyðja 
eigi hvers vegna lagasetning sé nauðsynleg. Með því sé stuðlað að því að 
ákvörðun ráðherra um að frumvarp skuli samið sé byggð á sem bestum 
upplýsingum um forsendur.28 Ekki er þó mörkuð skýr stefna um að nota eigi 
löggjöf sparlega og einungis þegar hún er í raun og veru nauðsynleg.  
Nauðsyn lagasetningar getur vissulega verið mjög matskennt atriði, 

einkum ef tilgangur löggjafar er að leggja pólitíska áherslu á viðkomandi 
málefni. Hér er átt við tilvik þegar ekki er nauðsynlegt út frá lögfræðilegu 
sjónarmiði að setja lagareglur um tiltekið málefni, sbr. umfjöllun í eftirfarandi 

                                                           
26  Þorsteinn Magnússon: ,,Alþingi í ljósi samþættingar löggjafarvalds og framkvæmdarvalds”, 

bls. 213. 
27  Ibid., bls. 214-215. 
28  Handbók um undirbúning og frágang lagafrumvarpa, bls. 9. 
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kafla.29 Grundvallarspurning er, hvort nota eigi löggjöf til slíks. Getur það 
grafið undan virðingu fyrir lögum? Hér, sem og í öðrum álitaefnum um efni 
settra laga, getur verið örðugt og jafnvel óæskilegt að binda hendur stjórn-
málamanna. Hins vegar getur fræðileg umfjöllun varpað ljósi á kosti og galla 
þess að nota lög sem stjórntæki umfram aðrar leiðir.  

4. Lög eða önnur stjórntæki. 

Þegar litið er til þess hvort beita skuli lögum eða nota önnur stjórntæki koma 
fyrst til athugunar lögfræðilegar meginreglur. Má hér nefna tvær. 
Það leiðir af lögmætisreglunni að þær ákvarðanir stjórnvalda, sem eru 

íþyngjandi fyrir borgarana, verða að eiga stoð í lögum. Því hefur verið haldið 
fram að fastmótaðar reglur búi borgurunum meira réttaröryggi en mats-
kenndar reglur. Í fastmótuðum reglum sé það skýrt hvaða skilyrði skuli 
uppfyllt svo að ákvörðun verði tekin og beiting slíkra reglna sé almennt 
fljótvirk, ódýr og einföld fyrir stjórnvöld. Það leiði til festu og samræmis í 
framkvæmd og geri eftirlit og endurskoðun stjórnsýsluframkvæmdar auð-
veldari. Vegna þessara kosta sé almennt eftirsóknarverðara að setja í lög 
fastmótuð ákvæði þegar því verður við komið. Sé þessa sjónarmiðs gætt við 
lagasetningu auki það mjög á réttaröryggi almennings.30 
Þá leiðir af meginreglunni um lögbundnar refsiheimildir að ekki verður 

refsað fyrir háttsemi nema fyrir því sé stoð í lögum, sbr. 1. mgr. 69. gr. 
stjórnarskrárinnar, sbr. stjórnarskipunarlög nr. 97/1995. Þannig er ljóst að 
nauðsynlegt er að löggjafinn afmarki með skýrum hætti þá háttsemi sem á að 
vera refsiverð með settum lögum. Í þessu samhengi er áhugavert að skoða 
hvernig refsilöggjöfin reynist sem viðhlítandi stjórntæki til að sporna við 
tiltekinni háttsemi, þ.e. hver séu í raun varnaðaráhrif refsilöggjafar hverju 
sinni.  
Þegar lögfræðilegum meginreglum um nauðsyn laga sleppir koma aðrir 

mælikvarðar til sögunnar um það hvort beita eigi lögum eða öðrum úrræðum 
til að ná settu markmiði. Er það pólitískt úrlausnarefni hverju sinni, en niður-
staðan hlýtur þó almennt að styðjast við tiltekin atriði, svo sem vísindaleg 
rök, reynslu, þekkingu eða annað það sem vísbendingu getur gefið um 

                                                           
29  Um slíka löggjöf, sem mætti kalla ,,táknræna löggjöf“ (s. symbollagstiftning), hefur 

höfundur fjallað um í óbirtu erindi ,,Lagasetning og lagasetningarstefnan hér á landi“, sem flutt 
var 30. apríl 2008.  

30  Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 68. 
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árangur þeirrar leiðar sem valin er. Mat á áhrifum lagasetningar hlýtur hér að 
skipta miklu máli, en nánar verður vikið að því síðar.31 
Þegar rætt er um lög eða önnur stjórntæki verður einnig að taka með í 

reikninginn að löggjafinn kann að hafa sett skýr viðmið um lagasetningu á 
tilteknum sviðum. Það á við þegar kemur að því að setja í lög og reglur 
ákvæði um opinbert eftirlit, sbr. lög um opinberar eftirlitsreglur, nr. 27/1999. 
Þar er meðal annars kveðið á um að þegar stofnað er til opinbers eftirlits 
skuli viðkomandi stjórnvald meta þörf fyrir eftirlit, gildi þess og kostnað 
þjóðfélagsins af því, sbr. 1. mgr. 3. gr. laganna. Þegar stjórnarfrumvarp sem 
felur í sér ákvæði um eftirlit er lagt fyrir ríkisstjórn skal leggja fram greinar-
gerð um slíkt mat, sbr. 2. mgr. 3. gr. Af ákvæðum laganna og ummælum í 
greinargerð með frumvarpi því, sem varð að lögum nr. 27/1999 má 
glögglega ráða að markmiðið er að sporna gegn flóknu og viðamiklu reglu-
verki og vinna gegn hömlum á nýsköpun og atvinnustarfsemi. Í greinargerð 
segir m.a.: ,,Hinu opinbera ber því skylda til að endurskoða eigin reglu-
setningu og eftirlitsmál og tryggja að nýjar kröfur á hendur fyrirtækjum og 
einstaklingum séu aðeins gerðar ef nauðsyn ber til.“ Ennfremur er vísað til 
eftirfarandi markmiða í stefnuyfirlýsingu þáverandi ríkisstjórnar: „Dregið 
verði úr skrifræði í samskiptum borgaranna við stjórnvöld og óþarfa laga- og 
reglugerðarákvæði verða afnumin.“32  
Framangreind lög um opinbera eftirlitsstarfsemi eru athyglisverð fyrir þær 

sakir að þar setur löggjafinn ekki einungis stjórnvöldum heldur einnig sjálfum 
sér viðmið um reglusetninguna. Þá eru ríkisstjórninni lagðar línur um með-
ferð stjórnarfrumvarpa. Spurning er, hvort æskilegt sé að löggjafinn á einum 
tíma bindi með þessu móti hendur löggjafans á öðrum tíma, og hvaða gildi 
það hafi í raun. Lögin og markmið þeirra virðast þó standa fyrir sínu, því til 
þeirra er vitnað í aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar um Einfaldara Ísland og 
áréttað að ráðgjafarnefnd um opinberar eftirlitsreglur, sbr. lög nr. 27/1999, 

                                                           
31  Í norska ritinu Lovteknikk og lovforberedelse, Justis- og politidepartementet 2000, bls. 13, er 

þetta orðað svo: ,,Valget af virkemiddel skal alltid bygge på en bevisst vurdering. En 
oppgave bør ikke forsøkes løst gjennom rettslig regulering uten at det på forhånd er 
vurdert om den ønskede effekten kan oppnås bedre eller enklere ved bruk av andre 
virkemidler.“ Í danska ritinu Vejledning om lovkvalitet, Justitsministeriet 2005, bls. 29, segir: 
[...] det bør også nøje vurderes, om det overhovedet er realistisk, at et lovindgreb vil 
kunne løse problemet eller ændre situationen i en ønsket retning. F.eks. kan problemet 
være af sådan beskaffenhed, at det ikke realistisk kan forventes, at en eventuel lovgivning 
vil kunne håndhæves tilstrækkeligt effektivt eller uden uforholdsmæssigt store 
omkostninger.“ 

32  Frumvarp til laga um eftirlitsstarfsemi á vegum hins opinbera. Lagt fram á 123. 
löggjafarþingi, þskj. 217-199. mál. 
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muni áfram gegna lykilhlutverki varðandi þau stjórnarfrumvörp og drög að 
reglugerðum sem undir hana heyri.33 

5. Athafnafrelsi löggjafans. 

Eins og kom fram hér að framan getur það leitt af meginreglum íslensks 
réttar að nauðsynlegt sé að setja lög um tiltekið efni. Athyglisvert er að velta 
fyrir sér hvort löggjafanum séu beinlínis settar skorður við lagasetninguna; 
hvort hömlur séu á því að setja lög um tiltekin atriði. 
Sett lög mega ekki brjóta í bága við stjórnarskrána. Þá þarf löggjafinn að 

huga að alþjóðlegum skuldbindingum sem íslenska ríkið hefur undirgengist 
að þjóðarétti, þótt vart sé unnt að staðhæfa að athafnafrelsi löggjafans sé 
bundið þar með jafn ríkum hætti og hvað varðar ákvæði stjórnarskrár. Þó er 
þetta ekki óyggjandi.  
Því hefur verið haldið fram að eftir endurskoðun mannréttindaákvæða 

stjórnarskrárinnar árið 1995, sbr. stjórnarskipunarlög nr. 97/1995, hafi 
alþjóðlegir mannréttindasamningar talsvert meira gildi við túlkun og skýringu 
á inntaki þessara stjórnarskrárákvæða frá því sem áður var.34 Þá hefur verið 
bent á að aukin áhrif alþjóðasamninga, þar á meðal á túlkun stjórnar-
skrárinnar, sé ein helsta breytingin á íslenskum rétti undanfarin ár.35 Þessu til 
staðfestingar hafa verið nefndir nokkrir dómar, t.d. dómur Hæstaréttar frá 19. 
desember 2000 (mál nr. 125/2000), Tryggingastofnun ríkisins gegn Öryrkja-
bandalagi Íslands.36 
Út frá lagatæknilegum sjónarhóli sýnir þessi þróun að það krefst vand-

legrar skoðunar hvort réttarregla sé í samræmi við ákvæði stjórnarskrár, 
túlkuð eftir atvikum út frá ákvæðum alþjóðlegra samninga, þegar frumvarp er 

                                                           
33  Sbr. lið 4.1 í aðgerðaáætluninni.  
34  Björg Thorarensen: ,,Beiting ákvæða um efnahagsleg og félagsleg mannréttindi í 

stjórnarskrá og alþjóðasamningum“. Tímarit lögfræðinga 2001, bls. 85. 
35  Ragnhildur Helgadóttir: ,,Afstaða dómstóla til hlutverks síns við mat á stjórnskipulegu 

gildi laga - þróun síðustu ára - “. Úlfljótur 2002, bls. 104-105. 
36  Í fjórðu skýrslu íslenskra stjórnvalda um framkvæmd alþjóðasamnings um borgaraleg og stjórnmálaleg 

réttindi samkvæmt 40. gr. samningsins, sem gefin var út árið 2004, segir: ,,Á allra síðustu árum 
hafa dómstólar í auknum mæli túlkað ákvæði stjórnarskrárinnar í ljósi alþjóðlegra 
samningsskuldbindinga um mannréttindi, og þá sérstaklega mannréttindasáttmála Evrópu 
og samningsins um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi. Einnig hefur verið vísað til 
ákvæða samningsins um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi og 
félagsmálasáttmála Evrópu auk fleiri samninga. Fjöldi dóma hefur gengið á síðustu fimm 
árum þar sem reynt hefur á mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar og vísað er til 
samningsins um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi.“ 
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samið. Ljóst má vera að þetta mat er ekki án vandkvæða og krefst góðrar 
þekkingar á alþjóðlegum mannréttindasamningum, sérfræðiþekkingar sem 
óvíst er að sé ávallt til staðar í einstökum ráðuneytum eða á skrifstofu 
Alþingis. 
Auk þessa ber að hafa í huga skyldur íslenska ríkisins sem leiða af 

samningnum um Evrópska efnahagssvæðið. Fram kemur í dómi Hæstaréttar frá 
16. desember 1999 (mál nr. 236/1999), íslenska ríkið gegn Erlu Maríu Svein-
björnsdóttur, að samningurinn feli ekki í sér framsal löggjafarvalds. Hins 
vegar hafi meginmál samningsins lagagildi hér á landi. Eðlilegt sé að lögin 
sem lögfesti meginmál samningsins séu skýrð svo að einstaklingar eigi kröfu 
til þess að íslenskri löggjöf sé hagað til samræmis við EES-reglur. 
Alþjóðlegar skuldbindingar geta þannig haft mikil áhrif á lagasetninguna. 

Meta þarf hverju sinni hversu langt löggjafinn á að ganga í að mæta þessum 
skuldbindingum. Má í þessu sambandi nefna það sem Bjarni Benediktsson 
alþingismaður hefur bent á, að við útfærslu lagareglna á grundvelli 
alþjóðlegra skuldbindinga hafi þjóðríkin iðulega ákveðið svigrúm. Í löggjafar-
starfinu sé eðlilegt að spyrja hvort þjóðréttarlegar skuldbindingar standi til 
þess að ganga jafnlangt í breytingaátt og frumvarpstillögur geri ráð fyrir. 
Þingmenn vilji oft á tíðum ganga skemmra en gert sé ráð fyrir í tillögunum 
eða kanna aðrar leiðir, standi heimildir til þess.37 Hér gæti umræða um hversu 
langt eigi að ganga til að mæta skuldbindingum og öðrum kröfum alþjóða-
samstarfs og stefnumörkun í því sambandi á einstökum málefnasviðum verið 
bæði Alþingi og Stjórnarráðinu nauðsynlegur grunnur til ákvarðanatöku. 
Einnig gæti það verið samningamönnum íslenskra stjórnvalda leiðbeining við 
undirbúning og gerð alþjóðlegra samninga og annarra skuldbindinga. Mun 
heppilegra er fyrir ríki að tillit sé tekið til sjónarmiða þess þegar við undir-
búninginn heldur en þegar búið er að ganga frá samningum.  

6. Áhrif lagasetningar. 

Þær skyldur hvíla á þeim, sem semja stjórnarfrumvörp, að gera grein fyrir 
áhrifum fyrirhugaðrar lagasetningar í almennum athugasemdum við stjórnar-
frumvörp. Rekja skal helstu afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og tiltekna 
mikilvæga almannahagsmuni og atriði er lúta að framkvæmd reglnanna. Þá 
skal meta kostnaðaráhrif frumvarps fyrir ríkissjóð og einnig skal meta áhrif á 

                                                           
37  Bjarni Benediktsson: ,,Þingið á síðasta orðið“. Morgunblaðið 5. október 2006. 
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fjármál sveitarfélaga. Loks skal meta nauðsyn eftirlitsreglna, sbr. lög um 
opinberar eftirlitsreglur, nr. 27/1999.38  
Frekari áhersla á mat lagasetningar kemur fram í gátlista þeim sem fylgja 

skal öllum stjórnarfrumvörpum þegar þau eru lögð fyrir ríkisstjórn. Merkt 
skal við viðeigandi reiti ef efni frumvarps hefur gefið sérstakt tilefni til að 
meta einhvern eftirtalinna þátta: Áhrif á fjárhag sveitarfélaga, áhrif á fyrirtæki 
eða tiltekna þjóðfélagshópa, áhrif á jafnrétti kynjanna, áhrif á umhverfið, 
áhrif á stjórnsýsluna eða aðra þætti.39 
Í handbók um undirbúning og frágang lagafrumvarpa er fjallað nánar um 

mat á áhrifum lagsetningar. Ljóst er að um afar vandasamt viðfangsefni er að 
ræða og þarf að móta nánar hvernig matinu verður háttað. Mat á kostnaðar-
áhrifum fyrir ríkissjóð er í nokkuð föstum skorðum og ber að afla umsagnar 
hjá fjármálaráðuneyti um það fyrir öll stjórnarfrumvörp. Öðru máli gegnir 
um áhrif á jafnrétti kynjanna eða áhrif á umhverfið; ekki verður séð í fljótu 
bragði að sú skipan komist á að leita umsagnar félags- og tryggingamála-
ráðuneytis eða umhverfisráðuneytis vegna þeirra þátta. Nærtækast væri að 
ætla að þeir, sem koma að samningu frumvarpa í ráðuneytum, þyrftu að 
tileinka sér ákveðin vinnubrögð í þessu sambandi og byggja upp sérkunnáttu 
hvað áhrif lagasetningar snertir.  

7. Umræða 

Í grein þessari hefur verið komið inn á ýmsa þætti lagasetningarstefnu. Ekki 
er um tæmandi talningu að ræða, heldur drepið á atriði, sem varpa ljósi á þau 
álitaefni sem til úrlausnar koma við undirbúning löggjafar. Umræða um þau 
og stefnumótun er þáttur í því að vanda betur til lagasetningar.  
Skref í rétta átt hafa þegar verið stigin. Hér að framan hefur því verið lýst 

hvernig Alþingi hefur styrkt starfsemi sína með nýlegum breytingum á lögum 
um þingsköp Alþingis. Hvort Alþingi hafi nægjanleg áhrif á lagasetninguna er 
síðan álitamál. Heyrst hefur það sjónarmið að Alþingi hafi lítil áhrif á 
lagasetningu og þurfi að reiða sig á Stjórnarráðið í þeim efnum. Löggjafar-
valdið geri að vísu stundum breytingar á frumvörpum ráðherra en oft og 
tíðum séu þær breytingar harla lítilvægar.40 Þá hefur því verið haldið fram að 

                                                           
38  Reglur um undirbúning og meðferð stjórnarfrumvarpa, sjá viðauka I við Handbók um 

undirbúning og frágang lagafrumvarpa, bls. 53. 
39  Stjórnarfrumvörp – gátlisti, sjá viðauka IV við Handbók um undirbúning og frágang 

lagafrumvarpa, bls. 62. 
40  Friðgeir Björnsson: ,,Tvískipt ríkisvald?”, bls. 4. 
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þingið sé háð framkvæmdarvaldinu við gerð viðamikilla frumvarpa, svo og 
við innleiðingu alþjóðlegra skuldbindinga í íslenskan rétt.41 Á móti hefur 
verið teflt fram þeirri skoðun, að Alþingi gegni þýðingarmiklu hlutverki í 
löggjafarferlinu, en þar hafi þingið einkum með höndum það sem kalla megi 
gæðaeftirlit með lagasetningunni.42 Gæðaeftirlitinu er lýst svo að Alþingi 
endurskoði og yfirfari þingmál og lagfæri það sem betur megi fara. Með 
breytingum sínum sé þingið meðal annars að bregðast við almenningsálitinu, 
sjónarmiðum sérfræðinga eða leita lausnar til sátta í ágreiningsmálum.43 Ég er 
sammála því að ekki beri að vanmeta hlutverk Alþingis, meðal annars vegna 
þess að það hefur mikilvægu og sérstöku hlutverki að gegna við undirbúning 
lagasetningar og er þá einkum átt við umsagnarferli þingmála á Alþingi, sem 
fram fer í fastanefndum þingsins.44 Hvort Alþingi sé reiðubúið að láta 
Stjórnarráðinu eftir umsagnarferlið skal ekki fjölyrt um hér. 
Þá hefur því verið haldið fram að nauðsynlegt sé að Alþingi hafi yfir að 

ráða nægilegri sérþekkingu til að vega upp á móti sérþekkingu innan Stjórnar-
ráðsins við undirbúning lagasetningar; þingið verði sjálft að geta metið hvort 
fallist verði á afstöðu framkvæmdarvaldsins til þess hvort efni lagafrumvarps 
samræmist ákvæðum stjórnarskrár og að öðru leyti hvort lagatæknilegir ann-
markar séu á því. Sjónarhorn þeirra sem koma að gerð frumvarpa í ráðu-
neytunum geti oft á tíðum verið nokkuð þröngt. 45 
Vissulega kann það að vera að sjónarhorn þeirra sem unnið hafa að 

samningu frumvarpa mótist af því að þeir telja sig hafa fundið og gert tillögu 
til ráðherra um þá bestu lausn sem völ er á, enda eru þeir oft sérfræðingar á 
viðkomandi málefnasviði. Einnig gæti efni frumvarpsins, og sú leið sem þar 
er farin, verið niðurstaða ráðherra sem liður í pólitískri stefnumörkun hans, 
og því ekki á valdi embættismanna eða annarra starfsmanna ráðuneytisins að 
skýra fyrir þingnefnd af hverju efni tillagna frumvarpsins er eins og raun ber 
vitni. 
Ef Alþingi ákveður að efla enn frekar starfsemi sína er vitaskuld gott eitt 

um það að segja. Aftur á móti er óvíst að það sé allskostar raunhæft að 
sérfræðiþekking innan skrifstofu Alþingis verði að vera sú sama eða sam-

                                                           
41  Bjarni Benediktsson: ,,Þingið á síðasta orðið“. 
42  Þorsteinn Magnússon: ,,Alþingi í ljósi samþættingar löggjafarvalds og framkvæmdarvalds”, 

bls. 210, 212-213, 224. 
43  Ibid., bls. 213. 
44  Prófessor Róbert R. Spanó telur að ráða megi af ákvæðum laga nr. 55/1991 um þingsköp 

Alþingis að heimilt sé að fela fastanefndum Alþingis þýðingarmikið hlutverk við meðferð 
lagafrumvarpa. Meðferð fastanefndar á lagafrumvarpi hafi almennt mikil áhrif á framgang 
þess og lyktir í þinginu. Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, Reykjavík 2007, bls. 107-108. 

45  Róbert R. Spanó: ,,Um starfsaðstæður Alþingis og sjálfstæði þess”, bls. 215. 
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bærileg við þá þekkingu sem er í ráðuneytum. Sérhæfing innan Stjórnar-
ráðsins í einstökum málaflokkum er það mikil. Alþingi verður því á hverjum 
tíma að finna leiðir til að nýta þá þekkingu sem fyrir hendi er, hvort sem það 
er með aðstoð starfsmanna skrifstofu Alþingis, starfsmanna Stjórnarráðsins 
eða annarra sérfræðinga, eða allra þessara samanlagt, til að sinna gæðaeftirliti 
með lagasetningunni.  
Spyrja má hvort ráðuneytin tryggi nægilega fyrir sitt leyti gæði lög-

gjafarinnar. Ráðuneytin gegna, hvað sem öðru líður, lykilhlutverki við 
undirbúning og gerð nýrrar löggjafar. Stjórnarfrumvörp eru mikill meirihluti 
þeirra frumvarpa sem samþykkt eru á Alþingi. Frá 1991 hafa þau verið um 
eða yfir 90% samþykktra frumvarpa á ári hverju.46 Um það bil 120-140 
stjórnarfrumvörp hafa verið lögð fram síðustu löggjafarþing 47 og má því 
ljóst vera að ábyrgð Stjórnarráðsins er mikil og mjög mikilvægt er að vandað 
sé til lagavinnu þar. Hefur því verið hreyft, hvort ekki sé ástæða til að koma á 
fót lagaskrifstofu við Stjórnarráð Íslands. 48  
Miðlæg lagaskrifstofa meðal ráðuneyta, sem fer yfir öll stjórnarfrumvörp, 

á fyrirmynd í nágrannalöndum okkar. Annars staðar á Norðurlöndum fara 
lagaskrifstofur dómsmálaráðuneytanna yfir öll stjórnarfrumvörp. Í Svíþjóð er 
auk þess sérstakt lagaráð sem fer yfir frumvörp fyrir ríkisstjórnina og fasta-
nefndir þingsins. Í ráðinu, sem starfar í þremur deildum, sitja hæstaréttar-
dómarar og aðrir háttsettir dómarar, þrír í hverri deild. Lagaráðið gefur álit á 
frumvarpsdrögum, m.a. hvort frumvarpsákvæði samrýmast stjórnarskrá og 
hvernig þau standast kröfur um réttaröryggi, svo og hvaða vandamál geta 
komið upp við framkvæmd laganna.49 
Árið 1929 sáu menn hér á landi fyrir sér áþekkt fyrirkomulag með lögum 

um laganefnd, nr. 48/1929. Samkvæmt þeim var forsætisráðherra heimilt að 
skipa þriggja manna laganefnd til aðstoðar við samningu frumvarpa, en hún 
var reyndar aldrei sett á fót. 
Ekki virðist raunhæft að stofna miðlæga lagaskrifstofu, eða annan mið-

lægan ráðgjafaraðila í Stjórnarráðinu, þótt vissulega gæti hún stuðlað að 
vandaðri löggjöf. Innan slíkrar ráðgjafareiningar þyrftu að starfa mjög öflugir 
og margir lögfræðingar, ef fara ætti af einhverju gagni yfir öll þau stjórnar-
frumvörp, sem lögð eru fram á hverju löggjafarþingi, án þess að starf þeirra 

                                                           
46  Sjá Þorstein Magnússon: ,,Alþingi í ljósi samþættingar löggjafarvalds og framkvæmdar-

valds”, bls. 217, og ársskýrslur Alþingis. 
47  Ársskýrsla Alþingis 2005-2006 og Ársskýrsla Alþingis 2006-2007. 
48  Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 74-75 
49  http://www.lagradet.se/. 
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yrði eins og flöskuháls fyrir einstök ráðuneyti og hindraði eðlilegan framgang 
frumvarpa.  
Nærtækara væri að efla lögfræðilega þekkingu á lagasetningu innan 

einstakra ráðuneyta og stuðla þannig að vandaðri undirbúningi löggjafar. 
Þannig ætti til dæmis ætíð að vera a.m.k. einn lögfræðingur í hverju ráðuneyti 
sem er sérfróður um lagasamningu. Það væri lágmarkskrafa, en nauðsynlegt 
er að sem flestir starfsmenn ráðuneyta, sem koma að undirbúningi löggjafar, 
sæki sér þekkingu um það og þjálfun.  
Þetta eitt dugar þó vart til. Halda þarf áfram á þeirri braut sem ríkis-

stjórnin hefur þegar markað og lýst hefur verið hér að framan. Þörf er á 
ítarlegri handbók um gerð lagafrumvarpa þegar teknar hafa verið ákvarðanir 
um ýmis lagatæknileg atriði í víðari merkingu, þ.e. um lagasetningarstefnuna. 
Mikilvægt er að umræða og stefnumörkun um lagasetningarstefnu eigi sér 

stað meðal stjórnmálamanna á vettvangi Alþingis. Einnig verður Stjórnar-
ráðið, þar sem langflest frumvörp sem samþykkt eru á Alþingi eru samin, að 
hafa metnað til þess að stuðla að vandaðri löggjöf fyrir sitt leyti. Síðast en 
ekki síst mun fræðilegt starf um ýmsa þætti löggjafarinnar auka þekkingu og 
skilning á ýmsum lagatæknilegum atriðum sem aftur auðveldar mótun laga-
setningarstefnunnar. 
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Tengsl upplýsingalaga og annarra laga, 
valin álitaefni  

Trausti Fannar Valsson 

 

1. Inngangur 

Upplýsingalög nr. 50/1996, með síðari breytingum, innihalda almenn fyrir-
mæli um rétt almennings til aðgangs að gögnum sem fyrir liggja hjá 
opinberum stjórnvöldum. Einnig er í lögunum að finna ákvæði um rétt ein-
staklinga til aðgangs að gögnum sem innihalda upplýsingar sem varða þá 
sjálfa, auk fyrirmæla um meðferð og afgreiðslu beiðna um aðgang að gögnum 
og um tilvist og hlutverk úrskurðarnefndar um upplýsingamál. Þegar lögin 
voru sett fólst í þeim veruleg aukning á rétti almennings til aðgangs að 
upplýsingum hjá hinu opinbera.1 Eins og nánar verður komið að er þessi 
réttur þó langt í frá takmarkalaus.  
Í þessari samantekt verður stuttlega vikið að tengslum upplýsingalaga og 

valinna ákvæða annarra laga sem einnig móta starfsumhverfi íslenskra 
stjórnvalda með almennum hætti. Í kafla 2 er þannig vikið sérstaklega að 
stjórnsýslulögunum, í kafla 3 að lögum um persónuvernd og meðferð 
persónuupplýsinga nr. 77/2000, í kafla 4 að sveitarstjórnarlögum nr. 45/1998 
og í kafla 5 að ákvæðum laga um þagnarskyldu. Greininni er hvorki ætlað að 
lýsa með tæmandi hætti samspili upplýsinglaga við aðrar lagareglur né að 
tæma þau álitaefni sem upp geta komið í tengslum við þær völdu lagareglur 
sem teknar verða til sérstakrar umfjöllunar. Hér hafa aðeins verið valin 
nokkur tiltekin álitaefni til ákveðinnar skýringar á framkvæmd upplýsinga-
laganna.  

                                                           
1 Nánari umfjöllun um upplýsingalögin, sjá: Páll Hreinsson: Upplýsingalögin, kennslurit. 

Reykjavík 1996. Sjá einnig athugasemdir sem fylgdu frumvarpi til þeirra laga sem síðan 
voru samþykkt sem upplýsingalög, Alþt. 1995-1996, A-deild, bls. 3012. 
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2. Stjórnsýslulög 

2.1. Almennt 
Stjórnsýslulögin eru, líkt og upplýsingalögin, almenn í þeim skilningi að þau 
taka til allra stjórnvalda, bæði á vegum ríkis og sveitarfélaganna. Í þeim er í 
15.-19. gr. að finna ákvæði sem fjalla um rétt aðila máls til aðgangs að 
gögnum. Sá réttur er takmarkaður við gögn viðkomandi máls og tengist með 
ríkum hætti rétti aðila máls til að gæta hagsmuna sinna, s.s. til að tjá sig um 
mál, sbr. 13. gr. laganna og við mat á því hvort ákvörðun skuli borin undir 
æðra stjórnvald, sbr. 26. gr. laganna.2 Þegar litið er til upplýsingalaganna, 
þeirra efnis- og málsmeðferðarreglna sem þar koma fram, og tengsla þessara 
reglna við ákvæði stjórnsýslulaga virðist ljóst að þau tengsl eru fyrst og 
fremst á þrjá vegu. Í fyrsta lagi gilda upplýsingalögin ekki um aðgang aðila 
stjórnsýslumáls að gögnum viðkomandi máls, heldur ákvæði stjórnsýslulaga. 
Í öðru lagi ber stjórnvöldum í ákveðnum tilvikum, skv. 23. gr. upplýsinga-
laga, að skrá munnlegar upplýsingar sem berast við meðferð stjórnsýslumála, 
þ.e. mála sem falla undir gildissvið stjórnsýslulaganna, og í þriðja lagi teljast 
ákvarðanir sem teknar eru á grundvelli upplýsinglaga um aðgang að gögnum 
vera stjórnvaldsákvarðanir. Aðili sem óskar aðgangs að gögnum á þeim 
grundvelli nýtur því réttinda skv. stjórnsýslulögum og viðkomandi stjórnvald 
ber samsvarandi skyldur.  

2.2. Aðgangur að gögnum á grundvelli stjórnsýslulaga 

Samkvæmt 1. málsl. 2. mgr. 2. gr. upplýsingalaga gilda upplýsingalögin ekki 
um aðgang að upplýsingum skv. stjórnsýslulögum. Sagði í athugasemdum 
með tilvitnuðu ákvæði í frumvarpi því sem síðan varð að upplýsingalögum 
að í stjórnsýslulögum væri að finna ákvæði um aðgang aðila stjórnsýslumáls 
að gögnum málsins. Eðlilegt væri að taka fram, til þess að taka af allan vafa, 
að upplýsingalögin giltu ekki um slíkan aðgang. Hins vegar væri í III. kafla 
frumvarpsins (sbr. 9. gr. upplýsingalaga) kveðið á um aðgang aðila að 
gögnum máls þegar þau tengdust ekki stjórnvaldsákvörðun.3 

 

                                                           
2  Ítarlega umfjöllun um rétt aðila stjórnsýslumáls til aðgangs að gögnum má finna í grein 

Páls Hreinssonar: „Upplýsingaréttur aðila stjórnsýslumáls.“ Úlfljótur, 2. tbl. 2007, bls. 205-
253.  

3  Alþt. 1995-1996, A-deild, bls. 3014.  
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ÚNU frá 2. júlí 2001 í máli A-120/2001 (launasjóður rithöfunda). A sótti um 
úthlutun úr Launasjóði rithöfunda á árinu 2001. Hann fékk ekki úthlutun og 
óskaði í kjölfarið aðgangs að nánar tilgreindum upplýsingum um úthlutun úr 
sjóðnum umrætt ár. Úrskurðarnefndin benti á að þar sem A hefði verið 
meðal umsækjenda úr sjóðnum teldist hann aðili máls í skilningi stjórn-
sýslulaga. Með vísun til þess taldi nefndin að 15.-17. gr. stjórnsýslulaga ættu 
við um aðgang kæranda að gögnum. Með vísan til 2. mgr. 2. gr. upplýsinga-
laga giltu þau lög ekki um aðgang að upplýsingum samkvæmt stjórnsýslu-
lögum. Kærunni var vísað frá nefndinni. 
 

Sambærilegri niðurstöðu hefur úrskurðarnefnd um upplýsingamál komist 
að í fleiri málum, sbr. ÚNU frá 11. júlí 2002 í máli A-150/2002 (aðgangur að 
lögfræðiáliti),4 og ÚNU frá 18. janúar 2002 í máli A-141/2002 (aðgangur að 
gögnum hjá úrskurðarnefnd atvinnuleysisbóta). Umræddri 2. mgr. 2. gr. upplýsinga-
laga var breytt með 1. gr. laga nr. 83/2000. Sú breyting hafði ekki áhrif á 
umræddan 1. málslið málsgreinarinnar.  

2.3. Skráning munnlegra upplýsinga 

Samkvæmt 23. gr. upplýsingalaga ber stjórnvöldum við meðferð mála, þar 
sem taka á ákvörðun um rétt eða skyldu manna skv. 2. mgr. 1. gr. 
stjórnsýslulaga, að skrá upplýsingar um málsatvik sem því eru veittar munn-
lega ef þær hafa verulega þýðingu fyrir úrlausn málsins og er ekki að finna í 
öðrum gögnum þess. Tilvitnuð regla 23. gr. upplýsingalaga er í eðli sínu 
málsmeðferðarregla. Samkvæmt orðanna hljóðan er skráningarskyldan 
bundin við munnlegar upplýsingar sem stjórnvaldi berast við meðferð 
stjórnsýslumála, þ.e. mála sem falla undir ákvæði stjórnsýslulaga nr. 37/1993. 
Þá er skyldan bundin við skráningu á upplýsingum um atvik máls, sem hafa 
verulega þýðingu fyrir úrlausn þess og er ekki að finna í öðrum gögnum 
málsins. Væri skráningarskylda af þessu tagi ekki fyrir hendi gæti myndast sú 
hætta að stjórnvöld felldu meðferð stjórnsýslumála a.m.k. að einhverju marki 
í munnlegan búning, meðal annars í þeim tilgangi að þurfa ekki að veita 
aðgang að ýmsum upplýsingum sem ákvarðanir þeirra byggja á. Slíkt myndi 
grafa verulega undan rétti aðila stjórnsýslumáls til aðgangs að gögnum, sem 
og þeim meginsjónarmiðum sem ákvæði upplýsingalaganna sjálfra byggja á.5  

                                                           
4  Um sömu málsatvik (en á grundvelli stjórnsýslulaga nr. 37/1993) var síðan fjallað í úrskurði 

félagsmálaráðuneytisins frá 13. ágúst 2002 og af hálfu umboðsmanns Alþingis, UA frá 13. 
desember 2002 í máli nr. 3643/2002.  

5  Alþt. 1995-1996, A-deild, bls. 3032; Páll Hreinsson: „Upplýsingaréttur aðila stjórnsýslu-
máls“, bls. 215.  
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Stjórnvöld virðast oft hafa flaskað á umræddri skráningarskyldu þegar 
tekin eru viðtöl við umsækjendur um opinber störf eða leitað er munnlega 
eftir umsögnum um þá, sbr. t.d. UA frá 11. júlí 2005 í máli nr. 4217/2004 
(ráðning í starf forstöðumanns hjá Byggðastofnun), og UA frá 21. mars 2006 í máli nr. 
4210/2006 (skipun í embætti ráðuneytisstjóra félagsmálaráðuneytis). Einnig má 
nefna dæmi um að stjórnvöld sinni ekki skráningu upplýsinga um málsatvik 
sem fram koma á fundum með aðilum máls eða öðrum, sbr. UA frá 7. mars 
2006 í máli nr. 4113/2004 (leyfisveiting fyrir varnargarði í Hvítá).6  
Eins og ráða má af orðalagi 23. gr. upplýsinglaganna er skráningarskyldan 

skv. orðanna hljóðan nokkuð takmörkuð. Í því sambandi ber þó að hafa í 
huga að á þeim tíma sem upplýsingar koma fram er iðulega erfitt að gera sér 
grein fyrir því hvort þær muni hafa verulega þýðingu fyrir úrlausn máls eða 
ekki. Almennt ber því stjórnvöldum í þessu sambandi að skrá meira en 
minna. Þá verður einnig að hafa í huga að rétt kann að vera fyrir stjórnvöld 
að skrá upplýsingar sem þeim berast munnlega í fleiri tilvikum en þegar 
upplýsingarnar sem um ræðir verða með beinum hætti til við meðferð 
stjórnsýslumáls.7 Sér þess vel stað í eftirfarandi málum:  

 
UA frá 28. desember 2006 í máli nr. 4478/2005 (leiga á námuréttindum). 
Akureyrarkaupstaður leigði tiltekin námuréttindi til verktakafyrirtækisins C. 
Málið kom til kasta umboðsmanns Alþingis, í tilefni af kvörtun frá öðru 
verktakafyrirtæki, A, sem taldi að með gerð leigusamningsins hefði verið 
úthlutað tilteknum gæðum án þess að þeim sem áhuga kynnu að hafa hefði 
verið veitt tækifæri til aðgangs að þeim. Umboðsmaður tók í fyrsta lagi 
afstöðu til þess hvort ákvörðun um að leigja umrædd réttindi til C hefði falið 
í sér stjórnvaldsákvörðun. Niðurstaða hans var að svo væri ekki. Þá taldi 
umboðsmaður að sér væri ekki fært að fullyrða hvort óskráð grundvallarregla 
stjórnsýsluréttar um jafnræði hefði verið brotin gagnvart A, enda lá fyrir að 
sveitarfélagið hafði upphaflega leitað til A um leigu á námuréttindunum. 
Umboðsmaður benti á hinn bóginn á að viðræður bæjarins við A hefðu farið 
fram í símtölum. Enginn formlegur grundvöllur hefði verið lagður að þeim 
viðræðum og ágreiningur væri uppi í málinu um efni þeirra. Um þetta atriði 
segir nánar svo í áliti umboðsmanns: „Hér er ástæða til að minna á að gögn 
um undirbúning og töku ákvarðana hjá stjórnvöldum hafa ekki einungis 
þýðingu gagnvart innra starfi stjórnvaldsins, svo sem eins og í þessu tilviki að 
leggja fyrir bæjarráð eða bæjarstjórn skrifleg gögn um hvaða samnings-
skilmálar voru lagðir fyrir aðila og um viðbrögð þeirra, heldur getur 

                                                           
6  Ítarlegri grein er gerð fyrir skyldu stjórnvalda til að skrá upplýsingar á grundvelli 23. gr. 

upplýsingalaga og dæmum um að þeirrar skyldu hafi ekki verið gætt hjá Páli Hreinssyni: 
„Upplýsingaréttur aðila stjórnsýslumáls“, bls. 215-216.  

7  Rønsholdt, Steen: Forvaltningsret – Retssikkerhed, proces, sagsbehandling. 2. útgáfa. Kaupmanna-
höfn 2006, bls. 323.  
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upplýsingaréttur almennings á grundvelli upplýsingalaga nr. 50/1996 náð til 
slíkra gagna að því marki sem undantekningarreglur þeirra laga, t.d. vegna 
mikilvægra fjárhags- eða viðskiptahagsmuna fyrirtækja og annarra lögaðila 
eiga ekki við. Til að árétta mikilvægi þess að gögn stjórnvalda hafi að geyma 
upplýsingar sem hafa verulega þýðingu fyrir úrlausn máls og veittar hafa verið 
munnlega er þannig lögbundið í 23. gr. upplýsingalaga að við meðferð mála, 
þar sem taka á ákvörðun um rétt eða skyldu manna skv. 2. mgr. 1. gr. 
stjórnsýslulaga, beri stjórnvaldi að skrá upplýsingar um málsatvik sem því eru 
veittar munnlega ef þær hafa verulega þýðingu fyrir úrlausn málsins og þær er 
ekki að finna í öðrum gögnum þess. Þótt hér að framan hafi verið komist að 
þeirri niðurstöðu að ákvörðun Akureyrarkaupstaðar um samningsgerð um 
afnot af hlutaðeigandi námi hafi ekki verið stjórnvaldsákvörðun og ákvæði 
23. gr. upplýsingalaga hafi því ekki átt beint við verður almennt að telja það til 
vandaðra stjórnsýsluhátta að stjórnvöld gæti að því að gögn þeirra vegna 
undirbúnings ákvarðana um ráðstöfun eigna hins opinbera, þ.m.t. til leigu, 
hafi að geyma skráðar upplýsingar um atriði sem haft hafa verulega þýðingu 
fyrir niðurstöðu málsins, svo sem það hvaða samningsskilmálar voru kynntir 
aðilum og afstöðu þeirra.“ 
 
UA frá 13. júní 2007 í máli nr. 4629/2006 (Lánasjóður landbúnaðarins). A lagði 
fram kvörtun vegna skilyrða sem sett höfðu verið af hálfu stjórnvalda við 
þátttöku í forvali til útboðs um kaup á útlánasafni og yfirtöku á helstu 
skuldum Lánasjóðs landbúnaðarins, þess efnis að þátttakandi skyldi hafa 
alþjóðlegt lánshæfismat. A hafði verið synjað um þátttöku í forvalinu. Með 
vísan til gagna málsins, og þeirra sjónarmiða sem byggt hafði verið á við 
ákvörðun um þátttöku í umræddu forvali, taldi umboðsmaður að ekki yrði 
fullyrt að framkvæmd stjórnvalda hefði verið aðfinnsluverð. Á hinn bóginn 
benti umboðsmaður á að ekki yrði ráðið af þeim gögnum sem honum bárust 
frá stjórnvöldum hvaða skoðun og mat hefði farið fram á því hvaða leið væri 
best að fara við sölu sjóðsins. Við ósk hans um frekari gögn hefði komið í 
ljós að engin frekari gögn hefðu legið fyrir. Af þessu tilefni tók umboðs-
maður fram að stjórnvöld þyrftu að haga meðferð mála með þeim hætti að 
þau gætu síðar fullnægt skyldum sem leiddu af reglum um upplýsingarétt aðila 
máls og almennings, sbr. ákvæði stjórnsýslulaga og upplýsingalaga. Væri það 
einnig mikilvægt vegna þeirrar aðstöðu sem kæmi iðulega upp að stjórnvöld 
væru eftir á krafin um skýringar og gögn af hálfu eftirlitsaðila, eins og t.d. 
umboðsmanns, eða að hallinn af því að slík gögn eða skýringar væru ekki til 
staðar yrði lagður á stjórnvöld, s.s. við sönnunarmat í dómsmálum.  
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2.4. Ákvarðanir samkvæmt upplýsingalögum teljast 
stjórnvaldsákvarðanir 

a) Almennt 

Í þriðja lagi ber að benda á að ákvörðun stjórnvalds um aðgang að gögnum á 
grundvelli upplýsingalaga er stjórnvaldsákvörðun.8 Aðili sem óskar aðgangs 
að gögnum nýtur því réttinda skv. stjórnsýslulögum og viðkomandi stjórn-
vald ber samsvarandi skyldur. Þá ber stjórnvaldi við töku ákvarðana um 
aðgang að gögnum að gæta málefnalegra sjónarmiða.  
Í þessu samhengi er rétt að víkja nánar að tveimur mikilvægum þáttum 

upplýsingalaganna og tengslum þeirra við ákvæði stjórnsýslulaga. Annars 
vegar þeim áskilnaði upplýsingalaga að sá sem óskar aðgangs að gögnum 
þurfi að geta tilgreint þau gögn máls eða það mál sem hann óskar aðgangs að 
(tilgreiningarreglan), sbr. 1. mgr. 3. gr. og 10. gr. laganna, sbr. 1. og 2. gr. laga nr. 
161/2006.9 Hins vegar að ákvæði 3. mgr. 3. gr. upplýsingalaganna þar sem 
fram kemur að stjórnvöldum er heimilt að veita almenningi aðgang að 
gögnum í ríkari mæli en beinlínis er skylt samkvæmt lögunum enda standi 
fyrirmæli laga um þagnarskyldu því ekki í vegi (d. meroffentlighed). Fyrst verður 
hér vikið nokkrum orðum að hinu síðarnefnda.  
 

b) Aukinn aðgangur að gögnum  

Ákvæði 3. mgr. 3. gr. upplýsingalaga felur í sér lögbundna heimild stjórnvalda 
til að veita almenningi sem óskar aðgangs að gögnum á grundvelli 
upplýsinglaga ríkari rétt en beinlínis leiðir af ákvæðum laganna.10 Hér er um 
að ræða matskennda lögbundna heimild sem fyrir gildistöku upplýsingalaga 
hafði ekki verið lögfest í íslenskum rétti. Lögbinding heimildarinnar gefur til 
kynna að stjórnvöldum beri almennt að taka til þess afstöðu, þegar þeim 
berst beiðni um aðgang að gögnum, hvort raunveruleg þörf sé á að halda 
upplýsingum leyndum, jafnvel þó þær gætu tæknilega fallið undir undan-
þáguákvæði 4. eða 6. gr. laganna.  

                                                           
8  Sjá hér 3. mgr. 11. gr. upplýsingalaga nr. 50/1996, þar sem fram kemur að um meðferð 

beiðna um aðgang að gögnum fari „að öðru leyti eftir stjórnsýslulögum“. Sjá einnig 
athugasemdir með umræddu ákvæði í frumvarpi til upplýsingalaga, Alþt. 1995-1996, A-
deild, bls. 3026-3027, og Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga. Reykjavík 2005, bls. 155. 

9  Sjá nánari umfjöllun um tilgreiningu þeirra gagna sem óskað er aðgangs að á grundvelli 
upplýsingalaga í aths. sem fylgdu frumvarpi því sem síðan varð að lögum nr. 161/2006, 
Alþt. 2006-2007, A-deild, bls. 1708-1709.  

10  Alþt. 1995-1996, A-deild, bls. 3017-3018.  
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Þrátt fyrir að umrædd heimild hafi ekki verið lögfest fyrr en með 
gildistöku upplýsingalaga hafði umboðsmaður Alþingis bent á að almennt 
væri út frá því gengið að stjórnvöld hefðu oft heimild til að veita bæði aðila 
stjórnsýslumáls, svo og almenningi, rýmri aðgang að upplýsingum en leiddi af 
beinum rétti þessara aðila lögum samkvæmt, enda stæðu reglur um 
þagnarskyldu því ekki í vegi, sbr. UA frá 13. október 1995 í máli nr. 1097/1994 
og UA frá 2. nóvember 1995 í máli nr. 1395/1995. Í síðarnefnda álitinu áréttaði 
umboðsmaður einnig að þegar stjórnvöldum bærist ósk um aðgang að 
gögnum væri mikilvægt að þau tækju þá ekki einungis til athugunar hvort 
aðili ætti rétt til aðgangs að umbeðnum gögnum heldur einnig, í samræmi við 
vandaða stjórnsýsluhætti, hvort ekki væri ástæða til að veita aðgang að 
umbeðnum gögnum stæðu réttarreglur um þagnarskyldu því ekki í vegi.  
Í upplýsingalögum, eða öðrum lögum, er ekki kveðið á um það að 

umrædd heimild 3. mgr. 3. gr. upplýsingalaga feli í sér skyldu stjórnvalda til 
að taka beina afstöðu til þess hverju sinni hvort ástæða sé til að veita aðgang 
að gögnum á grundvelli hennar. Um þetta atriði er heldur ekki fjallað í 
frumvarpi til þeirra laga sem síðan urðu að upplýsingalögum.11 Í riti Páls 
Hreinssonar, Upplýsingalögin, kennslurit, kemur fram að hvorki verði séð af 
umræddu ákvæði 3. mgr. 3. gr. né af lögskýringargögnum að stjórnvöldum sé 
skylt að vega og meta í hvert sinn hvort veita eigi aukinn aðgang að gögnum, 
hafi ekki komið fram beiðni um það frá aðila máls. Það verði þó að telja til 
vandaðra stjórnsýsluhátta að ávallt sé tekið til sjálfstæðrar skoðunar hvort 
raunveruleg þörf sé á að halda upplýsingum leyndum.12  
Hér verður ekki tekin endanleg afstaða til þess hvaða skyldur kunna að 

hvíla á stjórnvöldum í þessu efni. Á hinn bóginn verður ekki talin ástæða til 
að útiloka það með öllu að sú skylda kunni að hvíla á stjórnvöldum að taka 
umrætt atriði til skoðunar, jafnvel þó sá sem óskar aðgangs að gögnum hafi 
ekki vísað með beinum hætti til heimildarákvæðisins í 3. mgr. 3. gr. 
upplýsingalaga. Ber hér meðal annars að líta til þess að þegar almenningur 
óskar aðgangs að upplýsingum hjá stjórnvöldum þá eru þær beiðnir iðulega 
settar fram með fremur óformlegum hætti. Hafi stjórnvald ekki nýtt sér 
heimild 2. mgr. 10. gr. upplýsingalaga um að gera það að skilyrði að beiðni 
um aðgang komi fram á eyðublaði sem það leggur til verður ekki séð að sú 
skylda hvíli á þeim sem óskar aðgangs að upplýsingum að hann tilgreini 
sérstaklega þann lagagrundvöll sem beiðni hans byggir á. Verður fremur að 
telja að sú skylda hvíli á stjórnvaldi að leggja mál í lagalega réttan farveg, eftir 
                                                           
11  Sjá í þessu sambandi umfjöllun um umrædda heimild í frumvarpi til upplýsingalaga, Alþt. 

1995-1996, A-deild, fyrst og fremst bls. 3017 og 3018.  
12  Sjá Páll Hreinsson: Upplýsingalögin, kennslurit, bls. 79. 
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atvikum að fengnum nánari skýringum og afmörkun aðila máls, sbr. 
leiðbeiningarskyldu skv. 7. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 og rannsóknar-
skyldu skv. 10. gr. sömu laga. Í leiðbeiningum stjórnvalds að þessu leyti getur 
falist skylda til að benda aðila máls á heimild stjórnvalds skv. 3. mgr. 3. gr. 
upplýsingalaga. Hversu langt leiðbeiningarskylda stjórnvalda nær í þessu efni 
er að vísu háð nokkrum vafa og verður þannig til að mynda ekki fullyrt að 
stjórnvaldi beri að leiðbeina aðila um þann rétt að óska sérstaklega aðgangs 
að gögnum á grundvelli 3. mgr. 3. gr. upplýsingalaga nema fyrir liggi að hann 
eigi á þeim grundvelli raunhæfan möguleika á að fá aðgang að umbeðnum 
gögnum, og eftir atvikum að sá aðgangur hafi fyrir hann umtalsverða 
þýðingu.13 Í þeim málaflokki sem hér um ræðir verður þó síðastnefndi mæli-
kvarðinn vart lagður til grundvallar nema stjórnvald tryggi sér a.m.k. 
einhverja vitneskju um gildi umræddra upplýsinga fyrir viðkomandi, áður en 
beiðni um gögn er afgreidd. Eigi aðili ekki raunhæfan rétt á aðgangi að 
gögnum á grundvelli umræddrar heimildar verður samkvæmt framansögðu 
vart talið að stjórnvaldi beri skylda til að benda aðila á hana að eigin frum-
kvæði. Í því felst þó í raun að stjórnvald hefur tekið afstöðu til þess hvort 
það telji ástæðu til að beita heimildinni í viðkomandi tilviki.  
Hafi stjórnvald útbúið eyðublað sem sá sem óskar aðgangs að gögnum 

skal fylla út verður að gera þá kröfu að eyðublaðið sé skýrt og sé ekki til þess 
fallið að takmarka réttindi þess sem óskar aðgangs að gögnum.14 Ef 
stjórnvald hefur þannig mótað sér þá stjórnsýsluframkvæmd að taka ekki 
sérstaka afstöðu til þess hvort veiti skuli almenningi aðgang að gögnum, 
umfram beina skyldu, nema beinlínis hafi verið vísað til heimildarinnar í 3. 
mgr. 3. gr. upplýsingalaga verður viðkomandi stjórnvald jafnframt að gera 
eyðublaðið þannig úr garði að sá sem það fyllir út eigi kost á að vísa til 
umræddrar heimildar og eftir atvikum að þar komi fram leiðbeiningar um 
þýðingu þess ef hann gerir það ekki.  
Eins og fram kom hér að framan hefur umboðsmaður Alþingis bent á að 

þegar stjórnvöldum berist ósk um aðgang að gögnum þá teljist það til 
vandaðra stjórnsýsluhátta að þau taki ekki einungis til athugunar hvort aðili 
eigi rétt til aðgangs að umbeðnum gögnum heldur einnig hvort ekki sé 
ástæða til að veita aðgang að umbeðnum gögnum standi réttarreglur um 
þagnarskyldu því ekki í vegi. Ekki verður annað séð en að þetta viðhorf hafi 
fengið ákveðna staðfestingu með lögbindingu heimildarinnar í 3. mgr. 3. gr. 
upplýsingalaga. Almennt er það því æskilegt að stjórnvöld taki það hverju 
                                                           
13  Sjá hér til hliðsjónar, Páll Hreinsson: „Leiðbeiningarskylda stjórnvalda við meðferð 

stjórnsýslumáls.“ Tímarit lögfræðinga, 1. hefti 2007, bls. 11-12.  
14  Páll Hreinsson: „Leiðbeiningarskylda stjórnvalda við meðferð stjórnsýslumáls“, bls. 14.  
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sinni til sjálfstæðrar skoðunar hvort rétt sé að verða við beiðni um aðgang að 
gögnum á grundvelli umræddrar reglu. Það mat sem stjórnvald framkvæmir 
verður síðan að fullnægja jafnræðisreglu stjórnsýslulaga og grundvallarreglu 
stjórnsýsluréttar um málefnaleg sjónarmið (réttmætisreglunni).15  
Af 1. mgr. 21. gr. stjórnsýslulaga leiðir að hafi aðili máls ekki fengið 

aðgang að gögnum sem hann hefur óskað eftir á hann rétt rökstuðningi fyrir 
þeirri ákvörðun hafi rökstuðningur ekki fylgt henni þegar hún var kynnt 
honum. Í 22. gr. laganna er nánar kveðið á um efni rökstuðnings. Segir þar 
m.a. að ef ákvörðun byggist á mati, skuli í rökstuðningi greina frá þeim 
meginsjónarmiðum sem ráðandi voru við matið.  
Rökstuðningur fyrir þeirri niðurstöðu stjórnvalds að rétt sé að synja aðila 

máls um aðgang að gögnum á grundvelli einhvers af ákvæðum 4.-6. gr. 
upplýsingalaganna er almennt hvorki flókinn né langur. Það leiðir af þeirri 
tilgreiningarreglu sem felst í lögunum að málsatvik eru almennt vel afmörkuð 
og þau skilyrði sem leiða af 4.-6. gr. það skýr í flestum tilvikum að heimfærsla 
tiltekinna gagna eða upplýsinga undir þau veldur almennt ekki vafa. Hafi 
stjórnvald, í samræmi við vandaða stjórnsýsluhætti, tekið afstöðu til þess 
hvort rétt kunni að vera að veita aukinn aðgang að gögnum á grundvelli 
þeirrar matskenndu heimildar sem fram kemur 3. mgr. 3. gr. upplýsinga-
laganna þarf jafnframt, í rökstuðningi, að gera grein fyrir þeim megin-
sjónarmiðum sem leiddu til þess að heimildinni var ekki beitt. Að öðrum 
kosti verður ekki séð að fullnægt sé þeirri skyldu að í rökstuðningi skuli 
greint frá þeim meginsjónarmiðum sem réðu niðurstöðu matskenndrar 
ákvörðunar. Þá leiðir af grundvallarreglum stjórnsýsluréttar að þrátt fyrir að 
heimildin gefi stjórnvöldum rúmt svigrúm til að ákveða hvort fallist skuli á 
aukinn aðgang eða ekki þá þurfa slíkar ákvarðanir að byggja á málefnalegum 
sjónarmiðum og vera í samræmi við jafnræðisreglu 11. gr. stjórnsýslulaganna. 
Það er á síðan sjálfstætt úrlausnarefni að hvaða leyti þagnarskyldureglur og 
svo ákvæði laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 
77/2000, með síðari breytingum, kunna að takmarka heimildir stjórnvalda til 
að veita aukinn aðgang að gögnum skv. framangreindu.  
Í framkvæmd virðist ekki hafa reynt mikið á umrædda heimild. Ástæður 

þess eru væntanlega fyrst og fremst tvær. Í fyrsta lagi virðist ekki hafa verið 
litið svo á í íslenskum rétti að af 3. mgr. 3. gr. upplýsingalaga leiði bein og 
lögbundin skylda stjórnvalda til að taka afstöðu til þess hvort heimildinni 
skuli beitt. Í öðru lagi kann hluti skýringarinnar að vera sá að úrskurðarnefnd 
                                                           
15  Hugtakið réttmætisregla hefur í réttarframkvæmd verið notað um þá meginreglu að 

stjórnvöld skuli byggja matskenndar ákvarðanir sínar á málefnalegum sjónarmiðum, sbr. 
dóm Hæstaréttar frá 10. maí 2007 í máli nr. 647/2007 (niðurlagning stöðu).  
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um upplýsingamál, en til hennar verða kærðar synjanir stjórnvalda á beiðnum 
um aðgang að gögnum skv. upplýsingalögum, tekur almennt aðeins til um-
fjöllunar, að fullnægðum kæruskilyrðum, hvort kærandi hafi átt rétt á aðgangi 
að þeim gögnum sem hann óskaði aðgangs að. Í 3. mgr. 3. gr. upplýsinglaga 
felst ekki skylda fyrir stjórnvöld til að láta tiltekin gögn af hendi og af þeirri 
ástæðu virðist nefndin ekki hafa talið það falla undir valdsvið sitt að taka 
afstöðu til þess að eigin frumkvæði hvort stjórnvald hafi átt að taka afstöðu 
til beiðni aðila um aðgang að gögnum á grundvelli hennar. Ef frekar væri 
eftir því gengið af hálfu þeirra sem óskað hafa aðgangs að gögnum að 
stjórnvöld taki beina afstöðu til þess hvort rétt sé að veita aðgang að gögnum 
á grundvelli hinnar matskenndu reglu í 3. mgr. 3. gr. upplýsingalaga má á 
hinn bóginn telja líklegt frekari sjónarmið um beitingu reglunnar muni 
mótast í framkvæmd, s.s. fyrir tilstuðlan umfjöllunar umboðsmanns Alþingis, 
eða eftir atvikum af hálfu dómstóla.  

 
c) Leiðbeiningarskylda skv. 7. gr. stjórnsýslulaga 

Eins og fram kom hér að framan leiðir það af 1. mgr. 3. gr. og 10. gr. 
upplýsinglaga, sbr. 1. og 2. gr. laga nr. 161/2006, að sá sem óskar aðgangs að 
gögnum skal tiltaka það mál eða þau gögn í máli sem leitað er eftir. Þessi 
krafa, sem nefna má tilgreiningarregluna, kemur í veg fyrir að hægt sé að óska 
aðgangs að ótilteknum fjölda mála eða gögnum í ótilteknum málum af 
ákveðinni tegund eða frá ákveðnu tímabili.16 Þetta leiðir einnig til þess að 
beiðni um aðgang að gögnum skv. upplýsingalögum verður að beinast að 
ákveðnu tilgreindu máli. Með öðrum orðum; sá sem óskar aðgangs að 
gögnum verður að vita hvaða máli í stjórnsýslunni þau tilheyra til að stjórn-
völdum sé skylt að verða við beiðninni.17 Iðulega kann að koma upp sú staða 
að aðili óski eftir upplýsingum um tiltekin atriði, án þess að hafa beina 
vitneskju um í samhengi við hvaða mál viðkomandi upplýsingar hafi verið til 
umfjöllunar hjá stjórnvaldi. Í slíkum tilvikum ber stjórnvaldi, innan eðlilegra 
marka og að gættri þagnarskyldu, að leitast við að aðstoða aðila og leiðbeina 
honum þannig að hægt sé að verða við beiðni hans, sbr. 7. gr. stjórnsýslu-
laganna. Leiðbeiningarskylda stjórnvalda að þessu leyti getur haft mikilvæga 

                                                           
16  Sjá hér til hliðsjónar ÚNU frá 19. ágúst 2008 í máli A-287/2008 (aðgangur að 

launaupplýsingum). Staðfest var synjun Reykjavíkurborgar á beiðni um afhendingu 
upplýsinga um laun starfsmanna Reykjavíkurborgar, fjölda þeirra í hverjum launaflokki 
fyrir sig, flokkað eftir kyni, með vísan til þess að um væri að ræða beiðni um aðgang að 
gögnum í ótilteknum fjölda mála í skilningi upplýsingalaga og a.m.k. að hluta beiðni um 
upplýsingar sem ekki væru fyrirliggjandi í stjórnsýslu Reykjavíkurborgar.  

17  Alþt. 2006-2007, A-deild, bls. 1708-1709.  
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þýðingu við framkvæmd upplýsingalaga, enda má almennt ætla að stjórnvöld 
sjálf þekki vel til þeirra mála sem það hefur haft til meðferðar þó slík 
vitneskja liggi ekki fyrir hjá almenningi.  

3. Persónuverndarlög 

3.1. Gildissvið persónuverndarlaga gagnvart upplýsinga-
lögum 
Opinber stjórnsýsla hefur tekið miklum breytingum á undanförnum ára-
tugum. Meðal annars hefur gegnsæi stjórnsýslunnar og aðgengi borgaranna 
að stjórnvöldum og þeim upplýsingum sem þau hafa undir höndum aukist. 
Stórt skref í þessa átt var tekið með setningu upplýsingalaga nr. 50/1996, 
eins og áður hefur komið fram. Þrátt fyrir þetta verður ekki fram hjá því litið 
að í stjórnsýslunni gilda einnig, gagnstætt reglum um opna stjórnsýslu, ýmsar 
reglur um trúnað eða leynd upplýsinga. Hægt er að rökstyðja það á fremur 
einfaldan hátt að opin og gegnsæ stjórnsýsla sé eftirsóknarvert markmið í 
sjálfu sér, jafnvel hluti af réttarríkinu og lýðræðislegu stjórnarfari.18 Hið sama 
verður á hinn bóginn ekki sagt með beinum hætti um leynd upplýsinga. 
Reglur um leynd eru hins vegar mikilvægt tæki til að ná fram markmiðum 
sem eru eða kunna að vera eftirsóknarverð. Þessi markmið geta falist í vernd 
tiltekinna hagsmuna, s.s. einkalífs einstaklinga, samkeppnishagsmuna fyrir-
tækja, sjálfstæðra stefnumörkunar ríkisins í utanríkismálefnum, trausts í 
samskiptum ríkja og jafnvel fjárhagslegra hagsmuna hins opinbera. Þau laga-
legu úrræði sem fyrst og fremst virðist hafa verið beitt til að tryggja þessa 
hagsmuni, tryggja leynd, eru reglur um þagnarskyldu og trúnaðarskyldu opin-
berra starfsmanna, ritstjórnarlega ábyrgð á prentuðu efni, reglur um refsi-
næmi brota á æru manna og friðhelgi einkalífs, reglur sem setja skilyrði fyrir 
vinnslu persónuupplýsinga og svo sérstök lagaákvæði sem fela í sér klárar 
undantekningar frá almennum aðgangi að upplýsingum.  
Bæði í upplýsingalögum og lögum um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga, nr. 77/2000, birtast þessar andstæður, þ.e. reglur um 
opna og gegnsæja stjórnsýslu annars vegar og leynd eða trúnað sem ríkja skal 
um upplýsingar hins vegar. Sá munur er þó á framsetningu þessara tveggja 
laga að meðan upplýsingalögin gera ráð fyrir aðgangi manna að gögnum í 
fórum stjórnvalda sem meginreglu byggja persónuverndarlögin á því að 

                                                           
18  Sjá til hliðsjónar Andersen, Jon: „Databeskyttelse og aktindsigt“, í ritinu Festskrift til Claus 

Haagen Jensen. Kaupmannahöfn 2007, bls. 50.  
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vinnsla persónuupplýsinga, hvort sem er hjá stjórnvöldum eða einkaaðilum, 
sé ekki leyfileg nema til hennar standi sérstök heimild að lögum.  
Eins og fram hefur komið veita upplýsingalögin sérhverjum rétt til 

aðgangs að fyrirliggjandi gögnum í fórum stjórnvalda, með ákveðnum tak-
mörkunum. Rétturinn er meðal annars takmarkaður við aðgang að gögnum í 
tilteknu máli, eða málum, sem eru eða verið hafa til meðferðar hjá stjórn-
völdum. Persónuverndarlögin taka hins vegar til sérhverrar rafrænnar vinnslu 
persónuupplýsinga auk þess sem þau taka til handvirkrar vinnslu þeirra þegar 
upplýsingarnar eiga að verða hluti af skrá. Þau gilda jafnt um athafnir 
einkaaðila og stjórnvalda. Með hugtakinu vinnsla er vísað til sérhverrar 
aðgerðar eða raðar af aðgerðum þar sem unnið er með persónuupplýsingar. Í 
þessu felst að þegar stjórnvald veitir aðgang að gögnum á grundvelli 
upplýsingalaga og í þeim koma fram persónugreinanlegar upplýsingar þá telst 
slík aðgerð til vinnslu persónuupplýsinga skv. persónuverndarlögum. Að 
þessu leyti fellur gildissvið persónuverndarlaga og upplýsingalaga saman.19  
Þessi skörun kallar á að nánari grein sé gerð fyrir samspili persónu-

verndarlaga og upplýsingalaga. Á því atriði hefur a.m.k. að nokkru marki 
verið tekið í lögunum sjálfum. Þannig segir í 2. mgr. 2. gr. upplýsingalaga, 
sbr. 1. gr. laga nr. 83/2000, að lögin gildi ekki um aðgang að upplýsingum 
samkvæmt lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nema 
óskað sé eftir aðgangi að skjölum eða öðrum gögnum sem 2. mgr. 3. gr. 
laganna taki til. Þá segir í 2. mgr. 44. gr. persónuverndarlaganna, að þau lög 
takmarki ekki rétt til aðgangs að upplýsingum skv. upplýsingalögum. Í 
athugasemdum með frumvarpi því sem síðan varð að lögum nr. 83/2000, 
sbr. nú 2. mgr. 2. gr. upplýsingalaga, kemur fram að ákvæði frumvarps til laga 
um persónuvernd séu víðtæk og almenns eðlis og verði þau að lögum taki 
þau til hvers konar meðerðar og vinnslu persónuupplýsinga hvar og hvernig 
sem hún fari fram með þeim frávikum sem fram komi í frumvarpinu. Um 
ákvæði 1. gr. frumvarpsins segir síðan nánar svo:  

 
„Hér er lagt til að gildissvið upplýsingalaga gagnvart lögum um persónuvernd 
og meðferð persónuupplýsinga verði afmarkað þannig að upplýsingalögin 
taki ekki til aðgangs að upplýsingum er lög um persónuvernd og meðferð 
persónuupplýsinga taka til nema leitað sé eftir aðgangi að skjölum eða öðrum 
gögnum sem 2. mgr. 3. gr. upplýsingalaga nær til. [...] Eftir þessa breytingu 
ber að virða ákvæði upplýsingalaga sem sérákvæði í samanburði við lög um 

                                                           
19  Eins og bent hefur verið á svara persónuverndarlögin því hvenær heimilt er að vinna með 

persónuupplýsingar. Lögin svara því á hinn bóginn ekki hvenær skylt er að vinna slíkar 
upplýsingar eins og t.d. upplýsingalög gera. Sjá Páll Hreinsson: Rafræn vinnsla persónu-
upplýsinga við meðferð stjórnsýslumála. Reykjavík 2007, bls. 10. 



Tengsl upplýsingalaga og annarra laga – valin álitaefni 195 

  

persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, sbr. 44. gr. þeirra, [...] Á 
þennan hátt halda ákvæði upplýsingalaga gildi sínu óháð lögum um 
persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga og ekki verður hallað á þann 
upplýsingarétt sem almenningi hefur þegar verið tryggður samkvæmt 
núgildandi lögum.“ 
 

Í tilvitnaðri 2. mgr. 3. gr. upplýsingalaga segir að réttur til aðgangs að 
gögnum nái til eftirfarandi: (1) Allra skjala sem mál varða, þar með talinna 
endurrita af bréfum sem stjórnvald hefur sent, enda megi ætla að það hafi 
borist viðtakanda; (2) allra annarra gagna sem mál varða, svo sem teikninga, 
uppdrátta, korta, mynda, örfilma og gagna sem vistuð eru í tölvu; (3) 
dagbókarfærslna sem lúta að gögnum málsins og lista yfir málsgögn. 
Í þessu samhengi er mikilvægt að líta til orðalags 2. mgr. 2. gr. upplýsinga-

laga. Af orðalagi ákvæðisins leiðir að beiðni um aðgang að persónu-
greinanlegum upplýsingum verður ekki afgreidd á grundvelli upplýsingalaga, 
nema sú ósk sem um ræðir beinist að gögnum sem talin eru upp í 2. mgr. 3. 
gr. laganna. Þetta leiðir á hinn bóginn ekki til þess að ákvæði persónu-
verndarlaga gildi ekki einnig um afhendingu slíkra gagna. Í því sambandi 
kemur til ákvæði 2. mgr. 44. gr. persónuverndarlaganna en skv. því víkja 
persónuverndarlögin að því leyti sem þau kunna að hafa í för með sér 
skerðingu á rétti til aðgangs að gögnum skv. upplýsingalögunum. Af þessu 
verður jafnframt að draga þá ályktun að persónuverndarlögin gildi þegar 
unnið er með persónuupplýsingar á grundvelli upplýsingalaga, að svo miklu 
leyti sem ákvæði persónuverndarlaga leiða ekki til takmörkunar á rétti sem 
ella væri tryggður skv. upplýsingalögum.  

3.2. Heimild til vinnslu persónuupplýsinga 
Í II. kafla persónuverndarlaga er að finna almennar reglur um vinnslu 
persónuupplýsinga. Af 8. og 9. gr. laganna leiðir að slík vinnsla skal hafa 
heimild í lögunum. Þau efnislegu skilyrði sem þurfa að vera fyrir hendi svo 
vinnsla sé heimil eru mismunandi ströng eftir því hversu viðkvæmar þær 
upplýsingar eru sem um ræðir. Um heimildir til vinnslu persónuupplýsinga er 
fjallað almennt í 8. gr. en um auknar heimildir sem þurfa að vera fyrir hendi 
til vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga er fjallað í 9. gr. laganna. Af 3. tölul. 
1. mgr. 8. gr. leiðir að vinnsla persónuupplýsinga er heimil teljist hún 
„nauðsynleg til að fullnægja lagaskyldu sem hvílir á ábyrgðaraðila“. Þá er 
vinnsla einnig heimil, sbr. 6. tölul. sömu greinar ef hún telst nauðsynleg við 
beitingu opinbers valds sem ábyrgðaraðili fer með. Í 7. tölul. máls-
greinarinnar kemur ennfremur fram að vinnsla sé heimil sé hún „nauðsynleg 
til að ábyrgðaraðili, eða þriðji maður eða aðilar sem upplýsingum er miðlað 



196  Trausti Fannar Valsson 

  

til, geti gætt lögmætra hagsmuna nema grundvallarréttindi og frelsi hins 
skráða sem vernda ber samkvæmt lögum vegi þyngra“. Hvað varðar við-
kvæmar persónuupplýsingar telst vinnsla þeirra heimil ef jafnframt er fyrir 
hendi sérstök heimild til vinnslu samkvæmt öðrum lögum, sbr. 2. tölul. 1. 
mgr. 9. gr., eða vinnsla telst nauðsynleg til að krafa verði afmörkuð, sett fram 
eða varin vegna dómsmáls eða annarra slíkra laganauðsynja, sbr. 7. tölul. 
sömu greinar.  
Á grundvelli tilgreindra ákvæða persónuverndarlaga er ljóst að stjórn-

völdum væri heimilt að veita aðgang að gögnum á grundvelli II. kafla 
upplýsingalaga, jafnvel þótt þau innihéldu persónuupplýsingar, þrátt fyrir að 
ekki væri sérstaklega tekið af skarið um þetta atriði í 2. mgr. 44. gr. persónu-
verndarlaganna sjálfra. Almennt verður þannig að telja að upplýsingalögin feli 
í sér það skýrar reglur um skyldu stjórnvalda til afhendingu gagna að slík 
vinnsla teldist nauðsynleg í skilningi 3. og 6. tölul. 1. mgr. 8. gr. persónu-
verndarlaga og almennt einnig í skilningi 2. og 7. tölul. 9. gr. sömu laga. Það 
sem veldur á hinn bóginn vafa í þessu samhengi er heimild stjórnvalda 
samkvæmt 3. mgr. 3. gr. upplýsingalaga til að veita aðgang að gögnum í ríkari 
mæli en beinlínis er skylt.  
Tilvitnað ákvæði 3. mgr. 3. gr. upplýsingalaga kveður ekki á um beinan 

rétt almennings til aðgangs að gögnum og skv. orðanna hljóðan tekur 2. mgr. 
44. gr. persónuverndarlaga aðeins af skarið um að persónuverndarlögin 
takmarki ekki „rétt“ manna til aðgangs að gögnum skv. upplýsingalögum. 
Ekki verður séð að sú heimild stjórnvalda til að láta af hendi gögn umfram 
skyldu sem felst í 3. mgr. 3. gr. upplýsingalaga feli með beinum hætti í sér 
„rétt“ almennings í þessum skilningi. Þegar stjórnvald afhendir gögn sem 
innihalda persónuupplýsingar umfram skyldu á grundvelli 3. mgr. 3. gr. 
upplýsingalaga er það því sjálfstætt athugunarefni hvort sú vinnsla fullnægir 
þeim skilyrðum um nauðsyn sem fram koma í áður nefndum tölul. 8. og 9. 
gr. persónuverndarlaganna. Ef persónupplýsingarnar eru háðar þagnarskyldu 
er klárt að slík vinnsla teldist ekki heimil. Að því leyti er fullur samhljómur 
með þeim kröfum sem leiða af persónuverndarlögunum og beinu orðalagi 3. 
mgr. 3. gr. upplýsingalaganna. Ef upplýsingar eru á hinn bóginn ekki háðar 
þagnarskyldu liggur ekki ljóst fyrir hvaða áhrif persónuverndarlögin hafa á 
beitingu heimildarinnar. Upplýsingalögin gera ráð fyrir að áður en ákvörðun 
er tekin um synjun á afhendingu gagna þá skuli stjórnvald meta upp-
lýsingarnar m.t.t. þess hvort í raun sé ástæða til að halda þeim leyndum. Við 
töku ákvörðunar um þetta efni eru stjórnvöld bundin af almennum reglum 
stjórnsýsluréttar. Það má því rökstyðja það að ákvörðun um það hvort 
veittur skuli aukinn aðgangur að gögnum á grundvelli 3. mgr. 3. gr. 
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upplýsingalaga feli í sér meðferð opinbers valds, sbr. 6. tölul. 8. gr. 
persónuverndarlaganna. Á hinn bóginn er ekki víst að jafn auðveldlega verði 
komist fram hjá því skilyrði töluliðarins að vinnsla sé „nauðsynleg“. Í þessu 
sambandi kann einnig að vera að ákvæði 7. tölul. 1. mgr. 8. gr. hafi þýðingu, 
þar sem í því ákvæði er beinlínis gert ráð fyrir að heimilt sé að vinna 
persónuupplýsingar ef vinnslan er nauðsynleg til að ábyrgðaraðili geti gætt 
lögmætra hagsmuna, enda vegi grundvallarréttindi og frelsi hins skráða 
samkvæmt lögum ekki þyngra. Hér gera persónuverndarlögin ráð fyrir að 
metnir séu hagsmunir þeirra einkaaðila sem um ræðir, annars vegar hags-
munir þess sem óskar aðgangs að upplýsingum, hins vegar hagsmunir hins 
skráða.20  
Samkvæmt framangreindu má því gera ráð fyrir, a.m.k. fræðilega, að 

persónuverndarlögin geti haft áhrif á heimildir stjórnvalda til að veita aukinn 
aðgang að gögnum á grundvelli heimildarinnar í 3. mgr. 3. gr. upplýsingalaga.  

3.3. Almennar kröfur sem persónuverndarlög gera til vinnslu 
persónuupplýsinga 

a) Málefnalegur tilgangur vinnslu 

Í 1. mgr. 7. gr. persónuverndarlaga eru tilgreindar í fimm töluliðum ófrá-
víkjanlegar meginreglur um gæði gagna og vinnslu. Af 1. og 2. tölul. leiðir að 
persónuupplýsingar skulu fengnar í yfirlýstum, skýrum og málefnalegum 
tilgangi. Meðferð þeirra skal vera sanngjörn og málefnaleg og ekki má vinna 
þær frekar í öðrum ósamrýmanlegum tilgangi. Vinnsla persónuupplýsinga á 
grundvelli upplýsingalaga stangast ekki á við þessar kröfur. Markmið slíkrar 
vinnslu leiðir með beinum hætti af upplýsingalögunum og telst hún því 
hvorki ósanngjörn né ómálefnaleg í skilningi 7. gr. persónuverndarlaga. Að 
því leyti sem afhending gagna gæti talist fela í sér vinnslu sem er 
ósamrýmanleg þeim tilgangi sem bjó að baki öflun upplýsinga í upphafi leiðir 
2. mgr. 44. gr. persónuverndarlaga til þess að slíkt hefur ekki áhrif á rétt 
almennings til aðgangs að gögnum á grundvelli upplýsingalaganna.21  
 

                                                           
20  Sjá almenna umfjöllun um nauðsyn til vinnslu persónuupplýsinga, Páll Hreinsson: Rafræn 

vinnsla persónuupplýsinga við meðferð stjórnsýslumála, bls. 17.  
21  Jafnframt hefur verið bent á að þegar ný vinnsla í öðrum tilgangi en hinum upphaflega 

byggist á lagaheimild þurfi ekki að meta hvort hún samrýmist upphaflegu markmiði með 
söfnun upplýsinga, sbr. Páll Hreinsson: Rafræn vinnsla persónuupplýsinga við meðferð 
stjórnsýslumála, bls. 28. Sem dæmi um slíkar lagaheimildir nefnir Páll upplýsingalög nr. 
50/1996, lög nr. 23/2006, um upplýsingarétt um umhverfismál, og lög nr. 66/1985, um 
Þjóðskjalasafn Íslands.  
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b) Meðalhóf við söfnun og aðra vinnslu 

Samkvæmt 3. tölul. 1. mgr. 7. gr. persónuverndarlaga skal þess gætt að 
persónuupplýsingar sem unnið er með séu nægilegar, viðeigandi og ekki 
umfram það sem nauðsynlegt er miðað við tilgang vinnslunnar. Ákvörðun 
stjórnvalds um aðgang að gögnum í samræmi við lögbundin fyrirmæli upp-
lýsingalaga fullnægir umræddu skilyrði um meðalhóf við vinnslu persónu-
upplýsinga.  
Þegar stjórnvald á grundvelli heimildarinnar í 3. mgr. 3. gr. upplýsingalaga 

veitir aðgang að gögnum umfram beina skyldu geta á hinn bóginn vaknað 
spurningar um nauðsyn þeirrar vinnslu og þar með hvort hún fullnægi kröfu 
3. tölul. 1. mgr. 7. gr. persónuverndarlaga. Afleiðing þessa er þó fyrst og 
fremst sú að þegar stjórnvald tekur afstöðu til þess hvort veita beri aukinn 
aðgang að gögnum, umfram skyldu skv. upplýsingalögum, og viðkomandi 
upplýsingar innihalda persónugreinanlegar upplýsingar, þá ber stjórnvaldi um 
leið að meta þýðingu þess fyrir hinn skráða og þá hagsmuni sem sá sem 
óskar aðgangsins hefur af því að fá þær afhentar. Við það mat takast á 
sjónarmið um vernd persónuupplýsinga annars vegar og sjónarmið um 
aðgang almennings að gögnum hins vegar. Ekki er sjálfgefið að þetta mat eigi 
ávallt að leiða til þess að aðgangi að persónugreinanlegum upplýsingum sé 
hafnað. Rétt er að benda á að það mat sem stjórnvaldi ber að framkvæma í 
þessu sambandi á grundvelli 3. tölul. 1. mgr. 7. gr. persónuverndarlaganna er 
nær alfarið hið sama og því ber að framkvæma við mat á nauðsyn skv. 8. og 
9. gr. laganna, sbr. það sem fram kom í kafla 3.3.1. hér að framan. Sá munur 
er þó á að krafa stjórnvalda til að gæta meðalhófs við vinnslu upplýsinga á 
grundvelli 7. gr. er ófrávíkjanleg á meðan samþykki hins skráða getur leitt til 
þess að vinnsla sé heimil skv. 8. og 9. gr. laganna.  
 

c) Leiðrétting óáreiðanlegra og ófullkominna upplýsinga 

Samkvæmt 4. tölul. 1. mgr. 7. gr. persónuverndarlaga skal ábyrgðaraðili gæta 
þess að persónuupplýsingar séu áreiðanlegar og uppfærðar eftir þörfum. 
Upplýsingar sem eru óáreiðanlegar eða ófullkomnar, miðað við tilgang 
vinnslu þeirra, skal afmá eða leiðrétta. Þessu tengist ákvæði 25. gr. laganna 
þar sem segir að hafi verið skráðar persónuupplýsingar sem eru rangar, 
villandi eða ófullkomnar, eða að persónuupplýsingar hafi verið skráðar án 
tiltskilinnar heimildar skuli ábyrgðaraðili sjá til þess að upplýsingarnar verði 
leiðréttar, þeim eytt eða við þær aukið ef umræddur annmarki getur haft áhrif 
á hagsmuni hins skráða.  
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Ef litið er til orðalags tilvitnaðs 4. tölul. 1. mgr. 7. gr. má álykta sem svo 
að ef gögn sem óskað er eftir aðgangi að á grundvelli upplýsingalaga innihaldi 
óáreiðanlegar eða ófullkomnar upplýsingar þá beri viðkomandi stjórnvaldi að 
leiðrétta þær, áður en aðgangur er veittur. Slíkt myndi á hinn bóginn í raun 
geta takmarkað þau réttindi sem upplýsingalögin veita almenningi, þ.e. 
aðgang að gögnum í þau formi sem þau liggja fyrir í stjórnsýslunni á þeim 
tíma sem beiðni um aðgang er lögð fram. Ber í þessu sambandi að hafa í 
huga að samkvæmt 7. gr. laga nr. 66/1985, um Þjóðskjalasafn Íslands, er 
stjórnvöldum óheimilt að ónýta nokkurt skjal í skjalasöfnum sínum nema 
skv. heimildar Þjóðskjalasafns eða á grundvelli sérstakra reglna sem settar 
verða um ónýtingu skjala. Þá er tilgangur upplýsingalaga sá að auka gegnsæi í 
stjórnsýslunni, og þar með aðhald almennings með störfum stjórnvalda. Með 
vísan til ákvæða laga um Þjóðskjalasafn Íslands og 2. mgr. 44. gr. persónu-
verndarlaga verður því ekki talið að umrædd krafa um eyðingu gagna geti átt 
við um þau gögn sem óskað er aðgangs að á grundvelli upplýsingalaga. Á 
hinn bóginn verður almennt að telja að á stjórnvöldum hvíli sú skylda að 
hætta að nota rangar eða villandi upplýsingar í störfum sínum og taka eftir 
atvikum réttar upplýsingar í notkun, þrátt fyrir að hinar röngu eða villandi 
upplýsingar kunni áfram að vera geymdar í skjalasafni stjórnvalds og veittur 
aðgangur að þeim á grundvelli upplýsingalaga.22  
 

d) Varðveisla persónugreinanlegra upplýsinga 

Samkvæmt 5. tölul. 1. mgr. 7. gr. persónuverndarlaga skal þess gætt að 
persónuupplýsingar séu varðveittar í því formi að ekki sé unnt að bera kennsl 
á skráða aðila lengur en þörf krefur miðað við tilgang vinnslu. Upplýsinga-
lögin veita á hinn bóginn rétt til aðgangs að gögnum bæði á meðan mál er til 
meðferðar og eftir að meðferð þess lýkur. Réttur til aðgangs að gögnum 
stendur því óhaggaður jafnvel þó að ekki sé lengur þörf á varðveislu 
upplýsinga miðað við þann tilgang sem upphaflega bjó að baki söfnun þeirra 
og annarri vinnslu. Ef upplýsingar sem fyrir liggja í gögnum sem upplýsinga-
lög ná til væru gerðar ópersónugreinanlegar á grundvelli 5. tölul. 1. mgr. 7. gr. 
persónuverndarlaga verður því ekki betur séð en að slík aðgerð myndi vinna 
gegn rétti til aðgangs að gögnum á grundvelli upplýsingalaga. Umrædd krafa 
nær því ekki til þeirra upplýsinga sem fram koma í gögnum sem upplýsinga-
lög taka til. Réttur aðila stjórnsýslumáls til aðgangs að gögnum á grundvelli 
stjórnsýslulaga nr. 37/1993, svo og skylda stjórnvalda til að varðveita gögn 

                                                           
22  Páll Hreinsson: Rafræn vinnsla persónuupplýsinga við meðferð stjórnsýslumála, bls. 54-56. 
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og afhenda Þjóðskjalasafni eða viðkomandi héraðskjalasafni á grundvelli laga 
nr. 66/1985, um Þjóðskjalasafn Íslands, leiðir til sömu niðurstöðu.  

3.4. Andmælaréttur hins skráða 

Eins og áður hefur komið fram gilda stjórnsýslulögin um þær ákvarðanir sem 
stjórnvöld taka um aðgang að gögnum á grundvelli upplýsingalaga. Sá sem 
óskar aðgangs að upplýsingum telst aðili máls. Hann hefur eftir atvikum 
andmælarétt í máli, sbr. 13. gr. stjórnsýslulaga, rétt til að óska rökstuðnings 
og kæra synjun á beiðni um aðgang til úrskurðarnefndar um upplýsingamál, 
sbr. 14. gr. upplýsingalaga. Almennt teljast aðrir sem tengjast máli á hinn 
bóginn ekki til aðila þess, s.s. þeir einstaklingar sem umbeðnar upplýsingar 
varða. Af rannsóknarreglu 10. gr. stjórnsýslulaga leiðir að vísu almennt að 
þegar beiðni um aðgang að gögnum beinist m.a. að gögnum sem innihalda 
upplýsingar um einstaklinga, og þær upplýsingar geta á einhvern hátt talist 
viðkvæmar, þá ber stjórnvaldi að leita afstöðu viðkomandi einstaklinga og 
kanna með fullnægjandi hætti hvort tiltekin atvik séu fyrir hendi sem leiða til 
þess að rétt væri að synja um aðgang að gögnum, t.d. á grundvelli 5. gr. 
upplýsingalaga. Segja má einnig að slík málsmeðferð sé sanngjörn gagnvart 
þeim sem upplýsingar varða og þar með í góðu samræmi við sjónarmið um 
vandaða stjórnsýsluhætti.  
Samkvæmt persónuverndarlögum eru hinum skráða, þ.e. þeim sem 

upplýsingar lúta að, jafnframt tryggð tiltekin réttindi sem eftir atvikum geta 
haft áhrif á málsmeðferð stjórnvalda þegar þau taka afstöðu til beiðna um 
aðgang að gögnum á grundvelli upplýsingalaga. Samkvæmt 1. mgr. 28. gr. 
laganna er hinum skráða heimilt að andmæla vinnslu upplýsinga um sjálfan 
sig ef hann hefur til þess lögmætar og knýjandi ástæður vegna sérstakra 
aðstæðna sinna nema kveðið sé á um annað í öðrum lögum. Eigi andmælin 
rétt á sér er ábyrgðaraðila óheimil frekari vinnsla umræddra upplýsinga. Í 
þessu felst ekki að hinn skráði geti komið í veg fyrir að persónugreinanlegum 
upplýsingum um hann sé miðlað til aðila sem óskar aðgangs að þeim á 
grundvelli upplýsingalaga. Hins vegar felst í þessu ákvæði tiltekinn réttur hins 
skráða til að koma sjónarmiðum sínum að við meðferð máls þar sem reynir á 
slíkan aðgang. Stjórnvaldi telst skylt að taka efnislega afstöðu til slíkra 
andmæla23 og því má segja að aðkoma hins skráða að meðferð málsins leiði 
til þess að hann hefur ekki ósvipaða aðkomu að því og ef hann ætti andmæla-
rétt sem aðili máls á grundvelli 13. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993.  

                                                           
23  Páll Hreinsson: Rafræn vinnsla persónuupplýsinga við meðferð stjórnsýslumála, bls. 57-58.  
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4. Sveitarstjórnarlög 

Samkvæmt 1. mgr. 78. gr. stjórnarskrárinnar, sbr. 1. mgr. 16. gr. stjórnar-
skipunarlaga nr. 97/1995, skulu sveitarfélög sjálf ráða málefnum sínum eftir 
því sem lög ákveða. Af þessu ákvæði leiðir að í almennum lögum skal mæla 
fyrir um tilvist og starfsemi sveitarfélaga hér á landi. Þau skulu einnig hafa 
vissa sjálfstjórn um málefni sín innan lögbundins ramma, sbr. orðalag 
stjórnarskrárákvæðisins um að sveitarfélög „skuli sjálf ráða“ o.s.frv. Þessum 
skyldum hefur almenni löggjafinn fullnægt með setningu sérstakra sveitar-
stjórnarlaga nr. 45/1998, með síðari breytingum, lögum um kosningar til 
sveitarstjórna, nr. 5/1998, og fjölda annarra laga þar sem m.a. er fjallað um 
verkefni og tekjustofna sveitarfélaganna.  
Helstu fyrirmæli íslensks réttar um stjórnkerfi og stjórnskipulag sveitar-

félaganna er að finna í sveitarstjórnarlögum nr. 45/1998, með síðari 
breytingum. Samkvæmt þeim er stjórn hvers sveitarfélags í höndum sér-
stakrar sveitarstjórnar sem kjörin er til fjögurra ára í senn, sbr. 8. og 9. gr. 
laganna, sbr. einnig ákvæði laga nr. 5/1998. Lög gera þó ekki ráð fyrir því að 
sveitarstjórn ein sinni öllum rekstri sveitarfélaganna. Í grundvallaratriðum má 
lýsa stjórnkerfi sveitarfélaganna þannig að undir sveitarstjórn starfi annars 
vegar nefndir, sem sveitarstjórnin kýs, og hins vegar framkvæmdastjóri og 
annað starfslið. Framkvæmdastjórinn og aðrir æðstu stjórnendur eru ráðnir 
af sveitarstjórn sjálfri, en um ráðningu annarra starfsmanna fer eftir lögum 
eða nánari fyrirmælum sveitarstjórnarinnar hverju sinni. Fjöldi starfsmanna 
virðist fara mjög eftir stærð viðkomandi sveitarfélaga og er í sumum tilvikum 
nær enginn.  
Á vegum sveitarfélaganna starfa yfirleitt ýmsar stofnanir sem fara með 

tiltekin verkefni sveitarfélaganna. Hér má m.a. nefna grunnskóla og leikskóla. 
Í tilviki minnstu sveitarfélaganna eru þessar stofnanir oft og tíðum reknar í 
samstarfi við önnur sveitarfélög, en almenna reglan er á hinn bóginn sú að 
rétt er að líta á þessar stofnanir sem hluta af viðkomandi sveitarfélagi, en ekki 
sjálfstæð stjórnvöld, þó svo að daglegur rekstur þeirra kunni eftir atvikum að 
vera nokkuð sjálfstæður. Starfsmenn þessara stofnana falla því í flokk starfs-
manna sveitarfélags og þær nefndir og stjórnir sem sveitarstjórn hefur kosið 
til að hafa tiltekna yfirumsjón með viðkomandi málaflokki, s.s. skólanefndir, 
teljast því til nefnda sveitarstjórnar, sbr. framangreint.  
Mikilvægt er að árétta að hvert sveitarfélag telst í grundvallaratriðum eitt 

stjórnvald. Yfir hverju tilteknu sveitarfélagi er aðeins ein stjórn, eitt yfirvald, 
þ.e. sveitarstjórnin sjálf. Nefndir og starfslið sveitarfélagsins starfa í umboði 
sveitarstjórnarinnar hverju sinni. Á þetta í grundvallaratriðum einnig við um 
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æðsta yfirmann starfsliðs sveitarfélagsins, þ.e. framkvæmdastjórann (sem í 
framkvæmd er ýmist nefndur sveitarstjóri eða bæjarstjóri og borgarstjóri í 
Reykjavíkurborg). Nefndir og starfsmenn sveitarfélaga hafa almennt ekki 
vald til að taka endanlegar ákvarðanir í málefnum sveitarfélagsins nema þeim 
hafi verið falið það með sérstakri ákvörðun sveitarstjórnar, eða að slíkt vald 
leiði með beinum hætti af sérákvæðum í lögum. Verður nú nánar vikið að 
þessu atriði.  
Sveitarstjórnarlög nr. 45/1998 mynda ákveðinn ramma um stjórn og 

stjórnskipulag sveitarfélaganna. Á sama tíma veita þau sveitarfélögunum 
fremur ríkt svigrúm til að móta innra stjórnskipulag sitt. Helsta stjórntæki 
sveitarstjórna í þessu sambandi er samþykkt um stjórn og stjórnsýslu, sbr. 10. 
gr. sveitarstjórnarlaganna. Samkvæmt nefndu ákvæði ber sveitarstjórn að 
setja sérstaka samþykkt um stjórn og stjórnsýslu. Öðlast hún gildi eftir að 
hafa fengið umræðu á tveimur fundum sveitarstjórnar, með a.m.k. viku 
millibili, sbr. 21. gr. sveitarstjórnarlaga, verið send ráðherra til staðfestingar 
og birt í B-deild Stjórnartíðinda. Breytingar á samþykktinni þurfa að ganga í 
gegnum sama feril til að öðlast gildi.  
Sveitarstjórnarlögin gera ráð fyrir að í samþykkt um stjórn og stjórnsýslu 

sé skylt að fjalla um nokkur tiltekin atriði, s.s. heiti sveitarstjórnar, byggðar-
ráðs og framkvæmdastjóra (11. gr.), fjölda fulltrúa í sveitarstjórn (12. gr.) og 
verksvið framkvæmdastjóra (55. gr.). Í lögunum er einnig að finna allnokkur 
ákvæði sem gera ráð fyrir að heimilt sé að kveða nánar á um tiltekna þætti í 
samþykktinni, auk þess sem ljóst er að ákvæði laga eru ekki tæmandi um það 
til hvaða atriða sveitarstjórn er heimilt að taka afstöðu til í samþykkt um 
stjórn og stjórnsýslu. Þá verður einnig almennt að telja að sveitarstjórn geti 
tekið allveigamiklar ákvarðanir um ýmislegt sem viðkemur stjórnskipulagi 
sveitarfélags, án þess að hafa beinlínis kveðið á um það í samþykkt um stjórn 
og stjórnsýslu. Þannig getur sveitarstjórn t.d. skipað nefnd til að fjalla um 
tiltekið málefni, s.s. til að undirbúa framkvæmd tiltekinnar byggingar eða 
þ.u.l., án þess að fyrirmæli um þá nefnd sé að finna í viðkomandi samþykkt, 
sbr. 7. mgr. 40. gr. sveitarstjórnarlaga. Slíkri nefnd verður þó ekki falið neitt 
endanlegt ákvörðunarvald án þess að það sé gert með samþykkt um stjórn og 
stjórnsýslu, sbr. nánar hér síðar.  
Eitt þeirra atriða sem almennt er fjallað um í samþykkt um stjórn og 

stjórnsýslu sveitarfélags er nefndaskipan þess. Samkvæmt 1. mgr. 40. gr. 
sveitarstjórnarlaga kýs sveitarstjórn fulltrúa í nefndir, ráð og stjórnir eftir því 
sem fyrir er mælt í lögum og samþykkt um stjórn sveitarfélagsins og veitir 
þeim lausn frá störfum. Þá skal sveitarstjórn ákveða valdsvið nefnda, ráða og 
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stjórna sem hún kýs, nema slíkt sé þegar ákveðið í lögum, sbr. 1. mgr. 44. gr. 
laganna. Í 1. mgr. 48. gr. segir enn fremur svo:  

 
Sé um ráðgefandi nefnd að ræða, sem ekki hefur verið falin 
fullnaðarafgreiðsla máls í lögum eða samþykkt sveitarfélagsins, teljast 
ályktanir hennar tillögur til sveitarstjórnar, enda þótt þær séu orðaðar sem 
ákvarðanir eða samþykktir nefndar. 
 

Í þessu felst að ákvarðanir sem nefndir sveitarstjórnar taka teljast ekki 
endanlegar. Allar nefndir á vegum sveitarstjórnar teljast ráðgefandi, nema 
þeim hafi með lögum eða sérstakri ákvörðun sveitarstjórnar, sbr. nánar hér á 
eftir, verið falið vald til töku fullnaðarákvörðunar. Í ályktunum og 
ákvörðunum nefnda felast þannig almennt aðeins tillögur til sveitarstjórnar, 
sem að svo stöddu verða almennt ekki taldar bindandi fyrir sveitarfélagið. 
Það er fyrst þegar sveitarstjórnin hefur tekið afstöðu til máls að endanleg 
ákvörðun á vegum sveitarfélags telst tekin. Aðeins virðist gert ráð fyrir 
undantekningu frá þessu þegar nefnd hefur verið falin fullnaðarafgreiðsla 
máls með sérstöku lagaákvæði eða með sérstöku valdframsali af hálfu 
sveitarstjórnar sjálfrar. Dæmi um lögbundin tilvik þar sem gert er ráð fyrir að 
tilteknar nefndir taki endanlegar ákvarðanir í einstökum málum, án þess að 
sveitarstjórn komi þar nærri, er að finna bæði í barnaverndarlögum nr. 
80/2002, sbr. 13. gr. laganna, og lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 
41/1991. Ef slík lagaákvæði kveða ekki á um sjálfstætt ákvörðunarvald 
tiltekinna nefnda verður sveitarstjórn með sérstöku valdframsali að fela 
nefnd fullnaðarákvörðunarvald, sbr. 2. mgr. 44. gr. sveitarstjórnarlaga. Það 
ákvæði hljóðar svo:  

 
Í því skyni að stuðla að hagræðingu, skilvirkni og hraðari málsmeðferð getur 
sveitarstjórn ákveðið í samþykkt sveitarfélagsins, sbr. 10. gr. þessara laga, að 
fela nefnd, ráði eða stjórn sveitarfélagsins fullnaðarafgreiðslu mála sem ekki 
varða verulega fjárhag sveitarfélagsins nema lög eða eðli máls mæli sérstaklega 
gegn því. 
 

Sambærileg sjónarmið eiga við um ákvörðunartöku starfsmanna sveitar-
félags, þar á meðal forstöðumanna stofnana þess og framkvæmdastjóra 
sveitarfélags. Í 3. mgr. 44. gr. sveitarstjórnarlaganna er þannig að finna 
svohljóðandi ákvæði:  

 
Á sama hátt og með sömu skilyrðum og getur í 2. mgr. er sveitarstjórn heimilt 
að fela öðrum aðilum innan stjórnsýslu sveitarfélagsins fullnaðarafgreiðslu 
mála. Sveitarstjórn, byggðarráð eða hlutaðeigandi nefnd skal hafa eftirlit með 
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afgreiðslu mála samkvæmt þessari málsgrein og kalla eftir reglulegum 
skýrslum um ákvarðanir sem teknar eru á grundvelli hennar. 
 

Ofangreind ákvæði kveða á um tiltekin form- og efnisskilyrði innra 
valdframsals. Sé þessara skilyrða ekki gætt verður almennt að telja að slíkt 
valdframsal hafi ekki gildi og endanlegt ákvörðunarvald sé í höndum 
sveitarstjórnarinnar. Með þessu er með öðrum orðum átt við það að almennt 
er líklega rétt að gagnálykta frá umræddum ákvæðum með þeim hætti að hafi 
formlegt valdframsal á grundvelli þeirra ekki farið fram verður fullnaðar-
ákvörðunarvald í málefnum sveitarfélagsins ekki falið tiltekinni nefnd eða 
starfsmanni sveitarfélags. Ekki verður hér þó fullyrt að frá þessu séu engar 
undantekningar, s.s. um heimildir framkvæmdastjóra sveitarfélags eða for-
stöðumanna einstakra stofnana til að útkljá tiltekin mál. Dæmi um vafatilvik 
sem upp geta komið í þessu sambandi lúta til dæmis að því hvort 
framkvæmdastjóri sveitarfélags eða forstöðumaður stofnunar, s.s. grunnskóla 
eða félagþjónustu sveitarfélags, hefur heimild til þess að afgreiða beiðnir um 
aðgang að gögnum á grundvelli upplýsingalaga án þess að honum hafi með 
sérstakri ákvörðun í samþykkt um stjórn og stjórnsýslu sveitarfélagsins verið 
falið það hlutverk að taka slíkar ákvarðanir. Í samræmi við framangreint 
ákvæði 44. gr. sveitarstjórnarlaga og þá meginreglu að stjórnsýsla sveitar-
félaga sé á einu stjórnsýslustigi, þ.e. að hvert sveitarfélag teljist eitt stjórnvald, 
verður almennt að telja að rétt sé að sveitarstjórnir settu í samþykktir sínar 
sérstök ákvæði um það hver sé til þess bær í stjórnsýslu sveitarfélagsins að 
taka ákvarðanir um aðgang að gögnum á grundvelli upplýsingalaga. Að 
öðrum kosti má með rökum halda því fram að slík ákvörðun verði endanlega 
aðeins tekin með réttum hætti af sveitarstjórninni sjálfri. Aðrar réttar-
heimildir, s.s. ákvæði sérlaga eða venja, kunna þó að leiða til annarrar niður-
stöðu í einstökum tilvikum.  

5. Þagnarskyldureglur 

Samkvæmt 3. mgr. 2. gr. upplýsingalaga takmarka almenn ákvæði laga um 
þagnarskyldu ekki rétt til aðgangs að gögnum samkvæmt lögunum. Með 
gagnályktun frá þessu ákvæði hefur verið litið svo á að sérákvæði laga um 
þagnarskyldu, þ.e. þagnarskylduákvæði þar sem sérstaklega eru tilteknar þær 
upplýsingar sem ber að gæta trúnaðar um, gangi framar rétti til aðgangs að 
gögnum skv. upplýsingalögum.  
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Í athugasemdum með umræddu ákvæði í frumvarpi því sem síðan varð að 
upplýsingalögum kemur fram að með almennum ákvæðum laga um þagnar-
skyldu sé t.d. átt við 32. gr. þágildandi laga nr. 38/1954, um réttindi og 
skyldur starfsmanna ríkisins, (sjá nú 18. gr. laga nr. 70/1996) og 136. gr. 
almennra hegningarlaga nr. 19/1940.24 Segir enn fremur í athugasemdunum 
að þeir hagsmunir sem slíkum ákvæðum sé ætlað að vernda séu yfirleitt hinir 
sömu og ákvæði 4.-6. gr. frumvarpsins taki til. Það fari því eftir túlkun 4.-6. 
gr. hvort aðgangur að gögnum sé óheimill eða takmarkaður, en ekki eftir 
túlkun hinna almennu þagnarskyldureglna.25 Um sérstakar þagnarskyldu-
reglur kemur fram í tilvitnuðum athugasemdum að það fari eftir orðalagi 
þeirra hvernig slík ákvæði verði skýrð og samþýdd ákvæðum upplýsingalaga. 
Ef umrædd sérákvæði gangi lengra en skýrlega verði ráðið af 4.-6. gr. 
upplýsingalaga, eða taki til annarra upplýsinga en þar eru undanþegnar 
aðgangi almennings, þá gangi slík ákvæði framar upplýsingalögum og hindri 
þar með aðgang að þeim upplýsingum sem þar er getið.26  
Eðli máls samkvæmt getur verið að í þeim gögnum sem óskað hefur verið 

aðgangs að á grundvelli upplýsingalaga sé að finna upplýsingar sem þagnar-
skylda ríkir um. Almennt má hins vegar ætla að sama niðurstaða fáist í máli 
hvort sem beitt er undantekningarreglum upplýsingalaga eða ákvæðum 
þagnarskyldureglna. Þetta leiðir til þess að ef upplýsingar teldust að öðru leyti 
falla undir þagnarskyldureglur, hvort sem er almennar eða sérstakar, þá yrði 
aðgangi að gögnum sem innihéldu þær almennt einnig hafnað á grundvelli 
upplýsingalaga. Þó er svo ekki í öllum tilvikum. Í fyrsta lagi ber að nefna að 
ýmsar af þeim upplýsingum sem falla undir undantekningarreglur upplýsinga-
laganna eru ekki endilega háðar þagnarskyldu. Getur það til að mynda átt við 
um gögn sem falla undir 1. tölul. 4. gr. upplýsingalaganna, þ.e. gögn sem 
útbúin eru fyrir fund í ríkisráði eða fund ráðherra, og gögn sem falla undir 3. 
tölul. sömu greinar, þ.e. vinnuskjöl. Hér verður þó að hafa í huga að ef 
upplýsingar sem þessar eru ekki háðar þagnarskyldu þá telst stjórnvöldum 
heimilt að veita aðgang að þeim á grundvelli 3. mgr. 3. gr. upplýsingalaga (d. 
meroffentlighed). Hér er því ekki um beina skörun reglna að ræða.  
Í öðru lagi getur almennt ákvæði laga um þagnarskyldu tekið til upp-

lýsinga sem samt sem áður ber að láta af hendi á grundvelli upplýsingalaga. 
Þessi niðurstaða sem, a.m.k. fræðilega, leiðir með beinum hætti af áður 
tilvitnuðu orðalagi 3. mgr. 2. gr. upplýsingalaganna felur í sér skörun á 
reglum sem í orði kveðnu eiga að tryggja sömu hagsmuni. Fræðilega getur 
                                                           
24  Alþt. 1995-1996, A-deild, bls. 3015.  
25  Alþt. 1995-1996, A-deild, bls. 3015. 
26  Alþt. 1995-1996, A-deild, bls. 3016. 
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þetta leitt til þeirrar niðurstöðu að starfsmaður sem gerst hefur brotlegur í 
starfi með því að brjóta þagnarskyldu, s.s. með því að tjá sig að eigin 
frumkvæði við kunningja eða fjölmiðla um tiltekin atvik eða upplýsingar sem 
tengjast starfi hans, getur á sama tíma þurft í starfi sínu að afgreiða beiðni um 
aðgang að þessum sömu upplýsingum, á grundvelli upplýsingalaga. Opinber 
starfsmaður gæti þannig (eins og áður segir a.m.k. fræðilega) þurft að sæta 
viðurlögum í starfi, s.s. áminningu, fyrir að tjá sig um upplýsingar sem stjórn-
valdi ber síðan stuttu síðar (eða á sama tíma) að afhenda vegna fyrirmæla 
upplýsingalaga. Sambærileg afmörkun á gildissviði upplýsingalaga gagnvart 
þagnarskyldureglum kemur fram í dönsku upplýsingalögunum (lov om 
offentlighed i forvaltningen nr. 572 frá 1985, með síðari breytingum), sbr. 14. 
gr. þeirra laga. Hans Gammeltoft-Hansen, umboðsmaður danska Þjóð-
þingsins, hefur bent á að umrædd framsetning á gildissviði upplýsingalaga 
gagnvart almennum þagnarskyldureglum sé ekki að öllu leyti rökrétt, og geti í 
ákveðnum tilvikum verið villandi.27 Þetta vandamál er þó fremur rökfræðilegt 
en raunhæft. Að minnsta kosti verður ekki séð að á þetta hafi reynt í 
íslenskum rétti enn sem komið er. 
Rétt er að taka fram að í 3. mgr. 15. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 kemur 

fram að ákvæði laga um þagnarskyldu takmarki ekki rétt aðila máls til 
aðgangs að gögnum skv. þeim lögum. Hér er ekki gerður greinarmunur á 
sérstökum þagnarskyldureglum og almennum. Þá er það vandamál sem að 
ofan var greint fjarlægara í tilviki stjórnsýslulaga heldur en upplýsinglaga, 
enda tilheyrir réttur skv. stjórnsýslulögum til aðgangs að gögnum aðeins aðila 
máls, en ekki almenningi. Hér kemur á hinn bóginn fram það vandamál að 
aðili máls getur í gegnum aðgangsrétt sinn samkvæmt stjórnsýslulögum 
komist yfir gögn og upplýsingar sem varða aðra en hann sjálfan, enda hafi 
réttur hans til aðgangs að gögnum ekki verið takmarkaður vegna mun ríkari 
almanna- eða einkahagsmuna, sbr. 17. gr. laganna, eða af öðrum ástæðum á 
grundvelli 16. gr. sömu laga. Hvað aðili síðan gerir við upplýsingar sem 
honum eru afhentar virðist almennt ekki háð öðrum takmörkunum en leiðir 
af höfundarrétti og ákvæðum almennra hegningarlaga, s.s. um vernd æru 
manna, og eftir atvikum af ákvæðum tiltekinna sérlaga. Ef hann kýs að gera 
slíkar upplýsingar opinberar verður almennt ekki við því haggað, þó svo að 
viðkomandi stjórnvald hafi ekki mátt afhenda almenningi, s.s. fjölmiðlum, 
umræddar upplýsingar.  

                                                           
27  Gammeltoft-Hansen, Hans: „Om fortrolighedsbegrebet i straffeloven, offentlighedsloven 

og forvaltningsloven“ í ritinu Festskrift til Claus Haagen Jensen. Kaupmannahöfn 2007, bls. 
13-30, sjá fyrst og fremst bls. 15.  
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6. Lokaorð 

Í þessari stuttu yfirlitsgrein hefur verið leitast við að varpa ljósi á nokkur 
lagaleg álitaefni sem tengjast samspili upplýsingalaga og annarra laga, eða 
lagaákvæða, sem hafa almennt gildi í íslenskri stjórnsýslu. Segja má að val 
þeirra álitaefna sem vikið var að sé háð nokkurri tilviljun, auk þess sem þau 
má telja mjög misjafnlega raunhæf í íslenskum stjórnsýslurétti. Þannig var í 
kafla 2 vikið að samspili upplýsingalaga og stjórnsýslulaga. Var þar m.a. vikið 
að reglum um skráningu stjórnvalda á munnlegum upplýsingum sem þeim 
berast, að skyldum stjórnvalda til að taka til þess afstöðu hvert sinn hvort rétt 
kunni að vera að fallast á beiðni um aðgang að gögnum umfram þær skyldur 
sem beinlínis leiða af upplýsingalögum, á grundvelli lögbundinnar heimildar 
til slíks í 3. mgr. 3. gr. upplýsingalaga, og loks að þýðingu þess að ákvörðun 
um aðgang að gögnum er stjórnvaldsákvörðun í skilningi stjórnsýslulaga nr. 
37/1993. Í sambandi við hið síðastgreinda var meðal annars vikið að 
mikilvægi leiðbeiningarskyldu skv. 7. gr. stjórnsýslulaga og tengslum þeirrar 
reglu við þá kröfu sem leiðir af upplýsingalögum að sá sem óskar aðgangs að 
upplýsingum geti tilgreint nægilega skýrt þau gögn eða það mál sem 
upplýsingarnar tengjast. Í kafla 3 var fjallað um tengsl upplýsingalaga og 
persónuverndarlaga nr. 77/2000, með síðari breytingum. Helstu, eða mikil-
vægustu, niðurstöður þeirrar umfjöllunar eru þríþættar. Í fyrsta lagi takmarka 
ákvæði persónuverndarlaga almennt ekki rétt almennings til aðgangs að 
gögnum skv. upplýsingalögum, jafnvel þó gögnin innihaldi persónu-
greinanlegar upplýsingar. Leiðir þetta í grundvallaratriðum af 2. mgr. 44. gr. 
persónuverndarlaganna þar sem skýrlega er tekið fram að lögin takmarki ekki 
rétt manna til aðgangs að gögnum skv. upplýsingalögum. Í öðru lagi virðist 
sá möguleiki fyrir hendi, a.m.k. fræðilega, að ákvæði persónuverndarlaga geti 
haft áhrif á heimild stjórnvalda til að afhenda gögn umfram skyldu á 
grundvelli heimildar 3. mgr. 3. gr. upplýsingalaga. Í þriðja lagi hefur ákvæði 
28. gr. persónuverndarlaga, um andmælarétt hins skráða, þau áhrif að 
aðkoma hins skráða að meðferð máls, þar sem reynir á rétt almennings til 
aðgangs að upplýsingum um hann, verður ekki ósvipuð því og hann ætti 
andmælarétt sem aðili máls á grundvelli 13. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. 
Má ætla að stjórnvöld þurfi í framtíðinni betur að huga að þessum þætti við 
meðferð mála á grundvelli upplýsingalaga, meðal annars þegar óskað er 
upplýsinga um launakjör opinberra starfsmanna, en í slíkum tilvikum teljast 
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viðkomandi starfsmenn almennt ekki aðilar viðkomandi máls.28 Í kafla 4 var 
sérstaklega vikið að ákvæðum sveitarstjórnarlaga. Umfjöllunarefni þess kafla 
laut að uppbyggingu á innra stjórnkerfi sveitarfélaga, eins og því er lýst í 
sveitarstjórnarlögum. Með vísan til þeirrar meginreglu að stjórnsýsla sveitar-
félaga fer fram á einu stjórnsýslustigi, og með hliðsjón af ákvæðum sveitar-
stjórnarlaga um þau form- og efnislegu skilyrði sem innra valdframsal á 
sveitarstjórnarstigi þarf að fullnægja, var niðurstaðan sú að almennt yrði að 
telja rétt að sveitarstjórnir settu í samþykktir sínar sérstök ákvæði um það 
hver væri bær til þess innan stjórnsýslu sveitarfélagsins að taka ákvarðanir um 
aðgang að gögnum á grundvelli upplýsingalaga. Í 5. kafla greinarinnar var 
vikið með mjög stuttum hætti að tengslum upplýsingalaga og þagnarskyldu-
reglna í lögum.  
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