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Formáli

Í riti þessu eru birtar greinar, um efni sem höfundar fjalla í erindum á
vegum lagadeildar á ráðstefnunni; Rannsóknir í félagsvísindum IV, sem
haldin er 21. og 22. febrúar 2003.

Ráðstefnur um rannsóknir í félagsvísindum hafa verið haldnar þrisvar
sinnum áður, en nú tekur lagadeild í fyrsta sinn þátt í slíkri ráðstefnu. Á
vegum lagadeildar er fjallað um fimm efni á ráðstefnunni, þ.e. um ákvörðun
refsinga í ljósi mannréttindareglna, um stöðu og hlutverk ákæruvalds í
sakamálaréttarfari nútímans, um rafræna stjórnsýslu, um nýjan kauparétt
og um stjórnarskrá Íslands og framsal ríkisvalds til alþjóðastofnana. Svo
sem sjá má af þessari upptalningu eru efnin fjölbreytt. Markmið lagadeild-
ar er að kynna fleiri rannsóknarefni á slíkum ráðstefnum í framtíðinni. Alls
eru haldin um 20 erindi um þessi efni og birtast hér fjórtán greinar, sem
liggja jafn mörgum erindum til grundvallar. Ein greinin, er ekki lögfræði-
leg, heldur á sviði stjórnmálafræði, en það er grein Gunnars Helga Kristins-
sonar og Hauks Arnþórssonar, um áhrif upplýsingatækni á stjórnsýslu. Er
ánægjulegt að tengja þannig saman rannsóknir í lögfræði og öðrum greinum
félagsvísinda.

Greinarnar, sem hér birtast, eru afrakstur rannsókna um þau efni, sem
fjallað er um. Á ráðstefnunni verða efnin kynnt, en tíminn þar leyfir aðeins
mun styttri umfjöllun. M.a. þess vegna er mikilvægt að greinarnar, sem ligg-
ja erindum til grundvallar, séu birtar og bezt að það gerist eigi síðar en við
upphaf ráðstefnunnar.

Lagadeild þakkar öllum, sem flytja erindi á ráðstefnunni og þeim sem
stjórna umræðum og skipulagi í hverju efni. Sérstaklega ber að þakka þeim,
sem rituðu greinar um rannsóknir sínar til birtingar í þetta ráðstefnurit. Þá
skal þakkað Friðriki H. Jónssyni, félagsvísindadeild, fyrir framlag hans til
þessa rits, en hann hefur haft alla milligöngu við þá sem annast umbrot
þess og prentun.

Fyrir hönd lagadeildar,

Viðar Már Matthíasson.





Rökstuðningur refsiákvörðunar

Jónatan Þórmundsson

I. Réttargrundvöllur refsiákvörðunar.

1) Viðfangsefnið. Þegar dómstólar hafa komist að rökstuddri niðurstöðu
um sakfellingu í refsimáli og standa frammi fyrir ákvörðun refsingar, þurfa
þeir annars vegar að taka mið af réttarreglum, sem ýmist binda hendur
þeirra eða veita leiðsögn um grundvöll niðurstöðu, og svo hins vegar að
styðja dóm sinn fullnægjandi rökum. Rétt þykir að fara nokkrum orðum
um réttargrundvöll ákvörðunar og þar með verkaskiptinguna milli löggjafa
og dómstóla, áður en fjallað er um rökstuðning dómstóla í refsimálum og
þær reglur og sjónarmið, sem um hann gilda.

Refsiákvörðun í rýmri skilningi felur í sér val milli viðurlagategunda eða
refsitegunda, milli skilorðsbundins og óskilorðsbundins refsidóms og loks
ákvörðun um refsihæð innan lögmæltra refsimarka.1 Einnig má nefna
skilyrtar refsiákvarðanir aðrar en skilorðsdóma, þ.e. skilorðsbundna
ákærufrestun og skilyrtar ákvarðanir um eftirgjöf refsingar, þ.e. reynslu-
lausn, náðun og almenna sakaruppgjöf. Viðfangsefnið hér lýtur þó
einvörðungu að refsiákvörðunum í dómsformi (fangelsi eða fésektir).

2) Þrjár meginaðferðir löggjafans. Verkaskipting löggjafarvalds og dóms-
valds getur verið með mismunandi hætti. Elsta aðferðin í íslenskri löggjöf
er sú, sem tíðkaðist í fornlögum Íslendinga, að binda tiltekna refsingu við
hverja brotategund um sig, án þess að dómendur ættu kost á mati eftir
aðstæðum geranda og mismunandi eðli verknaðar. Sams konar tilhögun eða
svipuð fyrirfinnst nú einungis við smávægileg brot, er heyra undir sektar-
gerðir stjórnvalda. Lítil þörf er þá fyrir rökstuðning við sektargerðina, þar
sem löggjafinn eða stjórnvaldið eru búin að gera upp við sig matið á
háttseminni.

Önnur aðferðin gengur í þveröfuga átt við þá, sem nú var lýst, sem sé
sú að veita dómstólum óheft svigrúm til að velja refsitegund og ákveða

1 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum (1992), bls. 244.
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refsihæð. Slíkt fyrirkomulag ríkti í íslenskum rétti á síðari hluta miðalda og
allt fram á 19. öld. Nú á dögum þykir tæpast ráðlegt að láta dómstólum
eftir val á refsitegundum, nema milli þeirra refsitegunda, sem lögfestar eru.
Hvað sem því líður, væru bæði löggjafinn og dómstólar bundin af
bannákvæðum stjórnarskrár og mannréttindasáttmála gegn dauðarefsingu,
nauðungarvinnu og hvers konar ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð
eða refsingu.2 Hins vegar fær það fullkomlega staðist að veita dómstólum
víðtækt mat um refsihæð innan lögbundinna refsitegunda, enda sé það mat
byggt á réttarreglum og málefnalegum sjónarmiðum. Þannig háttar til í
ríkum mæli að því er fésektir varðar. Almennt sektalágmark var afnumið
með 5. gr. laga nr. 101/1976, um breyting á almennum hegningarlögum
nr. 19/1940 (skammst. hgl.), og hið almenna sektahámark var fellt niður
með afnámi 50. gr. hegningarlaga, sbr. 2. gr. laga nr. 39/2000. Í athuga-
semdum með frumvarpi til síðastnefndra laga er afnám hámarksins stutt
við margfeldisákvæði skattalaga, sem tilgreina ekkert hámark, og enn frem-
ur við dönsk og norsk hegningarlög, sem lengi hafa verið án slíkra hámarks
ákvæða.3

Þriðja aðferð löggjafans, sú sem frekast á upp á pallborðið nú á dögum,
felst í þeirri millileið að veita dómstólum svigrúm til refsiákvörðunar innan
ákveðinna lögmæltra refsimarka, almennra og sérstakra marka (refsi-
markastefna). Mótaðist sú stefna þegar á fyrri hluta 19. aldar.4 Í dæmi-
gerðum refsiákvæðum er gert ráð fyrir tilteknu lágmarki og hámarki
refsivistar (nú eingöngu fangelsis), ýmist þannig að refsimörk séu tilgreind
í almennum ákvæðum hegningarlaga eða í ákvæðum refsilaga um einstakar
brotategundir. Þróunin hefur yfirleitt verið sú síðustu áratugi að auka
svigrúm dómstóla með rýmri refsimörkum og afnámi lágmarksákvæða.

Almennt refsilágmark fangelsis er miðað við 30 daga samkvæmt 1. mgr.
34. gr. hgl., en skemmri tíma ef um vararefsingu eða hegningarauka er að
ræða, sbr. 1. mgr. 54. gr. og 78. gr. hgl. Virðast þessi mörk hafa verið
nokkurn veginn óumdeild í seinni tíð og hefta lítið svigrúm dómstóla til
refsimats. Refsilækkunarheimildir laga heimila ekki frávik frá 30 daga
reglunni, en á hinn bóginn má þá dæma fésekt fyrir brot, þótt ella liggi
fangelsi við því.

Sérstakar bundnar refsihækkunarheimildir gegna mikilvægu hlutverki í

2 Sjá 68. gr. og 2. mgr. 69. gr. stjskr. nr. 33/1944, sbr. 6. og 7. gr. stjórnarskipunarlaga
nr. 97/1995, svo og 3. gr. mannréttindasáttmála Evrópu og 1. gr. samningsviðauka nr.
6 frá 28. apríl 1983, sbr. 1. gr. laga nr. 62/1994.

3 Alþt. 1999-00, A-deild, bls. 3447-48.
4 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum (1992), bls. 244-246.
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verkaskiptingu löggjafarvalds og dómstóla. Í lögum er þá mælt fyrir um
sérstaka lágmarksrefsingu, oft mun hærri en almennar reglur um refsimörk
segja til um. Nánar verður fjallað um lögbundið refsilágmark í efnislið 3.

Sérstakar bundnar refsilækkunarástæður eru hins vegar dæmi um,
hvernig löggjafinn vill stýra dómstefnu til mildunar. Samkvæmt 2. tl. 1. mgr.
74. gr. er t.d. ókleift að dæma mann til meira en 8 ára fangelsis, þegar hann
hefur framið verknað yngri en 18 ára. Þessi regla hefur að líkindum haft
nokkur áhrif á ákvörðun refsingar í máli H 1978:325, þar sem tveir ungir
menn, 17 og 18 ára, voru dæmdir í 8 og 12 ára fangelsi fyrir manndráp.

Aðrar lagareglur varðandi refsimörk og sérrefsimörk, refsilækkunar- og
refsihækkunarástæður eru að meginstefnu til heimildarákvæði, sem á reynir
í niðurstöðum dómstóla um refsiákvörðun og rökstuðning þeirra. Þar
kemur einkum til álita, hvernig dómstólum tekst að beita þessum heimild-
um með samræmdum og málefnalegum hætti. Nánar verður vikið að þeim
reglum síðar í ritgerð þessari.

3) Sérstakt lögbundið refsilágmark. Fremur fátítt er að finna í lögum
ákvæði, sem takmarka refsiákvörðun við tiltölulega hátt refsilágmark, en
nokkur þeirra skipta þó verulegu máli í réttarframkvæmd. Þetta eru annars
vegar ákvæði um hin alvarlegustu afbrot, þar sem tilhlýðilegt þykir að lög-
festa talsvert hærra refsilágmark en hið almenna lágmark fangelsisrefsingar.
Hins vegar má nefna lágmarksákvæði um fésektir á athafnasviðum, þar sem
reynslan þykir hafa sýnt, að þörf sé fyrir samræmdar og hertar aðgerðir í
baráttu gegn útbreiddum lögbrotum. Öll þessi ákvæði takmarka nokkuð
svigrúm dómstóla til refsimats. Hafa ber í huga, að refsilækkunarheimildir
koma einnig hér til álita við sérstakar aðstæður. Þeim má þó ekki beita
þannig, að framkvæmd þeirra vinni gegn markmiðum löggjafans. Verður
nú vikið að þremur ákvæðum, sem alloft reynir á fyrir dómstólum.

a) Manndráp. Í ákvæði 211. gr. hgl. um manndráp af ásetningi er
refsilágmark bundið við 5 ára fangelsi. Þetta lágmark er hið sama og í
dönsku hegningarlögunum, en 6 ár í norsku lögunum.5 Dómstólar hafa nær
undantekningalaust virt þetta lágmark bókstaflega. Við tilraun til
manndráps er heimilt skv. 2. mgr. 20. gr. hgl. að fara niður fyrir lágmark-
ið, sjá H 1989:442 (2½ ár í Hæstarétti, en 4 ár í héraði). Ef manndráp er
fullframið, þarf mjög ríkar ástæður til að fara niður fyrir lágmarkið, sjá þó
H 1987:700 (4 ár, refsing skilorðsbundin: dómþoli rúmra 15 ára, áköf
geðshræring, sbr. 75. gr. hgl., og fleiri ástæður).

5 Samkvæmt 99. gr. hgl. varðar banatilræði við forseta Íslands minnst 6 ára fangelsi.
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b) Brenna. Ákvæði 2. mgr. 164. gr. hgl. lýtur að stórfelldu brennubroti,
þar sem gerandi sér fram á, að eldsvoði, sem hann hefur valdið, hefur í för
með sér bersýnilegan lífsháska eða augljósa hættu á yfirgripsmikilli eyðingu
á eignum annarra manna. Lágmarksrefsing er 2 ára fangelsi, gagnstætt 6
mánaða fangelsi í 1. mgr. ákvæðisins. Nokkuð algengt mun vera, að dóm-
stólar ákvarði refsingu nærri 2 ára markinu, sbr. H 1989:385 (2 ár), H
1989:898 (2½ ár) og H 1990:156 (margar brennur, 2½ ár).

c) Skattsvik. Með breytingum á skattalögum og lögum um  bókhald og
ársreikninga nr. 37/1995, 39/1995 og 42/1995 var komið á samræmdu og
hertu viðurlagakerfi vegna skattalagabrota og bókhaldsbrota. Ein breytingin
var sú að binda lágmark skattsekta við tvöföldunarreglu miðaða við tiltekna
grunnfjárhæð, sem er mismunandi eftir skattstofnum. Í 1. mgr. 107. gr. laga
nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, er miðað við tvöfalda skatt-
fjárhæð af þeim skattstofni, sem undan var dreginn. Hliðstæð ákvæði, að
breyttu breytanda, er að finna í 1. mgr. 30. gr. laga nr. 45/1987 um stað-
greiðslu opinberra gjalda, og 1. mgr. 40. gr. laga nr. 50/1988, um
virðisaukaskatt. Í öllum ákvæðunum er hámarkssekt miðuð við tíföldun
skattfjárhæðar, eins og verið hafði.

Ljóst er, að lagabreytingar þessar voru gerðar, af því að bæði stjórn-
völd og Alþingi litu svo á, að fyrri viðurlagaúrræði hefðu reynst ófullnægj-
andi í framkvæmd. Sektaviðurlög voru þannig hert til muna og hafa margir
skattaðilar unað því illa. Hafa sumir þeirra dregið í efa, að ákvæði þessi
standist gagnvart stjórnarskrá og mannréttindaákvæðum. Um þessa við-
báru segir svo í H 1999:544:

„Þótt fallast verði á að áðurnefnd lagafyrirmæli leiði til verulega hærri
refsingar en þeirrar, sem almennt er nú ákveðin vegna sambærilegra
brota og áður var ákveðin vegna sams konar brota, verða þau hvorki
af þeim sökum né öðrum réttilega talin brjóta í bága við 2. gr. eða 1.
mgr. 65. gr. stjórnarskrárinnar, sbr. 3. gr. stjórnarskipunarlaga nr.
97/1995. Samkvæmt 1. málslið 61. gr. stjórnarskrárinnar verður því ekki
komist hjá að leggja þessi fyrirmæli til grundvallar við ákvörðun
sektar...“.

Í forsendum dómsins H 1999:2645 er jafnframt vikið að því orðalagi
athugasemdanna með frumvarpi til laga nr. 42/1995, að með því og öðru
frumvarpi til breytinga á almennum hegningarlögum sé stefnt að því að
gera öflugt átak gegn brotum á skattalögum og lögum um bókhald.

Til viðbótar hefur verið bent á, að ósanngjarnt sé að leggja þungar sektir
á skattaðila, sem ekki séu gjaldfærir, m.a. vegna gjaldþrots, og þá óháð
orsökum erfiðleikanna. Í slíkum tilvikum kemur til álita að grípa til
refsilækkunarheimilda hegningarlaga, ef þær eiga við, eða ákvæðis 51. gr.
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hgl. um, að hliðsjón skuli höfð af tekjum og eignum sakbornings, afkomu
hans og greiðslugetu. Fara verður þó að með gát í þessu efni, svo að ekki
verði kollvarpað viðurlagastefnu löggjafans á þessu mikilvæga lagasviði. Í
athugasemdum með frumvarpinu segir svo um þetta atriði:6

„Þar sem um margfeldissektir er að ræða er yfirleitt ekki ætlast til að
almennar refsilækkunarheimildir séu nýttar til þess að færa sektir niður
fyrir það lögbundna lágmark sem hér var lýst. Slík lækkun er þó sjálf-
sagt heimil í hreinum undantekningartilvikum. Aðrar refsiákvörðunar-
reglur, svo sem sú regla að hafa hliðsjón af greiðslugetu sökunautar eða
efnahag, sbr. 51. gr. hegningarlaga, eiga oft ekki við og stundum alls
ekki.“

Í forsendum dóms Hæstaréttar H 1999:2645 eru m.a. rakin ofangreind
ummæli úr athugasemdunum og síðan tekið fram eftirfarandi:

„Orðalag laganna er afdráttarlaust að því er varðar lágmark sekta. Í ljósi
alls þess, sem að framan er rakið, þykir ekki fært að verða við kröfu
ákærða um að fésekt hans verði ákveðin þannig að farið sé niður fyrir
lögbundið lágmark með stoð í 1. mgr. 51. gr. almennra hegningarlaga.“

Almennum refsilækkunarástæðum hefur einnig verið hafnað í skatta-
refsimálum, sbr. H 1999:544 (74. gr. hgl.).

II. Lagareglur um rökstuðning.

1) Ákvæði gildandi laga um meðferð opinberra mála. Í 1. mgr. 135. gr. laga
nr. 19/1991 um meðferð opinberra mála er ákvæði um dómsúrlausnir
héraðsdóms í opinberum málum. Meðal efnis í dómi skulu vera röksemdir
dómara um niðurstöðu og viðurlög. Ekkert var sagt frekar um rökstuðning
dómara í upphaflegri gerð laga nr. 19/1991. Engar skýringar er að finna í
athugasemdum með frumvarpinu aðrar en þær, að ákvæðið sé í aðalatriðum
í samræmi við 166. gr. eldri réttarfarslaga nr. 74/1974. Í Handbók um
meðferð opinberra mála7 er lítillega vikið að efni rökstuðnings. Tekið er
fram, að fyrri refsingar ákærða þurfi að nefna, að svo miklu leyti sem þær
geta skipt máli við ákvörðun viðurlaga, svo sem vegna ítrekunar. Í næstu
atriðum á eftir, varðandi forsendur og rök dómara fyrir niðurstöðu og um

6 Alþt. 1994-95, A-deild, bls. 2486.
7 Handbók. Meðferð opinberra mála (1992), bls. 257-258.
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viðurlög, er í raun ekkert sem varðar rökstuðning refsiákvarðana, heldur
fremur um sakfellingu (eða sýknu) og einkaréttarkröfur.

Breyting var gerð með 5. gr. laga nr. 37/1994 til að styrkja 135. gr. laga
nr. 19/1991. En breytingin lýtur eingöngu að röksemdum dómara um,
hvað hann telji sannað í máli og með hverjum hætti.

Um áfrýjunarmeðferð mála fyrir Hæstarétti er fjallað í XVIII. kafla laga
nr. 19/1991. Í 3. mgr. 159. gr., sbr. 19. gr. laga nr. 37/1994, er ákvæði, sem
vert er að hafa í huga:

„Við áfrýjun til endurskoðunar á dómi að efni til breytir Hæstiréttur
ekki viðurlögum samkvæmt honum nema þau séu utan marka við-
komandi refsilagaákvæða eða í verulegu ósamræmi við brot ákærða.“

Að þessu nýmæli verður vikið síðar. Að öðru leyti er í 163. gr. laganna
vísað til reglna um meðferð mála í héraði.

2) Ákvæði eldri réttarfarslaga. Í eldri lögum um meðferð opinberra mála
var ákvæði um efni dóma í 166. gr., allt frá fyrstu lögunum nr. 27/1951 og
síðar í endurútgefnum lögum nr. 74/1974, er giltu að meginefni til fram
að gildistöku laga nr. 19/1991. Engar breytingar voru gerðar á umræddu
ákvæði allt til ársins 1991. Í ákvæðinu voru rakin þau atriði, sem þurftu að
koma fram í dómi, m.a. hugleiðingar dómara um niðurstöðu. Í upphaflegu
greinargerðinni frá árinu 19488 eru engar athugasemdir, er máli skipta um
það efni, sem hér er til umfjöllunar. Sama máli gegnir um skýringar og
athugasemdir Einars Arnórssonar frá 1951.9

3) Kröfur til ákæruvalds. Rétt þykir að nefna lagaskyldur ákæruvaldsins
í þessu efni, sjá 1. mgr. 116. gr. laga nr. 19/1991. Í ákæru skal greina, hvert
brotið sé, sem ákært er út af, hvar og hvenær það er talið framið, heiti þess
að lögum og aðra skilgreiningu og loks heimfærslu þess til laga og stjórn-
valdsfyrirmæla, ef því er að skipta. Um viðurlög segir aðeins: „kröfur um
refsingu og önnur viðurlög, svo sem sviptingu réttinda og upptöku eigna...“.
Ekki er tekið fram, að tiltaka þurfi lagareglur varðandi refsiákvörðun, t.d.
um refsiþyngingarástæður eða sérstök refsiákvæði, þar sem þau eru
aðgreind frá hátternisreglum (sérrefsilög). Kröfur varðandi refsihækk-
unarástæður mundu yfirleitt falla undir fyrri liðinn um heimfærslu verkn-
aðar.

8 Alþt. 1948, A-deild, bls. 80-81.
9 Einar Arnórsson: Skýringar og athugasemdir með sérprentun laga nr. 27 5. marz 1951

um meðferð opinberra mála (1951), bls. 122.
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4) Niðurstaða. Þegar litið er á þróun löggjafar um málshöfðun og
dómsúrlausnir í opinberum málum, er áberandi, hversu ólíkar kröfur eru
gerðar til ákæruvalds og dómstóla um rökstuðning, eftir því hvort um
grundvöll refsiábyrgðar er að ræða eða ákvörðun refsingar og annarra
viðurlaga. Um refsiákvarðanir segir lítið annað en að þær eigi að vera
rökstuddar. Ákvarðanir um þessa tvo meginþætti dómsúrlausnar eru
nátengdar. Ákvörðun refsingar er í ýmsum efnum byggð á atriðum, sem
fjallað er ítarlega um í tengslum við skilyrði refsiábyrgðar. Í annan stað getur
orðið að byggja á atriðum úr sakarefninu, sem ekki varða refsiábyrgð sem
slíka, heldur einungis refsiákvörðun, t.d. 3. mgr. 218. gr. a. um ögranir, ert-
ingu eða líkt (provokation), sbr. einnig 4. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl.10 Í þriðja
lagi koma svo til atriði, sem varða ekki sakarefnið beinlínis, svo sem aldur,
sakaferill og fjölskylduaðstæður.

III. Dæmi úr réttarframkvæmd.

Hér á eftir verða í stuttu máli rakin nokkur athyglisverð einkenni og
ágallar á rökstuðningi refsiákvarðana í fimm dómsmálum. Þau eru frá
mismunandi tímum og varða ólíkar brotategundir. Málin eru valin nánast
af handahófi.

H 1972:293. Nokkrir tugir manna voru sakfelldir fyrir stórfelld
eignaspjöll með því að hafa allir átt þátt í að sprengja upp stíflumann-
virki. Í dóminum segir, að ákærðu hafi unnið verk þetta saman, en ekki
sé fram komið í málinu, hver eða hverjir hafi átt frumkvæði að verk-
inu eða hafi haft forustu um framkvæmd þess og verkstjórn. Ekki var
heldur leitt í ljós, hver aflaði sprengiefnisins. Refsing hinna ákærðu hvers
og eins var ákveðin 15.000 kr. sekt skilorðsbundin.

• Verknaður var talinn varða við 2. mgr. 257. gr. hgl. um stórfelld
eignaspjöll, þar sem refsimörkin eru fangelsi (frá 30 dögum) allt að 6 árum.
Engin skýring er á því í forsendum, af hverju rétt þótti að dæma fésektir
fyrir brotið. Hefði þar mátt benda á orðalag ákvæðisins „...þá má beita
fangelsi allt að 6 árum.“ Ákvæðið felur í sér frjálsa refsihækkunarheimild,
sem bindur ekki refsilágmarkið við fangelsi.

• Fésekt var skilorðsbundin gagnstætt því, sem venjulegt var (og er) í

10 Johs. Andenæs: Norsk straffeprosess (1994), bls. 381.
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framkvæmd.11 Í forsendum dómsins er skilorðsákvörðunin rökstudd svo:
„Eins og atvikum máls þessa er háttað...“. Ákvörðun fésektar og skilorðs-
binding hennar virðast eiga sér nokkra stoð í þeim ummælum réttarins, að
mannvirkin hafi verið reist þrátt fyrir andstöðu ýmissa manna, sem af því
tilefni höfðu lögvarinna hagsmuna að gæta, og án þess að aflað væri nægi-
legra heimilda til mannvirkjagerðarinnar. Væntanlega er hér átt við einhvers
konar sjálftöku réttar í skjóli réttarvörsluhvata. Um það er þó ekkert bein-
línis sagt, né heldur er vísað til lagaákvæða um refsilækkunarástæður eða
til óskráðra heimilda.12

• Ekki er vikið að annarri ástæðu, sem kann að hafa valdið nokkru um
niðurstöðuna, þ.e. því markmiði eða réttlætingarástæðu refsiákvörðunar að
stuðla að jafnvægi og sáttum í samfélaginu, þegar um slík hópbrot eða
fjöldabrot er að ræða.13

• Ef samverknaði er til að dreifa, skal að jafnaði virða hann til þyng-
ingar refsingu, sbr. 2. mgr. 70. gr. hgl. Ekki er vísað til þessa ákvæðis í
dóminum, þótt gengið sé út frá því, að þáttur allra sakborninga sé sá sami.

H 1983:582. Kona nokkur var sakfelld fyrir manndráp og stórfellt
brennubrot með því að hafa hellt bensíni yfir eiginmann sinn sofandi
og kveikt í með logandi eldspýtum. Þetta gerðist í íbúð þeirra hjóna í
fjölbýlishúsi. Ákærða var í Hæstarétti dæmd í 14 ára fangelsi, en 16 ár
í héraði.

• Í máli þessu komu til álita, eins og algengt er, bæði málsbætur og
þyngingarástæður. Ekki er ljóst af forsendum dómsins, hvorar hafi vegið
þyngra, né heldur af hverju fangelsisrefsing var lækkuð um 2 ár frá héraðs-
dómi.

• Enda þótt um brotasamsteypu sé að ræða (concursus idealis), er ekki
vitnað til 77. gr. hgl. og því óvíst, hvert tillit var til hennar tekið.

• Ekki er skýrt, hvers vegna 75. gr. hgl. (og 74. gr.) var hafnað athuga-
semdalaust. Kemur þó fram í forsendum, að langvarandi erfiðleikar og
örvænting ákærðu vegna hegðunar eiginmannsins hafi átt þátt í óyndisúr-
ræði hennar.

H 1999:295. Ákærði var sakfelldur fyrir kynferðisbrot gegn 196. gr.
hgl. með því að hafa notfært sér ölvunarástand 16 ára stúlku til þess
að hafa við hana samræði gegn vilja hennar (misneytingaraðferð). Í

11 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum (1992), bls. 220.
12 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum (1992), bls. 257.
13 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum (1992), bls. 252.
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héraði hlaut ákærði 10 mánaða fangelsi, þar af 7 mánuði skilorðs-
bundna, en í Hæstarétti 12 mánaða fangelsi óskilorðsbundið.

• Í héraðsdómi er enginn rökstuðningur fyrir þessari refsiákvörðun
annar en sá, að um sé að ræða hegningarauka við sátt vegna ölvunaraksturs,
sbr. 78. gr. hgl.

• Í Hæstarétti var refsing þyngd og skilorðsbinding ekki talin eiga við.
Breyting þessi er rökstudd með eðli og alvarleika brotsins.

• Ekki eru rakin einstök atriði, sem vafalítið hafa haft sína þýðingu við
refsimatið, t.d. ungur aldur fórnarlambsins (1. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl.) og
trúnaðarbrot (ólögfest meginregla, sbr. H 1948:199).

• Ekki er vikið að því, hvers vegna 12 mánaða fangelsi þótti hæfileg
refsing vegna – eða þrátt fyrir alvarleika brotsins, sem getið er um. Þar hefði
hugsanlega mátt vinna út frá refsihámarki ákvæðisins annars vegar og hins
vegar „dómvenjubundnu“ refsimati í skyldum málum, eins og nauðgunar-
málum, sjá í því sambandi H 1999:312 (héraðsdómur).

H 1999:4979. Ákærði var sakfelldur fyrir nytjastuld, umferðarlagabrot
og þjófnað. Með hliðsjón af löngum brotaferli ákærða hlaut hann 6
mánaða fangelsi óskilorðsbundið. Refsiákvörðun héraðsdóms var
staðfest í Hæstarétti með vísan til forsendna.

• Í forsendum héraðsdóms segir það eitt um refsiákvörðun, að refsing
sé ákveðin með hliðsjón af 77. gr. hgl. og þyki hæfilega ákvörðuð fangelsi
í 6 mánuði. Ekki er með neinum hætti vísað til dómvenju.

• Vikið er að löngum sakaferli ákærða allt frá 1991, bæði dómsáttum
og dómum fyrir margháttuð brot. Tekið er fram, að ákærði sé nú í fimmta
sinn fundinn sekur um akstur sviptur ökurétti og að ítrekunaráhrif hafi
aldrei rofnað milli brotanna. Ekki kemur þó fram, hvernig þessum ítrekun-
artengslum var nánar háttað og að hvaða marki þau höfðu áhrif á dóminn.

• Ekki er vísað til neinna lagaákvæða varðandi fyrri hegðun ákærða,
hvorki ítrekunarheimilda né 5. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl.

• Engin rök eru sett fram fyrir jafnþungum dómi og raun ber vitni,
hvað þá um markmið og gagnsemi sífellt þyngri dóma eftir því sem brotum
fjölgar.

H 2002, 3. okt. Ákærði var sakfelldur fyrir kynferðismök við stjúpdót-
tur sína, annars vegar fyrir brot gegn 1. mgr. 201. gr. hgl. (önnur kyn-
ferðismök en samræði við stjúpbarn, yngra en 18 ára) og hins vegar
brot gegn 1. málslið 1. mgr. 202. gr. hgl. (önnur kynferðismök en
samræði við barn, yngra en 14 ára). Telpan var á aldrinum 6-7 ára,
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meðan þetta atferli ákærða stóð yfir. Í héraði hlaut ákærði 18 mánaða
fangelsi, en í Hæstarétti 3 ár og 6 mánuði.

• Í forsendum Hæstaréttar er allítarleg umfjöllun um refsiákvörðunar-
ástæður réttarins, mun fyllri en í dómi Héraðsdóms Austurlands.

• Sérstaklega er tekið fram í dómi Hæstaréttar, að ákærði eigi sér engar
málsbætur. Síðar er þó tekið fram, að ákærði hafi ekki áður verið dæmdur
fyrir brot gegn lögum.

• Sem refsiþyngingarástæður eru tilgreind nokkur atriði: ungur aldur
telpunnar, brot ákærða gegn trúnaðarskyldum sínum sem stjúpföður,
grófleiki háttseminnar, verulegt tjón sem fórnarlambið hefur orðið fyrir og
loks framferði ákærða eftir að upp komst um brotin. Einungis um síðasta
atriðið er vísað til lagaákvæðis. Eitt atriðið styðst við ólögfesta meginreglu
refsilaga, þ.e. trúnaðarbrot ákærða sem stjúpföður og heimilismanns.

• Ekki er í ákæru eða dómi vikið að brotasamsteypu, né heldur er vitnað
til 77. gr. hgl. Um tvenns konar afbrot er að ræða (201. og 202. gr. hgl.),
framin með einum verknaði, eða öllu heldur með framhaldandi röð
refsiverðra athafna, er virtar eru sem einn verknaður (concursus idealis á
grundvelli framhaldsbrots). Það hefði raunar verið ástæða til að rökstyðja
eða a.m.k. vekja athygli á niðurstöðu dómsins um rýmkað afbrot
(framhaldsbrot) sem grundvöll heimfærslu og refsiákvörðunar fremur en
röð sjálfstæðra verknaða (concursus realis).

• Þynging refsingar úr 18 mánaða fangelsi í 3 ár og 6 mánuði er ekki
beinlínis rökstudd, og ekki er um hana vísað til 3. mgr. 159. gr. laga nr.
19/1991, sjá nánar síðar.

IV. Laganauðsyn rökstuðnings 
og inntak skyldunnar.

1) Rök fyrir refsiábyrgð og refsiákvörðun. Af fáorðum ákvæðum réttar-
farslaga má í fyrsta lagi ráða, að minni kröfur séu þar gerðar til rökstuðn-
ings fyrir refsiákvörðun en til rökstuðnings fyrir niðurstöðu um refsiábyrgð
(sakfellingu eða sýknu). Í annan stað fer það ekki á milli mála, að
rökstuðningur dómstóla fyrir refsiábyrgð er almennt miklu vandaðri í reynd
en rökstuðningur þeirra fyrir refsiákvörðunum. Ekki er hér sérstaklega rætt
um rökstuðning annarra viðurlaga en refsingar. Í þriðja lagi verður að hafa
í huga í þessu sambandi, að ákvörðun refsingar er á ýmsan hátt mats-
kenndari en ákvörðun um refsiábyrgð.
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2) Inntak rökstuðningsskyldunnar. Samkvæmt lögum ber dómstólum að
rökstyðja refsiákvarðanir sínar, en í lögum og lögskýringargögnum segir
hins vegar ekkert um inntak þeirrar skyldu. Það er líka deginum ljósara,
að refsiákvarðanir dómstóla eru oft stuttorðar og tilgreina ekki öll þau
atriði, sem höfð er hliðsjón af við samningu þeirra. Að hluta til er skýringin
sú, að rökin má oft ráða af málsatvikum og umfjöllun dómsins um skilyrði
refsiábyrgðar, t.d. saknæmisstig.14 Sumpart má einnig vísa í hefð og
venjuhelguð vinnubrögð, sem dómarar tileinka sér smám saman í starfi,
en þeir sem utan við standa kunna ekki jafngóð skil á.15 Hins vegar má
draga í efa, að þessar skýringar fullnægi áskilnaði laga um rökstuðning
refsiákvarðana miðað við þær kröfur, sem gera verður nú á dögum um
efnislegt inntak rökstuðnings.

Það er engan veginn auðvelt verkefni að skilgreina inntak rökstuðn-
ingsskyldunnar. Hér er í fyrstu farin sú leið að benda á nokkur grundvallar-
sjónarmið til leiðbeiningar í þessu efni.

a) Tilgreining lagaákvæða. Margs konar ákvæði eru í settum lögum,
einkum almennum hegningarlögum, er varða ákvörðun refsingar.
Talsverður misbrestur er á því, að slík ákvæði séu tilfærð við refsiákvarðanir
dómstóla. Tilvísun til lagaákvæða í dómum virðist tilviljunarkennd, þannig
að nokkuð skorti á samræmd vinnubrögð. Sérstaklega er mikilvægt að vitna
til lagaákvæða, þar sem stuðst er við reglur um frávik frá venjulegum
refsimörkum, svo sem er um refsihækkunar- eða refsilækkunarheimildir.
Nefna má ákvæði um sérstakar ítrekunarheimildir (71. gr. hgl. fjallar um
önnur ítrekunarskilyrði), um brotasamsteypu (77. og 78. gr. hgl.), og ákvæði
um tilraun og hlutdeild (20. og 22. gr. hgl.), enn fremur ákvæði 74. og 75.
gr. hgl. Þessi ákvæði ætti alltaf að tilfæra, ef þau hafa áhrif á refsiákvörðun,
jafnvel þótt heimildir þessar hafi ekki verið nýttar til að fara upp fyrir
hámark eða niður fyrir lágmark hinna almennu refsimarka.

Þó að aðrar refsiákvörðunarástæður séu ekki tæmandi taldar í lögum,
t.d. í 70. gr. hgl., verður að telja það mikilsvert að tilgreina einstakar
lagareglur um málsbætur eða þyngingarástæður, sem við eiga hverju sinni,
í því skyni að auka skýrleika og gagnsæi úrlausna. Í 70. gr. segir reyndar,
að við ákvörðun refsingar eigi einkum að taka til greina þau atriði, sem þar
eru talin upp. Þessi atriði ber því að taka til greina við ákvörðun refsingar.16

14 Sjá t.d. rækilega umfjöllun um skilin milli ásetnings og gáleysis í H 1982:969.
15 Sjá H 1999:312. Í héraðsdómi segir, að refsingu verði að ákveða í samræmi við dóm-

venju.
16 Alþt. 1939, A-deild, bls. 368 og Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum (1992), bls.

254.
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Hvers vegna hefði löggjafinn átt að bæta 9. liðnum við 1. mgr. 70. gr., með
4. gr. laga nr. 39/2000, ef ekki væri ætlast til, að hann væri tilgreindur við
refsiákvörðun, þegar á reynir?17 Þannig er sjálfsagt að vitna til 1. tl. 70. gr.,
ef brot hefur bitnað á barni, enda sé það atriði ekki meðal efnisþátta
verknaðarlýsingar; 3. tl. 70. gr. ef sérstaklega háskaleg, ógnvekjandi eða
vítaverð aðferð er viðhöfð, t.d. líkamsárás á sofandi mann, notkun grímu-
klæðnaðar við nauðgun eða rán; 4. tl. 70. gr. eða 2. tl. 1. mgr. 74. gr. vegna
ungs aldurs sakbornings o.s.frv.

b) Efniskröfur með hliðsjón af stjórnsýslulögum. Ganga má að því vísu, að
löggjafinn hafi ekki ætlast til, að minni kröfur væru gerðar til rökstuðnings
refsiákvörðunum í dómsmálum en úrlausnum stjórnvalda í stjórnsýslu-
málum. Samt er í þessu efni betur um hnútana búið í stjórnsýslulögum en
í réttarfarslögum.18 Í 22. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 er fjallað um efni
rökstuðnings. Í 1. málsgrein ákvæðisins er sérstaklega tekið fram um
ákvörðun byggða á mati, að í rökstuðningnum skuli greina frá þeim megin-
sjónarmiðum, sem ráðandi voru við matið. Ekki mun þurfa að gera grein
fyrir öllum þeim sjónarmiðum, sem ákvörðun er byggð á, heldur þeim
meginsjónarmiðum, sem ráðandi voru við matið, þ.e. höfðu aukið vægi og
réðu mestu um niðurstöðu máls.19 Að sínu leyti á hið sama við um refsi-
mat í sakamálum, hvort sem meginsjónarmið þessi koma fram í settum
lagareglum eða ólögfestum meginreglum laga og öðrum ólögmæltum sjón-
armiðum.

c) Skýr, aðgengileg og gagnsæ niðurstaða. Grundvallarreglan um lögbundn-
ar refsiheimildir (nullum crimen, nulla poena sine lege) á sér langa sögu í
refsirétti. Innviðir reglunnar hafa hins vegar verið að þróast mikið og styrkj-
ast í seinni tíð með tilstyrk mannréttindareglna og fyrir kröfur Mannrétt-
indadómstóls Evrópu um fyllra og skýrara inntak refsireglna, þ.e. að regl-
urnar séu aðgengilegar og skýrar (accessible and foreseeable).20 Grund-
vallarreglan tekur ekki til refsiákvarðana sem slíkra, en ráða má það af þeim
undirstöðusjónarmiðum, sem felast í mannréttindareglunum, að mikilvægt
telst, að refsiákvarðanir séu glöggar og sýni á aðgengilegan hátt, á hvaða
heimildum og sjónarmiðum niðurstaða er byggð, hvort sem þau eru
lögbundin eða ekki.

d) Samræmi og meðalhóf. Almennt verður að telja æskilegt, að lík sakar-

17 Í hinum nýja tölulið segir: „Hvort hann hefur upplýst um aðild annarra að brotinu.“
18 Um hliðstæðan mun í dönskum rétti sjá Hans Gammeltoft-Hansen: Strafferetspleje III

(1996), bls. 31.
19 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin. Skýringarrit (1994), bls. 228.
20 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I (1999), bls. 155-156 og 161-162.
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efni séu dæmd með líkum hætti og að sambærileg afbrot sæti sams konar
viðurlögum. Í þessu efni eru breyturnar þó margar og snerta bæði verkn-
aðinn, verknaðaraðstæður og einstaklingsbundnar aðstæður eða einkenni
sakbornings. Hæstarétti er ætlað nokkurt eftirlits- og samræmingarhlutverk
gagnvart refsiákvörðunum héraðsdómstóla, sbr. 3. mgr. 159. gr. laga nr.
19/1991. Aðalregla ákvæðisins er sú, að Hæstiréttur breytir ekki
refsiákvörðun héraðsdóms, nema annað hvort sé, að refsiákvörðun sé utan
marka viðkomandi refsilagaákvæða, eða að hún sé í verulegu ósamræmi við
brot ákærða. Fyrra atriðið mundi yfirleitt vera augljóst, svo sem ef héraðs-
dómur hefur dæmt utan lögheimilaðra refsimarka fangelsis eða dæmt í
fangelsi, þar sem einungis er fésektaheimild, eða öfugt. Síðara atriðið felur
væntanlega í sér aðhald um tiltekið jafnræði og samhengi í refsimati
einstakra dómstóla og frá einum tíma til annars, en ekki síst að nokkurt
meðalhóf og samræmi sé milli refsiákvörðunar og afbrots. Til þess að
hróflað verði við niðurstöðu héraðsdóms, þarf ósamræmið þó að vera
verulegt á annan hvorn veginn, dómur of þungur eða of mildur. Þar sem
aðalregla umrædds ákvæðis er sú, að Hæstiréttur breyti ekki refsiákvörðun
héraðsdóms, nema sérstaklega standi á, má ætlast til þess, að rétturinn
rökstyðji breytingar sínar á refsiákvörðunum héraðsdómstóla með hliðsjón
af undantekningarheimildum ákvæðisins. Í dómi Hæstaréttar 3. október
2002 (Ákæruvaldið gegn X) var refsing ákærða þyngd úr 18 mánaða fang-
elsi í 3 ár og 6 mánuði. Nokkur rökstuðningur fyrir þessari breytingu felst
óbeint í upptalningu réttarins á refsiþyngingarástæðum, en breytingin er
hins vegar ekki rökstudd með tilvísun til 3. mgr. 159. gr. laga nr. 19/1991
og þeirrar fráviksheimildar ákvæðisins, sem við á. Æskilegt hefði verið að
skýra betur þau sjónarmið, sem helst réðu því, að verulegt ósamræmi var
talið milli atferlis ákærða og þeirrar refsingar, sem honum var gerð í héraði.
Hvað var lagt til grundvallar? Var það ósamræmi vegna fyrri refsiákvarðana
í hliðstæðum málum, ósamræmi við almenningsálit og réttarvitund eða
markmið refsingar og réttlætingarástæður? 

Ekki liggur fyrir, hvernig löggjafinn hefur hugsað sér útfærslu þessa
hlutverks Hæstaréttar.21 Hitt er ljóst, að til þess að Hæstiréttur geti sinnt
því sómasamlega, þurfa héraðsdómstólar að gæta þeirra leiðbeiningar-
sjónarmiða, sem að framan eru rakin, m.a. um tilgreiningu lagaákvæða og

21 Ákvæði þetta var lögfest með 19. gr. laga nr. 37/1994. Í athugasemdum með frum-
varpinu er eingöngu fjallað um aðalregluna og hún nefnd leiðbeiningarregla, en ekki
er drepið á frávikin. Aðalreglan er þar talin þjóna þeim tilgangi, að síður verði hróflað
við niðurstöðu héraðsdóms með minni háttar breytingum á viðurlögum og þannig
dregið úr líkum á áfrýjun dóms, sbr. Alþt. 1993-94, A-deild, bls. 1232.
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þeirra meginsjónarmiða, sem ráðandi eru við refsimatið og mestu skipta
um niðurstöðuna. Lagasjónarmið ákvæðisins um meðalhóf og samræmi
hljóta einnig að eiga við um refsiákvarðanir héraðsdómstóla. Framangreind
sjónarmið styðjast enn fremur við 2. málslið 1. mgr. 7. gr. mannréttinda-
sáttmála Evrópu, sbr. lög nr. 62/1994.22 Ýmsar ástæður geta hins vegar leitt
til breytinga á „venjubundnu“ refsimati, og verður í lokakaflanum lítillega
vikið að kostum dómstóla í því efni.

V. Aðferðir við refsimat og áhrif breyttra aðstæðna.

1) Hvar á að leita rökstuðnings? Þótt dómstólar hafi tekið tillit til allra
ákvæða í settum lögum og alþjóðlegum mannréttindareglum, sem beinlínis
lúta að refsiákvörðun, standa þeir iðulega frammi fyrir erfiðu mati, t.d. um
það hvort skilorðsbinda eigi refsiákvörðun eða við hvað eigi að miða refsi-
hæð innan almennra refsimarka. Umfang og nákvæmni rökstuðnings ræðst
nokkuð af því, hvort málsatvik geta talist venjuleg eða algeng, en einnig
af kröfugerð ákæruvalds og sakbornings. Þannig getur kröfugerð haft áhrif
á það, hvort fremur sé lögð áhersla á að rökstyðja skilorðsbundinn dóm
eða óskilorðsbundinn. Við því er ekkert að segja, en dómarar í opinberum
málum eru ekki bundnir af kröfugerð á sama hátt og í einkamáli.

2) Ólögfestar meginreglur refsilaga og réttarfarslaga. Löng hefð er fyrir því, að
dómstólar vísi í forsendum refsidóma til ólögfestra meginreglna refsilaga
eða réttarfarslaga, t.d. um trúnaðarbrot geranda gagnvart verknaðarþola,
um launung við verknað, samþykki brotaþola eða aðra jákvæða viljaafstöðu
hans, þar sem það á við og um sjálfsbjargar- eða verndarviðleitni geranda,
sjá í því sambandi einnig 7. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl.23 Á síðasta áratug hefur
þess gætt í vaxandi mæli, að tafir á rannsókn og málsmeðferð séu virtar til
málsbóta eða skilorðsákvörðunar. Þetta er ólögfest meginregla við
ákvörðun refsingar, sem styðst við skráðar reglur stjórnarskrár, réttarfars-
laga og mannréttindasáttmála um málshraða, sbr. 1. mgr. 70. gr. stjskr., 1.

22 Orðalag íslenska textans í 7. gr. mannréttindasáttmálans er fremur villandi, þar sem vísað
er til „þyngri refsingar en lög leyfðu“, þegar afbrotið var framið. Í enska textanum eru
notuð orðin „applicable penalty“, sem vísa til þeirrar refsingar, sem almennt er dæmd
fyrir sambærileg brot í viðkomandi réttarkerfi, eða þeirrar refsingar, sem með sanngirni
mátti búast við miðað við allar aðstæður, sbr. P. van Dijk og G.J.H. van Hoof: Theory
and Practice of the European Convention on Human Rights (1990), bls. 361-362.

23 Sjá nánar Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum (1992), bls. 266-269.
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mgr. 133. gr. laga nr. 19/1991 og 1. mgr. 6. gr. mannréttindasáttmála
Evrópu, sbr. lög nr. 62/1994.

3) Önnur málefnaleg sjónarmið. Mörg önnur ólögmælt sjónarmið tengd
ákærða og meðferð málsins koma til álita við ákvörðun refsingar, langoftast
til málsbóta. Félagslegar aðstæður ákærða, undanfarandi mótlæti og áföll
hafa alloft áhrif á refsimat til mildunar.24 Ummæli dómstóla í þessu efni
eru oft harla almenn og óljós, sbr. H 1979:681, H 1980:1021 og H
1983:582. Við mat dómstóla á félagslegum aðstæðum ákærða kann að
reyna beint eða óbeint á mismunandi lífsviðhorf og lífsreynslu dómara, þótt
þess sjái sjaldan merki í forsendum dóma. Heilsutjón, ástvinamissir eða
starfsmissir geranda af völdum afbrotsins eru gjarna virt honum til máls-
bóta. Sama gildir um hvers konar viðurlög eða fjárútlát, sem hann hefur
áður sætt vegna brotsins. Umtal fjölmiðla og neikvæð umfjöllun þeirra um
geranda er stundum talin ganga svo úr hófi fram, að ástæða þyki að taka
hana til greina sem rök fyrir skilorðsbindingu dóms, sjá H 1980:89 (670).25

Í H 1991:936 (1028) er tekið fram í forsendum Hæstaréttar, að staða
ákærðu og hagir hafi mjög raskast við þann opinbera málarekstur, sem stóð
gegn þeim allt frá fyrri hluta árs 1986. Álitamál er, hvað í þessum ummælum
felst. Hæpið hlýtur að teljast að láta dómþola njóta málsbóta fyrir þá áþján,
sem málarekstur óhjákvæmilega er fyrir alla sakborninga. Í þessu tilfelli var
málinu raunar vísað frá dómi við fyrri meðferð þess fyrir dómstólum. Helst
verður að ætla, að með ummælunum sé verið að vísa til óvæginnar
fjölmiðlaumræðu, sem einkum átti sér stað í upphafi rannsóknar og í
tengslum við gæsluvarðhald, sem nokkrir hinna sökuðu sættu. Þarf þó að
fara varlega í slíkar tengingar vegna frétta- og tjáningarfrelsis fjölmiðla, en
jafnframt vegna hættu á víxlverkunum milli refsiákvörðunar og fjölmiðla-
umfjöllunar. Enn fremur má íhuga, hvort dómstólar eigi að taka tillit til
háværra radda í samfélaginu, sem ýmist gagnrýna of strangar eða of vægar
refsingar, sjá um þetta atriði í liðum 5 og 6.

4) Samanburðarmælikvarði. Dómstólar styðjast við margs konar saman-
burðarsjónarmið í því skyni að framfylgja svo sem kostur er almennri refsi-
stefnu í landinu, eins og ætlast er til að héraðsdómstólar geri, þegar þeir
fylgja fordæmum Hæstaréttar. Vera má, að refsistefna stærstu héraðsdóm-
stólanna miði einnig að ákveðnum innri samanburði, meðal dómara þess

24 Sjá dæmi hjá Jónatan Þórmundssyni: Viðurlög við afbrotum (1992), bls. 269-270.
25 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum (1992), bls. 269-270.
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dómstóls. Samanburður af þessu tagi byggist oftast á samhverfum mæli-
kvarða, þ.e. að reynt sé að ná sem bestu samræmi innan sömu brotateg-
undar eða meðal náskyldra brotategunda, sjá ummæli dómstóla um
refsiákvörðun til samræmis við dómvenju. Samanburður milli ólíkra
brotategunda er miklum annmörkum háður. Raunar ætti það að vera
verkefni löggjafans að meta refsiþörf og bera saman refsimörk jafnólíkra
brotategunda og fíkniefnabrota, fjárdráttar og nauðgunar, svo að nokkur
algeng brot séu nefnd. Því hefur verið haldið fram, að refsimat gerólíkra
brota eins og fíkniefnabrota og kynferðisbrota geri allan samanburð
ónothæfan.26 Þetta er ekki fjarri lagi, því að með samræmingarviðleitni
dómstóla milli eðlisólíkra brota sýnist m.a. gengið nærri verksviði lög-
gjafans, jafnvel þótt öll refsimörk laga séu virt. Hins vegar virðist mega
ákvarða refsingu fyrir brot í nokkru samhengi við refsiákvarðanir í skyld-
um brotategundum, t.d. 194.-196. gr. hgl.

5) Almenningsálit og réttarvitund. Tvær spurningar blasa hér við. Sú fyrri
er, hver sé mælistikan á almenningsálit, blaðaskrif og önnur fjölmiðlaum-
fjöllun – eða skoðanakannanir, t.d. viðhorfskannanir um einstakar brota-
tegundir og refsingar við slíkum brotum. Slíkar viðmiðanir hljóta að verða
ákaflega tilviljunarkenndar og bundnar við tilteknar aðstæður eða atburði.
Hin spurningin er sú, hvort dómstólar eigi yfirleitt að taka tillit til almenn-
ingsálits í þessu efni. Sumir telja, að dómstólar eigi ekki að taka tillit til
„hinnar tilfinningaþrungnu og oft á tíðum samhengislausu raddar sam-
félagsins.“27 Réttarvitund almennings sé of óáþreifanlegt og óákveðið
viðmið, til þess að það sé nothæft við refsiákvörðun. Þetta er kannski ekki
alveg svona klippt og skorið. Dómendur eru sjálfir hluti af samfélaginu og
mótast af þjóðfélagsumræðunni, þannig að þeirra eigin réttarvitund er
engan veginn óumbreytanleg. En áhrif réttarvitundar á verk dómara koma
vissulega fram á rólegri og yfirvegaðri hátt og í meira jafnvægi en þau áhrif
á almenningsálitið, sem fjölmiðlaumræðan gefur til kynna.

6) Áhrif breyttra aðstæðna. Ákveðin festa og jafnvægi þykja eftirsókn-
arverð markmið við refsiákvarðanir dómstóla. Ýmiss konar atvik kunna þó
að leiða til endurmats í því efni.

26 Róbert R. Spanó: Um refsiákvarðanir og réttarvitund almennings. Lögmannablaðið, 2.
tbl. 2002, bls. 21-22.

27 Róbert R. Spanó: Um refsiákvarðanir og réttarvitund almennings. Lögmannablaðið, 2.
tbl. 2002, bls. 21-22.
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a) Lagabreytingar. Í fyrsta lagi kunna að verða breytingar á refsimörkum
laga. Skiptir þá miklu máli, hvað í lögskýringargögnum segir um markmiðin
með slíkum breytingum. Sé það tekið fram um hækkun refsihámarks, að
nauðsynlegt sé talið að þyngja refsingar á ákveðnu sviði, má ætlast til, að
dómstólar taki mið af slíkri leiðbeiningu, enda reynir ekki á hana um önnur
brot en þau, sem framin eru eftir gildistöku breytingarlaga, sbr. 2. gr. hgl.
Sé á hinn bóginn tekið fram, að hækka þurfi hámarkið, af því að dómstólar
séu þegar komnir upp í hámark fyrir alvarleg brot á viðkomandi
brotasviði, eru þetta tæpast skilaboð um þyngingu refsinga, heldur
nauðsynleg lagabreyting til samræmis við þróun réttarframkvæmdar. Þá má
loks nefna ummæli eins og þau, sem fylgdu frumvarpi til laga um afnám
sektahámarksins o.fl., sbr. 2. gr. laga nr. 39/2000. Um þetta atriði er sérstak-
lega tekið fram, að ekki sé gert ráð fyrir, að afnámið hafi þau áhrif, að sektir
verði almennt ákveðnar hærri en verið hefur til þessa.28

b) Breytt viðhorf almennings. Hér koma til sögunnar viðhorfsbreytingar,
þegar til lengri tíma er litið, t.d. breytt viðhorf til jafnréttis kynjanna, til
vaxandi fíkniefnavanda og til aukinnar refsiverndar barna, m.a. vegna
nýrrar vitneskju um hættur, sem að þeim steðja. Oftast kalla slíkar
viðhorfsbreytingar á tiltölulega hægfara þróun í réttarframkvæmd og eftir
atvikum á breytingar í löggjöf. Yfirleitt þykir slík þróun nauðsynleg og
sjálfsögð.

c) Breytingar á brotatíðni eða brotamynstri. Þannig getur staðið á, að á
tiltölulega skömmum tíma verði breytingar á brotatíðni eða brotamynstri
á ákveðnu sviði. Ástæður geta verið margvíslegar, t.d. hópur afbrota-
unglinga, sem tekur sig saman um að vinna ofbeldis- og skemmdarverk,
íkveikjufaraldur eða nýjar flutningaleiðir fyrir fíkniefni o.s.frv. Fara verður
að öllu með gát, ef dómstólar hyggjast bregðast við slíku með þyngri
refsingum að kröfu ákæruvalds og samfélagsins í heild. Draga verður í efa
réttmæti þess frá siðferðissjónarmiði og mannréttindasjónarmiði að nota
einstaka atburði eða einstök mál til þess að þyngja refsingar í varnaðarskyni.
Með því er vikið frá jafnræðissjónarmiðum, sbr. 1. mgr. 7. gr. mannréttinda-
sáttmála Evrópu um „applicable penalty“, sem áður hefur verið vikið að.29

Öðru máli gegnir, ef vaxandi brotatíðni og alvarlegri verknaðaraðferðir á
tilteknu brotasviði leiða smám saman til almennrar refsiþyngingar.

28 Alþt. 1999-00, A-deild, bls. 3448.
29 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum (1992), bls. 76.
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Refsingar í nauðgunarmálum

Ragnheiður Bragadóttir

I. Inngangur.

Fyrir nokkrum árum gerði ég könnun á ákvörðun refsingar fyrir eina
tegund kynferðisbrota, þ. e. nauðgun, og birtust niðurstöður hennar m. a.
í grein í Úlfljóti.1 Markmið könnunarinnar var að leiða í ljós hver refsing
sú er, sem dæmd er fyrir nauðgun og hvaða þættir það eru, sem hafa áhrif
á ákvörðun refsingar fyrir þetta brot. Hvatinn að þessari könnun var sá,
að í mörg ár hafa þær raddir verið háværar í þjóðfélaginu, að refsingar fyrir
kynferðisbrot séu of vægar. Er því oft haldið fram að þær séu ekki í sam-
ræmi við réttarvitund almennings, sem krefjist þyngri refsinga fyrir slík brot.
Viðurlögin séu ekki réttlát og þörf sé á viðamiklum breytingum á almenn-
um hegningarlögum til að tryggja að þau verði það. Einkum er fjölmiðla-
umræðan hávær rétt eftir að dómar hafa gengið.

Í 194. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 (hér á eftir skammstafað
hgl.) um nauðgun2 kemur fram, að brotið varðar fangelsi ekki skemur en
1 ár og allt að 16 árum. Ekki er unnt að meta, hvort refsingar fyrir nauðg-
un séu hæfilegar, nema fyrir liggi samantekt, sem gefur heildarmynd af
refsingum fyrir brotið. Könnun mín náði yfir alla dóma Hæstaréttar á 20
ára tímabili, þ.e. 1977-1996, þar sem dæmt var fyrir brot gegn 194. gr. Hún
tók því aðeins til þeirra nauðgunarmála, sem gengið höfðu í gegnum allt
refsivörslukerfið og fengið efnislega úrlausn í Hæstarétti. Það hefur bæði
kosti og galla að kanna eingöngu dóma Hæstaréttar. Kostirnir eru þeir, að
athugaðir eru dómar sama dómstigs, sem jafnframt eru dómar fjölskipaðs
dómstóls, en það ætti að tryggja betra samræmi milli dóma. Gallinn er hins
vegar sá, að dómarnir eru mjög fáir og því erfitt að draga af þeim almenn-
ar tölfræðilegar ályktanir. Í könnun minni fór ég því þá leið að fjalla um

1 Ragnheiður Bragadóttir: Ákvörðun refsingar í nauðgunarmálum. Úlfljótur, 1. tbl. 1999,
bls. 67-84.

2 Allar lagagreinar, sem hér verður vitnað til, eru í almennum hegningarlögum nr.
19/1940.
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einstaka dóma, bera þá saman og kanna hvaða atriði það voru, sem vógu
þyngst, þegar refsing var ákveðin.

Nú, sex árum síðar, er fróðlegt að athuga hvort einhverjar breytingar
hafi orðið á refsiákvörðunum Hæstaréttar fyrir þessi brot. Hefur
Hæstiréttur látið undan kröfum um þyngri refsingar og hefur orðið breyt-
ing á vægi einstakra þátta í refsiákvörðuninni? Viðfangsefni þessarar greinar
er því að kanna þá sakfellingardóma í nauðgunarmálum, sem gengið hafa
í Hæstarétti frá og með árinu 1997 til ársloka 2002 og bera þá saman við
þær niðurstöður sem fengust í fyrri könnun. Við umfjöllun um dómana
verður beitt sömu aðferðafræði og í fyrri könnun og því er rétt að gera fyrst
stutta grein fyrir henni og helstu niðurstöðum hennar.

II. Könnun á dómum Hæstaréttar 
fyrir nauðgun 1977-1996.

1. Aðferðafræði.
Á því 20 ára tímabili, sem athugað var í fyrri könnuninni, 1977-1996,

gengu 30 dómar í Hæstarétti, þar sem sakfellt var fyrir brot gegn 194. gr.
Í könnuninni var þessum 30 dómum skipt í fjóra flokka, A-D. Var það gert
til þess að greina sem best refsingar annars vegar þar sem eingöngu var
dæmt fyrir nauðgun og hins vegar þar sem dæmt var fyrir önnur brot auk
nauðgunar og hvaða áhrif þau höfðu á refsihæð. Í A flokki voru þeir
dómar, þar sem einungis var dæmt fyrir eitt brot gegn 194. gr. en ekki önnur
brot. Í B flokki voru dómar, þar sem dæmt var fyrir eitt brot gegn 194. gr.
og tengd brot. Með tengdum brotum er átt við brot, sem á einhvern hátt
tengjast framningu nauðgunarbrotsins og því framin um leið og það.
Dómar í B flokki eiga það því sameiginlegt með dómum í A flokki að verið
er að dæma fyrir einn atburð.3 Í C flokki voru þeir dómar, þar sem dæmt
var fyrir eitt brot gegn 194. gr. og ótengd brot. Með ótengdum brotum er
átt við brot, sem ekki tengjast nauðgunarbrotinu. Loks voru í D flokki þeir
dómar, þar sem dæmt var fyrir eitt brot gegn 194. gr. og tengd brot og
ótengd. Dómar í C og D flokki eiga það því sameiginlegt, að þar var dæmt
fyrir fleiri en eitt brot og fleiri en einn atburð.

Álitamál var hvernig flokka ætti þá dóma, þar sem reyndi á rof á

3 Atburð skilgreini ég sem víðtækara hugtak en hugtakið verknaður. Ef t. d. er dæmt fyrir
undanfarandi frelsissviptingu og nauðgun eru það tvö brot og jafnframt tveir verknaðir,
en hins vegar einn atburður.
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skilyrðum skilorðsdóms eða reynslulausnar og á hegningarauka. Í þeim
tilvikum, þar sem skilorðsdómar voru teknir upp og dæmd refsing í einu
lagi fyrir eldri brot og brot gegn 194. gr., voru eldri brotin virt sem ótengd
brot og dómarnir flokkaðir eftir því í C og D flokka. Þar sem ákærðu höfðu
rofið skilorð reynslulausnar með nauðgunarbrotinu, var sú refsivist sem
ólokið var metin sem ígildi ótengdra brota og dómarnir einnig flokkaðir í
C og D flokka. Þeir dómar, þar sem reyndi á hegningarauka, voru hins
vegar flokkaðir óháð eldri brotunum, þar sem þá var ekki verið að dæma
fyrir þau aftur.

Í samræmi við ofangreinda flokkun var dómunum raðað upp í töflu eins
og töflu 2 hér að aftan. Þar mátti í fyrsta lagi sjá þá refsingu, sem dæmd
var í hverjum dómi og hvort og þá að hve miklu leyti hún var skilorðs-
bundin. Í öðru lagi sýndi taflan hvað dæmt var fyrir mörg brot og hvernig
þau skiptust á 194. gr., tengd brot og ótengd brot. Varðandi brot gegn 194.
gr. var greint á milli fullframinna brota og tilraunar. Ótengdum brotum var
skipt í minni háttar brot og stórfelld brot. Með minni háttar brotum er átt
við brot eins og ölvunarakstur, nytjastuld (259. gr.), minni háttar
líkamsmeiðingar (217. gr.), húsbrot (231. gr.), skjalafals (155. gr.) og auðg-
unarbrot svo sem þjófnað (244. gr.) og fjársvik (248. gr.). Húsbrot voru
flokkuð sem minni háttar brot með hliðsjón af refsimörkum 231. gr., en
brotið varðar sektum eða fangelsi allt að 6 mánuðum, en þó má beita
fangelsi allt að 1 ári, ef sakir eru miklar. Það er auðvitað umdeilanlegt hvort
ofannefnd auðgunarbrot og skjalafals eigi að flokka sem minni háttar, en
það var gert vegna þess að í þeim dómum, þar sem á þau reyndi voru þau
öll fremur smávægileg. Undir stórfelld brot flokkuðust meiri háttar
líkamsmeiðingar þ.m.t. líkamsmeiðingar, sem leiða til dauða (1. og 2. mgr.
218. gr.), hættubrot (1. mgr. 220. gr.), kynferðismök við barn eða ungling
yngri en 18 ára, sem er kjörbarn, stjúpbarn, fósturbarn eða sambúðarbarn
geranda (201. gr.), kynferðismök við barn yngra en 14 ára og að tæla ungl-
inga 14-16 ára til kynmaka (1. og 2. mgr. 202. gr.), frelsissvipting (226. gr.),
brenna (164. gr.) og rán (252. gr.). Tengdu brotin voru öll stórfelld og leiðir
það af skilgreiningunni á nauðgun sem samsettu broti, þar sem 194. gr.
myndi ná yfir minni háttar brot.

Í þriðja lagi sýndi taflan, hvort ákærðu höfðu rofið skilorð reynslu-
lausnar með nauðgunarbrotinu og þá jafnframt dagafjölda refsivistar, sem
ólokið var. Í fjórða lagi sýndi taflan í hvaða tilvikum ákærðu var dæmdur
hegningarauki fyrir nauðgunarbrotin með vísan til 78. gr. hgl. Var þá greint
á milli þess, hvort um var að ræða hegningarauka við sekt eða fangelsi,
og ætti hið síðarnefnda við var lengd fangelsisdómsins tilgreind í
mánuðum.
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2. Niðurstöður.
Könnunin sýndi, að nokkuð gott samræmi var í refsiákvörðunum

Hæstaréttar í nauðgunarmálum. Refsingarnar voru á bilinu 1 árs til 2 ára
fangelsi og var ofbeldi það, sem beitt var, ráðandi um refsihæð eðli málsins
samkvæmt. Ef beitt var mjög miklu ofbeldi og aðrar veigamiklar þyng-
ingarástæður eða refsihækkunarástæður fyrir hendi, gat refsingin farið upp
í 4 ára fangelsi. Svo virtist sem 4 ára fangelsi væri sú hámarksrefsing, sem
beitt var í framkvæmd. Það mátti m. a. ráða af því, að væri dæmt fyrir önnur
brot, auk brotsins gegn 194. gr., þyngdist refsingin nokkuð eftir grófleika
brotanna. Hún fór þó ekki upp fyrir 4 ára fangelsi, nema jafnframt væri
dæmt fyrir hin alvarlegustu brot, svo sem líkamsárásir, sem leiddu til dauða
eða voru til þess fallnar að leiða til dauða, en þá var brotið gegn 194. gr.
líka hætt að vera ráðandi um dómsniðurstöðu. Könnunin sýndi einnig, að
fyrir tilraun var dæmt mun vægar en fyrir fullframin brot. Hin frjálsa
refsilækkunarheimild í 2. mgr. 20. gr. hgl. hafði því í raun áhrif til mildunar
refsingar innan refsimarkanna, og jafnvel niður fyrir mörkin. Ljóst er, að
sakaferill ákærðu gat haft töluverð áhrif til þyngingar refsingu. Þá mátti sjá
af þeim tveimur dómum, þar sem ákærðu voru ungir að árum og nutu
aðstoðar samverkamanna, að ungur aldur brotamanns gat verkað verulega
til mildunar, en þátttaka fleiri en eins í broti verkaði til þyngingar. Við
ákvörðun refsingar verkaði það verulega til þyngingar, ef engin tengsl voru
milli brotamanns og þolanda. Þá var ljóst, að ungur aldur þolenda vó eitt-
hvað til þyngingar, en ekki var að sjá að það væri verulegt.

Það var mat mitt að refsingin, sem Hæstiréttur ákveður fyrir brot gegn
194. gr. væri nokkuð hæfileg og áhrif einstakra refsiákvörðunarástæðna í
flestum tilvikum eðlileg. Á því var þó einn fyrirvari, en ég taldi það helst gagn-
rýnisvert við dómana, að ekki skyldi meira tillit tekið til ungs aldurs þolenda
við ákvörðun refsingar. T. d. er ljóst, að engin tengsl milli geranda og þol-
anda vógu mun meira til þyngingar refsingu, auk þess sem ungur aldur ger-
anda vó mjög mikið til mildunar. Í þessu sambandi er þó rétt að bera saman
hvernig tekið er á ungum aldri geranda annars vegar og þolanda hins vegar
í hgl. Sé gerandi ekki orðinn 18 ára við framningu brots má færa refsingu
hans niður úr lágmarki brotategundar (frjáls refsilækkun) og aldrei má dæma
unglinga, sem framið hafa brot yngri en 18 ára í meira en 8 ára fangelsi
(bundin refsilækkun), sbr. 2. tl. 1. mgr. 74. gr. Samkvæmt 4. tl. 1. mgr. 70.
gr. verkar ungur aldur brotamanns til málsbóta. Í lögunum eru hins vegar
engin almenn ákvæði um áhrif ungs aldurs þolanda á refsiákvörðun, en ungur
aldur hans getur fallið undir 1. tl. 70. gr. um hversu mikilvægt það er, sem
brotið hefur beinst að. Þetta getur þó aðeins verkað til refsiþyngingar innan



33Refsingar í nauðgunarmálum

refsimarka ákvæðis um þá brotategund sem við á, sem er í sjálfu sér alveg
nægilegt hvað varðar 194. gr., sem mælir fyrir um mjög háa hámarksrefsingu.
Í þessu sambandi er einnig nauðsynlegt að benda á, að í hgl. eru ákvæði, sem
leggja refsingu við kynferðisbrotum gegn börnum og unglingum við nánar
tilteknar aðstæður og reyndi á þau í dómunum, sem könnunin tók til. Þessi
ákvæði sýna, að löggjafinn leggur áherslu á að vernda börn og unglinga gegn
slíkum brotum. Í 194. gr. er ekki minnst á ungan aldur sérstaklega, en refs-
ingin á m.a. að miðast við það hversu miklu ofbeldi eða alvarlegum hótunum
er beitt. Það segir sig sjálft, að ungir þolendur hafa lítinn sálfræðilegan og
líkamlegan styrk til þess að verjast nauðgunum. Tiltölulega lítið ofbeldi eða
lítilfjörleg hótun getur því virkað mjög ógnvekjandi gagnvart þeim. Það var
því niðurstaða mín að taka bæri mikið tillit til ungs aldurs þolenda, þegar
metið er hve miklu ofbeldi eða alvarlegum hótunum er beitt.

III. Dómar Hæstaréttar fyrir nauðgun 
á árunum 1997-2002.

Á 6 ára tímabilinu 1997-2002 gengu 10 dómar í Hæstarétti, þar sem
sakfellt var fyrir brot gegn 194. gr. Þessum dómum er hér skipt í flokka,
A-D, eins og gert var með dómana frá 1977-1996 og falla 7 dómar í A flokk
og 3 í C flokk. Enginn hinna 10 dóma fellur í B flokk eða D flokk. Þar
sem svo margir dómanna falla í A flokk er auðveldara að greina hvað hefur
áhrif á ákvörðun refsingar, því að í þann flokk falla dómar, þar sem
einungis er dæmt fyrir eitt brot gegn 194. gr. en ekki önnur brot. Til þess
að auðvelda samanburð milli kannananna tveggja eru dómarnir 10 og þeir
dómar sem féllu undir A og C flokk í fyrri könnuninni settir upp í töflu 1.

3.1. Dæmt fyrir eitt brot gegn 194. gr.
en ekki önnur brot.

Til þess að sjá sem skýrast þá refsingu, sem dæmd er fyrir nauðgun eina
sér og hvað það er sem hefur áhrif á refsiákvörðunina, er rétt að kanna
fyrst þá 7 dóma, þar sem aðeins er dæmt fyrir eitt brot gegn 194. gr. Í
tveimur dómanna var refsing fyrir nauðgunarbrotið hegningarauki við fyrri
sakfellingardóma. Var þar um að ræða 1 árs fangelsi fyrir tryggingasvik í
H.1997:3173 og sekt fyrir ölvunarakstur í H.1999:1737. Telja verður líklegt,
að í fyrrnefnda málinu hafi eldra brotið haft áhrif á dómsniðurstöðuna,
en ekki í því síðarnefnda. Í hinum 5 dómunum höfðu ákærðu ekki áður
sætt refsingu eða höfðu óverulegan sakaferil, sem hafði ekki áhrif á
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Tafla 1. Hæstaréttardómar, þar sem dæmt er fyrir brot gegn 194. gr. hgl.
1977 - 1996 og 1997 - 2002.

Hæstaréttar- Refsing Fjöldi dæmdra brota Rof á Hegn-
dómar Fangelsi Þ.a.skilo.b. 194. gr. Tengd Ótengd brot reynslu- ingar-

Ár Bls.* Ár Mán. Ár Mán. Fullfr. Tilr. brot minnih. stórf. Alls lausn auki

A. Dæmt fyrir eitt brot gegn 194. gr. 1977-1996
1985 300 10 7 1 1
1987 266 3 1 1
1988 1293 1 6 1 1
1990 585 1 3 1 1
1991 84 1 6 1 1
1991 264 4 1 1
1991 1580 1 1 1
1992 87 2 1 1
1992 97 2 3 1 1
1993 198 1 6 1 1 S
1993 691 2 1 1
1995 3089 1 6 1 1

A. Dæmt fyrir eitt brot gegn 194. gr. 1997-2002
1997 1215 1 3 1 1
1997 3173 2 1 1 12m
1998 1012 1 3 1 1
1999 312 2 1 1
1999 1737 2 1 1 S
1999 3459 2 1 1
2000 13.4. 1 3 1 3 1 1

C. Dæmt fyrir brot gegn 194. gr. og ótengd brot 1977-1996
1979 1028 2 6 1 1 2 4 S
1980 89 13 1 3 2 6
1985 936 3 6 1 1 2
1989 1716 2 1 1 1 3
1990 512 3 6 1 1 345d
1994 230 1 1 1 1 3
1995 1190 2 1 1 2

C. Dæmt fyrir brot gegn 194. gr. og ótengd brot 1997-2002
2001 23.5. 18 1 3 4
2001 13.12. 4 6 1 3 4 15m
2002 16.5. 2 1 1 1 3

* Nýjustu dómarnir hafa ekki enn verið gefnir út í dómasafni Hæstaréttar 
og því er vísað til þeirra með dagsetningu í stað blaðsíðutals.
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dómsniðurstöðu. Refsing í þessum 7 dómum var ákveðin 15 mánaða
fangelsi í 3 dómum, en 2 ára fangelsi í 4 dómum.

Á tímabilinu 1977-1996 voru 3 þyngstu dómarnir, þar sem aðeins var
dæmt fyrir eitt brot gegn 194. gr., fangelsi í 2 ár og 3 mánuði, 3 ár og 4 ár,
en vægasta refsing var 10 mánaða fangelsi. Vægasti dómurinn þá,
H.1985:300, var jafnframt eini dómurinn á því tímabili, sem var skilorðs-
bundinn, þ. e. 7 mánuðir af 10, auk þess sem hann var eini dómurinn í A
flokki, þar sem um tilraun var að ræða. Fyrir utan þessa 4 dóma var refs-
ingin á bilinu 1 árs til 2 ára fangelsi, nánast eins og í dómunum 7 á tíma-
bilinu 1997-2002. Það er því fróðlegt að kanna hvort málsatvik í þessum
7 dómum séu sambærileg við málsatvik í þeim dómum, þar sem dæmt var
fangelsi í 12 mánuði til 2 ár á tímabilinu 1977-1996.

Á tímabilinu 1997-2002 voru brotin í öllum dómunum fullframin. Einn
dómur er skilorðsbundinn, eins og á tímabilinu 1977-1996. Í dómi þessum,
H. 13. apríl 2000 (nr. 40/2000) voru málavextir þeir, að ákærði og skóla-
systir hans, bæði 17 ára, voru að fagna próflokum ásamt skólasystkinum
sínum á heimili eins skólabróður þeirra. Voru þau bæði ölvuð. Hafði
stúlkan blíðuhót í frammi við ákærða og fleiri pilta. Þegar los komst á
samkvæmið fór ákærði út úr húsinu, en kom þangað aftur eftir miðnætti
og hittust þau stúlkan þar aftur fyrir tilviljun í nær mannlausu húsinu. Beitti
ákærði þar aflsmunum og skipaði stúlkunni með hótunum að hafa við sig
kynmök. Kvaðst hún hafa öskrað og beðið hann að láta sig vera en hann
ekki sinnt því. Í héraðsdómi var vísað til þess að ákærði sem var 17 ára
hefði ekki áður sætt refsingu. Brot hans væri alvarlegs eðlis og þótti refs-
ing hans með hliðsjón af 1. tl. 1. mgr. 70. gr. og 2. tl. 1. mgr. 74. gr. hæfi-
lega ákveðin 15 mánaða fangelsi.4 Í ákvörðun um skaðabætur kemur fram,
að stúlkan hafi orðið fyrir verulegum sálrænum erfiðleikum og félagslegri
röskun vegna brotsins. Hæstiréttur staðfesti ákvörðun héraðsdóms um 15
mánaða fangelsisrefsingu, en frestaði fullnustu refsingarinnar skilorðs-
bundið í 3 ár. Rökin fyrir skilorðsbindingu voru ungur aldur ákærða, sem
var nýorðinn 17 ára, þegar hann framdi brotið, hann hefði ekki áður verið
dæmdur sekur fyrir refsiverðan verknað svo og með sérstakri hliðsjón af
öllum atvikum málsins. Tveir dómarar töldu, að aðeins ætti að skilorðs-
binda fullnustu 12 mánaða af refsingu ákærða. Þessi dómur Hæstaréttar
er sérstaklega athyglisverður fyrir þær sakir, að hér er refsing fyrir fullframið
brot gegn 194. gr. hgl. í fyrsta skipti að fullu skilorðsbundin. Í H.1985:300,

4 Í 70. gr. hgl. eru talin upp ýmis atriði sem verka til málsbóta eða refsiþyngingar innan
refsimarka ákvæða. Í 1. tl. 1. mgr. er ákvæði um mikilvægi þess sem brotið hefur beinst
að. Í 2. tl. 1. mgr. 74. gr. er ákvæði um refsilækkun vegna ungs aldurs geranda.



36 Ragnheiður Bragadóttir

sem nefndur var hér að framan, var um að ræða tilraun. Refsingin var 10
mánaða fangelsi og þar af voru 7 mánuðir skilorðsbundnir. Í H. 13. apríl
2000 er dæmt til lengri fangelsisvistar og er það eðlilegt miðað við að brotið
var fullframið og það ofbeldi sem beitt var. Fyrri könnun, fyrir tímabilið
1977-1996, sýndi hins vegar, að ungur aldur ákærða, hreinn ferill og það
að ákærði og þolandi þekktust voru allt atriði, sem verkuðu til mildunar,
en ungur aldur þolanda verkaði lítið til þyngingar refsingu. Í þessum dómi
velur Hæstiréttur þá leið, að atriði þau sem verka til málsbóta fyrir ákærða
eru notuð sem rök fyrir því að skilorðsbinda fullnustu refsingar í stað þess
að lækka hana úr 15 mánaða fangelsi. Þetta verður að teljast mjög vafasamt,
ekki síst í ljósi ungs aldurs þolanda og grófleika brotsins. Brot gegn 194.
gr. eru alltaf alvarleg og það mælir gegn því að skilorðsbinda dóma fyrir
þau. Eðlilegra hefði því verið, að Hæstiréttur hefði látið refsilækkunar-
ástæður og málsbætur verka til lækkunar refsingu. Þá hefði einnig verið
ákjósanleg sú leið að skilorðsbinda hluta refsingar eins og minnihlutinn vildi
gera.

Í H.1998:1012 var ákærði einnig dæmdur í 15 mánaða fangelsi.
Málsatvik voru þau, að hann fór ásamt eiginkonu sinni og fleira fólki út
að skemmta sér. Með í hópnum var þolandi, sem þau hjónin þekktu. Er
gleðskapnum lauk undir morgun fóru ákærði og kona hans heim til for-
eldra hennar, þar sem þau ætluðu að gista. Eiginkonan sofnaði, en ákærði
hringdi í þolanda, sem bjó í sama fjölbýlishúsi og tengdaforeldrar hans og
fór síðan til hennar. Þröngvaði hann sér inn í íbúð hennar, bar hana gegn
vilja hennar inn í svefnherbergi, þar sem þau tókust á og hafði þar samræði
við hana. Kvaðst hún hafa litið á hann sem vin sinn og ekki viljað beita
hann of mikilli hörku. Þá hefði hann oft áður áreitt hana, en aðeins undir
áhrifum áfengis og er kona hans var ekki nærri. Í dómi héraðsdóms sem
staðfestur var í Hæstarétti segir, að við ákvörðun refsingar beri að líta til
dómvenju í málum, þar sem sakfellt er fyrir brot gegn 194. gr. hgl. Ekki sé
unnt að líta til staðhæfinga um að ákærði hafi áður áreitt þolanda, þar sem
ekki sé ákært fyrir það. Sektir sem ákærði hafði áður sætt fyrir umferðar-
lagabrot skiptu ekki máli og var refsing hans ákveðin fangelsi í 15 mánuði.
Í þessu máli eru atvik að mörgu leyti svipuð og í H. 13. apríl 2000. Ákærði
og þolandi þekkjast, ofbeldi er tiltölulega lítið og ákærði ekki með saka-
feril. Í þessum dómi eru bæði ofbeldið og afleiðingar í raun í lágmarki
miðað við málsatvik í dómum þeim, sem voru til athugunar í fyrri könnun
og í samræmi við niðurstöður þeirra dóma hefði mátt ætla að ákærði fengi
12 mánaða fangelsi en ekki 15 mánaða fangelsi.

Þriðja málið, þar sem dæmt var til 15 mánaða fangelsisvistar,
H.1997:1215, er líkt þeim tveimur fyrrnefndu að því leyti að ákærði og



37Refsingar í nauðgunarmálum

þolandi þekktust fyrir og ákærði hafði ekki sakaferil. Ofbeldi var hins vegar
töluvert meira. Málsatvik voru þau, að ákærði hitti konu, þolandann í
málinu, á veitingastað og fór ásamt henni og annarri konu heim til þeirrar
síðarnefndu. Voru þau öll fyrrverandi vinnufélagar. Eftir skamma stund
lagðist þolandi til svefns í forstofuherbergi. Vaknaði hún við það, að ákærði
stóð yfir henni. Reyndi hann að taka niður um hana buxurnar, batt aðra
hönd hennar og annan fót við rúmgaflana og greip fyrir vit hennar, svo
að henni lá við köfnun. Þorði hún þá ekki að öskra, en grét og var mjög
hrædd. Þvingaði ákærði sundur fætur hennar og hafði samræði við hana.
Voru áverkar hennar húðrispur, sár og marblettir. Ákærði, sem ekki hafði
áður sætt refsingu er máli skipti, var dæmdur í 15 mánaða fangelsi og eru
engin atriði nefnd í dóminum sem áhrif höfðu, þegar refsingin var ákveðin.
Í Hæstarétti er tekið fram, að ákæruvaldið hafi ekki krafist þyngingar refs-
ingar og því sé refsiákvörðun héraðsdóms látin standa óhögguð. Eins og
lýsingin ber með sér er ofbeldið mun meira hér en í fyrri dómunum tveim-
ur. Vegur þar þyngst sú ógn og frjálsræðissvipting, sem felst í því að þol-
andi er bundinn við rúmið og getur því enga björg sér veitt. Borið saman
við dóma í fyrri könnuninni og ofbeldi, sem þar var beitt hefði hér mátt
búast við 18 mánaða fangelsisrefsingu. Í héraðsdómi er refsingin í lægri kant-
inum. Athugasemd Hæstaréttar þess efnis, að ákæruvaldið hafi ekki krafist
þyngingar refsingar og því sé refsiákvörðun héraðsdóms látin standa óhögg-
uð, virðist benda til þess, að Hæstiréttur hefði þyngt refsinguna hefði ákæru-
valdið krafist þess. Niðurstöður annarra dóma þessa tímabils styðja þá
skoðun enn frekar.

Í H.1999:312 voru málsatvik þau, að stúlka fór á veitingahús með vinum
sínum og hitti þar ákærða, sem hún þekkti ekki. Bað ákærði hana að koma
með sér niður á neðri hæð hússins. Þegar þangað kom tók hann í hendur
hennar, ýtti henni síðan á undan sér inn á karlasalerni, lokaði dyrunum og
læsti. Hindraði hann hana í að komast út, kippti niður um hana buxunum
og hafði við hana samræði. Kvaðst hún hafa verið of hrædd til að gera
nokkuð. Ákærði hafði ekki sætt refsingum, sem máli skiptu. Tekið er fram
í héraðsdómi, að refsingu hans verði að ákveða í samræmi við dómvenju.
Framkvæmd brotsins hafi verið einföld, en ákærði sé mun þyngri en stúlk-
an. Miklu ofbeldi hafi ekki verið beitt. Hins vegar lýsi brotið og framkvæmd
þess óvenju mikilli fyrirlitningu á brotaþola. Var refsing ákveðin fangelsi í
2 ár. Refsiákvörðun héraðsdóms var staðfest í Hæstarétti. Þar er tekið fram,
að ákærði og stúlkan hafi ekki þekkst, þótt þau hafi vitað hvort af öðru.
Engar vísbendingar hafi verið um samdrátt þeirra þetta kvöld. Framferði
ákærða gagnvart stúlkunni hafi falið í sér mikla ófyrirleitni og lítilsvirðingu.
Þennan dóm er fróðlegt að bera saman við H.1999:1737. Þar voru mála-
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vextir þeir, að ákærði hitti 22 ára stúlku, sem hann þekkti ekki fyrir, í
miðborginni nótt eina eftir að skemmtistöðum var lokað. Fóru þau saman
í leigubifreið heim til hans því að hún taldi að þar væri samkvæmi. Þegar
hún áttaði sig á því að svo var ekki vildi hún fara burt, en hann hindraði
hana í því. Reyndi hún að komast út úr húsinu, en ákærði bar hana inn í
svefnherbergi, hélt fyrir munninn á henni og hélt henni fast niðri meðan
hann hafði við hana samræði. Var ákærða dæmdur hegningarauki skv. 78.
gr. hgl. fyrir þetta brot, þar sem hann hafði hlotið sektardóm fyrir ölvunar-
akstur eftir að hann framdi það. Í héraðsdómi var tekið fram að hann hefði
ekkert sér til málsbóta og það væri engin afsökun fyrir því að hindra hana
í að fara þegar hún vildi og nauðga henni, að hann hefði haldið að hún
hefði komið heim með honum til þess að hafa við hann kynmök. Var
refsingin ákveðin fangelsi í 2 ár. Var það staðfest í Hæstarétti, en tveir
dómarar töldu að refsingin ætti að vera 18 mánaða fangelsi miðað við
málavexti og fordæmi. Í þessum tveimur dómum eru málsatvik að ýmsu
leyti svipuð. Ekki eru tengsl milli ákærða og þolanda, þolandi fer með
ákærða á brotastað og ofbeldi er tiltölulega lítið. Þegar þessir tveir dómar
eru bornir saman við H.1998:1012 og H.1997:1215 sem reifaðir eru hér
að framan er ljóst, að í H.1998:1012 var beitt minna ofbeldi en í dómunum
tveimur og í H.1997:1215 var beitt meira ofbeldi. Í H.1998:1012 og
H.1997:1215 kemur hins vegar á móti að ákærðu og þolendur þekktust
fyrir. Fyrri könnun leiddi í ljós, að mikið ofbeldi verkaði til þyngingar refs-
ingu en kunningsskapur aðila til árs mildunar. Þetta styður þá ályktun mína
hér að framan, að refsingin í H.1998:1012 sé 3 mánuðum þyngri en ætla
hefði mátt miðað við fyrri könnun og bendir jafnframt til þess, að Hæsti-
réttur hefði að öllum líkindum dæmt til þyngri refsingar í H.1997:1215, ef
ákæruvaldið hefði krafist þess. Tveggja ára fangelsi í H.1999:312 og
H.1999:1737 verður jafnframt að teljast í samræmi við niðurstöður fyrri
könnunar þegar til þess er litið, að ekkert samband var á milli gerenda og
þolenda. Þá er að kanna hvort þetta samræmi sé einnig að finna í hinum
tveimur dómunum, þar sem dæmt var í 2 ára fangelsi, en þar reyndi á ungan
aldur þolenda.

Í H.1999:3459 var tæplega 16 ára gömul stúlka að bera út dagblöð
snemma morguns. Slóst þá í för með henni ákærði, sem hún þekkti ekki.
Er hún var að setja blöð í póstkassa í anddyri fjölbýlishúss fór ákærði að
káfa á henni og kyssa. Síðan hindraði hann hana í að komast út, hrinti henni
í gólfið og greip um munn hennar þannig að henni lá við köfnun. Eftir
nokkrar stimpingar varð hún hálflömuð af hræðslu og leyfði honum að
hafa við sig samræði. Engir áverkar voru á stúlkunni fyrir utan litla mar-
bletti. Var lagt til grundvallar í dóminum, að hún hefði látið að vilja ákærða
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vegna mikils ótta í kjölfar valdbeitingar hans. Ákærði hafði ekki áður sætt
refsingum sem máli skiptu. Með tilliti til ungs aldurs stúlkunnar og atvika
að öðru leyti var refsing ákveðin 2 ára fangelsi. Hér eru málsatvik ekki ólík
því sem var í H.1999:312 og H.1999:1737 að því undanskildu, að hér er
stúlkan mjög ung, auk þess sem hún fór ekki með ákærða á brotastað,
heldur elti hann hana þangað. Samt sem áður er ekki að sjá að það hafi
mikil áhrif til þyngingar, þó að í dóminum segi, að refsing sé tiltekin með
hliðsjón af ungum aldri stúlkunnar.

Í H.1997:3173 þáði tæplega 17 ára stúlka far með ákærða, sem hún
þekkti ekki, síðla nætur. Í stað þess að aka henni heim, ók hann út fyrir
bæinn, þar sem hann reif hana úr fötunum, henti henni út úr bílnum og
þröngvaði henni til samræðis í munn og leggöng. Hélt hann henni meðan
á þessu stóð, bæði um upphandleggi og í hár hennar, en hún æpti og grét.
Í dómi héraðsdóms kemur fram, að atburðurinn hafði mjög miklar and-
legar afleiðingar fyrir stúlkuna. Hún varð þunglynd, mjög kvíðin, hætti í
íþróttum sem hún hafði stundað í mörg ár, gekk illa að einbeita sér í námi
og taldi sálfræðingur að þessi óhugnanlega reynsla myndi setja varanleg spor
í sálarlíf hennar. Refsing ákærða, sem var hegningarauki við eins árs fang-
elsisdóm fyrir tryggingasvik, var ákveðin fangelsi í 2 ár. Í dómi héraðsdóms,
sem staðfestur var í Hæstarétti, segir að refsing sé tiltekin með hliðsjón af
því að ákærði braut hrottalega gegn ungri og óreyndri stúlku og var verkn-
aður hans til þess fallinn að valda henni miklum þjáningum. Þessi dómur
er að því leyti þyngri en hinir þrír, þar sem dæmt var í 2 ára fangelsi, að
hér er um að ræða hegningarauka við eins árs fangelsi. Þyngri refsing skýrist
af því að hér var beitt mun meira ofbeldi og afleiðingar voru mun alvar-
legri en í hinum dómunum þremur. Það verður því heldur ekki séð af
þessum dómi, að ungur aldur þolanda hafi mikil áhrif til þyngingar.

3.2. Dæmt fyrir brot gegn 194. gr. og ótengd brot.
Á tímabilinu 1997-2002 gengu aðeins 3 dómar sem falla í C flokk, en

þar eru flokkaðir dómar, þar sem dæmt er fyrir brot gegn 194. gr. og ótengd
brot. Í einum þessara dóma, H. 23. maí 2001 (nr. 24/2001) gerðist ákærði
sekur um tvö brot gegn 194. gr., manndráp skv. 211. gr. og líkamsmeið-
ingar skv. 2. mgr. 218. gr. Manndrápið framdi hann í hefndarhug gegn ungri
stúlku og var atlaga hans tilefnislaus, hrottaleg og heiftúðug. Nauðganirnar
tvær beindust að fyrrverandi sambúðarkonu hans, en hann sætti sig ekki
við að sambúð þeirra væri lokið. Tekið er fram í dómi héraðsdóms að
ákærði eigi sér engar málsbætur. Þó verði að líta til aldurs hans við ákvörðun
refsingar, en hann var 21 árs er hann framdi brotin, og þess að hann hafði
ekki áður sætt refsingu. Var refsingin ákveðin 18 ára fangelsi með vísan til
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5 1. tl. 1. mgr. 70. gr. fjallar um hversu mikilvægt það er sem brotið hefur beinst að, 2.
tl. um hversu yfirgripsmiklu tjóni brotið hefur valdið, 3. tl. um hversu mikil hætta var
búin af verkinu, einkum með tilliti til þess hvenær, hvar og hvernig það var framkvæmt,
5. tl. um hegðun geranda að undanförnu, 6. tl. um hversu styrkur og einbeittur vilji
geranda hefur verið og 8. tl. um hvernig framferði geranda hefur verið eftir að hann
vann verkið.

77. gr. og 79. gr. hgl. Var það staðfest í Hæstarétti. Það er ljóst, að nauðg-
unarbrotin vega hér hlutfallslega lítið við refsiákvörðun, en hið hrottalega
manndráp að sjálfsögðu þyngst. Ógerningur er að sjá hver hlutur nauðg-
ananna tveggja er í refsingunni og því verður þessi dómur ekki notaður í
þeim samanburði, sem hér er verið að gera. Þá standa eftir tveir dómar,
sem vert er að kanna nánar.

Í H. 13. desember 2001 (nr. 290/2001) beitti ákærði sambýliskonu sína
hrottalegu ofbeldi og þröngvaði henni með ofbeldi og ofbeldishótunum
til samræðis og annarra kynferðismaka, bæði í leggöng og endaþarm. Sló
hann hana með krepptum hnefum í andlit og víðar um líkamann, sparkaði
í hana, tók hana hálstaki og hrinti henni niður brattan stiga. Varð hún mjög
illa útleikin og hlaut bólgur og mar um allan líkamann, sokkin augu og mikla
áverka við op endaþarms og legganga. Stóð atlagan yfir í um þrjár klukku-
stundir og átti þolandi sér enga undankomuleið þar sem þau voru stödd í
sumarbústað og því fjarri byggð. Auk þessa brots, var ákærði dæmdur fyrir
eignaspjöll, húsbrot og gripdeild, en ekkert þeirra brota tengdist nauðg-
unarbroti hans og hafa varla vegið þungt við ákvörðun refsingar. Ákærði
hafði langan sakaferil og var dómurinn hegningarauki við 15 mánaða
fangelsisdóm, sem hann hlaut eftir að hann framdi brotin. Til refsiþyng-
ingar var hve atlaga ákærða var hrottafengin og stóð lengi yfir. Taldi konan
sig um tíma í lífshættu. Þá sendi ákærði henni sjö sinnum SMS skilaboð
skömmu eftir atburðinn með alvarlegum hótunum í garð hennar og fjöl-
skyldu hennar. Í héraðsdómi var tekið fram, að engin atriði verkuðu til
málsbóta. Með hliðsjón af 77. og 78. gr. var refsing ákveðin 3 ára fangelsi
í héraði. Í Hæstarétti er fjallað ítarlega um ákvörðun refsingar og áréttað
að atlagan var óvenju hrottafengin og langvarandi. Vísað er í 1., 2., 3., 5.,
6. og 8. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl.5 Sagt er að ákærði hafi með langvinnri atlögu
að 17 ára stúlkunni svipt hana kynfrelsi sínu á svívirðilegan hátt. Hún hafi
hlotið stórfellda líkamlega áverka og andlegt áfall, sem hafi reynst henni
erfitt og þungbært. Hann ætti sér engar málsbætur og hefði langan saka-
feril. Var refsingin ákveðin fangelsi í 4 ár og 6 mánuði. Sem fyrr segir er
dómurinn hegningarauki við 15 mánaða fangelsi og hefði svo ekki verið
hefði refsingin væntanlega orðið þyngri, ef til vill um 5 ára fangelsi. Í fyrri
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könnun, fyrir tímabilið 1977-1996, var komist að þeirri niðurstöðu, að í
framkvæmd væri hámarksrefsing fyrir brot gegn 194. gr. aðeins 4 ára fang-
elsi og þyrfti þá að koma til mjög mikið ofbeldi og aðrar veigamiklar
þyngingarástæður eða refsihækkunarástæður. Hér eru þessi skilyrði í aðal-
atriðum til staðar að því undanskildu, að tengsl eru milli ákærða og þol-
anda, sem samkvæmt fyrri könnun verkar verulega til mildunar refsingu.
Fróðlegt er að bera þennan dóm saman við dóm í fyrri könnun,
H.1995:2081. Þar voru málsatvik þau, að ákærði réðst á fyrrverandi
sambýliskonu sína og misþyrmdi henni hrottalega með hnefahöggum og
spörkum og þröngvaði henni til samræðis. Hlaut hún m.a. beinbrot, glóð-
araugu, mar og blæðingu í vöðva. Refsað var fyrir meiri háttar líkams-
meiðingar skv. 2. mgr. 218. gr., auk nauðgunar. Í dómi Hæstaréttar segir,
að atlaga ákærða að konunni hafi verið bæði langvinn og hrottafengin.
Hann hafi neytt aflsmunar í hamslausri bræði og konan nær engum vörnum
komið við. Var hann dæmdur í 3 ára fangelsi. Í þessum tveimur dómum
eru öll atvik mjög svipuð. Þó er ljóst af lýsingu, að í H. 13. desember 2001
hefur ofbeldið jafnvel verið meira, þótt ekki sé ákært fyrir líkamsmeiðingar
skv. 2. mgr. 218. gr. Þá eru aðstæður einnig meira ógnandi og erfiðari fyrir
þolandann. Loks var ákærði með langan sakaferil og þolandi mjög ungur,
en svo var ekki í H.1995:2081. Með hliðsjón af fyrri könnun skýra þessi
atriði þó varla um 2 ára mun á refsihæð. Sú spurning hlýtur því að vakna
hvort með þessum dómi hafi Hæstiréttur viljað þyngja refsingar í nauðg-
unarmálum og/eða láta ungan aldur þolenda hafa veruleg áhrif til þyng-
ingar. H.1998:1012 styður það fyrrnefnda, en aðrir dómar sem hér hafa
verið til umfjöllunar gera það ekki. Þá verður ekki séð af H. 13. apríl 2000,
H.1997:3173 og H.1999:3459 að Hæstiréttur taki meira tillit til ungs aldurs
þolenda en áður. Loks gæti skýringin verið sú að Hæstiréttur teldi rétt að
nýta betur þá möguleika sem tiltækir eru bæði til að þyngja refsingu og
milda í reynd, sbr. skilorðsbindingu allrar refsingarinnar í H. 13. apríl 2000.

Síðasti dómurinn sem þessi könnun tekur til, H. 16. maí 2002 (nr.
104/2002), bendir ekki til þess, að dómar í nauðgunarmálum séu að þyngj-
ast. Þar voru málsatvik þau, að ákærði ruddist ölvaður inn til konu sem
hann hafði verið í sambandi við. Braut hann þar tvö borð og tók síðan um
hálsinn á konunni, reif í hár hennar og reyndi að hafa við hana samræði.
Síðan tók hann í öxl hennar og hár og hótaði frekara ofbeldi og þröngvaði
henni þannig til samræðis. Var hann dæmdur fyrir brot gegn 1. mgr. 257.
gr., 194. gr., sbr. 20. gr. og 194. gr. hgl. Sakaferill hans skipti ekki máli. Í
héraðsdómi segir, að við ákvörðun refsingar verði að líta til þess að ákærði
ruddist inn á konuna og 8 ára gamlan son hennar, braut húsmuni og braut
tvisvar gegn henni kynferðislega. Sérstaklega auki það á sök hans að hann



gerði þetta, þótt hann vissi af barninu á heimilinu. Ekki er vísað í 77. gr.
um brotasamsteypu í dóminum. Var refsing ákveðin 2 ára fangelsi, sem er
í samræmi við aðra dóma í báðum könnununum, að teknu tilliti til
atvikalýsinga, og má þar sérstaklega nefna H.1979:1028 og H.1985:936, sem
fjallað var um í fyrri könnun.6

IV. Lokaorð.

Eftir fyrri könnunina, sem gerð var fyrir tímabilið 1977-1996, var
niðurstaða mín sú, að gott samræmi væri milli dóma Hæstaréttar fyrir brot
gegn 194. gr. Af þeirri könnun mátti draga þá ályktun að dómar fyrir
nauðgun væru að lágmarki 1 árs fangelsi og færu varla yfir 4 ára fangelsi.
Í þeim 10 dómum sem hér hafa verið til athugunar, fyrir tímabilið 1997-
2002, gætir ekki eins mikils samræmis og það er ljóst, að dómarnir hafa
bæði orðið vægari og þyngri en ætla mátti af fyrri könnun. Í H. 13. desem-
ber 2001 er refsingin verulega í þyngri kantinum. Ákærði er dæmdur í 4
ára og 6 mánaða fangelsi, þrátt fyrir að dómurinn sé hegningarauki við 15
mánaða fangelsisdóm og mikil tengsl séu á milli ákærða og þolanda. Þegar
höfð er í huga sú niðurstaða fyrri könnunar að engin tengsl milli ákærða
og þolanda gætu leitt til 1 árs þyngingar færir þetta í raun áðurnefnd efri
mörk þess hluta refsirammans, sem nýttur hefur verið, úr 4 ára fangelsi upp
í 6 ára fangelsi. Í H. 13. apríl 2000 er refsingin aftur á móti í fyrsta skipti
að fullu skilorðsbundin og dómurinn þar af leiðandi óvenjulega vægur.

Ekki er unnt að draga þá ályktun af þessum tveimur málum að þau sýni
stefnubreytingu af hálfu Hæstaréttar. Til þess að unnt sé að draga slíka
ályktun þarf fleiri sambærileg mál. Að öðru leyti eru niðurstöður beggja
kannananna í aðalatriðum þær sömu. Ekki verður séð, að Hæstiréttur hafi
látið undan kröfum um þyngri refsingar. Þær eru á bilinu 1 árs til 2 ára
fangelsi nema til komi verulegt ofbeldi og önnur atriði, er verka til þyngin-
gar, sbr. kafla II. 2 hér að framan. Þegar á heildina er litið er refsing sú,
sem Hæstiréttur ákveður fyrir brot gegn 194. gr. að mínu mati nokkuð hæfi-
leg og áhrif einstakra refsiákvörðunarástæðna í flestum tilvikum eðlileg.
Enn sem fyrr er það þó gagnrýnisvert, að ungur aldur þolenda skuli ekki
hafa meiri áhrif til þyngingar refsingu, sbr. H. 13. apríl 2000, H.1999:3459

6 Ragnheiður Bragadóttir: Ákvörðun refsingar í nauðgunarmálum. Úlfljótur, 1. tbl. 1999,
bls. 79.
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Tafla 2. Hæstaréttardómar, þar sem dæmt er fyrir brot gegn 194. gr. hgl. 1977 - 2002.

Hæstaréttar- Refsing Fjöldi dæmdra brota Rof á Hegn-
dómar Fangelsi Þ.a.skilo.b. 194. gr. Tengd Ótengd brot reynslu- ingar-

Ár Bls.* Ár Mán. Ár Mán. Fullfr. Tilr. brot minnih. stórf. Alls lausn auki

A. Dæmt fyrir eitt brot gegn 194. gr.
1985 300 10 7 1 1
1987 266 3 1 1
1988 1293 1 6 1 1
1990 585 1 3 1 1
1991 84 1 6 1 1
1991 264 4 1 1
1991 1580 1 1 1
1992 87 2 1 1
1992 97 2 3 1 1
1993 198 1 6 1 1 S
1993 691 2 1 1
1995 3089 1 6 1 1
1997 1215 1 3 1 1
1997 3173 2 1 1 12m
1998 1012 1 3 1 1
1999 312 2 1 1
1999 1737 2 1 1 S
1999 3459 2 1 1
2000 13.4. 1 3 1 3 1 1

B. Dæmt fyrir eitt brot gegn 194. gr. og tengd brot
1986 1427 2 6 1 1 2 3m
1993 890 2 6 1 1 2
1994 671 2 1 1 2
1994 1874 1 6 1 2 3

C. Dæmt fyrir brot gegn 194. gr. og ótengd brot
1979 1028 2 6 1 1 2 4 S
1980 89 13 1 3 2 6
1985 936 3 6 1 1 2
1989 1716 2 1 1 1 3
1990 512 3 6 1 1 345d
1994 230 1 1 1 1 3
1995 1190 2 1 1 2
2001 23.5. 18 1 3 4
2001 13.12. 4 6 1 3 4 15m
2002 16.5. 2 1 1 1 3

D. Dæmt fyrir brot gegn 194. gr. og tengd og ótengd brot
1983 1608 10 1 2 1 4
1988 222 8 1 1 1 3
1989 1741 4 6 1 1 2 405d
1990 420 3 1 1 3 4 9 9m
1993 1947 12 2 5 2 9 255d
1995 2081 3 1 1 1 3
1995 2355 2 1 1 1 3

* Nýjustu dómarnir hafa ekki enn verið gefnir út í dómasafni Hæstaréttar 
og því er vísað til þeirra með dagsetningu í stað blaðsíðutals.
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og H.1997:3173, sbr. þó H. 13. desember 2001. Með hliðsjón af framan-
sögðu er rétt að líta á þessi tvö tímabil sem eitt, 1977-2002, og því er saman-
tekt um dómana sameinuð í einni töflu, sjá töflu 2.

Að lokum skal það áréttað, að af svo fáum dómum sem hér eru til
umfjöllunar verða ekki dregnar neinar ályktanir með fullri vissu. Hér er fyrst
og fremst um vangaveltur að ræða, sem vonandi geta orðið til þess að stuðla
að málefnalegri umfjöllun um dóma í nauðgunarmálum.

Heimild.

Ragnheiður Bragadóttir: Ákvörðun refsingar í nauðgunarmálum. Úlfljótur,
1. tbl. 1999, bls. 67-84.



Ákæruvaldið í ljósi 
jafnræðisreglna

Eiríkur Tómasson

Reglur um jafnræði setja mark sitt á ákæruvaldið á tvo ólíka vegu. Í
fyrsta lagi þarf ákæruvaldið að gæta jafnræðis við ákvörðun um saksókn,
þ.e. þegar tekin er afstaða til þess hvort höfðað skuli opinbert mál á hend-
ur sakborningi. Eftir að ákæra hefur verið gefin út á síðan í öðru lagi að
ríkja jafnræði fyrir dómi milli aðila málsins, ákæruvaldsins og ákærða.

Eins og svo mörg önnur lögfræðihugtök er hugtakið „ákæruvald“ notað
í fleiri en einni merkingu. Það táknar ýmist vald til þess að ákæra (huglæg
merking) eða þá sem fara með það vald (hlutlæg merking). Að auki er það
jöfnum höndum notað í þrengri og rýmri merkingu.1

Í því, sem á eftir fer, vísar hugtakið „ákæruvald“ fyrst og fremst til
valdsins til þess að ákveða, hvort opinbert mál skuli höfðað eða það skuli
ekki gert, þegar fjallað er um jafnræði í tengslum við ákvörðun um saksókn.
Í umfjöllun um jafnræði málsaðila fyrir dómi táknar hugtakið, eðli máls
samkvæmt, handhafa ákæruvalds, ákærandann, þar sem hann stendur and-
spænis ákærða eða málsvara hans, verjandanum.

I. Reglur um jafnræði.

Áður en lengra er haldið er rétt að gera grein fyrir því hvers vegna vísað
er til fleiri reglna um jafnræði í yfirskrift þessa erindis, svo og fyrir eðli og
inntaki þessara reglna. Þótt svo virðist að um sé að ræða eina og sömu
regluna er, ef grannt er skoðað, um að ræða þrjár mismunandi reglur þótt
þær séu vissulega sprottnar af sömu rót.

1 Handbók um meðferð opinberra mála, 1992, bls. 153-154. Svala Ólafsdóttir: Nýskipan
ákæruvalds, Úlfljótur 1997, 2. tbl., bls. 437.
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1.1. Hin almenna jafnræðisregla stjórnarskrár 
og stjórnsýslulaga.

Í 65. gr. stjórnarskrárinnar (hér eftir skammstöfuð stjskr.), eins og henni
hefur verið breytt með 3. gr. stjórnskipunarlaga nr. 97/1995, er nú mælt
berum orðum svo fyrir að allir skulu vera jafnir fyrir lögunum.2 Orðrétt
segir í 1. mgr. 65. gr.: „Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mann-
réttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna,
kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti.“

Með vísun til þess að „allir“ skuli vera jafnir fyrir lögunum er átt við
alla menn og, eftir atvikum, öll samtök manna. Fyrirmælin taka jafnt til
íslenskra sem erlendra ríkisborgara sem staddir eru á yfirráðasvæði ríkis-
ins. Í vissum tilvikum eiga þau við þá, sem staddir eru utan þessa svæðis,
t.d. þá sem refsilögsaga íslenska ríkisins nær til skv. 4. - 6. gr. almennra
hegningarlaga nr. 19/1940 (hér eftir skammstöfuð hgl.)3

Vegna þess að orðalag 65. gr. stjskr. er mjög rúmt má með nokkrum
sanni segja að hún feli í sér stefnuyfirlýsingu af hálfu stjórnarskrárgjafans.
Þó er jafnframt ljóst, eins og sannast hefur í nýlegum dómum Hæstaréttar,
að hér er um að ræða almenna réttarreglu sem löggjafanum, stjórnvöldum
og dómstólum ber að hlíta. Hið almenna orðalag hefur það hins vegar í
för með sér að efni reglunnar er hvergi nærri skýrt. Samt sem áður er ljóst
að á grundvelli hennar er bannað að mismuna mönnum ef sú mismunun
er byggð á ómálefnalegum sjónarmiðum sem svo eru nefnd.4 Erfiðara er
að leysa úr því hver þau sjónarmið nákvæmlega eru.

Áður en jafnræðisreglan var tekin upp í stjórnarskrána hafði hún verið
lögfest á afmörkuðum réttarsviðum, þ. á m. er hana að finna í 11. gr. stjórn-
sýslulaga nr. 37/1993 (hér eftir skammstöfuð ssl.). Sú grein er svohljóð-
andi: „Við úrlausn mála skulu stjórnvöld gæta samræmis og jafnræðis í
lagalegu tilliti. – Óheimilt er að mismuna aðilum við úrlausn mála á grund-
velli sjónarmiða, byggðum á kynferði þeirra, kynþætti, litarhætti, þjóðerni,
trúarbrögðum, stjórnmálaskoðunum, þjóðfélagsstöðu, ætterni eða öðrum
sambærilegum ástæðum.“

2 Fram til ársins 1995 var jafnræðisreglan ekki orðuð sérstaklega í stjórnarskránni. Í
almennum lögum var hins vegar kveðið á um að jafnræðis skyldi gætt á afmörkuðum
sviðum, auk þess sem reglunni var beitt af dómstólum í ólögmæltum tilvikum. Sjá nánar
Alþingistíðindi 1994-95 A, þskj. 389, bls. 2085, og Gunnar G. Schram: Stjórn-
skipunarréttur, 1999, bls. 470-472.

3 Stjórnskipunarréttur, bls. 473.
4 Alþingistíðindi 1994-95 A, þskj. 389, bls. 2086. Stjórnskipunarréttur, bls. 474. Páll

Hreinsson: Litróf jafnræðisreglna, Afmælisrit til heiðurs Gunnari G. Schram, 2002, bls.
344-345.
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Vegna þess að jafnræðisregla stjórnsýslulaga er almennt orðuð á sama
hátt og jafnræðisregla stjórnarskrárinnar mætti í fljótu bragði ætla að henni
væri ofaukið eftir gildistöku 65. gr. stjskr. Svo er þó ekki því að í 1. mgr.
11. gr. ssl. er kveðið á um að stjórnvöld skuli „gæta samræmis og jafn-
ræðis í lagalegu tilliti“ við meðferð þess opinbera ákvörðunarvalds sem
þeim hefur verið fengið. Í 65. gr. er ekki sérstaklega mælt fyrir um að
stjórnvöld skuli gæta samræmis og jafnræðis þegar þau taka ákvarðanir um
rétt eða skyldu manna þótt vissulega megi færa fyrir því rök að sú regla
sé leidd af fyrirmælunum um að allir skuli vera jafnir fyrir lögunum og
njóta mannréttinda án tillits til stöðu sinnar. Sú skýring kann þó að vera
umdeild og því hefur það vissulega þýðingu að taka af skarið um þetta í
stjórnsýslulögum.5

Í athugasemdum með frumvarpi til stjórnsýslulaga er jafnræðisregla 11.
gr. ssl. m.a. skýrð svo: „Í reglunni felst að mál sem eru sambærileg í lagalegu
tilliti skuli hljóta sams konar úrlausn. Í þessu sambandi verður þó að hafa
í huga að ekki er um mismunun að ræða í lagalegu tilliti, jafnvel þótt
mismunur sé á úrlausn mála byggist sá mismunur á frambærilegum og
lögmætum sjónarmiðum.“6

Það getur verið vandasamt að meta hvenær stjórnsýslumál eru sambæri-
leg þannig að leysa beri eins úr þeim. Á sama hátt er erfitt að greina á milli
sjónarmiða sem réttlæta mismunandi afgreiðslu mála og þeirra sem ekki
gera það.7 Útilokað er að gefa tæmandi svör við þessum álitaefnum, held-
ur hljóta þau að ráðast af eðli þeirra stjórnvaldsákvarðana, sem um er að
ræða, eins og vikið verður nánar að í kafla 2 hér á eftir.

1.2. Reglan um jafnræði aðila fyrir dómi.
Í 70. gr. stjskr. er mælt fyrir um það sem nefnt hefur verið réttlát máls-

meðferð fyrir dómi. Í fyrri málslið 1. mgr. hennar segir orðrétt: „Öllum
ber réttur til að fá úrlausn um réttindi sín og skyldur eða um ákæru á hend-
ur sér um refsiverða háttsemi með réttlátri málsmeðferð innan hæfilegs
tíma fyrir óháðum og óhlutdrægum dómstóli.“

5 Þess má geta að með 12. viðauka við Mannréttindasáttmála Evrópu (hér eftir skamm-
stafaður MSE) hefur verið tekin upp almenn jafnræðisregla í sáttmálann. Þar er í 1. mgr.
1. gr. lagt bann við mismunun með hliðstæðum hætti og í 2. mgr. 11. gr. ssl. Í 2. mgr.
1. gr. er svo fyrir mælt að engum skuli mismunað af opinberu stjórnvaldi af neinni
þeirri ástæðu sem greind er í 1. mgr. Viðaukinn tekur ekki gildi fyrr en tíu af aðildar-
ríkjum sáttmálans hafa staðfest hann, en þegar þetta er ritað hafa aðeins tvö þeirra gert
það.

6 Alþingistíðindi 1992-93 A, þskj. 505, bls. 3294.
7 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin. Skýringarrit, 1994, bls. 120-122 og 125-143.
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Ekki er vísað til jafnræðis berum orðum í 1. mgr. 70. gr. Engu að síður
er ljóst að snar þáttur í fyrirmælum hennar um réttláta málsmeðferð er að
aðilar dómsmáls séu jafnt eða að minnsta kosti sem jafnast settir við
meðferð þess fyrir dómstólum.

Þótt þessi regla um jafnræði aðila fyrir dómi sé eins og jafnræðisregla
stjórnsýslulaga leidd af hinni almennu jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar
veitir það henni vissulega sérstöðu í lagalegum skilningi að hún styðst við
annað stjórnarskrárákvæði en 65. gr. stjskr. Hins vegar telst reglan ótvírætt
vera sérregla í samanburði við almennu jafnræðisregluna vegna þess að hún
gildir einungis um meðferð mála fyrir dómi.8 Það er þó ekki skilyrði að
dómsmál hafi verið höfðað, t.d. á reglan við þegar fram fer skýrslutaka fyrir
dómi á rannsóknarstigi skv. 74. gr. a í lögum nr. 19/1991 um meðferð opin-
berra mála (hér eftir skammstöfuð opl.) 

Reglan um jafnræði aðila fyrir dómi tekur í sjálfu sér jafnt til einkamála
og opinberra mála. Þó er aðstaða málsaðila í sakamálum óneitanlega
frábrugðin því sem tíðkast í einkamálum. Þannig er opinbert mál ávallt sótt
af handhafa ákæruvalds, meðan til varnar er yfirleitt einn eða fleiri einstak-
lingar. Ekki er unnt að halda því fram að ákæruvaldið skuli njóta jafnræðis
í samanburði við ákærða með skírskotun til 1. mgr. 70. gr. stjskr. þar sem
mælt er fyrir um að öllum beri „réttur til að fá úrlausn um ákæru á hendur
sér um refsiverða háttsemi með réttlátri málsmeðferð“. Sama á raunar við
um það þegar ríkisvaldið er aðili að einkamáli, hvort sem er sóknar eða
varnar megin. Það er hins vegar mikilvægt til þess að stuðla að réttri
niðurstöðu í dómsmáli að á hvorugan málsaðilann sé hallað undir rekstri
þess. Því má segja að reglan um jafnræði aðila fyrir dómi sé ein af megin-
reglum réttarríkisins og sé hún í íslenskum rétti leidd af 1. mgr. 70. gr. stjskr.

II. Hvernig horfa jafnræðisreglur 
við ákvörðun um saksókn?

Samkvæmt 1. mgr. 25. gr. opl. fara ríkissaksóknari og lögreglustjórar
með ákæruvald.9 Í samræmi við stjórnsýsluvenju og eftir því sem nánar er

8 Reglan getur þó haft víðtækari skírskotun, þ. á m. hefur Mannréttindadómstóll Evrópu
litið svo á að íhlutun löggjafans í mál, sem er til meðferðar fyrir dómstólum, geti talist
brot á 1. mgr. 6. gr. MSE sem hefur að geyma samsvarandi reglu. Sjá nánar Eiríkur
Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, 1999, bls. 71-72.

9 Ennfremur fer dómsmálaráðherra með ákæruvald í undantekningartilvikum, eins og
gert er ráð fyrir í 1. mgr. 26. gr. opl., sbr. t.d. 97. og 105. gr. hgl.
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fyrir mælt í lögum geta þessir embættismenn svo falið starfsmönnum sínum
að fara með þetta vald í einstökum málum eða málaflokkum. Þeir, sem fara
með ákæruvald, nefnast ákærendur.

2.1. Beiting ákæruvalds, þ. á m. ákvörðun um saksókn.
Þegar ákærendur taka ákvarðanir í störfum sínum eru þeir því að 

beita ákæruvaldi. Eins og áður segir er ákvörðun um saksókn veigamest
þessara ákvarðana þar sem tekin er afstaða til þess hvort höfðað skuli opin-
bert mál gegn sakborningi. Niðurstaðan getur í grófum dráttum verið
þrenns konar: Í fyrsta lagi ákvörðun um að gefa út ákæru á hendur
sakborningi, sem eftir það nefnist ákærði, í öðru lagi ákvörðun um að fella
niður mál með tilteknum skilyrðum og loks í þriðja lagi ákvörðun um að
fella niður mál án skilyrða, að minnsta kosti að svo stöddu.

Í lögum um meðferð opinberra mála er greint á milli þrenns konar
ákvarðana um saksókn, en þar er ekki einvörðungu tekið mið af niður-
stöðunni, eins og gert er hér að framan, heldur er einnig litið til að-
dragandans að ákvörðuninni og eðlis hennar.

Þannig segir í 1. mgr. 116. gr. opl. að ákærandi höfði mál með útgáfu
ákæru. Þetta er í samræmi við svonefnda ákærureglu, sem fyrir er mælt í
111. gr. opl., þar sem segir að sérhver refsiverður verknaður skuli sæta
ákæru, nema annað sé sérstaklega ákveðið í lögum.10

Í 113. gr. opl. er að finna heimild til handa ákæranda til þess að falla
frá saksókn ef vissar ástæður eru fyrir hendi. Aðstaðan er þá sú að ákær-
andi er þeirrar skoðunar að refsivert brot hafi verið framið og næg sönn-
un liggi fyrir um sekt sakbornings þannig að ekkert sé því út af fyrir sig til
fyrirstöðu að ákæra sé gefin út á hendur honum. Hins vegar séu þau
sérstöku atvik og ástæður til staðar sem réttlæti að saksókn skuli felld niður.

Nokkur tilbrigði falla undir niðurfellingu saksóknar skv. 113. gr.
Í fyrsta lagi er um að ræða frestun ákæru, sem svo er nefnd, en skv. 56.
gr. hgl. er heimilt að fresta því að gefa út ákæru á hendur sakborningi, ef
sérstaklega stendur á, með tilteknum skilyrðum sem þar eru greind.11 Í
öðru lagi fellur málsókn niður, eins og segir í 1. mgr. 113. gr., ef sak-
borningur gengst undir viðurlög skv. 115. gr. opl. Sama á væntanlega einn-
ig við ef hann gengst undir viðurlög skv. 1. mgr. 115. gr. a opl. Í þriðja
lagi er heimilt að falla frá saksókn skv. 2. mgr. 113. gr. ef einhver þeirra
ástæðna, sem taldar eru upp í a - f-lið málsgreinarinnar, eiga við, ein eða

10 Eiríkur Tómasson: Meginreglur opinbers réttarfars, 2002, bls. 10-11.
11 Handbók um meðferð opinberra mála, bls. 168-172.
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fleiri.12 Ennfremur getur forseti Íslands ákveðið að saksókn fyrir afbrot
skuli niður falla, ef ríkar ástæður eru til, skv. 29. gr. stjskr. Með vísun til
13., 14. og 19. gr. stjskr. getur forseti þó ekki beitt þessu valdi, nema með
atbeina og á ábyrgð ráðherra.13 Í 3. mgr. 113. gr. er að finna svofellt ákvæði
þar sem vísað er til umrædds stjórnarskrárákvæðis: „Ef ríkissaksóknari telur
ástæðu til að falla frá saksókn, en telur vafa leika á heimild sinni til þess
getur hann óskað eftir að dómsmálaráðherra geri tillögu til forseta Íslands
um niðurfall saksóknar samkvæmt ákvæðum 29. gr. stjórnarskrár.“ Þótt
ekki sé kveðið á um það berum orðum hefur verið talið að binda megi
ákvörðun um niðurfellingu saksóknar skv. 29. gr. stjskr. eða 2. mgr. 113.
gr. opl. vissum skilyrðum.14

Í 112. gr. opl. segir að telji ákærandi það, sem fram er komið við
rannsókn máls, „ekki nægilegt eða líklegt til sakfellis lætur hann við svo búið
standa, en ella leggur hann málið fyrir dóm skv. 116. gr.“ Sú ákvörðun sem
hér er vísað til, hefur verið nefnd niðurfelling máls til aðgreiningar frá
niðurfellingu saksóknar skv. 113. gr. opl. Sá eðlismunur er á þessum tvenns
konar ákvörðunum að í síðara tilvikinu væri, að áliti ákæranda, mögulegt
að fá mann, sem sakaður er um brot, dæmdan til refsingar eða annars konar
refsikenndra viðurlaga, meðan það væri ekki mögulegt í fyrra tilvikinu eða
að minnsta kosti ósennilegt.

Með niðurfellingu máls skv. 112. gr. er fyrst og fremst átt við það þegar
fallið er frá saksókn vegna skorts á sönnun um sekt sakbornings. Ýmis
önnur atriði geta einnig orðið til þess að mál verði fellt niður, svo sem að
vafi leiki á því að um refsiverða háttsemi hafi verið að ræða, fyrir hendi
séu refsilokaástæður, t.d. fyrning eða afturhvarf frá tilraun, ellegar refsi-
leysisástæður, t.d. neyðarvörn, neyðarréttur eða samþykki. Þá kann að vera
að sérstök skilyrði fyrir saksókn séu ekki fyrir hendi, t.d. ef svo er mælt
fyrir í lögum að mál verði aðeins höfðað að kröfu brotaþola.15

Ef mál hefur verið fellt niður vegna skorts á sönnun eða af öðrum
ástæðum vaknar sú spurning hvort um sé að ræða endanlega ákvörðun eða
hvort málið verði tekið upp að nýju. Í 112. gr. er ekki að finna heimild til
þess, en í 3. mgr. 76. gr. opl. er að finna svofellt ákvæði: „Nú hefur
rannsókn á hendur sökuðum manni verið hætt vegna þess að sakargögn

12 Handbók um meðferð opinberra mála, bls. 172-173. Þar er jafnframt, á bls. 173-174,
getið sérákvæða um niðurfellingu saksóknar skv. 3. mgr. 191. gr. og 3. mgr. 256. gr.
hgl.

13 Stjórnskipunarréttur, bls. 412-415.
14 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, 1992, bls. 53.
15 Handbók um meðferð opinberra mála, bls. 165-168.
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hafa ekki þótt nægileg til ákæru og á þá ekki að taka rannsókn upp á ný
gegn þeim manni nema ný sakargögn séu fram komin eða líklegt að þau
komi fram.“ Hæstiréttur hefur beitt þessu ákvæði með lögjöfnun um
möguleika ákæranda til þess að taka mál upp að nýju, sem fellt hefur verið
niður skv. 112. gr., sbr. H 1995, 791 (793) og H 1997, 1890 (1891).
Samkvæmt því er heimilt að taka mál upp að nýju, þótt það hafi verið fellt
niður af ákæranda, ef ný gögn eru fram komin í málinu eða líklegt er að
þau komi fram.

Ákærendur þurfa að sjálfsögðu að taka aðrar ákvarðanir en þær sem lúta
að því hvort höfða skuli opinbert mál, falla skuli frá saksókn eða fella niður
mál. Má þar t.d. nefna ákvörðun um frekari rannsókn máls skv. 2. mgr. 77.
gr. opl. og fyrirmæli um rannsókn eða rannsóknaraðgerðir skv. 5. mgr. 27.
gr. opl. Þá annast ákærendur flutning opinberra mála eins og nánar er mælt
fyrir í 29. gr. opl. Í tengslum við málflutning þurfa þeir að sjálfsögðu að
taka margs konar ákvarðanir, þ. á m. geta þeir skv. 2. mgr. 118. gr. opl. fall-
ið frá ákæru á hvaða stigi málsmeðferðar sem er og þar með fellt málið
niður. Samkvæmt 6. mgr. 27. gr. opl. tekur ríkissaksóknari ákvörðun um
áfrýjun máls til Hæstaréttar sem dæmt hefur verið í héraði.

Segja má að þessar ákvarðanir séu tvenns konar. Sumar þeirra, eins og
t.d. ákvörðun um frekari rannsókn máls, binda ekki enda á það mál, sem
til meðferðar er, meðan aðrar gera það. Þótt sú ákvörðun að falla frá ákæru
undir rekstri máls feli ekki í sér ákvörðun um saksókn er raunverulega
aðeins stigsmunur á henni og ákvörðun um að fella niður mál skv. 112. gr.
opl. Því eiga þau sjónarmið um jafnræði, sem reifuð verða hér á eftir, ekki
síður við ákvörðun sem þessa enda þótt umfjöllunin sé til einföldunar
einskorðuð við ákvörðun um saksókn.

2.2. Hvers eðlis er ákvörðun um saksókn?
Þótt handhafar ákæruvalds njóti sjálfstæðis í störfum sínum gagnvart

æðstu handhöfum framkvæmdarvaldsins leikur enginn vafi á því að starf-
semi ákæruvaldsins fellur undir hugtakið „stjórnsýsla“ í 1. mgr. 1. gr. ssl.
og þeir sjálfir teljast „stjórnvöld“ í skilningi 2. mgr. hennar. Það þýðir að
þegar ákærendur „taka ákvarðanir um rétt eða skyldu manna“ eiga reglur
stjórnsýslulaga við, eftir því sem við á, sbr. H 1995, 791 (794).16 Vegna  þess
að líta ber á 11. gr. ssl. sem sérákvæði í samanburði við 65. gr. stjskr. mun
hún fyrst og fremst verða höfð til hliðsjónar þegar fjallað verður um beit-

16 Fyrir gildistöku stjórnsýslulaga hafði Hæstiréttur komist að þeirri niðurstöðu að rétt
væri að hafa hliðsjón af almennum reglum stjórnarfarsréttar þegar leyst væri úr lögmæti
ákvörðunar af þessu tagi , sbr. H 1993, 1475 (1477).
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ingu ákæruvalds hér á eftir þótt vissulega hafi stjórnarskrárákvæðið þýð-
ingu á þessu sviði stjórnsýslunnar sem öðrum.

Ákvörðun um saksókn er ávallt stjórnvaldsákvörðun því að hún hefur
óhjákvæmilega áhrif á rétt eða skyldu manna. Stundum hefur hún ekki
aðeins áhrif á réttarstöðu sakbornings, heldur beinist hún að öðrum mönn-
um eða lögpersónum þótt á óbeinan hátt sé. Þannig telst brotaþoli ótvírætt
aðili máls þegar tekin er ákvörðun um saksókn á hendur sakborningi, eins
og t.d. kemur fram í 1. mgr. 114. gr. opl. Eftir að opinbert mál hefur verið
höfðað hefur brotaþoli á hinn bóginn ekki stöðu sem aðili að dómsmálinu
á sama hátt og ákærði þótt hann njóti sem þolandi brots margháttaðrar
sérstöðu undir rekstri málsins.

Ákvörðun um saksókn varðar mikilvæga hagsmuni þess sem hún bein-
ist að. Það að höfða opinbert mál á hendur sökuðum manni þýðir að tekin
hefur verið ákvörðun um það af hálfu ákæruvaldsins að krefjast þess að
hann verði dæmdur til refsingar eða annarra refsikenndra viðurlaga, lögum
samkvæmt. Verði ákærði fundinn sekur á hann yfir höfði sér refsingu sem
getur skert persónufrelsi hans um lengri eða skemmri tíma. Það að falla
frá saksókn eða fella niður mál hefur það hins vegar í för með sér að tekin
hefur verið ákvörðun um að manni verði ekki gert að sæta refsingu eða
öðrum viðurlögum, gegn vilja sínum, vegna brots sem hann hefur verið
sakaður um og jafnvel játað að hafa framið.

Sem fyrr segir er því aðeins er unnt að grípa til þess úrræðis að falla frá
saksókn að sakborningur hafi, að áliti ákæranda, gerst sekur um refsivert
brot. Niðurfelling saksóknar þýðir með öðrum orðum að ákæruvaldið
hefur fyrir sitt leyti komist að þeirri niðurstöðu að sá, sem hafður er fyrir
sök, sé sekur án þess að sönnunargögn hafi verið færð fram og málið flutt
eins og á sér stað fyrir dómi. Í 2. mgr. 70. gr. stjskr. er svo fyrir mælt að
hver sá, sem er borinn sökum um refsiverða háttsemi, skuli talinn saklaus
þar til sekt hans hefur verið sönnuð. Sökum þess að þetta stjórnar-
skrárákvæði leggur m.a. bann við því að maður sé lýstur sekur, áður en
dómur er kveðinn upp í máli hans, er niðurfelling saksóknar vandmeðfar-
ið úrræði. Í samræmi við þessa meginreglu verða ákærendur að forðast að
kveða upp úr um að sakborningur hafi gerst sekur um refsivert brot þegar
þeir taka ákvörðun um að falla frá saksókn gegn honum.17

Sú ákvörðun að höfða opinbert mál á hendur sakborningi telst ótvírætt
íþyngjandi stjórnvaldsákvörðun í hans garð, meðan ákvörðun um að falla

17 Í 2. mgr. 6. gr. MSE er að finna samsvarandi reglu og í 2. mgr. 70. gr. stjskr. Sjá nánar
Eiríkur Tómasson: Saklaus uns sekt er sönnuð, Afmælisrit til heiðurs Gunnari G.
Schram, 2002, bls. 123-127, og Eva Smith: Straffeproces, 1994, bls. 47.
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frá saksókn eða fella niður mál hlýtur, eðli máls samkvæmt, að skoðast íviln-
andi eða að minnsta kosti síður íþyngjandi fyrir hann.18 Þrátt fyrir þetta
almenna viðhorf kann svo að vera að sá, sem sökum er borinn, vilji að
höfðað sé mál á hendur sér, í stað þess að fallið sé frá saksókn, til að eiga
þess kost að verða sýknaður fyrir dómi af kröfu um að hafa framið refsivert
brot, sbr. til hliðsjónar H 1993, 1475:

Ríkissaksóknari hafði ákveðið að fresta ákæru skilorðsbundið vegna
brots Ö á tilteknum ákvæðum XXII. kafla hgl., en hann hafði játað brot
hjá lögreglu. Síðar var ákvörðunin felld úr gildi, að beiðni Ö, og ákæra
gefin út á hendur honum. Ástæðan fyrir ósk Ö var sú að fjallað hafði
verið um mál hans í fjölmiðlum og kvað hann að mjög hefði verið
hallað réttu máli um verknað hans. Taldi hann sér ekki annað fært en
óska þess að ákært yrði í málinu svo að það fengi réttláta umfjöllun
dómstóla og hann gæti hreinsað sig af rakalausum rógi. Héraðsdómari
leit svo á að ákæruvaldið hefði brostið heimild til útgáfu ákærunnar og
vísaði málinu frá dómi. Meirihluti Hæstaréttar (þrír dómarar af fimm)
komst hins vegar að þeirri niðurstöðu að ríkissaksóknara hefði verið
heimilt að breyta ákvörðun sinni um frestun ákæru og að gefa út ákæru
á hendur Ö. Skipti þar mestu að fyrir lá ósk Ö um að mál hans gengi
til dóms.

Þegar tekin er ákvörðun um saksókn er verið að skilja „sauðina“ frá
„höfrunum“ ef svo má að orði komast. Eins og áður segir er yfirleitt talið
að ákvörðun um að falla frá saksókn eða fella niður mál sé sakborningi í
hag meðan útgáfa ákæru er honum andstæð. Því er eðlilegt að sá, sem mál
hefur verið höfðað gegn, beini sjónum sínum að þeim, sem ekki hafa verið
ákærðir, hvort sem er í sama máli eða öðrum málum. Þá kann sá, sem brot
hefur bitnað á með einum eða öðrum hætti, að líta svo á síðastgreind
afgreiðsla sé andstæð sér og sínum hagsmunum. Í báðum tilfellum er líklegt
að þeir, sem telja að réttur hafi verið á sér brotinn, velti því fyrir sér hvort
mál þeirra hafi hlotið sömu afgreiðslu og sambærileg mál eða með öðrum
orðum hvort jafnræðis hafi verið gætt af ákæruvaldsins hálfu.

Færa má rök að því að ákvörðun, sem bindur enda á opinbert mál, hvort
sem er niðurfelling máls skv. 112. gr. opl. eða niðurfelling saksóknar skv.
113. gr. opl., sé afdrifaríkari fyrir þá, sem hlut eiga að máli, en ákvörðun um
að höfða mál með útgáfu ákæru. Í fyrra tilvikinu er yfirleitt um að ræða
endanlega afgreiðslu máls, sem ekki verður hnikað, meðan dómstólarnir eiga

18 Þegar tekin er afstaða til þess hvort heimilt sé að afturkalla slíka ákvörðun eða hún teljist
ógild er oftast nær miðað við að um sé að ræða ívilnandi ákvörðun fyrir sakborning,
sbr. H 1993, 1475 (1477-8), H 1995, 791 (793-4) og H 1998, 2299 (2300). Sjá ennfremur
Hans Gammeltoft-Hansen: Strafferetspleje I, 1998, bls. 195.
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síðasta orðið í því síðara. Ef ákæruvaldið hefur ekki virt jafnræðisregluna
við höfðun máls og ákært mann ranglega, en fellt mál annars niður rétti-
lega, væri unnt að leiðrétta það vegna þess að sá ákærði yrði væntanlega
sýknaður fyrir dómi. Ef mál hefur á hinn bóginn verið fellt niður án þess
að ákæra hafi verið gefin út, þótt fullt tilefni hafi verið til þess, er ekki
mögulegt að koma við leiðréttingu með sama hætti því að hér á ákæruvaldið
síðasta orðið. Þetta er þó ekki svona einfalt því að útgáfa ákæru er álitinn
viss áfellisdómur og það eitt, að opinbert mál sé höfðað á hendur manni,
getur því verið honum mikið áfall, jafnvel þótt gengið sé út frá þeirri
meginnreglu 2. mgr. 70. gr. stjskr. að sérhver skuli talinn saklaus þar til sekt
hans hefur verið sönnuð fyrir dómi. Af þessum sökum er mikilvægt að gætt
sé samræmis og jafnræðis í lagalegu tilliti við ákvörðun um saksókn, sbr. 1.
mgr. 11. gr. ssl., hver svo sem niðurstaðan kann að verða.

Þótt hér á eftir verði sjónum fyrst og fremst beint að því þegar tekin
er ákvörðun um það, af eða á, hvort höfða skuli opinbert mál eiga að sjálf-
sögðu hliðstæð sjónarmið við um það þegar ákæra gefin út eftir að tekin
hefur verið slík ákvörðun. Eitt af því vandasamasta við útgáfu ákæru er
t.d. að heimfæra þá háttsemi, sem ákærða er gefin að sök, til refsiákvæða.
Einnig getur komið til álita að falla frá ákæru á hendur honum vegna minni
háttar brota, sbr. d-lið 2. mgr. 113. gr. opl. Því þarf ekki síður að gæta
samræmis og jafnræðis við samningu ákæru en þegar tekin er ákvörðun um
það hvort mál skuli höfðað.

Í lögum um meðferð opinberra mála er ekki mælt fyrir um að ákær-
endur skuli gæta jafnræðis gagnvart borgurunum í störfum sínum. Í 31. gr.
opl. er hins vegar að finna fyrirmæli um svonefnda hlutlægnisreglu þar sem
segir: „Þeir sem fara með ákæruvald (ákærendur) og annast rannsókn skulu
vinna að því að hið sanna og rétta komi í ljós og gæta jafnt að þeim atriðum
sem horfa til sýknu og sektar.“ Þótt þessi regla sé frábrugðin jafnræðis-
reglunni er þeim báðum ætlað að stuðla að efnislega réttri niðurstöðu og
koma í veg fyrir að réttur sé brotinn á aðilum máls. Má því segja að þær
séu samofnar hvor annarri.

Sama er að segja um tengsl jafnræðisreglunnar og þeirrar óskráðu reglu
íslensks stjórnsýsluréttar að sjónarmið að baki stjórnvaldsákvörðunum
verði að vera bæði lögmæt og málefnaleg, eins og glöggt má ráða af um-
fjölluninni hér á eftir.

2.3. Samrýmist það svigrúmi til saksóknar 
að gætt sé jafnræðis?

Samkvæmt framansögðu er ákæruvaldinu ekki skylt að lögum að höfða
opinbert mál, jafnvel þótt refsiskilyrði séu uppfyllt og sönnun um sekt
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sakbornings liggi fyrir. Svigrúm ríkissaksóknara til þess að falla frá saksókn
í stað þess að  höfða mál var áður fyrr mjög víðtækt og án nokkurra
sérgreindra takmarkana í lögum ef frá eru talin skilyrði til að fresta ákæru
skilorðsbundið, sbr. 1. mgr. 56. gr. hgl. Þetta breyttist þegar lög nr. 19/1991
um meðferð opinberra mála tóku gildi þar sem í 2. mgr. 113. gr. eru tald-
ar upp þær ástæður sem annars verða að vera fyrir hendi til þess að fallið
verði frá saksókn. Ennfremur geta lögreglustjórar fallið frá saksókn í málum
þar sem þeir fara með ákæruvald skv. 4. mgr. 113. gr., en þeir eru í því efni
bundnir af fyrirmælum 2. mgr. hennar og 1. mgr. 56. gr. hgl. á sama hátt
og ríkissaksóknari.19

Ákærendur eru að sjálfsögðu bundnir af þeim skilyrðum fyrir niður-
fellingu saksóknar sem sett eru í 1. mgr. 56. gr. hgl. og 2. mgr. 113. gr. opl.
Í athugasemdum með frumvarpi til laga um meðferð opinberra mála segir
að í 2. mgr. 113. gr. sé leitast við að setja reglur er veiti ákæruvaldinu hæfi-
legt svigrúm til þess að falla frá saksókn. Heimildum þessum verði þó að
vitaskuld að beita af varúð.20 Af þessum ummælum má draga þá ályktun
að skýra beri skilyrði málsgreinarinnar þröngt. Samkvæmt 5. tölul. 722. gr.
dönsku réttarfarslaganna er heimilt að falla frá saksókn „hvor sagens
gennemførelse vil medføre vanskeligheder, omkostninger eller behand-
lingstider, som ikke står i rimeligt forhold til sagens betydning og den straf,
som i givet fald kan forventes idømt“.21 Sams konar heimild er ekki að
finna í 2. mgr. 113. gr. opl. Það þýðir að niðurfelling saksóknar verður ekki
réttlætt með almennum hagkvæmnis- og réttarfarsrökum hér á landi, einum
og sér, þótt slík rök búi vissulega að baki sumum skilyrðanna í 2. mgr. 113.
gr., t.d. a-, d- og f-liðar. Þau skilyrði eru þó öll bundin við sérstæð tilvik,
öfugt við hina almennu heimild dönsku réttarfarslaganna.

Þau skilyrði, sem er að finna í 1. mgr. 56. gr. hgl. og 2. mgr. 113. gr.
opl., eru flest matskennd. Sem dæmi má nefna skilyrðin í a-lið 2. mgr. 113.
gr. um að brot sé „mjög smávægilegt“ og í c-lið um að brot hafi „valdið
sakborningi sjálfum óvenjulegum þjáningum og málsókn þykir ekki brýn
af almennum refsivörsluástæðum“. Samkvæmt f-lið þessarar málsgreinar
er heimilt að falla frá saksókn „ef sérstaklega stendur á og telja verður að
almannahagmunir krefjist ekki málshöfðunar“, sbr. og niðurlag 2. tölul. 1.
mgr. 56. gr. hgl. þar sem vísað er til almannahagsmuna með sama hætti.

Með því að hafa umrædd ákvæði matskennd hefur löggjafinn eftirlátið
handhöfum ákæruvalds visst svigrúm til þess að leggja mat á það, með til-

19 Viðurlög við afbrotum, bls. 53-55.
20 Alþt. 1989-90, þskj. 896, bls. 3880-3881.
21 Samkvæmt 3. tölul. 721. gr. laganna er heimilt að fella niður mál af sömu ástæðum.
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liti til allra aðstæðna, hvort fallið skuli frá saksókn í stað þess að gefa út
ákæru á hendur sakborningi. Þar af leiðandi er þeim óheimilt að afnema
þetta svigrúm eða takmarka það óhóflega með því að setja sér ítarlegar
reglur um það hvenær falla beri frá saksókn og hvenær ekki. Að hinu leyt-
inu eru þeir sem fyrr segir bundnir af jafnræðisreglu 11. gr. ssl. og verða
því að gæta ákveðins samræmis og jafnræðis þegar þeir notfæra sér þessa
lögbundnu heimild sína. Það að feta veginn milli jafnræðisreglunnar og
reglunnar um skyldubundið mat stjórnvalda getur vissulega verið vanda-
samt í þessum tilvikum.22

Markmið jafnræðisreglna er að tryggja samræmi við túlkun og beitingu
laga. Í samræmi við það ber að leysa úr sambærilegum málum á sambæri-
legan hátt og, eftir atvikum, að leysa úr ólíkum málum á ólíkan hátt.23 Það
að heimila niðurfellingu saksóknar í sumum tilvikum og þar af leiðandi ekki
í öðrum, eins og gert er í 1. mgr. 56. gr. hgl. og 2. mgr. 113. gr. opl., getur
hins vegar falið í sér vissa mismunun í garð þeirra sem hafðir eru fyrir
sökum. Ef maður hefur t.d. gerst sekur um umferðarlagabrot og hann
slasast mikið sjálfur og valdið sér nákomnum dauða eða örkumlun er unnt
að fella niður saksókn gegn honum á grundvelli c-liðar 2. mgr. 113. gr. Hafi
einhver honum óskyldur eða ótengdur einnig beðið bana eða slasast verður
að telja að forsendur séu ekki lengur fyrir hendi til þess að falla frá saksókn
skv. c-lið þar sem það er ekki nægilegt að brot hafi „valdið sakborningi sjálf-
um óvenjulegum þjáningum“, heldur er það jafnframt gert að skilyrði að
málsókn þyki „ekki brýn af almennum refsivörsluástæðum“.24

Þau mál, sem ákærendur fá til úrlausnar, eru svo ólík að engin tvö þeirra
eru nákvæmlega eins. Engir tveir sakborningar og aðstæður þeirra eru
heldur nákvæmlega þær sömu. Sama er að segja um þátt þeirra sem koma
við sögu í sama máli. Það er þó ekki nægilegt að atvik séu að einhverju
leyti frábrugðin til þess að unnt sé, lögum samkvæmt, að falla frá saksókn
í öðru tilfellinu, en gefa út ákæru í hinu, heldur þarf að bera þessi tvö tilvik
saman og kanna hvort sá munur, sem á þeim er, réttlæti þessa mismunandi
niðurstöðu með hliðsjón af áskilnaði 1. mgr. 11. gr. ssl. um samræmi og
jafnræði í lagalegu tilliti.25

Stöku sinnum leikur enginn vafi á því að atvik eru þau sömu og
aðstæður sakborninga sömuleiðis. Ef tveir menn á sama aldri, sem aldrei
hafa gerst brotlegir við lög, brjótast t.d. inn í hús á sama tíma og hafa á

22 Stjórnsýslulögin, bls. 137-138.
23 Litróf jafnræðisreglna, bls. 365.
24 Straffeproces, bls. 37.
25 Litróf jafnræðisreglna, bls. 341-343.
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brott með sér sömu verðmæti bryti það augljóslega gegn jafnræðisregl-
unni ef annar þeirra yrði ákærður, en fallið frá saksókn á hendur hinum.
Í þessu dæmi skiptir ekki máli hvort sakborningarnir hafa framið brotið
saman eða hvor í sínu lagi. Það þarf hins vegar ekki mikið að breytast til
þess að niðurstaðan liggi ekki eins í augum uppi. Ef annar er eldri en hinn
eða hefur lengri sakarferil að baki getur sá munur réttlætt mismunandi
niðurstöðu. Ef brotin eru tvö getur það jafnvel skipt máli í þessu sam-
bandi hvort töluverður tími hefur liðið á milli þess að þau voru framin.26

Þetta síðastnefnda dæmi sýnir að auðveldara er að leiða mál tveggja
sakborninga til lykta á mismunandi vegu, ef þeir hafa framið brot hvor í
sínu lagi, heldur en ef þeir hafa staðið saman að broti. Verður vikið að
því nánar hér á eftir.

Þrátt fyrir að atvik séu frábrugðin og aðstæður sakborninga ólíkar er
ekki þar með sagt að það eitt geti leitt til mismunandi niðurstöðu. Ef fyrir
liggur að tveir menn hafa framið brot og ekkert er því til fyrirstöðu, svo
að séð verði, að þeir verði dæmdir til refsingar ber ákæruvaldinu skylda til
þess að höfða mál nema sérstök heimild sé til þess í lögum að falla frá
saksókn á hendur þeim. Niðurfelling saksóknar verður með öðrum orðum
að vera byggð á lögmætum sjónarmiðum eins og gerð er grein fyrir að fram-
an. Þetta nægir þó ekki vegna þess að tillitið til jafnræðisreglunnar gerir það
að verkum að hún þarf jafnframt að styðjast við frambærileg og málefnaleg
sjónarmið.27

Í 2. mgr. 11. gr. ssl. er svo fyrir mælt að óheimilt sé „að mismuna aðilum
við úrlausn mála á grundvelli sjónarmiða, byggðum á kynferði þeirra, kyn-
þætti, litarhætti, þjóðerni, trúarbrögðum, stjórnmálaskoðunum, þjóðfélags-
stöðu, ætterni eða öðrum sambærilegum ástæðum.“ Ef heimilt væri að
lögum að falla frá saksókn gegn tveimur sakborningum, karli og konu, bryti
það samkvæmt þessu ákvæði gegn jafnræðisreglunni ef ákveðið væri að
gefa  út ákæru á hendur karlinum, en falla frá saksókn á hendur konunni,
að því gefnu að sú ákvörðun væri einvörðungu reist á sjónarmiði um mis-
munandi kynferði þeirra. Ef konan væri þunguð gæti sú staðreynd á hinn
bóginn réttlætt niðurfellingu saksóknar í hennar tilviki, enda væri þar um
að ræða fyllilega málefnalegt sjónarmið.

Eins og áður segir getur verið vandkvæðum bundið að taka ákvörðun

26 Þannig hefur verið talið heimilt að falla frá saksókn á grundvelli f-liðar 2. mgr. 113. gr.
opl. ef langt er liðið síðan brot var framið, án þess þó að sök sé fyrnd, eða ef telja má
að álit manna á verki hafi breyst sökunauti í hag síðan refsiákvæði var sett, sbr. Handbók,
bls. 173.

27 Stjórnsýslulögin, bls. 140-142. Litróf jafnræðisreglna, bls. 343-344.
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um saksókn í máli þar sem fleiri en einn eru grunaðir um refsivert brot,
ekki síst ef um svonefnt hópbrot er að ræða þar sem stór hópur manna
liggur undir grun. Þegar svo stendur á er eðlilegt að fallið sé frá saksókn
á hendur þeim, sem sannanlega hafa átt lítinn hlut að máli, svo sem heim-
ilt er skv. a-lið 2. mgr. 113. gr. opl. Málið vandast hins vegar ef fyrir liggur
að fjöldi manna hefur framið brot, en ekki tekst að upplýsa hver hafi verið
þáttur hvers þeirra í því, sbr. H 1972, 293:

Árið 1970 var sprengd upp stífla í Miðkvísl í Laxá við Mývatn. Fyrir lá
að 65 menn höfðu tekið þátt í verknaðinum, en ekki var upplýst hverj-
ir hefðu átt frumkvæði að honum eða haft forgöngu um hann. Þá kom
heldur ekki fram hver hefði verið þáttur hvers og eins í verkinu. Gefin
var út ákæra á hendur öllum sakborningunum. Voru þeir allir fundnir
sekir og skilorðsbundið dæmdir til þess að greiða sekt.

Þótt sú ákvörðun hafi verið tekin í þetta skipti að gefa út ákæru á hend-
ur öllum sakborningum vaknar sú spurning hvort ákæruvaldinu hefði verið
heimilt að höfða mál gegn sumum þeirra, en öðrum ekki. Því hefur verið
haldið fram að við aðstæður sem þessar brjóti það ekki í bága við jafnræðis-
regluna þótt afráðið sé að velja nokkra sakborninga úr og ákæra þá eina,
svo framarlega sem það sé gert á þann hátt að tilviljun ein ráði því, t.d. með
hlutkesti, hverjir verða fyrir valinu.28 Sem fyrr segir er ekki fyrir hendi heim-
ild til þess í íslenskum lögum að falla frá saksókn af hagkvæmnis- og réttar-
farsástæðum einum saman og því á aðferð sem þessi sér tæplega lagastoð
hér á landi. Þar að auki verður að draga það í efa að hér sé um að ræða
frambærilegt og málefnalegt sjónarmið. Hitt er svo annað mál að við rann-
sókn máls getur verið ómögulegt að hafa upp á öllum þeim sem við brotið
kunna að vera riðnir. Í því tilviki er það að sjálfsögðu ekki brot á jafnræðis-
reglunni þótt allir þekktir sakborningar séu ákærðir.

Þannig stoðar það almennt ekki fyrir þann, sem ákærður hefur verið
fyrir refsivert brot, að benda á aðrir hafi komist upp með að brjóta af sér
án þess að nokkuð hafi verið aðhafst af hálfu yfirvalda.29 Þó getur verið
að um svo augljósa og hróplega mismunun sé að ræða að slíkt teljist vera
brot á jafnræðisreglunni. Það á sér í lagi við þegar um er að ræða
samverknað þar sem fleiri menn eru viðriðnir sama brot.30 Sé mál eins

28 Jo Hov: Påtalemyndighetens organisasjon og kompetanse, 1983, bls. 143.
29 Strafferetspleje I, bls. 187. Þar er m.a. reifaður danskur landsréttardómur, U 1974, 604.

Atvik voru þau að lögreglustjóri í einu umdæmi hafði ákært nokkra menn fyrir brot,
meðan slíkt var ekki gert í öðrum umdæmum vegna sams konar brota. Ákærðu kröfðust
sýknu af þessum sökum, en sú krafa var ekki tekin til greina.

30 Um samverknað er fjallað í riti Jónatans Þórmundssonar: Afbrot og refsiábyrgð I, 1999,
bls. 131 o.áfr.
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þeirra fellt niður eða fallið frá saksókn á hendur honum af sérstökum
ástæðum geta jafnræðissjónarmið réttlætt það að mál annars fái sömu
afgreiðslu séu  skilyrði á annað borð fyrir hendi til þess.31

Sú regla gildir hér á landi og víðast hvar annars staðar í Evrópu að
ákæruvaldinu er óheimilt að semja um það við sakborning hvaða refsingu
hann skuli hljóta þannig að komist verði hjá því að höfða mál gegn honum
fyrir dómi.32 Ef maður játar að hafa framið brot af frjálsum og fúsum vilja
og er reiðubúinn til þess að ljá atbeina sinn við að upplýsa málið er það
án efa frambærileg ástæða, með hliðsjón af 8. tölul. 70. gr. hgl., til þess að
falla frá saksókn á hendur honum séu skilyrði til niðurfellingar saksóknar
á annað borð fyrir hendi. Með tilliti til reglunnar í 2. mgr. 33. gr. opl. um
að ekki megi gefa sakborningi „fyrirheit um ívilnanir eða fríðindi ef hann
meðgangi, enda séu slík fyrirheit ólögleg eða ekki á valdi yfirheyranda að
veita þau“ verða ákærendur að gæta varfærni við að heita sökuðum manni
því að fallið verði frá saksókn á hendur honum gegn því að hann játi brot
sitt. Telja verður reyndar að hvers kyns sammæli af þessu tagi milli ákæru-
valds og sakbornings séu varhugaverð frá sjónarmiði réttaröryggis og jafn-
ræðis, ekki síst ef markmiðið er að ljóstra upp um ætlað brot þriðja
manns.33

2.4. Úrræði til þess að koma í veg fyrir mismunun 
við ákvörðun um saksókn.

Í jafnræðisreglunni felst krafa um að gætt sé samræmis þegar tekin er
ákvörðun um saksókn. Það þjónar að sjálfsögðu því markmiði að vald til

31 Straffeproces, bls. 43-44, þar sem nefnd eru dæmi um þetta úr danskri réttarframkvæmd.
32 Ef brot er minni háttar getur lögreglustjóri að vísu gefið sakborningi kost á að ljúka

máli með greiðslu sektar skv. 115. gr. og 115. gr. a opl. Þótt fallist sé á slíkt boð er
varla um að ræða eiginlegt samkomulag milli ákæruvaldsins og sakbornings enda fara
ekki fram neinar samningaumleitanir milli málsaðila. Hins vegar er slíkt samkomulag
eða sátt milli ákæruvalds og sakbornings (á ensku „plea bargaining“) heimil í
Bandaríkjunum og notuð þar í ríkum mæli til þess að binda enda á mál, sbr. Joshua
Dressler: Understanding Criminal Procedure, 1997, bls. 559 o.áfr.

33 Strafferetspleje I, bls. 202-203. Þar er m.a. reifaður danskur hæstaréttardómur, U 1982,
1027, þar sem ákæruvaldinu var meinað að leiða mann sem vitni er hafði áður gert
samkomulag við bandarísk og dönsk yfirvöld. Þar hafði ákæruvaldið m.a. fallið frá
saksókn á hendur manninum í Danmörku vegna stórfellds fíkniefnabrots gegn því að
hann bæri vitni fyrir dómi í máli sem höfðað hafði verið þar í landi á hendur öðrum
mönnum fyrir sams konar brot. Sjá ennfremur umfjöllun í H 1999, 2927 (2929-31 og
2952-4) um áreiðanleika manns sem vitnis, sem kvaðst hafa gert samkomulag við
lögreglu þess efnis að tiltekið mál á hendur honum yrði fellt niður gegn því að hann
gæfi upplýsingar um fyrirhugaðan innflutning ákærða á fíkniefnum hingað til lands, sbr.
og H 1999, 2271.
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þess að fella niður mál og falla frá saksókn sé á einni hendi. Sú skipan
hefur hins vegar þann augljósa ókost í för með sér að meðferð ákæru-
valdsins yrði þung í vöfum, meira að segja í eins fámennu þjóðfélagi og
því íslenska.

Þegar lög nr. 19/1991 tóku gildi fór ríkissaksóknari með ákæruvald í
nánast öllum meiri háttar málum. Í 112. gr., sbr. 1. mgr. 76. gr. og 1. mgr.
77. gr. laganna var gert ráð fyrir þeirri skipan, sem enn gildir, að
lögreglustjóri fellir niður mál ef hann fer með ákæruvald í því. Á hinn
bóginn var í 4. mgr. 113. gr. mælt svo fyrir að teldi lögreglustjóri að til greina
kæmi að falla frá saksókn skv. b- - f-liðum 2. mgr. skyldi hann senda ríkis-
saksóknara málið með tillögum sínum. Þetta þýddi að lögreglustjóri hafði
því aðeins heimild til þess að falla sjálfur frá saksókn í þeim málum, þar
sem hann fór með ákæruvald, að brot væri „mjög smávægilegt“, sbr. a-lið
sömu málsgreinar. Með nokkurri einföldun má því segja að ríkissaksók-
nari hafi einn haft vald til þess að fella niður saksókn á þessum tíma.

Þetta breyttist með lögum nr. 84/1996. Samkvæmt þeim var ákæruvald
lögreglustjóra ekki einasta rýmkað verulega, heldur var 4. mgr. 113. gr.
einnig breytt í núverandi horf. Þar segir orðrétt: „Í málum þar sem lög-
reglustjóri fer með ákæruvald getur hann fallið frá saksókn. Ef hann telur
ástæðu til að falla frá saksókn skv. 2. mgr. en vafa leika á heimild til þess
skal hann senda ríkissaksóknara málið með tillögum sínum.“ Samhliða var
tekið upp nýtt ákvæði í 2. mgr. 114. gr. opl. þar sem segir að sá, sem ekki
vill una við ákvörðun lögreglustjóra um að fella niður mál eða falla frá
saksókn, geti kært hana til ríkissaksóknara innan eins mánaðar frá því að
honum var tilkynnt um hana.

Engum blöðum er um það að fletta að dregið hefur úr samræmi við
ákvörðun um saksókn frá því, sem áður var, við það að lögreglustjórum
var falið ákæruvald í þeim mæli, sem gert hefur verið, auk þess sem þeim
hefur verið veitt sjálfstæð heimild til þess að falla frá saksókn í þeim málum
þar sem þeir fara með ákæruvald. Það skiptir hins vegar máli frá sjónarmiði
réttaröryggis og gefur um leið færi til þess að samræma vinnubrögð ákæru-
valdsins að unnt er að kæra þessar ákvarðanir lögreglustjóra til ríkis-
saksóknara. Kæruheimildin tryggir þó engan veginn að fulls samræmis sé
gætt því að það er að sjálfsögðu tilviljanakennt hvort ákvörðun um að fella
niður mál eða falla frá saksókn sé kærð.

Þegar um er að ræða niðurfellingu saksóknar, sem orkar iðulega meira
tvímælis en niðurfelling máls, hefur löggjafinn leitast við að auka samræmið
með tvennu móti. Í fyrsta lagi má nefna fyrrgreint ákvæði í síðari málslið
4. mgr. 113. gr. opl. þar sem gert er ráð fyrir að lögreglustjóri felli ekki niður
saksókn upp á sitt einsdæmi, heldur sendi hann ríkissaksóknara málið með
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tillögum sínum, ef hann telur ástæðu til að falla frá saksókn skv. 2. mgr.,
en vafa leika á heimild til þess. Sé misbrestur á því að lögreglustjórar fari
eftir þessu næst að sjálfsögðu ekki sá árangur sem að er stefnt með þessu
ákvæði.

Í öðru lagi var með lögum nr. 84/1996 tekið upp svofellt ákvæði í 3.
mgr. 28. gr. opl.: „Nú hefur lögreglustjóri ákveðið að falla frá saksókn skv.
113. gr., og ber honum þá að tilkynna ríkissaksóknara það. Ef ríkis-
saksóknari telur að ekki hafi verið efni til að falla frá saksókn getur hann,
innan tveggja mánaða frá því að sú ákvörðun var tekin, ákveðið að höfða
mál sjálfur eða lagt fyrir lögreglustjóra að gera það.“ Hafi lögreglustjóri
vikið frá þeirri venju, sem fylgt hefur verið, með því að fella niður saksókn
í tilviki þar sem slíkt hefur ekki tíðkast getur ríkissaksóknari samkvæmt
þessu breytt þeirri ákvörðun. Vegna þess að um er að ræða ívilnandi
ákvörðun vaknar sú spurning hvort ríkissaksóknari yrði bundinn af
ákvörðun lögreglustjóra ef hún hefði verið tilkynnt sakborningi án fyrir-
vara eða tilvísunar til ákvæðisins í 3. mgr. 28. gr., sbr. til hliðsjónar H 1995,
791 (793-4). Hvort sem svo væri virðist það þó vera ljóst af niðurstöðu
Hæstaréttar í H 1998, 2299 (2300) að ákvörðunin yrði bindandi fyrir ákæru-
valdið ef henni hefði ekki verið breytt innan þess tveggja mánaða frests,
sem greindur er í 3. mgr. 28. gr., væntanlega án tillits til þess hvort hún
hefði verið tilkynnt sakborningi.34

Sem æðsta handhafa ákæruvalds ber ríkissaksóknara að leitast við að
samræma vinnubrögð ákærenda eftir því sem kostur er. Í því skyni gefur
hann út almenn fyrirmæli um meðferð ákæruvalds, auk þess sem hann
hefur eftirlit með framkvæmd ákæruvalds hjá lögreglustjórum, eins og segir
í 2. mgr. 27. gr. opl. Þá getur hann skv. 5. mgr. 27. gr. gefið öðrum ákæren-
dum fyrirmæli um einstök mál sem þeim er skylt að hlíta.

Eins og áður segir byggist ákvörðun um niðurfellingu saksóknar yfir-
leitt á mati. Þar af leiðandi eru því takmörk sett hversu langt má ganga í
þá átt að þrengja það svigrúm ákærenda með almennum fyrirmælum. Á
hinn bóginn eru slíkar reglur mjög vel til þess fallnar að auka samræmi og
tryggja þar með jafnræði sakborninga. Einkum á það við um afgreiðslu á
minni háttar brotum sem koma til kasta ákæruvaldsins í stórum stíl. Hér
verður því sem oft endranær að þræða hinn gullna meðalveg þar sem litið
er til beggja átta. Það er t.d. ljóst að ekki má ganga svo langt í átt til sam-

34 Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu í því máli að ákæruvaldið væri bundið af
ákvörðun um niðurfellingu máls skv. 112. gr. opl., jafnvel þótt hún hefði ekki verið
tilkynnt sakborningi, svo sem skylt er skv. 1. mgr. 114. gr. laganna.
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ræmingar að leggja bann við því í eitt skipti fyrir öll að fallið sé frá saksókn
á grundvelli tiltekinnar lagaheimildar.35 Aftur á móti er líklega ekkert því
til fyrirstöðu að mælt sé svo fyrir að ávallt skuli ákært út af nánar tilgrein-
dum brotum eða að minnsta kosti skuli lögreglustjórar undantekningalaust
senda slík mál til ríkissaksóknara telji þeir ástæðu til þess að falla frá
saksókn.

Í samræmi við heimildina í 2. mgr. 27. gr. opl. hefur ríkissaksóknari gefið
út almenn fyrirmæli um meðferð ákæruvalds þegar um er að ræða einstaka
brotaflokka. Sem dæmi má nefna fyrirmæli/leiðbeiningar nr. 1/2001 um
afgreiðslu á málum vegna þjófnaðar í verslun. Samkvæmt þeim er gert ráð
fyrir að fallið sé frá saksókn skv. a- og f-liðum 2. mgr. 113. gr. opl. við fyrsta
brot, enda liggi fyrir játning, auk þess sem ákæru verði frestað við annað
brot þegar í hlut eigi sakborningar á aldrinum 15-17 ára. Síðan segir orðrétt:
„Ef brot er óverulegt og persónulegar aðstæður kærða jafnframt sérstakar
er unnt að falla frá saksókn eða ljúka máli með ákærufrestun, allt eftir
atvikum, þótt þar með sé vikið frá ofangreindum leiðbeiningum.“ Fyrir-
mæli sem þessi eru í fyllsta máta eðlileg. Þau stuðla að samræmdri fram-
kvæmd ákæruvalds um allt land á því sviði, sem þau taka til, auk þess sem
ákærendum er veitt svigrúm til þess að víkja frá þeim leiðbeiningarreglum,
sem þar koma fram, ef atvik eru sérstök.

Handhafar ákæruvalds hafa þýðingarmiklu hlutverki að gegna í réttar-
ríki, á sama hátt og handhafar dómsvalds. Í nýlegri grein í Tímariti lög-
fræðinga færir Sigurður Líndal rök fyrir því að dómstólarnir séu lýð-
ræðislegar stofnanir, m.a. vegna þess að dómarar rökstyðji niðurstöðu sína
og leggi hana síðan fyrir almenningssjónir, bæði lærða og leika.36 Þótt stofn-
anir ákæruvalds á borð við embætti ríkissaksóknara starfi ekki fyrir opnum
tjöldum eins og dómstólar er engu að síður mikilvægt að ákærendur geri
grein fyrir störfum sínum opinberlega, ekki aðeins með því að gefa út opin-
berar ákærur, heldur einnig með því að rökstyðja aðrar ákvarðanir sínar, sem
binda enda á mál, og kunngera þær aðilum máls, sbr. 1. mgr. 114. gr. opl.

Þá ber sérstaklega að fagna því framtaki ríkissaksóknara að gefa út  árs-
skýrslu um störf sín og annarra ákærenda. Fyrsta skýrsla þeirrar tegundar
leit dagsins ljós í haust og er þar gerð grein fyrir starfsemi ákæruvaldsins
á árinu 2001. Í formála ríkissaksóknara kemur fram að stefnt sé að því að
gefa slíka skýrslu út árlega.37 Þótt margvíslegar og fróðlegar upplýsingar

35 Jens Garde: Forvaltningsret, Almindelige emner, 1997, bls. 221-223.
36 Sigurður Líndal: Um lagasetningarvald dómstóla, Tímarit lögfræðinga 2002, 2. hefti,

bls. 125-126.
37 Ársskýrsla ríkissaksóknara 2001, bls. 5.
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sé að finna í þessari fyrstu skýrslu er það galli á henni, að dómi þess sem
þetta ritar, að þar sé ekki gerð nánari grein fyrir þeim málum þar sem fallið
var frá saksókn af hálfu ríkissaksóknara, en þau voru alls 12 talsins á árinu
2001, ef talin eru með þau tvö tilvik þar sem ákæru var frestað skilorðs-
bundið.38 Slík greinargerð, svo og almenn umfjöllun um niðurfellingu mála
og saksóknar að öðru leyti, væri til þess fallin að auka samræmi í vinnu-
brögðum á þessu sviði.39 Um leið væri eytt óþarfa tortryggni meðal
almennings sem kann að vakna þegar það fréttist að fallið hafi verið frá
saksókn í máli, sem fjallað hefur verið um opinberlega, eins og átti sér stað
á síðasta ári er máli fyrrverandi forstöðumanns þjóðmenningarhússins lauk
með niðurfellingu saksóknar. Síðast en ekki síst myndi það gera fræðilega
umfjöllun um þennan þátt ákæruvaldsins auðveldari ef einstök mál væru
þannig reifuð á opinberum vettvangi.

Eins og áður hefur verið bent á er ákvörðun um niðurfellingu máls eða
saksóknar skv. 112. og 113. gr. opl. afdrifaríkari en ákvörðun um að höfða
mál fyrir þá sök  að um er að ræða endanlega afgreiðslu máls af hálfu
ákæruvaldsins, sem ekki verður breytt, nema hugsanlega að ósk sakborn-
ings sjálfs. Hins vegar kann að vera að aðrir, sem eiga hlut að máli, sætti
sig ekki við hana og telji t.d. að brotið hafi verið gegn jafnræðisreglunni
með því fella niður mál eða falla frá saksókn í stað þess að gefa út ákæru.
Þá er ekki útilokað að slík ákvörðun sé fjarstæð frá sjónarhóli almanna-
valdsins. Til þess að koma í veg fyrir að endi verði bundinn á mál með
þvílíkum ætti er að finna svofellt ákvæði í 2. mgr. 26. gr. opl: „Nú telur
dómsmálaráðherra að ákvörðun um að fella niður mál, þar á meðal skv. 2.
mgr. 114. gr., sé lögum andstæð eða fjarstæð að öðru leyti, og getur hann
þá lagt til við forseta Íslands að ákvörðunin skuli felld úr gildi. Í því tilviki
setur dómsmálaráðherra sérstakan saksóknara til að fara með málið.“ Með
þessu móti er ráðherra veitt heimild til þess að grípa í taumana í algjörum
undantekningartilvikum, þó aðeins á þann veg að ákvörðun um að fella
niður mál eða falla frá saksókn verði felld úr gildi. Á hinn bóginn nær heim-
ildin ekki til þess að fella úr gildi ákvörðun um að mál skuli höfðað, enda
eiga dómstólarnir þá síðasta orðið.40 Frá því að heimild þessi var tekin upp

38 Ársskýrsla, bls. 18-19.
39 Í ársskýrslu danska ríkissaksóknarans, Anklagemyndighedens årsberetning, var á árabil-

inu 1973-1992 að finna greinargerð um mál þar sem fallið hafði verið frá saksókn. Því
var síðan hætt frá og með árinu 1993 vegna þess að í kjölfar rýmkunar á ákæruvaldi
lögreglustjóra, sem þá tók gildi, koma nánast engin mál til kasta ríkissaksóknara þar
sem ástæða er til að falla frá saksókn, heldur eru þau mál leidd til lykta af héraðssak-
sóknurum, sbr. Anklagemyndighedens årsberetning 1992, bls. 90-91.

40 Alþt. 1989-90, þskj. 896, bls. 3873.
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í lög, með lögum nr. 19/1991, hefur henni aldrei verið beitt, en tilvist
hennar ein veitir ákæruvaldinu sjálfsagt og ótvírætt aðhald.

Samkvæmt 1. mgr. 2. gr. laga nr. 85/1997 um umboðsmann Alþingis
er hlutverk hans að hafa í umboði Alþingis eftirlit með stjórnsýslu ríkis og
sveitarfélaga og tryggja rétt borgaranna gagnvart stjórnvöldum landsins.
Orðrétt segir í síðari málslið málsgreinarinnar: „Skal hann gæta þess að jafn-
ræði sé í heiðri haft í stjórnsýslunni og að hún fari að öðru leyti fram í
samræmi við lög og vandaða stjórnsýsluhætti.„  Umboðsmaður hefur sam-
kvæmt þessu eftirlit handhöfum ákæruvalds, þ. á m. að þeir virði jafn-
ræðisregluna í störfum sínum. Gerir hann það ýmist vegna kvartana, er
honum berast, eða að eigin frumkvæði. Frá því að embætti umboðsmanns
var sett á stofn hefur umboðsmaður nokkrum sinnum fjallað um mál, sem
hafa verið til meðferðar hjá ákærualdinu, svo og um starfshætti ákærenda
almennt, sbr. t.d. SUA 1990, 129, SUA 1991, 68, 71 og 75, SUA 1992, 323,
SUA 1993, 126, SUA 1994, 73 og SUA 1996, 278. Ekki er vikið sérstak-
lega að jafnræðisreglunni í neinu þessara álita.

Þess hefur áður verið getið að niðurfelling saksóknar skv. 113. gr. opl.
þýðir að ákæruvaldið hefur áður komist að þeirri niðurstöðu að sakborn-
ingur sé sekur. Þar eð þess er ekki krafist að fyrir liggi samþykki hins sakaða
manns vaknar sú spurning hvort hann geti borið þessa ákvörðun ákæranda
undir dómstóla vegna þess að það getur verið erfitt fyrir hann að una
þessari niðurstöðu. Samkvæmt 71. gr. norsku laganna um meðferð
sakamála getur sakborningur krafist þess, þegar fallið hefur verið frá
saksókn á hendur honum, að ákæruvaldið leggi mál hans fyrir dóm nema
það sé látið niður falla.41 Ekki er gert ráð fyrir þeim möguleika í lögum um
meðferð opinberra mála að sakborningur geti krafist þess að dómsmál sé
höfðað gegn honum við þessar aðstæður eða hann geti sjálfur höfðað mál
til ógildingar þeirri ákvörðun að fallið sé frá saksókn á hendur honum. Þrátt
fyrir það verður að telja eðlilegt, með vísun til 2. mgr. 70. gr. stjskr., svo
og 60. gr. og 1. mgr. 70. gr. hennar, að önnur hvor þessi leið sé honum
fær, jafnvel báðar.42 Ennfemur styðst sú ályktun við niðurstöðu Hæstaréttar
í H 1993, 1475 sem gerð er grein fyrir í kafla 2.2. að framan.

Sé opinbert mál höfðað með útgáfu ákæru hafa dómstólarnir  takmark-
aða möguleika á því að rétta hlut ákærða, þótt hann telji sig misrétti beitt-
an í samanburði við aðra, sem ekki hafa verið ákærðir, hvort sem er í sama
máli eða öðrum málum. Ef ákært hefur verið að ósekju má að sjálfsögðu
ganga út frá því að ákærði verði sýknaður og allur sakarkostnaður felldur

41 Sjá nánar Johs. Andenæs: Norsk straffeprosess, 1. bindi, 1999, bls. 303.
42 Saklaus uns sekt er sönnuð, bls.126.
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á ríkið skv. 1. mgr. 166. gr. opl. Hins vegar er ekki gert ráð fyrir því í XXI.
kafla opl. þar sem mælt er fyrir um bætur til handa sakborningi að skaða-
bótaskylda stofnist við það eitt að ákæra hafi verið gefin út á hendur manni
og hann síðan sýknaður fyrir dómi. Auðvitað er ekki útilokað að útgáfa
ákærunnar hafi verið svo fráleit, vegna þess t.d. að ákærði hafi augljóslega
verið saklaus, að til greina komi að ákærandi hafi bakað sér refsiábyrgð skv.
XIV. kafla hgl. með ákvörðun sinni. Það hefði þá í för með sér bótaskyldu
fyrir hann eða ríkið eftir almennum skaðabótareglum.43

Þegar framangreindum tilvikum sleppir og ákærði hefur, að mati dóm-
enda, gerst sekur um þá háttsemi, sem hann er ákærður fyrir, má segja að
hendur þeirra séu bundnar.44 Það leiðir af þeirri verkaskiptingu sem nú ríkir
hér á landi milli stjórnvalda og dómstóla eins og í flestum öðrum réttar-
ríkjum nutímans. Sú skipan er í því fólgin að ákæruvaldið, sem tilheyrir
framvæmdarvaldinu, fer með vald til þess að gefa út ákæru og dómarar hafa
aftur vald til þess að dæma í málum þeirra sem ákærðir eru. Það þýðir að
þeir hafa ekki vald til þess að gefa sjálfir út ákæru í sakamálum.45 

Þess ber þó að geta að skv. 4. mgr. 122. gr. opl. hefur dómari heimild
til þess að vísa máli frá dómi ef hann telur svo bersýnilega annmarka á því
að ekki verði bætt úr þeim undir rekstri málsins. Ef augljósri mismunun
hefði verið beitt við útgáfu ákæru með því t.d. að ákæra aðeins einn sak-
borninga, en ekki aðra þótt eins væri ástatt um þá, væri mögulegt fyrir
dómara, með hliðsjón af jafnræðisreglunni, að vísa máli frá dómi vegna
vanreifunar þannig að færi gæfist á að falla frá saksókn á hendur þeim, sem
ákærður var, eða gefa eftir atvikum út ákæru að nýju.

Loks getur komið fyrir að ákæra sé gefin út á hendur sakborningi þótt
áður hafi verið fallið frá saksókn gegn honum eða mál hans verið fellt niður
svo að skuldbindandi sé fyrir ákæruvaldið. Þegar svo stendur á hefur
Hæstiréttur sem fyrr segir vísað slíkum málum frá dómi, sbr. H 1995, 791,
H 1997, 1890 og H 1998, 2299.

43 Strafferetspleje I, bls. 186-187. Sjá ennfremur ummæli Hæstaréttar í H 29. nóvember
2001 í máli nr. 178/2001.

44 Strafferetspleje I, bls. 187. Norsk straffeprosess, bls. 277-278.
45 Dómstólar hafa heldur ekki vald til þess að fella niður saksókn, hvorki áður en ákært

hefur verið eða eftir að það hefur verið gert, sbr. H 1958, 534.
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III. Á ákæruvaldið að njóta jafnræðis 
á við ákærða fyrir dómi? 

Eftir að leitast hefur verið við að gera grein fyrir skyldu ákæruvaldsins
til þess að gæta jafnræðis gagnvart sakborningum, er rétt að snúa við
blaðinu og velta fyrir sér spurningunni: Á ákæruvaldið rétt á því, fyrst og
fremst í þágu almannahagsmuna, að njóta jafnræðis á við ákærða (og verj-
anda hans) fyrir dómi?

3.1. Hvernig horfir reglan um jafnræði 
málsaðila við í sakamálum? 

Eitt af því, sem greinir opinber mál frá einkamálum, er að aðstaða aðila
í sakamáli er frábrugðin því sem gerist í einkamáli. Sóknaraðilinn er ávallt
handhafi ákæruvalds meðan varnaraðilinn er yfirleitt einstaklingur sem í
mörgum tilvikum stendur höllum fæti í samfélaginu. Í því skyni að rétta
hlut hans og koma í veg fyrir að hann verði saklaus dæmdur sekur er honum
búið margþætt réttarfarshagræði. Það er því ekki hægt að segja að fullt jafn-
ræði ríki milli aðila í opinberu máli á sama hátt og í einkamáli.

Þrátt fyrir það er gert ráð fyrir því í íslensku sakamálaréttarfari að aðilar
að opinberu máli komi fram sem sjálfstæðir málsaðilar eins og í einkamáli
og jafnræði sé með þeim ef frá er talin mismunandi staða þeirra í réttar-
farslegu tilliti. Samkvæmt því eru aðilar sakamáls jafn réttháir fyrir dómara
og má hann á hvorugan þeirra halla undir rekstri málsins.46 Þessi megin-
regla er m.a. leidd af fyrirmælum 1. mgr. 70. gr. stjskr. eins og gerð er grein
fyrir í kafla 1.2. að framan. Segja má að hún hafi verið staðfest með eftir-
greindum ummælum Hæstaréttar í Í H 1993, 69:

„Í endurriti þinghalds 11. janúar 1993 kemur fram, að verjanda ákærða
voru fyrst afhent gögn málsins, þá er hann mætti til þinghaldsins. Þrátt
fyrir þetta var þinghaldinu fram haldið, án þess að verjanda væri gefinn
kostur á að fá frest til að kynna sér gögnin, en mál þetta er umfangsmik-
ið. Er þetta athugavert, enda ber að gæta þess vandlega, að aðilar séu
sem jafnast settir fyrir dómi.“

Í þetta skipti var brotinn réttur á verjanda ákærða eins og algengast
hlýtur að vera, sé brotið gegn jafnræðisreglunni á annað borð, vegna þess
m.a. að gögn í opinberu máli eru oftast nær lögð fram af hálfu ákæru-

46 Meginreglur opinbers réttarfars, bls. 13-15.
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valdsins, stundum að kröfu dómara ellegar ákærða eða verjanda hans, sbr.
t.d. 3. mgr. 128. gr. opl. Engu að síður vekur það athygli að Hæstiréttur
skuli ganga út frá því í dómi sínum að báðir aðilar, ákærandi og verjandi,
eigi að njóta jafnræðis fyrir dómi, sbr. orðin „enda ber að gæta þess vand-
lega, að aðilar séu sem jafnast settir fyrir dómi.“ Sama viðhorf kemur fram
í H 1997, 11 þar sem segir orðrétt:

„Af því má meðal annars ráða, að héraðsdómari hafi ekki tekið tillit
til lokamálsliðar 2. mgr. 128. gr. laga nr. 19/1991, þegar hann kynnti
málflytjendum ráðagerðir um tíma til aðalmeðferðar málsins, áður en
það var þingfest. Verður einnig að fallast á með málflytjendum, að
héraðsdómari hafi engan veginn ætlað þeim viðunandi frest til
undirbúnings málsmeðferðar, svo sem varnaraðila er meðal annars
áskilinn í b-lið 3. mgr. 6. gr. samnings um verndun mannréttinda og
mannfrelsis, sbr. lög nr. 62/1994 um Mannréttindasáttmála Evrópu.“

Þótt reglan um jafnræði aðila fyrir dómi sé langt því frá undantekninga-
laus í sakamálaréttarfari ber dómendum að hafa hana að leiðarljósi þegar
þeir leysa úr álitaefnum um réttarstöðu aðila í opinberum málum, sbr. t.d.
H 1997, 3231.

3.2. Nýtur ákæruvaldið í raun jafnræðis 
á við ákærða fyrir dómi?

Í sakamálaréttarfari er lögð rík áhersla á að leiða hið sanna í ljós í hverju
máli vegna þess að það brýtur freklega í bága við réttarvitund almennings
ef saklaus maður er dæmdur til þess að þola refsingu og refsikennd viður-
lög. Með því að upplýsa mál er þó ekki einasta stefnt að því að koma í veg
fyrir að saklausir menn verði dæmdir sekir, heldur jafnframt að þeir, sem
sekir eru, verði beittir lögmæltum viðurlögum.47

Það að ákæruvaldið skuli njóta jafnræðis á við ákærða eða verjanda hans
fyrir dómi styðst ekki síst þetta síðarnefnda sjónarmið. Ef hallað væri meira
á ákæruvaldið en lög gera ráð fyrir er líklegt að færri af þeim, sem raun-
verulega hafa gerst sekir um refsiverð brot, verði fundnir sekir og beittir
lögmæltum viðurlögum. Þar með er ekki aðeins verið að brjóta gegn þeim
almannahagsmunum, sem búa að baki refsivörslukerfinu, heldur og gegn
öðrum hagsmunum, sem í húfi eru, þ. á m. hagsmunum brotaþola.

Ekkert bendir til annars en jafnræðisreglan sé almennt virt af dóm-
stólum landsins þegar ákæruvaldið er annars vegar. sbr. t.d. H 1995, 1270,
H 1997, 3239 og H 5. febrúar 2002 í máli nr. 45/2002. Á hitt ber hins vegar
að líta að með tilkomu vandaðri málsmeðferðar vegna aukins tillits til réttar-

47 Meginreglur opinbers réttarfars, bls. 11-13. Straffeproces, bls. 16-17.
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öryggis sakbornings er sú hætta fyrir hendi að hallað verði á ákæruvaldið
undir rekstri máls og þar með raskað því jafnræði sem ríkja þarf milli máls-
aðila.

Sem dæmi má nefna mál það sem dæmt var í Hæstarétti haustið 1999
þar sem faðir var sýknaður af ákæru um að að hafa misnotað dóttur sína
kynferðislega, sbr. H 1999, 3870. Í þessu máli var þremur sérfræðingum
falið að rannsaka brotaþola áður en málið var dæmt öðru sinni í héraði.
Álitsgerðir þeirra voru síðan lagðar fyrir dóm. Ekki kemur fram í héraðs-
dómi að ákæruvaldið hafi gert það, en ganga verður út frá því sem vísu,
sbr. 3. mgr. 128. gr. opl. Sérfræðingarnir komu síðan allir fyrir dóm og
svöruðu spurningum um álitsgerðirnar og skyld atriði. Eftir að héraðsdómi,
þar sem ákærði var fundinn sekur af meirihluta dómenda, var áfrýjað til
Hæstaréttar lagði verjandi ákærða fram þrjú ný sérfræðiálit. Enginn þessara
sérfræðinga kom fyrir dóm til þess að svara spurningum um álitin. Með
því móti og vegna þess að meirihluti Hæstaréttar vísaði til álits eins þeirra
til stuðnings þeirri niðurstöðu sinni að sýkna bæri ákærða var ákæruvald-
inu ekki gert jafn hátt undir höfði við meðferð málsins og ákærða.48

Úr því að mikill vafi lék á um sönnun og Hæstiréttur taldi álit umrædds
sérfræðings vega eins þungt og raun bar vitni um, átti rétturinn, með vísun
til 2. mgr. 156. gr. opl., að hlutast til um að sérfræðingurinn kæmi fyrir
héraðsdóm eða réttinn sjálfan. Síðarnefnda leiðin hefði verið eðlilegri í ljósi
heimildarákvæðisins í 3. mgr. 157. gr. opl. og H 21. febrúar 2002 í máli nr.
11/2001, en þar var þessari heimild beitt í fyrsta sinn.

Í því máli hafði ákærði tvívegis verið sýknaður af ákæru um kynferðis-
brot af héraðsdómi. Hæstiréttur var augljóslega ekki sáttur við þau mála-
lok og ákvað að ákærði skyldi gefa skýrslu þar fyrir dómi í samræmi við
meginregluna um milliliðalausa sönnunarfærslu sem styðst m.a. við fyrir-
mælin um réttláta málsmeðferð í 1. mgr. 70. gr. stjskr. Í kjölfarið var hann
fundinn sekur af Hæstarétti. Þessi málsmeðferð var einkar vönduð og í alla
staði til fyrirmyndar.

Viðhorfið er aftur á móti annað ef ákærði hefur verið fundinn sekur
af héraðdómi og til greina kemur að sýkna hann fyrir Hæstarétti. Sú megin-
regla að sönnunarfærslan skuli vera bein og milliliðalaus gildir að vísu um
meðferð málsins fyrir æðra dómi, sbr. 1. mgr. 48. gr. og 4. mgr. 159. gr.
opl., en hún styðst ekki að sama skapi við 1. mgr. 70. gr. stjskr. þar sem
eingöngu er mælt fyrir um rétt sakaðs manns. Væntanlega af þeim sökum
hefur ekki þótt ástæða til þess að taka skýrslu af ákærða fyrir Hæstarétti

48 Eiríkur Tómasson: „Allt orkar tvímælis þá er gjört er“, Úlfljótur 2000, 4. tbl., bls. 605-
606.
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ef hann hefur verið dæmdur sekur í héraði, og, eftir atvikum, af brotaþola
og öðrum vitnum, jafnvel þótt verulegur vafi leiki á um sönnun, sbr. t.d.
H 10. október 2002 í máli nr. 182/2002. Í því máli var ákærði m.a. sakfelld-
ur fyrir tilraun til nauðgunar í héraði. Meirihluti Hæstaréttar (þrír dómarar
af fimm) sýknaði hann hins vegar af þessum hluta ákærunnar meðan
minnihutinn (tveir dómarar) vildi staðfesta niðurstöðu héraðsdóms.

Með fyrirmælum 2. mgr. 70. gr. stjskr. um að hver sá, sem borinn er
sökum um refsiverða háttsemi, skuli talinn saklaus þar til sekt hans hefur
verið sönnuð hefur stjórnarskrárgjafinn tekið það sjónarmið, að forðast
beri að saklausir menn verði dæmdir sekir, fram yfir það sjónarmið að þeir,
sem sekir eru, verði beittir lögmæltum viðurlögum. Þetta þýðir með öðrum
orðum að sönnunarbyrðin um sekt sakbornings hvílir á ákæruvaldinu og
þar með að skýra ber allan vafa um sök hans honum í hag, sbr. 45. gr. opl.
Ef gengið er lengra í þessa átt og ákærða gert enn hærra undir höfði en
ákæruvaldinu þegar um er að ræða sönnun í opinberum málum, með því
t.d. að gera sönnunarfærsluna vandaðri þegar hagsmunir ákærða eru í húfi,
er hætt við því að þeim tilvikum fjölgi þar sem þeir, sem raunverulega hafa
gerst sekir um refsiverð brot, verða sýknaðir. Sú þróun getur engan veginn
talist æskileg.
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Hvert á að vera skipulag 
ákæruvalds hér á landi?

Bogi Nilsson

I. Ákærureglan.

Réttarfar í refsimálum hér á landi er m.a. byggt á svonefndri ákærureglu.
Samkvæmt ákærureglunni er það ákærandi en ekki dómari sem hefur frum-
kvæði að rannsókn á ætlaðri refsiverðri háttsemi og leggur sakarefnið fyrir
dómstól til úrlausnar með ákæru. Dómari heldur hins vegar að sér höndum
og bíður átekta þangað til ákærandi hefur lagt sakarefnið fyrir hann með
viðeigandi hætti. Hlutverki ákæranda við meðferð máls lýkur þó ekki við
framlagningu sakarefnis fyrir dómara með ákæru. Ákæranda ber skylda til
að sækja dómþing sem haldin verða í málinu, fylgja málinu þar eftir og
annast sókn þess. Sinni ákærandi ekki þeirri skyldu má ætla að málinu verði
vísað frá dóminum. „Nemo judex sine actore.“

Það var fyrst við gildistöku laga nr. 19/1991 um meðferð opinberra
mála þann 1. júlí 1992 að ákærureglan var að fullu lögfest hér á landi. Fram
eftir síðustu öld höfðu dómarar frumkvæði að rannsóknum refsimála og
gátu í ýmsum tilvikum tekið ákvörðun um málshöfðun. Þá var sókn ekki
flutt af hálfu ákæruvaldsins nema í hinum alvarlegustu málum þannig að
venjulega annaðist dómari þátt ákæruvaldsins í dómsmeðferðinni. Var
dómsvald og ákæruvald þannig að nokkru leyti á sömu hendi þótt dóms-
málaráðherra og síðar ríkissaksóknari hafi verið æðstu handhafar ákæru-
valds. Ákvæði í fyrstu heildarlögum um meðferð opinberra mála nr.
27/1951 bera þessu gamla fyrirkomulagi glöggt vitni1 þótt jafnframt megi
segja að með þeim lögum hafi verið mörkuð sú stefna að skilja bæri að
dómsvald og ákæruvald. Nokkur skref voru stigin í aðskilnaðarátt með
breyttum lögum um meðferð opinberra mála2 áður en fullur aðskilnaður

1 Ákvæði í XIV. kafli laga nr. 27/1951 um málshöfðunarheimild dómara og ákvæði í XV.
kafla sömu laga um flutning mála fyrir héraðsdómi.

2 Heildarlög um meðferð opinberra mála: Nr. 82/1961 síðan lög nr. 73/1973 og loks
nr. 74/1974. Sjá lög nr. 107/1976, breyting á lögum nr. 74/1974. Málshöfðunarheimild
dómara felld niður o.fl. breytingar gerðar.
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dómsvalds og ákæruvalds var gerður með lögum nr. 19/1991 jafnframt því
sem ákærureglan var staðfest eins og áður sagði.

II. Ákæruvald.

Í refsiréttarfari okkar gildir sú grundvallarregla að hið opinbera eða
ríkisvaldið er sóknaraðili í refsimálum. „Sérhver refsiverður verknaður skal
sæta opinberri ákæru, nema annað sé sérstaklega ákveðið í lögum.“3 Nægir
að benda á ákvæði í XXV. kafla hegningarlaga um ærumeiðingar og brot
gegn friðhelgi einkalífs sem dæmi um undantekningu frá grunnreglunni.4
Í greinargerð með frumvarpi til hegningarlaga er aðild ríkisvaldsins að
refsimálum studd þeim rökum að „[þ]ar eð refsingu er beitt vegna hags-
muna þjóðfélagsins í heild, er hér, eins og áður, fylgt þeirri aðalreglu, að
refsimál sæti skilyrðislausri opinberri ákæru.“5

Á tímum þjóðveldisins var öldin hins vegar önnur og þá aðalreglan að
sá sem misgert var við réði því hvort hann gerði reka að broti. Talsverð
umræða hefur verið á síðustu misserum og árum um réttindi og réttarstöðu
brotaþola í refsimálum og í umræðunni hefur verið vikið að því álitaefni
hvort sá sem misgert er við með broti skuli njóta réttar aðila við meðferð
máls6. Hér á landi hefur verið lögð áhersla á bætta réttarstöðu brotaþola
svo sem breytingar á réttarfarslöggjöfinni vitna um7, en ekki hefur þó verið
vikið frá meginreglunni um að ríkisvaldið eitt annist sókn opinberra
refsimála.

Hugtakið ákæruvald er hvergi skilgreint í lögum en í Lögbókinni þinni8
er að finna eftirfarandi skilgreiningu: „Ákæruvald merkir rétt og skyldu
handhafa ríkisvalds til aðgerða og að jafnaði að koma á framfæri við
dómstóla kröfu um viðurlög við refsiverðri hegðun. Hugtakið er einnig
notað um þann aðila sem hefur þetta vald.“ Þessi skilgreining á hugtakinu
ákæruvald tekur mið af þeirri staðreynd að hið opinbera, ríkisvaldið, fer
með aðild refsimála og er skilgreiningin góðra gjalda verð. Bæta má því
við hana að þegar hugtakið er notað um þann eða þá aðila sem fara með

3 24. gr. almennra hegningarlaga  nr. 19/1940 (hegningarlaga).
4 Sjá t.d. 3. mgr. 242. gr. hegningarlaga.
5 Safn greinargerða við hegningarlög, Úlfljótur 1989, bls. 16.
6 Sjá t.d. Mellom tvekamp og inkvisisjon, Anne Robberstad, Oslo 1999.
7 Lög nr. 36/1999.
8 Lögbókin þín, Björn Þ. Guðmundsson, Reykjavík 1989, bls. 41.
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ákæruvald9 er það venjulega notað með ákveðnum greini10, þ.e.a.s. rætt er
um ákæruvaldið á Íslandi o.s.frv. Til frekari skýringar á hvað ákæruvald
felur í sér þykir þó ástæða til að fara nokkrum orðum um hlutverk ákæru-
valdsins eða ákærenda m.a. með hliðsjón af ýmsum ákvæðum laga um
meðferð opinberra mála.

III. Hlutverk ákæruvaldsins eða ákærenda.

Ákærendur fara með ákæruvald, opinbert vald sem leitast er við að skil-
greina hér að framan, og hafa það hlutverk að tryggja, fyrir hönd sam-
félagsins og í almannaþágu, að þeir sem afbrot fremja verði beittir lögmælt-
um viðurlögum. Í starfi sínu ber ákærendum að taka tillit til réttinda hvers
einstaklings og stuðla að skilvirkni refsivörslukerfisins.11

Með því að fara yfir öll ákvæði í lögum um meðferð opinberra mála og
önnur lagaákvæði sem að einhverju leyti kveða á um meðferð refsimála má
ráða hvert megin hlutverk ákæruvaldsins er. Í hnotskurn má lýsa því með
eftirfarandi hætti.

1. Ákæruvaldið tekur ákvörðun um hvort opinber rannsókn sem
lögreglan framkvæmir skuli fara fram eða ekki. Ber að hafa í huga að ekki
á að hefjast handa um opinbera rannsókn nema rökstuddur grunur sé
kominn fram um að refsiverð háttsemi, sem á undir ákæruvaldið, hafi verið
drýgð.

2. Ákæruvaldinu er rétt að leiðbeina lögreglumönnum um framkvæmd
rannsókna og gefa fyrirmæli um framkvæmd þeirra eftir því sem þörf kann
að vera á. Ber ákærendum að tryggja að fylgt sé fyrirmælum laga um rann-
sóknir mála og að gætt sé grundvallarmannréttinda við rannsóknir.

3. Ákæruvaldinu ber að sjá til þess að brotaþoli njóti viðeigandi aðstoðar
og fái þær upplýsingar um réttindi sín og réttarstöðu sem honum ber lögum
samkvæmt.

4. Ákæruvaldið tekur ákvörðun um hvort mál verður höfðað eða ekki.
Höfða ber mál fyrir dómstóli til refsingar ef það sem fram er komið

9 1. mgr. 25. gr. laga um meðferð opinberra mála nr. 19/1991 með síðari breytingum:
„Með ákæruvald fara ríkissaksóknari og lögreglustjórar, þar á meðal ríkislögreglustjóri.“

10 Sjá t.d. 1. mgr. 25. gr. hegningarlaga: „Beri ekki að höfða mál af hálfu opinbera ákæru-
valdsins út af broti, .......“

11 Sbr. 1. atriði í tilmælum ráherranefndar Evrópuráðsins nr. Rec(2000)19, dags. 6. október
2000, The Role of Public Prosecution in the Criminal Justice System.
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við rannsókn er talið vera nægjanlegt eða líklegt til sakfellis en láta ella við
svo búið standa. Er þetta meginregla sem fylgja skal. Áður en ákærandi
tekur ákvörðun ber honum að kanna gögn máls vandlega og leggja hlut-
lægt mat á stöðuna með þá reglu að leiðarljósi að sækja skal þá til sakar
sem ákærandi telur að hafi gerst sekir um brot gegn refsilögum en aðra ekki.

Að uppfylltum ákveðnum skilyrðum má ljúka ýmsum minniháttar
málum, einkum brotum á umferðarlögum, með lögreglustjórasátt.

Ákæruvaldið hefur takmarkaða heimild, sem beita ber af einstakri
varfærni, til að falla frá saksókn í máli án skilyrða þótt talið sé að framkomin
gögn muni nægja til þess að sakfella sakborning í máli sem höfðað yrði á
hendur honum.12

Ákæruvaldið hefur takmarkaða heimild til þess að fresta um tiltekinn
tíma ákæru til refsingar út af broti sem sakborningur hefur játað að hafa
framið.13

5. Ákæruvaldið annast sókn þeirra mála sem það hefur höfðað fyrir
dómstólum til refsingar. Ákæruvaldið getur kært ákvarðanir eða úrskurði
héraðsdómstóla í málum sem það á aðild að og áfrýjað dómum þeirra til
Hæstaréttar og ber að annast sókn málsins þar fyrir dómi.14

4. Ákæruvaldið sér um að dómar héraðsdómstólanna berist fangelsis-
yfirvöldum til fullnustu.15

IV. Skipulag ákæruvaldsins.

Samkvæmt gildandi skipan fara ríkissaksóknari og lögreglustjórar, 27
talsins, þar með talinn ríkislögreglustjórinn, með ákæruvald í landinu.
Ríkissaksóknari er æðsti handhafi ákæruvalds16. Lýsir það sér m.a. í því
að hann hefur eftirlit með framkvæmd ákæruvalds hjá lögreglustjórum,
gefur út almenn fyrirmæli um meðferð þess, getur gefið lögreglustjórum
fyrirmæli um einstök mál sem þeim er skylt að hlíta, getur tekið ákvörðun
um saksókn úr höndum lögreglustjóra og endurskoðað að eigin frumkvæði
eða að fenginni kæru frá þeim sem hefur hagsmuna að gæta ákvörðun

12 113. gr. laga um meðferð opinberra mála.
13 56. gr. hegningarlaga.
14 XV. kafli laga um meðferð opinberra mála.
15 3. mgr. 133. gr. laga um meðferð opinberra mála, sbr. 1. mgr. 1. gr. reglugerðar nr.

29/1993 um fullnustu refsidóma.
16 1. mgr. 25. gr. laga um meðferð opinberra mála.
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lögreglustjóra um að hætta rannsókn í máli, fella mál niður eða falla frá
saksókn í máli.

Þessi skipan  ákæruvaldsins hér á landi á sér ekki langa sögu. Segja má
að örlað hafi á henni í lögunum nr. 19/199117 en hún var staðfest af-
dráttarlaust með lögum nr. 84/1996 en sú breyting á lögum nr. 19/1991
tók gildi 1. júlí 1997.

Dómsmálaráðherra hefur eftirlit með framkvæmd ákæruvalds í land-
inu og getur krafið ríkissaksóknara skýrslna um einstök mál. Dómsmála-
ráðherra getur hins vegar ekki gefið ríkissaksóknara fyrirmæli um meðferð
einstakra mála. Óski dómsmálaráðherra eftir upplýsingum eða skýrslu um
einstakt mál sem er til meðferðar hjá lögreglustjóra beinir dómsmálaráð-
herra slíkri ósk væntanlega til ríkissaksóknara. Telji dómsmálaráðherra að
ákvörðun ríkissaksóknara um að fella mál niður sé lögum andstæð eða
fjarstæð að öðru leyti getur hann lagt fyrir forseta Íslands að ákvörðunin
skuli felld úr gildi og mál höfðað. Að fenginni ógildingu ákvörðunar skipar
hann sérstakan saksóknara til að fara með málið.18

V. Lögreglustjórar.

Hér að framan hefur gildandi skipan ákæruvalds í landinu verið lýst í
stuttu máli. Frumstig ákæruvalds er hjá lögreglustjórum. Á það fyrirkomu-
lag sér fyrirmyndir í dönskum og norskum rétti þar sem almennir lögreglu-
stjórar eru ákærendur á 1. stigi ákæruvalds ásamt aðstoðarmönnum sínum,
aðstoðarlögreglustjórum eða löglærðum fulltrúum (politiadvokater), sem
ráðnir eru til þess að sinna starfi opinbers ákæranda. Verður ekki séð að
hér hafi gefist tilefni til að breyta þessari skipan fremur en í nefndum ná-
grannalöndum okkar þar sem hún hefur verið skoðuð rækilega á síðustu
áratugum.19 Hins vegar ber að hafa í huga, þegar við leitum samanburðar
á þessu sviði við fyrirkomulag í nágrannalöndum, að flest lögregluumdæmi
hér á landi, nánast öll umdæmi utan Reykjavíkur, eru afar fámenn og

17 1. mgr. 25. gr. og 28. gr. laga nr. 19/1991.
18 26. gr. laga um meðferð opinberra mála og almennar athugasemdir sem fylgdu V. kafla

frumvarps til laga um meðferð opinberra mála.
19 Noregur: NOU 1988:39 Politi og påtalemyndighet. Arbeids- og ansvarsfordeling. Sbr.

NOU 1999:10, En bedre organisert politi- og lensmannsetat.
Danmörk: Betænkning om anklagemyndighedens struktur nr. 1194/1990. Sbr.
Betænkning om politiets struktur nr. 1409/2002
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miklum mun fámennari en í nágrannalöndunum. Til fróðleiks og saman-
burðar skal þess getið að ný umdæmaskipan tók gildi í Noregi þann 1.
janúar 2002. Var lögregluumdæmum þá fækkað úr 54 í 27. Eftir breytingu
er fjöldi íbúa í umdæmunum að meðaltali 160.000. Í Danmörku hafa
lögregluumdæmin verið 54 auk Færeyja og Grænlands. Samkvæmt tillög-
um nefndar sem fjallað hefur um skipan lögreglunnar í Danmörku og
skilaði áliti sínu á árinu 2002, er gert ráð fyrir að lögregluumdæmin í
Danmörku verði 25 að tölu auk Færeyja og Grænlands. Þá má geta þess
að í Svíþjóð hafa lögregluumdæmin verið 21 frá árinu 1998.20

Þá ber einnig að hafa í huga í þessu sambandi að lögreglustjórn og hand-
höfn ákæruvalds er hér í höndum sýslumanna sem fara með önnur fjöl-
breytt viðfangsefni í umboði ríkisvaldsins. Nokkur embætti sýslumanna
ná yfir svo strjálbyggð og fámenn landssvæði að lögreglustjórn og meðferð
ákæruvalds verður aðeins brot af viðfangsefnum viðkomandi sýslumanna
og e.a. löglærðra fulltrúa þeirra vegna þess, fyrst og fremst, hve þeim berast
fá refsimál til meðferðar. Þess vegna kann sýslumönnum í þessum fámennu
umdæmum að reynast torvelt að viðhalda færni sinni í meðferð refsimála
og löglærðum fulltrúum þeirra að öðlast æskilega reynslu á því sviði.

Vafalaust hafa samgöngutálmar milli héraða og byggða í þessu strjál-
býla og harðbýla landi sett mark sitt á umdæmaskipanina á sínum tíma. En
þrátt fyrir byltingu í samgöngumálum og stórkostlegar nýjungar á sviði
hvers konar samskipta á síðustu áratugum, sem hafa í raun fært byggðir
saman og stytt vegalengdir á milli þeirra, hefur lítið verið hróflað við
umdæmamörkum embætta sýslumanna eða lögreglustjóra. Telja verður,
með hliðsjón af breyttu umhverfi og aðstæðum, að æskilegt sé og tímabært
að endurskoða umdæmaskipanina í heild með það að markmiði að mynda
hagkvæmari einingar. Búast má við að þeirri endurskoðun muni fylgja
veruleg fækkun lögregluumdæma í landinu.

Jafnvel þótt lögregluumdæmum verði fækkað og þau stækkuð er ekki
þar með sagt að nauðsynlegt verði að fækka embættum sýslumanna að
sama skapi. Dæmi um aðra kosti sem kunna að vera fyrir hendi skulu
nefndir:

1. Að lögreglustjórn og meðferð ákæruvalds verði skilin frá embættum
sýslumanna og stofnuð sérstök lögreglustjóraembætti. Virðist eðlilegt að
stefnt verði að því að lögreglustjóraembættin verði ekki fleiri en héraðs-
dómstólar í landinu eru.

20 Betænkning om politiets struktur nr. 1409/2002, bls. 14, Statens Information,
Kaupmannahöfn.



77Hvert á að vera skipulag ákæruvalds hér á landi?

2. Að áðurnefnd verkefni, þ.e. lögreglustjórn og ákæruvald, verði skilin
frá flestum embættum sýslumanna og falin öðrum sem fari áfram með
lögreglustjórn og ákæruvald. Stefnt verði að því að þau embætti sem fari
áfram með lögreglustjórn og ákæruvald verði ekki fleiri en héraðsdóm-
stólarnir.

3. Að takmörkuðum fjölda embætta sýslumanna, ekki fleiri en héraðs-
dómstólar eru, verði falið að fara með opinbera málshöfðunarheimild
lögreglustjóra í refsimálum vegna brota sem ekki er heimilt að ljúka með
lögreglustjórasátt.

VI. Ákæruvald ríkislögreglustjórans.

Ríkislögreglustjórinn fer með málefni lögreglunnar í landinu í umboði
dómsmálaráðherra21 og er hlutverki hans nánar lýst í lögreglulögum22. Ber
honum m.a. að starfrækja lögreglurannsóknardeild sem rannsakar skatta-
og efnahagsbrot.

Samkvæmt lögum um meðferð opinberra mála fer ríkislögreglustjórinn
ennfremur með ákæruvald á 1. stigi ákæruvalds og hefur heimild til þess
að höfða mál til refsingar í málum sem hann hefur rannsakað23 nema
ríkissaksóknari einn hafi málshöfðunarheimildina24. Samkvæmt þessu
fyrirkomulagi sætir ríkislögreglustjórinn, sem ákærandi og handhafi
ákæruvalds, eftirliti og leiðsögn af hálfu ríkissaksóknara með sama hætti
og aðrir lögreglustjórar í landinu. Heyrir ríkislögreglustjórinn því ekki
eingöngu undir dómsmálaráðherra í störfum sínum heldur einnig ríkissak-
sóknara. Þessi skipan sýnist vera eins konar stílbrot þegar hugað er að
hlutverki og stöðu ríkislögreglustjóraembættisins í réttarvörslukerfinu
samkvæmt lögreglulögum. Verður þetta stílbrot rakið til þess að ríkis-
lögreglustjóranum hefur verið falið ákæruvald, sem að framan getur, með
lögum um meðferð opinberra mála. Virðist einsýnt að þetta fyrirkomu-
lag þurfi að endurskoða.

Brotaflokkurinn efnahagsbrot, eða umfangsmikil og alvarleg fjár-
munabrot,25 hefur í mögum löndum notið sérstöðu í réttarkerfum, einkum

21 4. gr. lögreglulaga nr. 90/1996.
22 5. gr. lögreglulaga.
23 1. og 4. mgr. 28. gr. laga um meðferð opinberra mála.
24 3. mgr. 27. gr. laga um meðferð opinberra mála.
25 Sjá reglugerð um rannsókn og saksókn efnahagsbrota nr. 406/1997.
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á rannsóknar- og ákæruvaldsstigi. Eðlilegt er að við horfum til annarra
Norðurlanda, einkum Danmerkur, Noregs og Svíþjóðar og leitum þar
hugmynda um hvernig rétt kunni vera að haga meðferð þessara mála fram
að dómsmeðferð þeirra. Hér verður einungis stiklað á stóru um fyrir-
komulagið í nefndum nágrannalöndum.

Skipanin í Danmörku er elst eða frá 1973. Saksóknari, háður eftirliti
ríkissaksóknara, er í fyrirsvari sérstakrar ákæruvaldsstofnunar, Stats-
advokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, skammstafað SØK, sem fer
með þau mál sem hér um ræðir, þ.e. umfangsmikil og alvarleg fjár-
munabrot.26 Nýtur stofnunin aðstoðar rannsóknarlögreglumanna sem
ríkislögreglustjórinn lætur í té og framkvæma þeir rannsóknir mála undir
eftirliti og leiðsögn saksóknara við stofnunina.

Í Noregi var sérstök stofnun, ØKOKRIM, sett á fót 1989. Skal hún
samkvæmt gildandi reglum27 beita kröftum sínu í baráttu gegn efnahags-
brotum, umhverfisbrotum og tölvubrotum. Í fyrirsvari stofnunanarinnar
er saksóknari sem jafnframt fer með lögregluvald þannig að stofnunin er
jöfnum höndum ákæruvalds- og lögreglustofnun. Heyrir hún undir ríkissak-
sóknara við meðferð rannsóknarviðfangsefna en sem lögreglustofnun
heyrir hún stjórnsýslulega og fjármálalega undir ríkislögreglustjóraembætt-
ið eða  „Politidirektoratet“ eins og það heitir á norsku.

Í Svíþjóð hafði skipan þessara mála sætt breytingum nokkrum sinnum
þar til efnahagsbrotastofnun, „Ekobrottsmyndigheten“, byggð upp með
áþekkum hætti og sú danska, var sett á fót 1997.28

Í þessum þremur löndum, sem nefnd hafa verið til sögu, er í skipulag-
inu lögð áhersla á náið samstarf ákærenda og lögreglu við meðferð mála.
Lögreglan framkvæmir rannsóknina, annast skýrslutökur o.s.frv., en er
undir eftirliti og leiðsögn ákærenda. Er þetta í sjálfu sér í samræmi við þá
meginreglu sem gildir almennt um rannsóknir refsimála

Ríkislögreglustjóraembætti eru í Danmörku (Rigspolitichefen) og
Svíþjóð, eldri stofnanir en embætti ríkislögreglustjóra hér á landi. Í Noregi
tók sambærilegt embætti til starfa í janúar 2001. Heiti embættisins þar er
Politidirektorat og er fyrirsvarsmaður þess Politidirektør. Sögulegar

26 Stofnað með bréfi dómsmálaráðherra 25. júlí 1973. Fyrsta reglugerð um verksvið nr.
648, 20. desember 1973. Nú Bekendtgørelse om fordelingen af forretningerne mellem
statsadvokaterne, nr. 1146, 13. desember 2002.

27 35. kafli reglugerðar um skipan ákæruvaldsins (Påtaleinstruksen) nr. 1679, 28. júní 1985
með síðari breytingum.

28 Reglugerð 1997:898 um efnahagsbrotastofnunina, EBM, sem tók gildi 1. janúar 1998.
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ástæður, sem hér verða ekki raktar, réðu heiti embættisins en viðfangsefni
þess eru í aðalatriðum hin sömu og ríkislögreglustjóraembættanna.29

Ríkislögreglustjórar fara ekki með ákæruvald í Danmörku, Svíþjóð eða
Noregi og verður ekki séð að nokkru sinni hafi komið til álita að svo yrði.

VII. Saksóknarar.

Ákærendur sem hafa embættisheitið saksóknari lögum samkvæmt
starfa nú hjá ríkissaksóknara,30 þrír talsins, einn hjá ríkislögreglustjóranum
og einn hjá lögreglustjóranum í Reykjavík31.

Það var miður að starfsheitið saksóknari skyldi vera tekið upp í löggjöf
um aðstoðarmenn lögreglustjóra sem sinna störfum ákærenda. Lögreglu-
stjórar og aðstoðarmenn þeirra starfa á 1. stigi ákæruvalds eins og áður var
vikið að. Saksóknarar sem eru ríkissaksóknara til aðstoðar starfa hins vegar
á öðru stigi ákæruvalds og hefði mátt varðveita starfsheitið fyrir þá m.a. til
þess halda boðleiðum innan ákæruvaldsins skýrum og í samræmi við
gildandi löggjöf. Hins vegar verður ekki annað séð en að stöðuheitið
aðstoðarlögreglustjóri hafi verið nærtækt fyrir þá ákærendur sem ástæða
þótti til að skipa eða ráða sérstaklega til að vera í fyrirsvari ákærudeildar
við embætti lögreglustjóra.

VIII. Breytt skipan ákæruvaldsins.

Segja má að það sé nú höfuðregla í íslenskum rétti að unnt sé að bera
ákvörðun stjórnvalds sem tekin er á 1. stigi í viðkomandi stjórnsýslugeira
undir æðra sett stjórnvald eða jafnvel sérstaka kærunefnd. Er mælt fyrir
um kæruheimildir í lögum sem gilda um viðkomandi stjórnvald eða í hinum
almennu stjórnsýslulögum32.

Megintilgangur með því að skipa málum þannig, að unnt sé að bera

29 Politiloven nr. 53, 4. ágúst 1995 með síðari breytingum. Frekari upplýsingar:
www.politi.no.

30 3. mgr. 25. gr. laga um meðferð opinberra mála.
31 4. mgr. 25. gr. laga um meðferð opinberra mála, sbr. 1. gr. laga nr. 84/1996.
32 Stjórnsýslulög- nr. 37/1993.
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ákvörðun stjórnvalds undir æðra sett stjónvald og fá hana endurskoðaða,
er að draga úr hættu á að rangar ákvarðanir stjórnvalds standi. Jafnframt
stuðlar kæruheimild að því að æðra sett stjórnvald geti haft áhrif á gjörðir
hins lægra setta og leitast við að tryggja samræmi í ákvörðunum á því sviði
sem um ræðir.

Samkvæmt gildandi réttarfarslögum tekur ríkissaksóknari, æðsti hand-
hafi ákæruvalds, ákvarðanir í ýmsum álitamálum á frumstigi ákværuvalds
og eru þær ekki kæranlegar. Vafalaust má telja þetta galla sem varðar skipan
ákæruvaldsins. Má lagfæra gallann með tillölulega einföldum og hagkvæm-
um hætti með því að bæta stjórnsýslustigi inn í ákæruvaldið. Yrði það 2.
stig ákæruvalds á milli lögreglustjóra og ríkissaksóknara. Stöðuheiti ákær-
enda á þessu stigi ákæruvalds getur orðið saksóknari eða héraðssaksóknari.
Síðara stöðuheitið verður notað hér í framhaldinu.

Opinberir ákærendur verða eftir framangreinda breytingu lögreglu-
stjórar (aðrir en ríkislögreglustjórinn), héraðssaksóknarar og ríkissaksókn-
ari svo og aðstoðarmenn sem eru skipaðir eða ráðnir til þess að vera þeim
til aðstoðar við meðferð opinberra mála.

Verkaskipting með handhöfum ákæruvalds, þegar til málshöfðunar í
opinberum málum er litið, gæti í höfuðdráttum verið á þann veg að
lögreglustjórar og héraðssaksóknarar höfði mál fyrir héraðsdómstólunum
en ríkissaksóknari einungis í undantekningartilvikum og þá þegar um er að
ræða mjög alvarleg og sérstæð sakarefni. Til greina kemur að mæla fyrir
um að það skuli vera aðalregla að lögreglustjórar annist málshöfðun í opin-
berum málum nema annað sé ákveðið í réttarfarslögum eða í reglugerðum
settum með heimild í þeim. Hins vegar kemur allt eins vel til greina að
aðalreglan verði að héraðssaksóknarar höfði opinber mál nema annað sé
ákveðið í lögunum. Virðist eðlilegt að ákvörðun um þetta efni tengist
endurskoðun á umdæmaskipan og málshöfðunarheimild lögreglustjóra sem
getið var hér að framan. Ef handhafar ákæruvalds á 1. stigi, þ.e.
lögreglustjórar sem fara með málshöfðunarheimild, verða áfram um það
bil jafnmargir og þeir eru nú má búast við að málshöfðunarheimildir þeirra
verði takmarkaðri en annars yrði. Af því leiddi að héraðssaksóknarar færu
einir með málhöfðunarheimild í fleiri málaflokkum en ella.

Megin viðfangsefni ríkissaksóknara sem æðsta handhafa ákæruvalds
verður eftir hugsanlega breytingu sem fyrr að annast meðferð mála af hálfu
ákæruvalds fyrir Hæstarétti en ekki síður að hafa eftirlit með framkvæmd
ákæruvalds og leitast við að samræma hana, veita öðrum handhöfum
ákæruvalds leiðsögn með almennum leiðbeiningum eða fyrirmælum og
móta stefnu ákæruvalds í landinu með hliðsjón af lögum eða annars konar
ákvörðunum æðstu handhafa ríkisvalds.
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Ætla verður að innan ákæruvaldins muni tvö kærustig nægja þótt ákæru-
valdið verði á þremur stigum eins og framangreindar hugmyndir gera ráð
fyrir. Ákvarðanir lögreglustjóra sem lúta að meðferð opinbers máls, svo
sem frávísun kæru, stöðvun rannsóknar, niðurfellingu máls eða niður-
fellingu saksóknar, verður unnt að kæra til héraðssaksóknara. Ákvörðun
héraðssaksóknara um kæruefnið verður endanleg. Ákvarðanir héraðssak-
sóknara sem teknar eru á 1. stigi ákæruvalds verður hins vegar unnt að kæra
til ríkissaksóknara. Ákvarðanir ríkissaksóknara í kærumálum verða endan-
legar.

Þótt til greina kunni að koma að héraðssaksóknarar verði í hverju
umdæmi héraðsdómstóla tel ég ekki ástæðu til að dvelja við þá hugmynd.

Væntanlega verður hagkvæmast að umdæmi héraðssaksóknara verði
landið allt og embættisskrifstofa þeirra í Reykjavík. Einn héraðssaksóknar-
anna verður þar í fyrirsvari á hverjum tíma m.a. til þess að úthluta viðfangs-
efnum til annarra héraðssaksóknara. Verður hann hugsanlega valinn til þess
hlutverks með áþekkum hætti og dómstjóri héraðsdómstóls er valinn og
skipaður33.

Áður var vikið að ákæruvaldi ríkislögreglustjórans og svonefndri efna-
hagsbrotadeild við embætti hans. Kom fram að rétt væri að endurskoða
þá skipan sem nú gildir um málshöfðunarheimild vegna efnahagsbrota. Hér
að framan hefur ekki verið gert ráð fyrir því að ríkislögreglustjórinn fari
með ákæruvald í breyttu skipulagi ákæruvaldsins. Telja verður eðlilegt að
leitað verði fyrirmynda á öðrum Norðurlöndum, eins og áður sagði, við
endurskipulagningu á hver annist meðferð efnahagsbrota fyrir dómsmeð-
ferð. Hér verður ekki gert upp á milli norsku leiðarinnar eða þeirrar
dönsk/sænsku, sem lýst var að framan í stuttu máli, en hvor um sig virðist
koma vel til greina.

Heimildaskrá.

Betækning nr. 1194/1990 om anklagemyndighedens struktur, Kaupmanna-
höfn.

Betækning nr. 1409/2002 om politiets struktur, Kaupmannahöfn.
Björn Þ. Guðmundsson. Lögbókin þín, Reykjavík 1989.

33 16. gr. laga nr. 15/1998 um dómstóla.
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Ákvörðun um saksókn

Ragnheiður Harðardóttir

Samkvæmt 1. mgr. 27. gr. laga um meðferð opinberra mála, nr. 19/1991
(oml.) skal ríkissaksóknari, eftir því sem unnt er, fylgjast með því að þeir sem
afbrot fremja verði beittir lögmæltum viðurlögum. Í greininni felst sú frum-
skylda ákæruvaldsins að höfða opinbert mál á hendur þeim sem rökstuddur
grunur er um að hafi framið afbrot. Í eldri réttarfarslögum, nr. 74/1974 var
þetta orðað svo að ríkissaksóknari skyldi „hafa gætur á afbrotum“, sbr. 1.
málslið 1. mgr. 21. gr. laganna. Sú grundvallarregla gildir að sérhver refsiverð-
ur verknaður skuli sæta ákæru, nema annað sé sérstaklega ákveðið í lögum,
sbr. 111. gr. oml. og 24. gr. almennra hegningarlaga, nr. 19/1940 (hgl.).

Þegar ákærandi hefur fengið rannsóknargögn í hendur og gengið úr
skugga um að rannsókn sé lokið athugar hann hvort sækja skuli mann til
sakar eða ekki. Ef hann telur það sem fram er komið ekki nægilegt eða
líklegt til sakfellis lætur hann við svo búið standa, „en ella leggur hann málið
fyrir dóm“, sbr. 112. gr. oml. Þess ber þó að gæta að í íslenskum rétti gildir
heimildar- eða matsreglan („opportunitetsprincippet“) um ákvörðun um
saksókn. Í því felst að ákæruvaldinu er heimilt að falla frá saksókn þótt
sönnunargögn sem fyrir liggja séu líkleg til sakfellis.

Í grein þessari verða reifuð sjónarmið sem koma til skoðunar við
ákvörðun um saksókn í ljósi ákvæða réttarfarslaga. Þá verður réttar-
framkvæmd á þessu sviði skoðuð með hliðsjón af tölulegum upplýsingum.

I. Niðurfelling máls.

Mál er fellt niður samkvæmt 112. gr. oml. vegna sönnunarskorts. Getur
það verið ýmist þannig að ósannað er hvort refsivert brot hefur verið
framið eða hvort sá sem sakaður er, hefur gerst sekur um brot sem
rannsóknin beinist að.1

1 Dóms- og kirkjumálaráðurneytið: Meðferð opinberra mála. Handbók útgefin 1992, bls.
165-166. Í handbókinni eru nefnd dæmi um tilvik sem falla undir 112. gr. oml., s.s. að
háttsemi sakbornings verði ekki færð til refsiákvæða, fyrir hendi séu refsilokaástæður
eða refsileysisástæður, lög hafi verið felld úr gildi og háttsemi því ekki lengur refsiverð
eða að sakborningur njóti úrlendisréttar.
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Í lögum er ekki að finna reglur um það hvenær ákæranda sé rétt að telja
mál líklegt til sakfellis. Það eru einkum tvær grundvallarreglur réttarfarsins
sem ákærandi þarf að hafa í huga þegar framvinda máls er ráðin.
Samkvæmt hlutleysisreglunni í 31. gr. oml. skulu þeir sem fara með ákæru-
vald og annast rannsókn vinna að því að hið sanna og rétta komi í ljós og
gæta jafnt að þeim atriðum sem horfa til sýknu og sektar. Þá hvílir á ákæru-
valdinu sönnunarbyrði um sekt sakbornings og atvik, sem telja má honum
í óhag, sbr. 45. gr. oml.

Við ákvörðun um hvort sækja skuli mann til sakar eða ekki hlýtur
ákærandi ávallt að taka mið af sönnunarmati dómstóla. Því liggur beinast
við að virða dómaframkvæmd vegna þeirra brota sem rannsókn beinist að
og draga af henni ályktanir um sönnunarkröfur dómstóla. Ekki er útilokað
að mat dómstóla sé mismunandi við meðferð ólíkra brotamála og að gerðar
séu ríkari kröfur um sönnun varðandi einn brotaflokk en annan.

Nokkuð hefur verið ritað um það hvenær ákæranda sé rétt að telja það
sem fram er komið nægilegt eða líklegt til sakfellis. Samkvæmt Bjerke og
Keiserud tekur ákærandi ákvörðun um saksókn ef hann „føler seg rimelig
sikker på at det kan føres tilstrekkelig bevis for domfellelse i en eventuell
rettssak“.2 Andenæs orðar þetta svo að „I alminnelighet vil påtalemyn-
digheten ikke reise tiltale med mindre den selv føler seg overbevist om
tiltaltes skyld, og dessuten mener at beviset er tilstrekkelig til fellelse i
retten“.3 Svipað viðmið er að finna hjá Gammeltoft-Hansen sem telur að
ganga megi út frá því að „anklagemyndigheden normalt ikke bør rejse påtale,
medmindre sagen på dette stadium fremtræder således, at vedkommende
anklager selv ville afsige fældende dom, hvis han var dommer i sagen“.4
Af þessum norrænu skrifum verður ráðið það viðhorf að sakarmat ákær-
anda og dómara falli saman.

Ef litið er til Englands virðist gert ráð fyrir rýmra sakarmati ákæranda.
Ríkissaksóknari, Director of Public Prosecutions, gefur út reglur fyrir
saksóknara, Code for Crown Prosecutors, þar sem á því er byggt að
ákvörðun um saksókn skuli ráðast af því hvort fyrir liggi „a realistic
prospect of conviction“. Samkvæmt Sprack skal ákvörðun um saksókn
ráðast af svari við spurningunni: „Would a jury or a bench of magistrates,
properly directed in accordance with the law, be more likely than not to
convict the defendant of the charge alleged“.5

2 Bjerke, Hans Kristian og Keiserud, Erik: Straffeprosessloven. Noregur 1996, bls. 215.
3 Andenæs, Johs.: Norsk Straffeprosess. Osló 2000, bls. 302.
4 Gammeltoft-Hansen, Hans: Strafferetspleje. Kaupmannahöfn 1998, bls. 181.
5 Sprack, John: Emmins on Criminal Procedure. Oxford 2002, bls. 68-9. Reglur Director

of Public Prosecutions eru gefnar út samkvæmt 10. gr. the Prosecution of Offences
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Ákvörðun um útgáfu ákæru getur reynst afdrifarík þeim sem ákærður
er. Það að sæta ákæru getur verið ákærða þungbært og valdið honum stöðu-
eða mannorðsmissi, jafnvel þótt leiði til sýknu, auk þess sem það kann að
hafa ýmis útgjöld í för með sér. Ákærandinn á ekki einvörðungu að hafa
að leiðarljósi að draga þá seku til ábyrgðar, heldur einnig að saklausir menn
verði ekki sóttir til saka.

Þrátt fyrir þetta getur verið nauðsynlegt að teygja sig lengra í sumum
tilvikum, þannig að ákært sé þótt svo mikill vafi sé um sönnun að sakfelling
virðist aðeins möguleg. Má nefna sem dæmi mál þar sem reynir á ný
refsiákvæði og þörf þykir á því að dómstólar afmarki refsinæma háttsemi.
Einnig mál sem vakið hafa óvenju mikla athygli í samfélaginu, jafnvel
þannig að hagsmunum sakbornings kunni að vera best borgið með því að
dómur gangi.6 Þá hefur verið nefnt að heppilegt geti verið að láta ganga
til dóms mál sem varða meint refsiverð brot lögreglumanna eða annarra
embættismanna í starfi. Niðurfelling af hálfu ákæruvalds geti verið til þess
fallin að vekja tortryggni almennings.7

II. Fallið frá saksókn.

Sem fyrr getur gildir heimildar- eða matsreglan um ákvörðun um
saksókn að íslenskum rétti. Ákvæði um heimild ákæranda til að falla frá
saksókn eru í 113. gr. oml. Ákvörðun um að falla frá saksókn felur í sér
að ákærandi hefur yfirfarið sakargögnin og telur sekt sannaða. Hins vegar
þykir rétt af vissum ástæðum að gefa ekki út ákæru í málinu.

Í 1. mgr. 113. gr. oml. er þess fyrst getið að falla megi frá saksókn þegar
beita má ákvæðum almennra hegningarlaga um frestun ákæru, sbr. 56. gr.
hgl. Einnig ef sakborningur gengst undir að ljúka máli með sektargerð
lögreglustjóra, sbr. 115. gr. og 115. gr. a. oml.

Act frá 1985. Áður giltu reglur útgefnar af Attorney-General, Criteria for Prosecution.
Samkvæmt þeim skyldi ákvörðun um saksókn ráðast af því hvort væri „reasonable
chance of conviction“, þ.e. að líklegra væri að dómur sakfelldi en sýknaði. Þetta viðmið
hefur oft verið nefnt 51% reglan og veitir minna svigrúm en gildandi regla um „real-
istic chance of conviction“. Sjá einnig Ashworth, Andrew: The Criminal Process.
Oxford 1998, bls. 177-184.

6 Smith, Eva: Straffeprocess. Kaupmannahöfn 1994, bls. 35; Andenæs, Johs.: Norsk
Straffeprosess, Osló 2000, bls. 303; Bjerke, Hans Kristian og Keiserud, Erik:
Straffeprosessloven. Noregur 1996, bls. 215.

7 Gammeltoft-Hansen, Hans: Strafferetspleje. Kaupmannahöfn 1998, bls. 182; Dóms-
og kirkjumálaráðuneytið: Meðferð opinberra mála. Handbók útgefin 1992, bls. 165.
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Í 2. mgr. 113. gr. oml. er að finna ákvæði sem veita ákæranda heimild
til að falla frá saksókn þótt það sem fram er komið í máli sé nægilegt eða
líklegt til sakfellis þegar svo stendur á sem hér segir:

a ef brot er mjög smávægilegt,
b. ef sakborningur virðist vera ósakhæfur og ekki er nauðsynlegt að gera

kröfu um að hann verði beittur öryggisráðstöfunum samkvæmt fyrir-
mælum almennra hegningarlaga,

c. ef brot hefur valdið sakborningi sjálfum óvenjulegum þjáningum og
málsókn þykir ekki brýn af almennum refsivörsluástæðum,

d. ef sækja á mann til sakar í einu máli út af fleiri brotum er heimilt að
falla frá saksókn út af brotum sem ætla má að skipti engu eða óverulegu
máli við ákvörðun viðurlaga; enn fremur má falla frá saksókn ef svo
stendur á sem í 78. gr. almennra hegningarlaga segir og ætla verður að
ekki yrði um frekari refsingu að ræða þótt sakfellt yrði,

e. ef nauðung eða fjárkúgun hefur verið framin með hótun um kæru fyrir
refsivert athæfi er heimilt að falla frá saksókn fyrir það brot ef það er
ekki því stórfelldara,

f. ef sérstaklega stendur á og telja verður að almannahagsmunir krefjist
ekki málshöfðunar.

Tekið er fram í athugasemdum í greinargerð með frumvarpi til laganna
að með ákvæðinu sé leitast við að setja reglur er veiti ákæruvaldinu hæfi-
legt svigrúm til að falla frá saksókn. Sams konar ákvæði var ekki að finna
í eldri réttarfarslögum en hliðsjón var höfð af ákvæðum í ýmsum erlendum
réttarfarslögum að þessu leyti. Lögð er áhersla á að heimildum þessum
verði að beita af varúð.

Samkvæmt 3. mgr. 113. gr. oml. getur ríkissaksóknari, ef hann telur
ástæðu til að falla frá saksókn, en telur vafa leika á heimild sinni til þess,
óskað eftir að dómsmálaráðherra geri tillögu til forseta Íslands um niður-
fall saksóknar samkvæmt ákvæðum 29. gr. stjórnarskrárinnar. Þá geyma
almenn hegningarlög nokkur sérákvæði um niðurfellingu saksóknar, sbr.
3. mgr. 191. gr. og 3. mgr. 256. gr.

Bent hefur verið á rök með og á móti því að ákærandi hafi svigrúm við
ákvörðun um saksókn. Eva Smith bendir á að heimildar- eða matsreglan
getur leitt til þess að kærðum verði mismunað og einnig til þess að mis-
ræmi verði í ákæruframkvæmd milli umdæma.8

8 Smith, Eva: Straffeprocess. Kaupmannahöfn 1994, bls. 43.
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Á hinn bóginn kunna refsipólitísk rök að liggja að baki ákvörðun um
að falla frá saksókn. Gammeltoft-Hansen nefnir sem dæmi um slíkt að
þjóðfélagsleg viðhorf til refsiverðrar háttsemi hafi breyst, en breytingar á
refsilöggjöf til samræmis hafi ekki fylgt í kjölfarið.9 Eva Smith varar þó við
því að erfitt geti verið að leggja mælikvarða á réttarviðhorf almennings.
Rétt sé að löggjafarvaldið, en ekki ákæruvaldið, eigi mat um slíkt og jafn-
framt um það hvort þeir straumar séu í þjóðfélaginu að kalli á breytta
löggjöf. Hún bendir einnig á að venja geti skapast um réttarframkvæmd
sem er í ósamræmi við refsilöggjöfina.10

Hagkvæmisrök geta legið að baki ákvörðun um að falla frá saksókn,
einkum þegar unnt er að komast hjá því að leggja mál vegna smávægilegra
brota fyrir dóm. Þá er málum oft þannig háttað að réttlætinu virðist ekki
þjónað með saksókn, einkum ef brot hefur bitnað á nákomnum og valdið
hinum brotlega þjáningum. Dæmi um slíkt eru mál sem varða banaslys í
umferðinni, þar sem nákomnir ættingjar ökumanns láta lífið.

III. Tölulegar upplýsingar.

Hér gefur að líta yfirlit um afdrif mála sem afgreidd voru af ákæru-
valdinu árið 2001, greint eftir brotaflokkum11 (sjá töflu 1).

Hlutfall niðurfelldra mála er nokkuð hátt við nokkra brotaflokka, í
sumum tilvikum yfir 60%. Fátíðara er að fallið sé frá saksókn. Ákæru-
frestanir eru langoftast í tengslum við augðunarbrot.

Hér á eftir fylgja tölur um mál afgreidd af ríkissaksóknaraembættinu
(sjá töflu 2).

Fátítt er að ríkissaksóknari ljúki máli með því að fallið sé frá saksókn
eða ákæru frestað.

Alls var fallið frá saksókn vegna 10 brota í 9 málum. Fimm málanna
vörðuðu brot gegn valdstjórninni, oftast ofbeldi eða hótanir í garð lögreglu-

9 Gammeltoft-Hansen, Hans: Strafferetspleje. Kaupmannahöfn 1998, bls. 184.
10 Smith, Eva: Straffeprocess. Kaupmannahöfn 1994, bls. 41-42. Sem dæmi um venju sem

geti skapast um réttarframkvæmd í ósamræmi við refsilöggjöf nefnir Eva áralanga
framkvæmd ákæruvaldsins í Danmörku að falla frá saksókn í málum sem vörðuðu
kynferðisleg samskipti 12-15 ára stúlkna við karlmenn yngri en 22 ára, ef samskiptin
voru með vilja stúlkunnar, þótt 1. mgr. 222. gr. hgl. mæli samræði við barn yngra en
15 ára refsivert.

11 Ríkissaksóknari: Ársskýrsla 2001, bls. 17-18. Skýrslan geymir upplýsingar um heildar-
fjölda afgreiddra mála og um mál afgreidd af einstökum embættum. Tölurnar vitna um
fjölda brotaeininga.
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Tafla 1. Yfirlit um afdrif mála sem afgreidd voru af ákæruvaldinu árið 2001, greint eftir brotaflokkum.

Niðurfelld Fallið frá Ákæru
Alls mál frásaksókn frestun Ákærur

Fjöldi Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi %
ALMENN HEGNINGARLÖG
Brot gegn valdstjórninni 82 50 61,0 5 6,1 1 1,2 26 31,7
Brot á almannafriði 
og allsherjarreglu 3 3 100 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brot í opinberu starfi 19 13 68,4 2 10,5 0 0,0 4 21,1
Rangur framburður 
og rangar sakargiftir 14 4 28,6 1 7,1 0 0,0 9 64,3
Peningafals og önnur brot 
er varða gjaldmiðil 2 2 100 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Skjalafals og önnur brot er 
varða sýnileg sönnunargögn 162 63 38,9 14 8,6 3 1,9 82 50,6
Brot, sem hafa í för með sér 
almannahættu 13 4 30,8 1 7,7 1 7,7 7 53,8
Ýmis brot á hagsmunum 
almennings 1 0 0,0 1 100 0 0,0 0 0,0
Brot á reglum um framfærslu 
og atvinnuháttu 3 3 100 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Kynferðisbrot 135 65 48,1 0 0,0 0 0,0 70 51,9
Manndráp og 
líkamsmeiðingar 606 279 46,0 18 3,0 5 0,8 304 50,2
Brot gegn frjálsræði manna 4 3 75,0 0 0,0 0 0,0 1 25,0
Ærumeiðingar og brot 
gegn friðhelgi einkalífs 196 118 60,2 4 2,0 3 1,5 71 36,2
Auðgunarbrot 2158 700 32,4 254 11,8 129 6,0 1075 49,8
Ýmis brot er varða 
fjárréttindi 476 197 41,4 35 7,4 28 5,9 216 45,4

SÉRREFSILÖG
Skattalög 49 7 14,3 0 0,0 0 0,0 42 85,7
Tollalög 59 9 15,3 1 1,7 0 0,0 49 83,1
Lög um ávana- og fíkniefni 456 143 31,4 17 3,7 1 0,2 295 64,7
Vopnalög 79 22 27,8 18 22,8 3 3,8 36 45,6
Veiðilög 24 13 54,2 0 0,0 0 0,0 11 45,8
Lög um fiskveiðar 22 5 22,7 1 4,5 0 0,0 16 72,7
Lög um siglingar og útgerð 50 6 12,0 4 8,0 0 0,0 40 80,0
Áfengislög 103 63 61,2 5 4,9 0 0,0 35 34,0
Umferðarlög, önnur 
en ölvunarakstur 2335 840 36,0 27 1,2 13 0,6 1455 62,3
Ölvunarakstur 846 195 23,0 0 0,0 1 0,1 650 76,8
Önnur sérrefsilög 276 162 58,7 11 4,0 3 1,1 100 36,2

Alls 8173 2969 36,3 419 5,1 191 2,3 4594 56,2
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Tafla 2. Tölur um mál afgreidd af ríkissaksóknaraembættinu árið 2001.

Niðurfelld Fallið frá Ákæru
Alls mál frásaksókn frestun Ákærur

Fjöldi Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi %

ALMENN HEGNINGARLÖG
Brot gegn valdstjórninni 75 45 60,0 5 6,7 1 1,3 24 32,0
Brot á almannafriði og 
allsherjarreglu 1 1 100 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brot í opinberu starfi 17 13 76,5 0 0,0 0 0,0 4 23,5
Rangur framburður og 
rangar sakargiftir 10 4 40,0 0 0,0 0 0,0 6 60,0
Skjalafals og önnur brot er 
varða sýnileg sönnunargögn 2 1 50,0 0 0,0 0 0,0 1 50,0
Brot, sem hafa í för með 
sér almannahættu 7 0 0,0 1 14,3 1 14,3 5 71,4
Ýmis brot á hagsmunum 
almennings 1 0 0,0 1 100 0 0,0 0 0,0
Kynferðisbrot 133 63 47,4 0 0,0 0 0,0 70 52,6
Manndráp og
líkamsmeiðingar 62 23 37,1 1 1,6 0 0,0 38 61,3
Brot gegn frjálsræði manna 3 2 66,7 0 0,0 0 0,0 1 33,3
Ærumeiðingar og brot gegn 
friðhelgi einkalífs 16 0 0,0 1 6,3 0 0,0 15 93,8
Auðgunarbrot 44 10 22,7 0 0,0 0 0,0 34 77,3
Ýmis brot er varða 
fjárréttindi 13 2 15,4 0 0,0 0 0,0 11 84,6

SÉRREFSILÖG
Tollalög 1 1 100 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Lög um ávana- og fíkniefni 27 7 25,9 0 0,0 0 0,0 20 74,1
Vopnalög 5 0 0,0 1 20,0 0 0,0 4 80,0
Áfengislög 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 100
Umferðarlög, önnur en 
ölvunarakstur 21 0 0,0 0 0,0 0 0,0 21 100
Önnur sérrefsilög 15 8 53,3 0 0,0 0 0,0 7 46,7

Alls 458 180 39,3 10 2,2 2 0,4 266 58,1



Sýknað í Sakfellt í Sýknað í Sakfellt í Ódæmt í
Niður- héraðs- héraðs- Hæsta- Hæsta- Hæsta-

Alls fellt Ákært dómi dómi Áfrýjað rétti rétti rétti
Ár Fjöldi Fjöldi Fjöldi Fjöldi Fjöldi Fjöldi Fjöldi Fjöldi Fjöldi

1999 30 15 15* 1 14 4 0 4 0
2000 24 12 12* 2 10 3 1 2 0
2001 49 21 28* 10 17 12 1 8 3
Alls 103 48 55* 13 41 19 2 14 3

* 1 ákæra ódæmd.
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manna, en í einu tilviki var um að ræða hótanir í garð ráðherra. Eitt mál
varðaði brot gegn almannahagsmunum með því að hinn brotlegi komst inn
í hús Ríkisútvarpsins við Efstaleiti og sló þar út öllu rafmagni. Sömu nótt
veittist hann með ofbeldi að lögreglumanni. Í öllum málunum lágu fyrir
læknisfræðileg gögn um að hinir brotlegu ættu við andlega vanheilsu að
stríða. Fallið var frá saksókn með vísan til b. liðar 2. mgr. 113. gr. oml. í
fjórum málum en með vísan til f. liðar sömu málsgreinar í einu máli.

Fallið var frá saksókn í brennumáli með vísan til b. liðar 2. mgr. 113.
gr., en brotlegi hafði greinst með geðklofa. Þá var með vísan til f. liðar sömu
málsgreinar fallið frá saksókn vegna líkamsmeiðinga af gáleysi og
vopnalagabrots vegna slysaskots rjúpnaskyttu sem hæfði félaga sinn.

Aðeins tvívegis var frestað ákæru af hálfu ríkissaksóknara árið 2001.
Annað málið varðaði brot gegn valdstjórninni er tæplega tvítugur maður
lenti í stympingum við lögreglumenn. Hitt málið varðaði íkveikju 15 ára
pilts í skólahúsi sem leiddi til lítils tjóns.

Sýknað í Sakfellt í Sýknað í Sakfellt í Ódæmt í
Niður- héraðs- héraðs- Hæsta- Hæsta- Hæsta-

Alls fellt Ákært dómi dómi Áfrýjað rétti rétti rétti
Ár Fjöldi Fjöldi Fjöldi Fjöldi Fjöldi Fjöldi Fjöldi Fjöldi Fjöldi

1999 26 19 7* 3 4 2 0 2 0
2000 39 27 12* 4 8 3 0 3 0
2001 29 18 11* 5 6 4 0 3 1
Alls 94 64 30* 12 18 9 0 8 1

* 1 ákæra afturkölluð – 1 ákæra ódæmd.

Tafla 3. Kynferðisbrot (194.-198. gr. hgl.).

Tafla 4. Kynferðisbrot (200.-202. gr. hgl.).
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Meira reyndi á að mál væru felld niður við embættið, svo sem taflan
ber með sér. Hátt hlutfall niðurfelldra mála vegna meintra kynferðisbrota
hefur oft verið til umræðu. Árið 2001 nam hlutfall niðurfelldra mála í
þessum brotaflokki rúmum 47%. Ákært var í rúmum 52% mála. Um afdrif
þeirra mála sem ákært var í má lesa í töflum þrjú og fjögur, með saman-
burði við næstu tvö ár á undan.12

Nær helmingur dóma sem gengu um mál vegna meintra brota gegn
194.-198. gr. hgl. árið 2001 voru sýknudómar. Hlutfall sýknudóma var lítið
lægra varðandi meint brot gegn 200.-202. gr. laganna. Velta má fyrir sér
hvort ákæruframkvæmd í þessum brotaflokki samrýmist þeim sjón-
armiðum um ákvörðun um saksókn, sem reifuð voru hér að ofan, eða
hvort ákæruvaldið hefur gengið lengra en hæfilegt þykir.
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Ákvörðun um saksókn 
frá sjónarhorni ver janda

Jóhannes Rúnar Jóhannsson

I. Inngangur.

Ákæruregla opinbers réttarfars felur það í sér, að dómari hefst ekki
handa af sjálfsdáðum vegna refsiverðs verknaðar, heldur verður hið opin-
bera, ákæruvaldið1, að höfða opinbert mál fyrir dómstólum á hendur hinum
brotlega, í flestum tilvikum einstaklingi. Í samræmi við þetta er mælt fyrir
um það í 111. gr. laga um meðferð opinberra mála nr. 19/1991 og 24. gr.
almennra hegningarlaga nr. 19/1940, að sérhver refsiverður verknaður skuli
sæta ákæru, nema annað sé sérstaklega ákveðið í lögum.

Samkvæmt þessu er það meginregla í íslenskum rétti, að maður verður
ekki sóttur til saka í opinberu máli, nema með útgáfu ákæru, sbr. 116. gr.
laga um meðferð opinberra mála. Ein undantekning er gerð frá þessari
meginreglu. Í 3. mgr. 115. gr. a., sbr. 1. gr. laga nr. 31/1998, er mælt fyrir
um það að dómari geti í undantekningartilvikum tekið ákvörðun um
viðurlög með áritun á sektarboð lögreglustjóra, að fullnægðum ákveðnum
skilyrðum, sem lýst er í 1. mgr. 115. gr. a., sbr. einnig 1. mgr. 115. gr. laga
um meðferð opinberra mála. Slík áritun hefur sama gildi og dómur.

1 Með „ákæruvaldinu“ og „ákærendum“ er í grein þessari, nema annað sé tekið fram, átt
við handhafa ákæruvalds samkvæmt 1. mgr. 25. gr. laga um meðferð opinberra mála
nr. 19/1991, sbr. 1. gr. laga nr. 84/1996, þ.e. ríkissaksóknara og lögreglustjóra, þar á
meðal ríkislögreglustjóra. Ríkissaksóknari er æðsti handhafi ákæruvalds, sbr. 2. mgr. 25.
gr. laga um meðferð opinberra mála, en honum til aðstoðar eru vararíkissaksóknari og
saksóknarar, sbr. 3. mgr. 25. gr. sömu laga, sbr. 1. gr. laga nr. 84/1996. Lögreglustjórar
taka ákvörðun um saksókn í öðrum málum en þeim sem ríkissaksóknari höfðar
samkvæmt 3. mgr. 27. gr. laga um meðferð opinberra mála, sbr. 1. mgr. 28. gr. þeirra
laga, sbr. 4. gr. laga nr. 84/1996. Dómsmálaráðherra er heimilt að skipa saksóknara við
einstök embætti lögreglustjóra, þar á meðal embætti ríkislögreglustjóra, til að annast
saksókn og málflutning samkvæmt lögum um meðferð opinberra mála í umboði við-
komandi lögreglustjóra, sbr. 4. mgr. 25. gr. laga um meðferð opinberra mála, sbr. 1. gr.
laga nr. 84/1996. Dómsmálaráðherra hefur nýtt þessa heimild sína og skipað saksóknara
við embætti ríkislögreglustjóra og embætti lögreglustjórans í Reykjavík.
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Þegar ákærandi hefur fengið gögn máls í hendur og gengið úr skugga
um að rannsókn sé lokið athugar hann hvort sækja skuli mann til saka eða
ekki, sbr. 112. gr. laga um meðferð opinberra mála. Ákærandinn tekur með
öðrum orðum ákvörðun um saksókn í málinu.

Nokkrir valkostir geta komið til skoðunar við þá ákvarðanatöku, aðrir
en niðurfelling máls, sbr. 112. gr. laganna, eða útgáfa ákæru, sbr. 116. gr.
þeirra. Ráðast þeir af eðli þess máls sem um ræðir hverju sinni og því sem
rannsókn málsins hefur leitt í ljós. Þeir kostir sem helst koma til álita í þessu
sambandi, ef skilyrðum er fullnægt, eru sektargerð lögreglustjóra, sbr. 1.
mgr. 115. gr. laga um meðferð opinberra mála, sbr. 5. gr. laga nr. 57/1997,
ákærufrestun, sbr. 56. gr. almennra hegningarlaga, eða niðurfelling sak-
sóknar, sbr. 113. gr. laga um meðferð opinberra mála, sbr. 9. gr. laga nr.
84/1996.

II. Ákvörðun um saksókn hefur mikla þýðingu.

Ákvörðun um saksókn er þýðingarmikil ákvörðun, þar sem ríkir hags-
munir eru í húfi, jafnt opinberir hagsmunir, þ.e. hagsmunir almennings, sem
einstaklingsbundnir hagsmunir, þ.e. hagsmunir þess einstaklings sem
grunur leikur á um að hafi framið refsiverðan verknað. Í ljósi þess er afar
mikilvægt að ákæruvaldið vandi til verka við ákvörðun um saksókn og beiti
saksóknarvaldi2 sínu af ábyrgð.

Ákvörðun um að sækja mann til saka í opinberu máli hefur afdrifaríkar
afleiðingar í för með sér fyrir þann einstakling sem saksóknin beinist gegn,
þar sem æra hans og eftir atvikum starfsheiður kunna að vera í húfi. Það
er vissulega alvarlegur hlutur að vera borinn sökum um refsiverða háttsemi
og flestir taka það mjög nærri sér að vera ákærðir, þótt hinir finnist einnig
sem láta sér það í léttu rúmi liggja. Ákæra kemur að jafnaði verst við þá
sem telja sig saklausa af þeirri háttsemi sem þeim er gefin að sök, þá sem
bornir eru alvarlegum sökum og þá sem iðrast brota sinna.

Ákæra getur samkvæmt þessu haft í för með sér andlega vanlíðan fyrir
þann sem hún beinist gegn og sömuleiðis fyrir nánustu vandamenn hans,
en þeir eru gjarnan grunlausir um ætlaðar misgjörðir hins ákærða. Ákæra
getur jafnframt leitt til atvinnumissis og fjárhagslegra þrenginga hins ákærða

2 „Saksóknarvald“ merkir í þessu samhengi þær heimildir, sem handhafar ákæruvalds (sjá
fótnótu 1) hafa til þess að höfða opinbert mál til refsingar á hendur mönnum sem taldir
eru hafa gerst sekir um refsiverða háttsemi. Hugtakið „ákæruvald“ hefur einnig verið
notað í sömu merkingu.
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og fjölskyldu hans, einkum ef sakagiftir eru alvarlegar eða ef þær varða
með öðrum hætti starfsheiður manna.

Útgáfa ákæru í tilteknu máli byggir á þeirri afstöðu ákæruvaldsins, að
gögn málsins, þ.e. niðurstöður rannsóknar þess, nægi eða veiti að minnsta
kosti líkur fyrir því að sakfellt verði í málinu, sbr. gagnályktun frá 112. gr.
laga um meðferð opinberra mála. Jafnvel þótt viðkomandi einstaklingur
verði síðar sýknaður af kröfum ákæruvaldsins í málinu, þá stendur eftir sú
afstaða ákæruvaldsins að það taldi, að minnsta kosti við útgáfu ákæru, meiri
líkur en minni á því að viðkomandi væri sekur um þá háttsemi sem honum
var gefin að sök. Í því felst viss áfellisdómur fyrir viðkomandi einstakling,
í það minnsta út á við, og sumir kunna að álykta sem svo að nokkur óvissa
ríki um sekt hans eða sakleysi, ekki hvað síst með hliðsjón af þeim ströngu
sönnunarreglum sem gilda í opinberum málum, sbr. 45. gr. laga um meðferð
opinberra mála.

Ákvörðun um saksókn hefur einnig mikilvæg réttaráhrif fyrir ákæru-
valdið. Með útgáfu ákæru, sbr. 116. gr. laga um meðferð opinberra mála,
er lagður grunnur að málatilbúnaði ákæruvaldsins í opinberu máli og
dómari er í meginatriðum bundinn af ákærunni, sbr. 117. gr. laganna.
Möguleikar ákæruvaldsins til að breyta ákæru eftir útgáfu hennar eru þar
af leiðandi takmarkaðir.

Ákvörðun um niðurfellingu máls, sbr. 112. gr. laga um meðferð opin-
berra mála, eða niðurfellingu saksóknar, sbr. 113. gr. sömu laga, hefur að
sama skapi réttaráhrif fyrir ákæruvaldið, því slík ákvörðun verður ekki
afturkölluð nema að tilteknum skilyrðum uppfylltum, sbr. lögjöfnun frá 3.
mgr. 76. gr. laga um meðferð opinberra mála og Hrd. 1995:791, 1997:1890
og 1998:2299. Ákvörðun um niðurfellingu máls eða niðurfellingu saksókn-
ar getur auk þess haft þýðingu fyrir brotaþola, þar sem hann nýtur ekki
þess réttarfarshagræðis að geta komið einkaréttarkröfum sínum að í opin-
beru máli, sbr. XX. kafla laga um meðferð opinberra mála.

III. Ákvörðun um saksókn er matskennd ákvörðun.

Ákvörðun um saksókn er matskennd í þeim skilningi, að óhjákvæmi-
lega reynir á persónulegt mat þess eða þeirra sem ákvörðun taka hverju
sinni á því hvort niðurstöður rannsóknar, eins og þær birtast í gögnum
máls, veiti fullnægjandi líkur til þess að ákæra verði gefin út eða ekki, sbr.
112. gr. laga um meðferð opinberra mála. Ákæruvaldið hefur þó ekki frjáls-
ar hendur við mat þetta, heldur ber því að hafa ákveðin sjónarmið að
leiðarljósi við ákvarðanatöku um það hvort ákæra skuli gefin út eða ekki.
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Þetta má meðal annars ráða af ýmsum ákvæðum laga um meðferð opin-
berra mála og stjórnarskrárinnar, ákvæðum annarra laga, svo sem stjórn-
sýslulaga nr. 37/1993 og laga um mannréttindasáttmála Evrópu nr.
62/1994, ólögfestum meginreglum opinbers réttarfars og stjórnsýsluréttar
o.s.frv.

Hlutverk og skyldur ákæruvaldsins eru ráðandi þáttur við ákvörðun um
saksókn. Ákæruvaldið ber eðli máls samkvæmt ýmsar skyldur, sem sumar
hverjar verða ráðnar af ákvæðum laga um meðferð opinberra mála eða
annarra laga, en að öðru leyti ráðast þær af hlutverki ákæruvaldsins og þeim
hagsmunum sem ákæruvaldinu er ætlað að standa vörð um. Hlutverk
ákæruvaldsins er fyrst og fremst að gæta hagsmuna almennings og bregðast
við afbrotum. Í samræmi við það er meginskylda ákæruvaldsins sú, að sjá
til þess að sekir menn verði dæmdir fyrir afbrot sín og að sjá til þess að
þeir hljóti viðeigandi viðurlög vegna þeirra lögum samkvæmt, sbr. að
nokkru leyti 1. mgr. 27. gr. laga um meðferð opinberra mála, sbr. 3. gr. laga
nr. 84/1996.

Ákæruvaldinu ber einnig að standa vörð um hagsmuni sakbornings og
gæta hlutlægnis, sbr. 31. gr. laga um meðferð opinberra mála. Samkvæmt
því ákvæði skulu þeir sem fara með ákæruvald og annast rannsókn máls
vinna að því að hið sanna og rétta komi í ljós og gæta jafnt að þeim atriðum
sem horfa til sýknu og sektar. Er þetta nefnt hlutlægnisskylda ákæruvaldsins.

Þórður Björnsson, fyrrverandi ríkissaksóknari, komst svo að orði um
hlutlægnisskyldu ákæruvaldsins: „Sú skylda ákæruvaldsins að sýna hlutlægni í
starfi leiðir til þess að markmið þess er ekki sakfelling ákærða sem slík heldur verður
hlutverk þess að sækja mann til saka og viðurlaga að réttum lögum og samkvæmt jafn-
réttisreglum og hlutverk  sækjanda að auðvelda dómara að komast að réttri niðurstöðu
í máli“.3 Inntaki hlutlægnisskyldunnar verður ekki betur lýst með orðum.

Það er grundvallarregla í opinberu réttarfari í réttarríki, að hver sem
borinn er sökum um refsiverða háttsemi skuli talinn saklaus uns sekt hans
hefur verið sönnuð að lögum. Regla þessi hefur verið lögfest hér á landi
með 2. mgr. 70. gr. stjórnarskrárinnar nr. 33/1944, sbr. 8. gr. stjórn-
skipunarlaga nr. 97/1995, og 2. mgr. 6. gr. samnings um verndun mannrétt-
inda og mannfrelsis (mannréttindasáttmála Evrópu), sem hefur lagagildi hér
á landi, sbr. lög um mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994.4 Samkvæmt
þessu ber ákæruvaldinu að miða við það í störfum sínum, þ.m.t. við

3 Þórður Björnsson: Hugleiðing um hið nýja sakamálaréttarfar, Úlfljótur 1993, 1. tbl., bls. 8.
4 Sama regla kemur fram í 2. mgr. 14. gr. alþjóðasamnings um borgaraleg og stjórnmála-

leg réttindi, sem undirritaður var af Íslands hálfu 30. desember 1966 og fullgiltur með
tilteknum fyrirvörum.
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ákvörðun um saksókn, að hver maður sem borinn hefur verið sökum um
refsiverða háttsemi sé saklaus uns sekt hans hefur verið sönnuð að lögum.

Ákæruvaldið verður óhjákvæmilega að leggja mat á sönnunarstöðu máls
við ákvarðanatöku um útgáfu ákæru, sbr. áskilnað 112. gr. laga um meðferð
opinberra mála „ef hann telur það sem fram er komið ekki nægilegt eða líklegt til
sakfellis ...“. Sönnunarmat ákæruvaldsins byggist eðli máls samkvæmt annars
vegar á niðurstöðu rannsóknar í sakamáli, þ.e. efni rannsóknargagna
málsins, og hins vegar á þeim reglum sem gilda um sönnun og sönnunar-
byrði í opinberum málum.

Rannsóknargögn hafa mikla þýðingu þegar tekin er ákvörðun um
saksókn í opinberu máli, þar sem ákvörðun um útgáfu ákæru eða niður-
fellingu máls er byggð á niðurstöðum hinnar opinberu rannsóknar, eins
og þær birtast í rannsóknargögnunum. Ákæruvaldinu gefst hins vegar færi
á því síðar að koma að nýjum gögnum við meðferð máls fyrir dómi, ef
ákvörðun er tekin um útgáfu ákæru.

Samkvæmt 45. gr. laga um meðferð opinberra mála ber ákæruvaldið
sönnunarbyrði um sekt sakbornings og atvik sem telja má honum í óhag.
Þessi regla, in dubio pro reo, felur það í sér að allan vafa um sekt sakborn-
ings eða atriði sem eru honum í óhag ber að skýra honum í hag og ef
minnsti vafi er um það hvort fram sé komin nægileg sönnun um sekt
manns, sem ekki verði vefengd með skynsamlegum rökum, þá ber að sýkna
viðkomandi af kröfum ákæruvaldsins. Það er dómari sem að endingu
leggur mat á það, í þeim málum sem fara fyrir dóm, hvort sönnun telst
nægileg eða ekki, sbr. 46. gr. laga um meðferð opinberra mála, en ákæru-
valdið verður að hafa hliðsjón af þessum reglum þegar ákvörðun um
saksókn er tekin.

Ef ákæruvaldið telur vafa um hvort það sem fram er komið í máli teljist
líklegt eða nægilegt til sakfellis, með hliðsjón af sönnunarreglum í opin-
berum málum, væri líklegast réttast af þess hálfu að leggja málið fyrir dóm
til úrlausnar, fremur en að fella málið niður með vísan til 112. gr. laga um
meðferð opinberra mála. Þetta á ekki hvað síst við ef sakagiftir eru alvar-
legs eðlis eða ef dómur gæti haft í för með sér stefnumarkandi niðurstöðu,
t.a.m. ef vafi þykir leika á um gildi tiltekinna laga sem refsiheimildar eða
ef um nýtt réttarsvið er að ræða þar sem ekki hefur áður reynt á refsiábyrgð.
Er það í samræmi við það hlutverk ákæruvaldsins, og eftir atvikum
dómstóla, að leggja línur og skýra lög með fordæmum.

Þeir aðilar sem fara með ákæruvald eru stjórnvöld í skilningi stjórnsýslu-
réttar. Af því leiðir að þessir aðilar eru, eftir því sem við á, bundnir af
lögfestum og ólögfestum reglum stjórnsýsluréttarins, þ.m.t. ákvæðum
stjórnsýslulaga nr. 37/1993, við meðferð þess valds sem þeim er fengið
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með lögum um meðferð opinberra mála, þ.m.t. við meðferð saksóknar-
valdsins. Í því felst meðal annars að ákæruvaldinu ber að gæta jafnræðis
við meðferð saksóknarvaldsins, sbr. 11. gr. stjórnsýslulaga, og að byggja
ákvarðanir sínar á málefnalegum sjónarmiðum.

IV. Sjálfstæði ákæruvaldsins fylgir ábyrgð.

Ákæruvaldinu er fengið mikið sjálfstæði með lögum um meðferð opin-
berra mála, þar sem ríkissaksóknari er æðsti handhafi ákæruvalds, sbr. 2.
mgr. 25. gr. laganna, sbr. 1. gr. laga nr. 84/1996. Ríkissaksóknari getur gefið
öðrum ákærendum fyrirmæli um einstök mál, sem þeim er skylt að hlíta.
Hann getur einnig kveðið á um rannsókn máls, mælt fyrir um framkvæmd
hennar og fylgst með henni, sbr. 5. mgr. 27. gr. laga um meðferð opinberra
mála, sbr. 3. gr. laga nr. 84/1996. Ríkissaksóknari getur sömuleiðis tekið
ákvörðun um saksókn í sínar hendur, þar á meðal gefið út ákæru, hvenær
sem hann telur þess þörf, sbr. 1. mgr. 28. gr. laga um meðferð opinberra
mála, sbr. 4. gr. laga nr. 84/1996.

Dómsmálaráðherra hefur eftirlit með framkvæmd ákæruvalds5 og getur
krafið ríkissaksóknara um skýrslur varðandi einstök mál, sbr. 1. mgr. 26.
gr. laga um meðferð opinberra mála. Dómsmálaráðherra er hins vegar ekki
handhafi ákæruvalds og því getur hann ekki gefið ríkissaksóknara fyrirmæli
um einstök mál, nema í undantekningartilvikum.6

Sjálfstæði ákæruvaldsins leggur tilteknar skyldur á herðar þess á þann
hátt, að ákæruvaldið verður að hafa þor til þess að taka sjálfstæða ákvörðun
í hverju máli, byggða á faglegum, málefnalegum og hlutlægum sjón-
armiðum, þar sem jafnræðis er gætt í hvívetna. Í því felst að ákæruvaldið
getur ekki og má ekki láta utanaðkomandi þrýsting hafa áhrif á það hvort
ákæra er gefin út í máli eða ekki, t.a.m. þrýsting frá almenningi,
fjölmiðlum, framkvæmdavaldinu, löggjafanum, brotaþola eða þrýsti-
hópum sem gæta ákveðinna hagsmuna.

5 „Ákæruvald“ hefur hér sömu merkingu og „saksóknarvald“ (sjá fótnótu 2).
6 Samkvæmt 1. mgr. 26. gr. laga um meðferð opinberra mála skulu haldast sérákvæði í

lögum þar sem svo er mælt að mál skuli því aðeins höfða að dómsmálaráðherra mæli
svo fyrir. Þegar svo stendur á gefur dómsmálaráðherra ríkissaksóknara fyrirmæli um
rannsókn og aðrar aðgerðir og leggur samþykki sitt á ákæru og áfrýjun. Sem dæmi um
mál af þessu tagi má nefna mál vegna brota gegn ákvæðum X. kafla almennra
hegningarlaga, sbr. 97. gr. þeirra laga, og mál gegn 99. og 101. gr. sömu laga, sbr. 105.
gr. þeirra.
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Ákvörðun um saksókn er samkvæmt framansögðu ákvörðun sem
ákæruvaldið verður sjálft að taka og bera ábyrgð á. Ákvörðunin er þó ekki
einföld, enda snertir hún oft á tíðum mismunandi og ósamrýmanlega
hagsmuni ólíkra aðila, þ.m.t. sakbornings, brotaþola og almennings. Ákæru-
valdið getur ekki velt ábyrgð sinni yfir á dómstóla og látið þeim eftir að
sýkna sakborning, ef rétt hefði verið að fella mál niður, sbr. 112. gr. laga
um meðferð opinberra mála. Að sama skapi ber ákæruvaldinu að láta á mál
reyna, ef réttmætar forsendur eru til þess.

V. Þátttaka ákæruvaldsins í opinberri 
umræðu um ákvarðanir þess.

Opinber umræða um afstöðu ákæruvaldsins í tilteknum málum eða
málaflokkum er óumflýjanleg, því sitt sýnist hverjum og niðurstaðan hverju
sinni fellur ekki öllum í geð. Gagnrýni á ákvarðanir og störf ákæruvaldsins
á stundum rétt á sér, en því miður er umræðan einnig oft ómálefnaleg og
gagnrýnin óréttmæt og ósanngjörn. Málefnaleg og fagleg umræða er á
engan hátt óæskileg, heldur þvert á móti af hinu góða, þar sem slík umræða
er til þess fallin að stuðla að eðlilegri réttarþróun.

Það er umhugsunarefni hvort og þá að hvaða marki og á hvern hátt
ákæruvaldið á að taka þátt í opinberri umfjöllun um niðurstöður í
einstökum málum eða málaflokkum. Ákvörðun um saksókn, sem tekin er
með löglegum hætti og byggð á málefnalegum sjónarmiðum, á að standa
fyrir sínu og hana á ekki að þurfa að réttlæta eða verja með nokkrum hætti,
ekki frekar en dóma. Þátttaka ákæruvaldsins í opinberum umræðum um
málalok einstakra mála er þar af leiðandi í flestum tilvikum óviðeigandi.

Öðru máli gegnir um afstöðu ákæruvaldsins almennt eða í einstökum
málaflokkum. Ákæruvaldið býr yfir mikilvægri þekkingu, viðhorfum og
upplýsingum, sem gagnlegt er og jafnvel nauðsynlegt að koma á framfæri,
þannig að umfjöllun um störf þess byggi á réttum og áreiðanlegum fors-
endum. Í því samhengi er mikilvægt, að framsetning á sjónarmiðum ákæru-
valdsins og upplýsingum sé ábyrg, almenn og hlutlæg.

Heimildir.

Þórður Björnsson: Hugleiðing um hið nýja sakamálaréttarfar, Úlfljótur 1993,
1. tbl., bls. 5-13.





Tillögur að lagabreytingum til 
að ryðja úr vegi lagalegum

hindrunum sem standa í vegi
framþróun rafrænnar stjórnsýslu

Páll Hreinsson

I. Inngangur.

Hinn 14. nóvember 2002 mælti forsætisráðherra fyrir frumvarpi til laga
um breytingu á stjórnsýslulögum þar sem lagt var til að við lögin yrði bætt
nýjum kafla er bæri heitið „rafræn meðferð stjórnsýslumála“. Í ræðu hans
kom fram að frumvarpinu væri ætlað að nema á brott þær lagalegu
hindranir, sem almennt kynnu að standa rafrænni stjórnsýslu í vegi, og fella
þróun slíkra stjórnsýsluhátta í æskilegan farveg.

Í athugasemdum við frumvarpið kemur fram að forsætisráðherra hafi
talið nauðsynlegt að farið yrði með skipulegum hætti yfir hvaða lagalegu
hindranir kynnu að standa þróun rafrænna stjórnsýsluhátta í vegi. Fram
kemur að forsætisráðherra hafi skipað nefnd hinn 7. nóvember 2000 til að
kanna hvort og þá eftir atvikum hvaða lagabreytinga væri þörf til að stjórn-
sýslan gæti áfram þróast rafrænt á æskilegan hátt. Fram kemur að með
frumvarpinu sé lagt til að við stjórnsýslulögin verði aukið sérstökum kafla
þar sem lýst verði þeim lágmarkskröfum, sem nefndin hafi verið einhuga
um að gera verði til rafrænnar málsmeðferðar í stjórnsýslunni. Það hafi
verið álit nefndarinnar að með slíkri viðbót við stjórnsýslulögin væri rutt
úr vegi þeim lagalegu hindrunum sem almennt kynnu að standa þróun
rafrænna stjórnsýsluhátta í vegi og lagður yrði sá grunnur sem nauðsyn-
legt væri að stjórnsýslan byggði á til framtíðar.1

Hér á eftir verður fjallað um ákvæði fyrrnefnds frumvarps svo og
athugasemdir sem því fylgja. Fyrst verður vikið að stöðu rafrænnar stjórn-
sýslu hér á landi svo og kjarna þeirra lagalegu álitaefna sem við er að glíma

1 Sbr. frumvarp til laga um breytingu á stjórnsýslulögum nr. 37/1993 (rafræn stjórnsýsla),
128. löggjafarþing 2002–2003. Þskj. 384 — 348. mál.
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við að koma á rafrænni meðferð stjórnsýslumála. Að því búnu verður fjall-
að um helstu meginreglur og forsendur sem frumvarpið er byggt á. Loks
verður fjallað efnislega um ákvæði frumvarpsins um rafræna stjórnsýslu og
vikið stuttlega að tengslum þess við önnur lög.

II. Hefðbundin meðferð stjórnsýslumála 
og rafræn málsmeðferð.

Íslendingar hafa verið duglegir að tileinka sér tölvutæknina. Tölvueign
og netnotkun landsmanna er með því mesta sem þekkist í heiminum og
fer stöðugt vaxandi. Öll ytri skilyrði virðast því vera til að hagnýta upplýs-
ingatæknina á markvissan hátt í þágu almennings. Stjórnvöld hafa unnið
að því að koma sér upp heimasíðum eða vefsetrum á netinu til að miðla
þar ýmsum upplýsingum til almennings. Sérstök áhersla hefur verið lögð
á að miðla hagnýtum upplýsingum á netinu og veita almenningi á þennan
hátt aðgang að ýmsum gagnabönkum. Þannig hafa þjóðskrá, lagasafnið og
þingtíðindi t.d. verið aðgengileg á netinu um nokkra hríð og nýlega var
miðlægur gagnagrunnur um réttarheimildir opnaður á netinu þar sem
almenningi eru gerð aðgengileg á einum stað öll lög, reglugerðir og önnur
stjórnvaldsfyrirmæli, fjölþjóðlegir samningar, dómar og fullnaðarúrskurðir
stjórnvalda, sem hafa almennt gildi eða eru fordæmisskapandi. Þá hefur
verið hugað að ýmsu því er snýr að innri uppbyggingu og starfsemi stjórn-
valda inn á við. Þannig hefur verið lögð áhersla á að samræma eins og
kostur er hugbúnað, vélbúnað og vinnubrögð innan stjórnsýslunnar, m.a.
til að auðvelda rafræn samskipti. Í því skyni hefur m.a. verið unnið að
þróun hugbúnaðar fyrir rafræna skjalastjórn stjórnvalda með það fyrir
augum að stjórnsýslan verði í fyllingu tímans undir það búin að hverfa í
áföngum úr pappírsbundnu í rafrænt umhverfi, þar á meðal til að skila
gögnum sínum til Þjóðskjalasafns í rafrænu formi. Víðast hvar er þó enn
þá keyrt á tvöföldu kerfi. Jafnframt gefur þessi hugbúnaður ýmsa mögu-
leika á að rísa með skilvirkari hætti undir þeim kröfum sem gerðar eru til
málsmeðferðar stjórnvalda, m.a. með tilliti til eftirlits með málshraða,
veitingar aðgangs að upplýsingum og almennt til að haga skjalastjórn með
þeim hætti að upplýsingar séu varðveittar á aðgengilegan hátt.

Meðferð stjórnsýslumáls lýkur oftast með stjórnvaldsákvörðun. Öll
meðferð slíkra mála lýtur stjórnsýslulögum nr. 37/1993, sbr. 2. mgr. 1. gr.
laganna. Tæknilega getur rafræn miðlun upplýsinga komið til á hvaða stigi
málsmeðferðar sem er. Stjórnsýslumál getur hafist með því að aðili stjórn-
sýslumáls sendi stjórnvaldi erindi með aðstoð rafræns miðils eða stjórn-
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valdið sjálft hefji meðferð máls að eigin frumkvæði á slíkan hátt, t.d. með
tilkynningu sem send er rafrænt til þess sem málið varðar. Þá geta sam-
skipti undir meðferð málsins sjálfs stuðst við rafræna miðla, svo sem til-
kynningar, upplýsingagjöf og leiðbeiningar stjórnvalds til aðila og svör
aðilans til stjórnvaldsins. Stundum kann jafnvel að vera mögulegt að stjórn-
vald taki ákvörðun sína sjálfkrafa með aðstoð rafrænna miðla, en forsenda
fyrir því að slík vinnsla þjóni tilgangi myndi oftast vera sú að erindi berist
stjórnvaldinu rafrænt og á ákveðnu formi og skilyrði til ákvörðunartöku
séu öll formbundin. Birting ákvörðunar, veiting rökstuðnings og kæruleið-
beininga geta einnig farið fram með rafrænum hætti. Loks má varðveita
öll málsgögn á rafrænan hátt og miðla þeim rafrænt til annarra aðila.

Samkvæmt framansögðu getur rafræn miðlun upplýsinga nýst með
ýmsum hætti við meðferð stjórnsýslumáls allt frá upphafi til enda. Hægt er
að hugsa sér að meðferð stjórnsýslumáls fari á öllum stigum fram með aðstoð
rafrænna miðla og rafræn gögn málsins séu síðan eingöngu varðveitt á
rafrænu formi. Á hinn bóginn er einnig hægt að hugsa sér að meðferð stjórn-
sýslumáls styðjist við blandaða tækni og þá aðeins stuðst við rafræna miðla
að hluta en formleg samskipti og varsla gagna verði áfram pappírsbundin.

Þrátt fyrir að á flestum sviðum hafi vel tekist til að nota tölvutæknina
við að auðvelda aðgengi að upplýsingum eru gagnvirk rafræn samskipti
stjórnvalda við aðila stjórnsýslumáls þó enn á byrjunarreit á flestum sviðum
og afgreiðslu stjórnsýslumála verður yfirleitt ekki lokið með rafrænum hætti
enn sem komið er. Íslensk stjórnsýsla hefur löngum notast við pappír sem
helsta miðil formlegra samskipta, hvort heldur við borgarana eða innbyrðis.
Erindi til stjórnsýslunnar hafa þannig að jafnaði verið skrifleg og sama
hefur gilt um ákvarðanir sem teknar hafa verið í framhaldi af þeim eða að
frumkvæði stjórnvalda. Meðferð stjórnsýslumála, þar sem ætlunin er að
taka stjórnvaldsákvörðun í tilteknu máli, byggist að megin stefnu enn þann
dag í dag á pappír, enda þótt notkun rafrænna miðla við undirbúning mála
sé útbreidd og þeir einnig notaðir til ýmissa óformlegra samskipta.

III. Núverandi notkun rafrænnar miðlunar 
upplýsinga við meðferð stjórnsýslumála.

Þótt það sé afar fáttítt að meðferð stjórnsýslumáls fari að öllu leyti fram
með rafrænum hætti má þó finna dæmi um slíkt. Á vegum tollyfirvalda hefur
á undanförnum árum verið unnið ötullega að því að nýta rafræna miðla við
sendingu, móttöku og vinnslu aðflutningsskýrslna og tollafgreiðslu. Notast
hefur verið við skjalasendingar með tölvum (SMT) og voru gerðar ýmsar
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breytingar á tollalögum, nr. 55/1987, með lögum nr. 69/1996 til þess að
styrkja lagagrundvöll þessara stjórnsýsluhátta. SMT-sendingar hafa annars
vegar farið fram með því að innflytjandi skilaði rammaskeyti til tollyfirvalda,
en hins vegar hefur verið unnt að senda gögn beint á lokuðu gagnaflutn-
ingsneti. Með reglugerð nr. 858/2000, um SMT tollafgreiðslu, varð heim-
ilt að senda gögn á vefnum með því að nota rafræn eyðublöð á heimasíðu
tollyfirvalda. Samkvæmt framangreindu geta innflytjendur nú sótt um og
fengið tollafgreiðslu með rafrænum hætti, hvort heldur er á lokuðu eða opnu
kerfi (netinu), en í síðara tilvikinu er notuð rafræn undirskrift.

Á vegum skattyfirvalda hefur á undanförnum árum verið unnið að því að
gera kleift að skila virðisaukaskattsskýrslum, skattframtölum og ársreikningum
með rafrænum hætti á heimasíðu skattyfirvalda auk þess sem lestur og vinnsla
skattframtala fer að verulegu leyti fram með aðstoð rafrænna miðla.

IV. Helstu lagalegu álitaefni við að koma 
á rafrænni meðferð stjórnsýslumála.

Ástæður þess að rafræn upplýsingatækni er aðeins nýtt í takmörkuðum
mæli við eiginlega meðferð stjórnsýslumála eru án efa fjölþættar. Þó má
leiða að því líkur að ýmis tæknileg atriði standi því í vegi, svo sem erfiðleikar
við að tryggja staðfestingar á efni, undirskrift og móttöku rafrænna gagna
í samanburði við skrifleg gögn. Í þessari ritgerð verður hvorki fjallað um
slík tæknileg eða skipulagsleg vandamál. Hér verður einvörðungu vikið að
því hvort gildandi lög séu því til fyrirstöðu að rafræn upplýsingamiðlun sé
notuð við rafræna meðferð stjórnsýslumála og með hvaða hætti frumvarpi
til laga um breytingu á stjórnsýslulögum er ætlað að ráða á því bót.

Réttarreglur um stjórnsýsluna, bæði settar og venjuhelgaðar, taka óhjá-
kvæmilega mið af þeim aðferðum í stjórnsýslunni sem hingað til hafa
tíðkast. Af þessum sökum var talið nauðsynlegt að ráðast í sérstaka rann-
sókn á því hvort og að hvaða marki sérkenni rafrænnar upplýsingamiðlu-
nar kölluðu á sérstakar reglur svo að nýta mætti kosti rafrænnar upplýs-
ingamiðlunar til fulls við meðferð stjórnsýslumála. Í þessu sambandi verður
þó að hafa í huga að það er ekki sjálfgefið að ný tækni og breyttar aðferð-
ir í samskiptum manna, svo sem rafræn miðlun upplýsinga, kalli á nýjar
reglur. Reglur eru í eðli sínu óhlutbundnar (abstrakt) og eru því ekki fyrir
fram bundnar við raunveruleg tilvik eða aðstæður. Reglur geta því haldið
gildi sínu að fullu þótt aðstæður breytist og ný tækni komi til sögunnar. Í
samræmi við þetta er þorri málsmeðferðar- og efnisreglna stjórnsýslurétt-
arins tæknilega hlutlaus og á við hvort sem samskipti eru rafræn eða pappírs-
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bundin. Reglur um andmælarétt, leiðbeiningarskyldu, málshraða, rannsókn,
jafnræði, meðalhóf, svo aðeins nokkrar reglur stjórnsýsluréttar séu nefndar,
eiga þannig við um meðferð stjórnsýslumáls hvort heldur hún er rafræn eða
pappírsbundin og þarfnast því engrar sérstakrar skoðunar með tilliti til
rafrænnar miðlunar upplýsinga. Rafræn miðlun upplýsinga kallar samkvæmt
þessu ekki á sérstakar reglur nema að því marki sem sérstakt eðli þessarar
tækni í samanburði við hefðbundin samskiptaform krefst þess.

Í skýrslu nefndar um rafræna stjórnsýslu kemur fram að í ljósi þess að með
nýrri samskiptatækni sé leitast við að þjóna sömu hagsmunum og gert hafi
verið með þeim aðferðum sem hingað til hafi tíðkast, hafi athugun nefndar-
innar á lagalegum álitaefnum rafrænnar málsmeðferðar beinst að þrennu:2

• Að festa hendur á þeim reglum sem með einhverjum hætti hindra að
rafræn miðlun upplýsinga sé notuð við meðferð stjórnsýslumála.

• Að greina rökin að baki þessum reglum eða þær þarfir sem þeim er
ætlað að mæta.

• Að kanna hvort rafræn upplýsingamiðlun geti mætt þessum þörfum og
þá að hvaða skilyrðum uppfylltum.

Niðurstaða nefndarinnar var sú að nauðsynlegt væri að setja nokkrar
reglur vegna séreiginleika rafrænnar upplýsingamiðlunar til að hún geti talist
jafngild hefðbundnum aðferðum og fullnægt þeim efnislegu kröfum – þ.e.
rökunum eða þörfunum að baki formkröfunum – sem almennt eru gerðar
til meðferðar stjórnsýslumála. Þessar sérreglur bæta því almennt ekki nýjum
efnisreglum við stjórnsýsluréttinn, heldur miða eingöngu að því, að aðlaga
formkröfurnar að breyttum aðferðum og aðstæðum og innleiða það sem
í frumvarpinu er nefnt jafngildisleið í íslenska stjórnsýslu. Um þessar
sérreglur verður fjallað í köflum 6-14 hér á eftir.

V. Helstu meginreglur sem frumvarp 
til breytingu á stjórnsýslulögum er byggt á.

5.1. Inngangur.
Í almennum athugasemdum í frumvarpi til breytinga á stjórnsýslulögum

eru raktar helstu meginreglur sem ákvæði frumvarpsins eru byggð á. Hér
á eftir verða raktar fimm mikilvægustu meginreglurnar sem hafa ekki síst
þýðingu við skýringu ákvæða frumvarpsins, verði það að lögum.

2 Skýrsla nefndar um rafræna stjórnsýslu, 12.
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5.2. Jafngildisleiðin.
Frumvarp til breytinga á stjórnsýslulögum er á því byggt að sömu

efnislegu kröfur séu gerðar til meðferðar stjórnsýslumála án tillits til þess
hvort hún styðst við hefðbundnar aðferðir eða rafræna upplýsingamiðlun.
Af þessu leiðir að ekki eru í frumvarpinu gerðar tillögur um setningu
sérreglna um rafræna meðferð stjórnsýslumála nema um þau atriði þar sem
séreiginleikar rafrænnar upplýsingamiðlunar gera það nauðsynlegt. Þessar
sérreglur miða að því að gera rafræna upplýsingamiðlun jafngilda þeim
aðferðum við rekstur stjórnsýslumála, sem hingað til hafa tíðkast, að því
marki sem þessi tækni getur þjónað sömu hagsmunum. Í þessu felst einkum
að gerð er tillaga um að settar verði sérreglur með hliðsjón af ýmsum
formkröfum samkvæmt gildandi lögum, stjórnvaldsfyrirmælum og venjum
um að gerningar séu skriflegir og undirritaðir. Þessar sérreglur beinast
þannig að því að rafrænir gerningar verði jafngildir skriflegum gerningum
og rafrænar undirskriftir jafngildar hefðbundnum eiginhandaráritunum að
uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Með því móti má segja að rutt sé úr vegi
þeim lagalegu hindrunum sem almennt kunna að standa rafrænni meðferð
stjórnsýslumála fyrir þrifum

Ef lög gera kröfu um önnur formskilyrði en þau sem hinar almennu
jafngildisreglur IX. kafla stjórnsýslulaga taka til getur niðurstaðan orðið sú
að ekki sé hægt að viðhafa rafræna miðlun upplýsinga við meðferð þeirra
mála sem þau lög taka til. Slík lagaákvæði verður þá að endurskoða sérstak-
lega ef ástæða er talin til að bjóða upp á rafræna miðlun upplýsinga á þeim
sviðum sem þau taka til.

5.3. Tæknilegt hlutleysi.
Frumvarp til breytinga á stjórnsýslulögum er á því byggt að reglur um

rafræna meðferð stjórnsýslumála séu eins tæknilega hlutlausar og mögulegt
er og nægilega sveigjanlegar til að geta staðið óbreyttar þrátt fyrir fyrirsjáan-
lega þróun rafrænnar upplýsingatækni.

5.4. Heimild en ekki skylda til rafrænnar meðferðar
stjórnsýslumála.

Frumvarp til breytinga á stjórnsýslulögum er á því byggt að stjórnvöld-
um sé gert kleift að nýta rafræna upplýsingatækni við meðferð stjórnsýslu-
mála. Hins vegar er sú skylda ekki lögð á herðar stjórnvöldum að taka upp
slíka stjórnsýsluhætti á öllum sviðum. Stjórnvöld eru almennt talin best í
stakk búin til að meta hvort og hvernig taka megi upp rafræna stjórnsýslu-
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hætti í einstökum málaflokkum, eftir atvikum í samræmi við almenna
stefnumótun stjórnvalda.

Rafræn miðlun upplýsinga getur nýst í mismiklum mæli við meðferð
stjórnsýslumáls. Þannig gæti t.d. erindi borist stjórnvaldi með rafpósti eða
með því að fyllt sé út rafrænt eyðublað á vefsíðu stjórnvalds, enda þótt
stjórnvaldsákvörðun (t.d. leyfisbréf) sé birt aðila skriflega á pappír. Á hinn
bóginn getur meðferð frá upphafi til enda farið fram með aðstoð rafrænna
miðla og ákvörðun máls og birting hennar þá einnig verið í rafrænu formi.
Markmið frumvarpsins er að ryðja úr vegi helstu tálmum í lögum þannig
að meðferð stjórnsýslumála geti að öllu leyti farið fram á rafrænan hátt
ákveði stjórnvald að bjóða upp á þann valkost.

5.5. Almennar reglur um rafræna meðferð 
stjórnsýslumála.

Frumvarp til breytinga á stjórnsýslulögum er á því byggt að það hafi
einvörðungu að geyma almennar reglur um rafræna meðferð stjórnsýslu-
mála. Eftir sem áður er unnt að gera strangari eða vægari kröfur til rafræn-
nar meðferðar stjórnsýslumála á ákveðnum sviðum, ef ástæða þykir til. Rétt
er þó að árétta að til þess að heimilt verði að víkja frá almennum reglum
með þeim hætti þarf að koma til heimild í settum lögum. Í þessu sambandi
skal minnt á að þegar eru fyrir hendi nokkur sérákvæði í lögum, sem lúta
að rafrænni meðferð stjórnsýslumála.

5.6. Jafnræði borgaranna og aðgengi að stjórnsýslunni.
Frumvarp til breytinga á stjórnsýslulögum er á því byggt að jafnræði

borgaranna sé haft að leiðarljósi við notkun rafrænnar upplýsingatækni. Í
því felst að ákvæði frumvarpsins heimila ekki stjórnvöldum að einskorða
málsmeðferð sína við rafræna meðferð, ákveði þau að taka upp slíka
þjónustu, enda leiða almenn jafnræðisrök til þess, a.m.k. við núverandi
aðstæður, að almenningur geti borið erindi sín upp við stjórnvöld án tillits
til þess hvort hann á þess kost að gera það með rafrænum hætti eða ekki.

VI. Gildissvið ákvæða frumvarpsins 
um rafræna meðferð stjórnsýslumála.

Þær sérreglur sem frumvarpið gerir ráð fyrir um rafræna meðferð
stjórnsýslumála taka til stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga í samræmi við
almennt gildissvið stjórnsýslulaga, sbr. 1. og 2. mgr. 1. gr. laganna.
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Samkvæmt því taka ákvæði kaflans ekki til smíði reglugerða eða annarra
almennra stjórnvaldsfyrirmæla. Þá gildir kaflinn ekki um gerð samninga
einkaréttarlegs eðlis, sbr. 2. mgr. 1. gr. laganna og gagnályktun frá 3. mgr.
1. gr. laganna. Af almennu gildissviði stjórnsýslulaga leiðir jafnframt að
kaflinn mun ekki taka til Alþingis, stofnana á vegum þess eða til dómstóla.
Þá taka ákvæði kaflans ekki heldur til þeirra athafna sýslumanna sem taldar
eru upp í 1. mgr. 2. gr. stjórnsýslulaga.

Í athugasemdum við 1. gr. frumvarpsins kemur fram að hugtakið rafræn
upplýsingamiðlun sé rúmt og taki til hvers kyns upplýsingamiðlunar með
rafboðum. Undir rafræna miðlun upplýsinga í þessum rúma skilningi falla
þannig t.d. myndsendar, símritar og talsímar. Þótt þessir miðlar falli
samkvæmt þessu undir sérreglur kaflans leiðir af ákvæðum hans að það
er fyrst og fremst miðlun upplýsinga með tölvum sem hér hefur þýðingu,
enda geta aðrir miðlar sjaldnast fullnægt þeim kröfum sem gerðar eru í
öðrum greinum frumvarpsins.

VII. Heimild til rafrænnar meðferðar máls.

Samkvæmt 1. málsl. 1. mgr. 35. gr., sbr. 2. gr. frv., ákveður stjórnvald
hvort boðið verður upp á þann valkost að nota rafræna miðlun upplýsinga
við meðferð máls. Í athugasemdum við greinina kemur fram að ekki þyki
fært að gera stjórnvöldum skylt að bjóða almenningi upp á slíka þjónustu
enda þótt að því sé stefnt hvarvetna sem það kann að reynast hagkvæmt.
Í þessu sambandi er rétt að minna á að huga verður að ýmsum tæknilegum
og skipulagslegum vandkvæðum áður en rafræn meðferð stjórnsýslumála
er tekin upp á tilteknu sviði. Stjórnvöld hafa því mat um það hvar þau vilja
bjóða upp á rafræna stjórnsýslu. Ákvæðið veitir aftur á móti ekki heimild
til þess að einskorða meðferð stjórnsýslumála við rafræna meðferð.
Almenn jafnræðisrök leiða til þess, a.m.k. við núverandi aðstæður, að
almenningur verður að geta borið erindi sín upp við stjórnvöld án tillits til
þess hvort hann á þess kost að gera það með rafrænum hætti eða ekki.

Þegar stjórnvald ákveður að bjóða upp á þann valkost að nota rafræna
miðlun upplýsinga við meðferð máls verður stjórnvaldið að sjá til þess að
upplýsingar um þær kröfur sem vél- og hugbúnaður aðila þarf að fullnægja
svo að meðferð máls geti farið fram með rafrænum hætti skuli vera honum
aðgengilegar við upphaf máls og skuli stjórnvald vekja athygli hans á
þessum kröfum eftir því sem ástæða er til, sbr. 2. málsl. 1. mgr. 35. gr., sbr.
2. gr. frv. Í þessu felst að stjórnvald ákveður hvaða búnaður er nauðsyn-
legur til að aðili geti átt við það rafræn samskipti þannig að meðferð máls
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geti að hluta eða í heild farið fram með rafrænum hætti. Kröfur sem stjórn-
vald gerir í þessu sambandi mundu almennt mótast af þeim vél- og hug-
búnaði sem stjórnvaldið notast sjálft við eða hefur sett upp í þágu rafrænnar
meðferðar mála. Í framsögu forsætisráðherra kom fram að ríkisstjórnin
hefði ákveðið að mótuð yrði samræmd heildarstefna um þann vél- og
hugbúnað sem stjórnvöld nýta í samskiptum við almenning í þessu skyni.

Þótt stjórnvöld ákveði sjálf hvaða kröfur þau gera í þessu skyni er sú
skylda lögð á þau að gera um þær kunnugt við upphaf máls og hafa þær
aðgengilegar þeim sem óskar rafrænnar meðferðar máls. Ef til dæmis liggur
fyrir að tilkynningar og önnur gögn frá stjórnvaldi eru unnar með
ákveðnum hugbúnaði ættu upplýsingar um þetta að liggja fyrir í upphafi
þannig að aðili máls geti metið hvort búnaður hans geti tekið á móti
rafrænum gögnum frá stjórnvaldi. Þessar kröfur eiga einnig að vera
aðgengilegar aðilanum, t.d. þannig að þær komi fram á vefsíðu stjórnvalds
þar sem upplýsingar um rafræna meðferð stjórnsýslumála er að finna. Oft
mundu þessar kröfur vera hluti af leiðbeiningum stjórnvalds um rafræna
meðferð máls, t.d. þegar um væri að ræða útfyllingu rafræns eyðublaðs með
hugbúnaði sem sérstaklega hefði verið hannaður fyrir tiltekna afgreiðslu
mála. Í öðrum tilvikum, t.d. þegar aðili ætti frumkvæði að rafrænni meðferð
máls með sendingu rafpósts, væri ástæða til að vekja athygli hans á því að
áframhaldandi meðferð málsins væri háð því skilyrði að hann hefði yfir að
ráða búnaði sem gæti tekið á móti gögnum í ákveðnu sniði. Þá er rétt að
minna á að af 1. mgr. 39. gr., sbr. 6. gr. frumvarpsins, leiðir að stjórnvöld
verða almennt að ganga úr skugga um hvaða raffang aðili notar í sam-
skiptum við stjórnvald og gera honum grein fyrir því að hann megi búast
við því að gögn verði send honum á þetta raffang.

Þar sem aðila stjórnsýslumáls eiga að vera ljósar þær kröfur sem vél-
og hugbúnaður hans þarf að fullnægja til þess að meðferð málsins geti farið
fram með rafrænum hætti ber hann ábyrgð á því að þessum kröfum sé full-
nægt. Þetta er sérstaklega áréttað í 2. málsl. 1. mgr. 39. gr., sbr. 6. gr. frv.,
en þar er tekið fram að aðili máls beri ábyrgð á því að vél- og hugbúnaður
hans fullnægi þeim kröfum, sem til hans séu gerðar og nauðsynlegar eru
svo hann geti kynnt sér efni stjórnvaldsákvörðunar eða annarra ganga sem
stjórnvald sendi honum á rafrænu formi.

Í 3. málsl. 1. mgr. 35. gr., sbr. 2. gr. frv., kemur fram að stjórnvöld skuli
haga vali á vél- og hugbúnaði, sem nota á við rafræna meðferð stjórnsýslu-
mála, þannig að sem flestir geti nýtt sér þennan valkost. Stjórnvöldum ber
því að kappkosta að þær lausnir sem boðið er upp á séu tæknilega hlut-
lausar eftir því sem við verður komið. Þetta ákvæði styðst við almenn jafn-
ræðisrök og felur í sér að stjórnvöld eigi að forðast að haga rafrænni
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meðferð stjórnsýslumála þannig að almenningur þurfi að leggja út í kostn-
að við kaup á nýjum vél- og hugbúnaði eða uppfæra þann sem þegar er til
staðar. Stjórnvöld eiga því jafnan að haga rafrænni stjórnsýslu þannig að
afla megi nauðsynlegs hugbúnaðar án mikils tilkostnaðar.

Í 3. mgr. 35. gr., sbr. 2. gr. frv., er mælt svo fyrir að stjórnvald geti
ákveðið hvaða kröfur gögn, sem það móttekur með rafrænum hætti, þurfi
að fullnægja. Þetta ákvæði er mikilvægt bæði með tilliti til skilvirkni rafræn-
nar málsmeðferðar og öryggissjónarmiða. Stjórnvöld geta þannig ákveðið
að erindi skuli berast á ákveðnu formi og á ákveðinn stað, t.d. sérstaka
rafræna afgreiðslu stofnunar.

Í 2. málsl. 3. mgr. 35. gr., sbr. 2. gr. frv., er kveðið svo á að stjórnvald
geti meðal annars áskilið að gögn, sem það móttekur séu sett fram á
sérstökum rafrænum eyðublöðum en með þeim er átt við rafræn gögn á
stöðluðu formi sem aðili máls fyllir sjálfur út. Fullnægi erindi ekki þessum
kröfum er stjórnvaldi rétt að leiðbeina málsaðila og óska eftir því að hann
fylli réttilega út eyðublað, veiti að öðru leyti nauðsynlegar upplýsingar eða
uppfylli önnur þau skilyrði sem stjórnvald hefur sett í samræmi við ákvæði
þessa liðar. Verði málsaðili ekki við ítrekun stjórnvalds um slíkt ræðst það
af þeirri lagaheimild, sem ákvörðun er byggð á, hvort stjórnvaldi væri rétt
að vísa máli frá eða leysa úr því á grundvelli þeirra gagna, sem aflað hefur
verið og mögulegt er að afla. Berist rafrænt erindi ekki á réttan stað í stjórn-
sýslunni ber að framsenda erindið í samræmi við ákvæði 2. mgr. 7. gr. stjórn-
sýslulaga. Í ákvæðinu felst einnig að stjórnvald getur gert kröfur sem miða
að því að koma í veg fyrir að því berist gögn, sem kunna að innihalda vírusa
eða eru með öðrum hætti hættuleg öryggi tölvukerfis stjórnvaldsins.

Ef stjórnvald áskilur að gögn, sem það móttekur, skuli sett fram á
sérstökum rafrænum eyðublöðum, er stjórnvaldinu skylt að veita staðlaðar
leiðbeiningar um útfyllingu eyðublaðsins og þær kröfur, sem stjórnvald
gerir, sbr. 3. málsl. 3. mgr. 35. gr., sbr. 2. gr. frv. Þar sem starfsmenn stjórn-
valda ræða almennt ekki beint við málsaðila við rafræna meðferð stjórn-
sýslumála hafa þeir ekki sömu forsendur til þess að meta hvaða upplýsinga
málsaðili þarfnast við upphaf máls og annars væri. Af þessum sökum þótti
ástæða til að taka af skarið um skyldu stjórnvalda til að veita staðlaðar
leiðbeiningar um útfyllingu rafrænna eyðublaða.

Rétt er að vekja athygli á því að ýmis ákvæði annarra laga mæla fyrir um
skyldu stjórnvalda til að veita aðilum leiðbeiningar. Slík ákvæði er t.d. að
finna í lögum nr. 77/2000, um persónuvernd og meðferð persónu-
upplýsinga. Í 20. gr. laganna er mælt fyrir um upplýsingaskyldu, er hvílir á
ábyrgðaraðila, þegar persónuupplýsinga er aflað hjá hinum skráða. Í 21. gr.
laganna er á hinn bóginn fjallað um upplýsingaskyldu, sem hvílir á ábyrgðar-



111Tillögur að lagabreytingum til að ryðja úr vegi ...

aðila, þegar persónuupplýsinga er safnað frá öðrum en hinum skráða. Þegar
stjórnvöld safna persónuupplýsingum á eyðublöðum geta þau oftast uppfyllt
þær skyldur, sem hvíla á þeim samkvæmt ákvæðum 20. og 21. gr. laga nr.
77/2000, með því að veita staðlaðar leiðbeiningar á eyðublöðunum.

Ákveði stjórnvald að bjóða upp á þann valkost að nota rafræna miðlun
upplýsinga við meðferð máls, ber því skylda til að haga meðferð máls með
rafrænum hætti, óski málsaðili þess að slík meðferð sé viðhöfð. Hið sama
á við ef ráða má af erindi aðilans að hann óski rafrænnar meðferðar.
Almennt ber að líta svo á að þetta eigi við þegar aðili hefur að fyrra bragði
notað þann búnað til rafrænna samskipta við stjórnvald sem það hefur
auglýst á vefsíðu sinni að standi til boða í slíkum samskiptum. Ef málsaðili
hefur samband við stjórnvald með rafrænum hætti, en óskar þess engu að
síður að stjórnvaldið svari honum með hefðbundnum hætti er stjórnvaldi
skylt að verða við slíkri ósk, nema ákvæði sérlaga mæli fyrir um annað.

Ef stjórnvald hefur ekki tekið ákvörðun um að gefa kost á rafrænni
meðferð máls, en berst engu síður erindi með rafrænum hætti, á það eftir
sem áður kost á að halda meðferð málsins áfram eftir hefðbundnum
leiðum. Við þessar aðstæður ræðst það af atvikum hvort erindi er yfirhöfuð
tækt til meðferðar, t.d. ef erindi á að vera skriflegt eða undirritað.
Stjórnvaldi er þó heimilt að ákveða í einstöku tilviki að nota rafræna
upplýsingamiðlun til samskipta við aðila máls ef aðili óskar þess. Hér
verður þó sem endranær að gæta samræmis og jafnræðis í stjórnsýslu-
framkvæmd.

VIII. Lög áskilja skrifleg gögn 
við meðferð og úrlausn máls.

Víða í lögum er gerður áskilnaður um skrifleg gögn. Oft getur komið
til greina að skýra gildandi reglur á þá leið að rafræn gögn fullnægi
skilyrðum þeirra um að teljast skrifleg. Þótt rök standi til slíkrar lögskýringar
er þó ljóst að verulegur vafi kann í einstökum tilvikum að leika á því hvort
slík lögskýring teljist tæk. Þess vegna þykir æskilegt að breyta lögum á þá
leið að rafræn gögn teljist jafngild skriflegum innan stjórnsýslunnar að
uppfylltum ákveðnum lágmarksskilyrðum um að þau séu aðgengileg,
varðveitanleg og framvísanleg.

Í 3. gr. frumvarpsins er lagt til að í 36. gr. stjórnsýslulaga verði kveði
svo á að þegar sett lög, almenn stjórnvaldsfyrirmæli eða venjur áskilji að
gögn til aðila máls eða stjórnvalds séu skrifleg skuli gögn á rafrænu formi
talin fullnægja þessum áskilnaði, enda séu þau tæknilega aðgengileg
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móttakanda þannig að hann geti kynnt sér efni þeirra, varðveitt þau og
framvísað þeim síðar. Markmið þessa ákvæðis er að rafræn gögn fái sömu
stöðu og skrifleg gögn að uppfylltum ákveðnum skilyrðum og hefur
ákvæðið þannig að geyma reglu af sama toga og fram kemur í 1. mgr. 8.
gr. laga nr. 30/2002, um rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu. Þessi
skilyrði eiga að tryggja að rafrænu gögnin þjóni öllum þeim hagsmunum
sem skrifleg gögn gera, t.d. að því er tekur til sönnunargildis, fjölföldunar
og geymslu.

Í athugasemdum frumvarpsins3 við ákvæðið er tekið fram að til þess
að rafrænt gagn teljist jafngilt skriflegu gagni þurfi það í fyrsta lagi að vera
tæknilega aðgengilegt með þeim vél- og hugbúnaði sem stjórnvald hefur
tilgreint í skilmálum sínum skv. 35. gr., sbr. 2. gr. frumvarpsins. Þar er árétt-
að að stjórnvaldi beri að kynna aðila fyrir fram hvaða kröfum vél- og
hugbúnaður hans þurfi að fullnægja svo að hann geti móttekið gögn og
beri aðili málsins ábyrgð á því að hann hafi fullnægjandi búnað að þessu
leyti. Ef gögn væru almennt tæknilega aðgengileg mundu þau þannig teljast
skrifleg í skilningi ákvæðisins, jafnvel þótt aðili gæti ekki kynnt sér efni
þeirra vegna ófullnægjandi búnaðar. Ef gögnin væru hins vegar ekki
aðgengileg þótt venjulegum kröfum til búnaðar væri fullnægt mundu þau
ekki fullnægja skilyrði ákvæðisins um að teljast aðgengileg. Gögn sem ekki
væru því aðgengileg án þess að aflað væri sérstaks vél- eða hugbúnaðar
mundu því ekki fullnægja þessu skilyrði. Sama mundi gilda um gögn sem
þyrfti að þýða með aðstoð sérfræðinga eða óvenjulegs útbúnaðar.

Í annan stað verður að vera unnt að varðveita gögnin með sambæri-
legum hætti og mögulegt er að varðveita gögn á pappír. Gögn sem berast
um talsíma er t.d. ekki hægt að varðveita nema með hljóðupptökum og
yrðu þau ekki talin varðveitanleg í þessum skilningi. Þetta skilyrði þjónar
meðal annars þeim tilgangi að rafrænt gagn geti til frambúðar verið sönnun
um yfirlýsingu eða athöfn á sambærilegan hátt og pappírsskjal.

Þriðja skilyrðið fyrir því að rafrænt gagn fullnægi kröfum laga um að
eitthvað sé skriflegt er að mögulegt sé að framvísa því síðar. Með öðrum
orðum verður að vera unnt að fjölfalda gagn og dreifa því til annarra á
svipaðan hátt og skjölum úr pappír. Með þessu er leitast við að tryggja að
rafrænt gagn geti gegnt sama hlutverki og skrifleg skjöl í ýmsu tilliti, t.d. ef
leggja þarf gagnið fram fyrir önnur stjórnvöld, dómstóla eða veita að því
aðgang á grundvelli upplýsingalaga.

3 Sbr. frumvarp til laga um breytingu á stjórnsýslulögum nr. 37/1993 (rafræn stjórnsýsla),
128. löggjafarþing 2002–2003. Þskj. 384 — 348. mál.
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IX. Lög áskilja frumrit eða afrit.

Rafræn gögn geta tæplega talist vera til í frumriti í hefðbundnum skiln-
ingi þess orðs. Þannig eru tölvutæk gögn í raun ákveðin framsetning og
um leið afrit rafrænna upplýsinga sem sett eru saman úr mynstrum (raf-
hleðslum og eyðum) og lýsa má í tvítölukerfi (0 og 1). Þær upplýsingar sem
leynast í þessum mynstrum verða því aðeins aðgengilegar að notaður sé
viðeigandi vél- og hugbúnaður. Hafa ber í huga að sömu rafrænu frumgögn
geta verið lesin af mismunandi vél- og hugbúnaði þannig að framsetning
þeirra verði mismunandi. Hugtökin frumrit og afrit eiga því illa við um
rafræn gögn. Má segja að rafræn gögn, eins og þau birtast okkur á tölvuskjá
eða með öðrum hætti, séu ávallt afrit rafrænna upplýsinga.

Kröfur laga um frumrit þjóna þeim tilgangi að tryggja að gagn sé óbreytt
frá upprunalegri gerð. Því er eðlilegt að telja rafræn gögn fullnægja þessum
áskilnaði, ef unnt er að tryggja að gagn sé óbreytt frá því að gengið var frá
því, en það er fyrst og fremst tæknilegt álitamál.

Í 1. mgr. 37. gr., sbr. 4. gr. frv., er kveðið svo á að þegar sett lög, almenn
stjórnvaldsfyrirmæli eða venjur áskilja að skjal skuli vera í frumriti skulu
gögn á rafrænu formi talin fullnægja þessum áskilnaði, ef tryggt er að
gögnin séu óbreytt frá upprunalegri gerð. Í athugasemdum við greinina í
frumvarpinu4 er tekið fram að meta verði með hliðsjón af þeirri tækni, sem
á að nota, hvort skilyrði ákvæðisins sé fullnægt, um að rafræn gögn séu
óbreytt frá því gengið var frá þeim. Rafrænar undirskriftir koma þó einkum
til greina sem aðferð við að kanna hvort gagn hefur breyst frá því að það
var undirritað með rafrænum hætti.5

4 Sbr. frumvarp til laga um breytingu á stjórnsýslulögum nr. 37/1993 (rafræn stjórnsýsla),
128. löggjafarþing 2002–2003. Þskj. 384 — 348. mál.

5 Lög nr. 28/2001 um rafrænar undirskriftir fjalla um stafrænar undirskriftir. Stafræn
undirskrift er dulritun stafrænna upplýsinga með einkalykli. Unnt er að staðfesta hver
eigandi einkalykilsins er og heilleika skilaboðanna með notkun á samsvarandi dreifi-
lykli og vottorði vottunaraðila á því frá hverjum lyklarnir stafa. Þær stafrænu upplýs-
ingar sem eru dulritaðar með einkalyklinum til að mynda undirskriftina kallast tætigildi.
Tætigildið er fundið með því að gögnin sem á að undirrita og senda eru tætt niður með
algrími sem virkar einvörðungu í aðra áttina og fæst þá gildið X sem kallað er tætigildi.
Þegar móttakandinn er búinn að fá gögnin og rafrænu undirskriftina í hendur
endurtekur hann ferlið með sama algrími og sendandi notaði og fær út tætigildið Y sem
hann ber saman við tætigildi sendanda. Ef tætigildið X er það sama og tætigildið Y
hefur ekki verið átt við gögnin. Ef X er ekki það sama og Y þá hafa gögnin tekið
breytingum hvort sem það var af ásettu ráðið eða fyrir tilviljun en við það breytist tæti-
gildið.
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Í 2. málsl. 1. mgr. 37. gr., sbr. 4. gr. frv., er gerður sá fyrirvari að rafræn
gögn geti ekki talist viðskiptabréf eða önnur bréf þar sem fjárhagsleg
réttindi eru bundin við handhöfn bréfsins. Sérstök lög hafa verið sett um
rafrænt form slíkra bréfa þ.e. lög nr. 131/1997, um rafræna eignarskráningu
verðbréfa.

Reglur um afrit þjóna þeim tilgangi að gagn sé tiltækt í fleiri eintökum.
Þar sem auðvelt er að fjölfalda rafræn gögn er ástæðulaust að gera kröfu
til að þau séu send til eða frá stjórnvöldum í fleiri en einu eintaki. Í 2. mgr.
37. gr., sbr. 4. gr. frv., er því kveðið svo á að þegar sett lög, almenn stjórn-
valdsfyrirmæli eða venjur áskilja að gögn séu lögð fram í fleiri en einu ein-
taki skuli gögn á rafrænu formi talin fullnægja þessum áskilnaði.

X. Lög áskilja undirskrift og vottun hennar.

Ýmsar reglur á sviði stjórnsýslunnar áskilja eða binda tiltekin
réttaráhrif við að gerningur sé undirritaður. Áskilnaður laga um
undirskriftir getur byggst á ýmsum rökum. Venjulega er þó fyrst og fremst
leitast við að tryggja persónulega staðfestingu undirritandans á tilteknu
efni sem undirritað skjal inniheldur, t.d. viljayfirlýsingu, ákvörðun eða
eitthvað annað. Undirskrift þjónar þannig því meginmarkmiði að sanna
að tiltekinn maður hafi staðfest eitthvað sem kemur fram í því sem er
undirritað. Það sem er undirritað er venjulega texti með einhverjum
upplýsingum. Einnig þjóna undirskriftir þeim tilgangi að staðfesta að
aðrar undirskriftir séu réttar og e.t.v. einhver atriði, t.d. fjárræði, dag-
setning og þess háttar. Hafa ber í huga að undirskriftir geta einnig haft
ýmsa aðra þýðingu en þá að vera sönnun fyrir persónulegri staðfestingu.
Sem dæmi má nefna það hlutverk undirskrifta að tryggja að undirritandi
geri sér betur grein fyrir skuldbindingu sem hann tekst á hendur með
tiltekinni yfirlýsingu.

Hér á landi hafa rafrænar staðfestingar enn sem komið er verið í formi
leyninúmera eða leyniorða, en álitamál er hvort telja beri slíkar staðfesting-
ar til eiginlegra rafrænna undirskrifta. Fullkomnar rafrænar undirskriftir,
sem byggðar eru á dulkóðun (svonefndri Public Key-dulkóðun), hafa hins
vegar enn ekki náð útbreiðslu. Slíkar rafrænar undirskriftir verða til á grund-
velli sérstakra kerfa sem rekin eru af aðilum sem sjá um að úthluta noten-
dum dulmálslyklum og hafa venjulega einnig með höndum útgáfu vottorða
um að undirskrift stafi frá ákveðnum aðila. Slíkar rafrænar undirskriftir geta
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ótvírætt haft sama sönnunargildi og eiginhandarundirskriftir og virðast að
öllu leyti geta komið í stað þeirra.

Lög nr. 28/2001 um rafrænar undirskriftir voru sett í tilefni af ákvörðun
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 66/2000, um að bæta við XI. viðauka
við EES-samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðherraráðsins nr.
1999/93/EB frá 13. desember 1999 um sameiginlegar grunnreglur um
rafrænar undirskriftir (e. Directive 1999/93/EC of the European
Parliament and of the Council of 13 December 1999 on a Community
framework for electronic signatures). Í lögunum er kveðið á um réttaráhrif
rafrænna undirskrifta, starfsemi svonefndra vottunaraðila, vottorð með
rafrænum undirskriftum, eftirlit með vottunaraðilum og ábyrgð þeirra gagn-
vart almenningi. Meginregla laganna, sem kemur fram í 4. gr. þeirra, er sú
að ef undirskrift er skilyrði réttaráhrifa samkvæmt lögum, stjórnvaldsfyrir-
mælum eða af öðrum orsökum fullnægir fullgild rafræn undirskrift ætíð
slíku skilyrði. Í 7. mgr. 3. gr. tilskipunarinnar er aðildarríkjunum heimilað
að gera auknar kröfur til rafrænna undirskrifta sem notaðar eru innan stjórn
sýslunnar. Sú regla sem lögð er til í frumvarpinu gerir hins vegar ráð fyrir
að sömu kröfur verði gerðar til rafrænna undirskrifta við meðferð stjórn-
sýslumála og í lögskiptum einkaaðila í samræmi við þá löggjafarstefnu sem
mörkuð hefur verið í lögum nr. 28/2001.

Í 1. mgr. 38. gr., sbr. 5. gr. frv., er mælt svo fyrir að þegar sett lög, almenn
stjórnvaldsfyrirmæli eða venjur áskilja að gögn frá aðila eða stjórnvaldi séu
undirrituð sé stjórnvaldi heimilt að ákveða að rafræn undirskrift komi í stað
eiginhandarundirskriftar, enda tryggi rafræna undirskriftin með sambæri-
legum hætti og eiginhandarundirskriftin persónulega staðfestingu þess sem
gögnin stafa frá. Til þess að þetta sé heimilt verður rafræn undirskrift að
tryggja með sambærilegum hætti og eiginhandarundirskrift persónulega
staðfestingu þess sem undirskriftin ber með sér að stafa frá. Það er því
einkum háð mati á tæknilegum eiginleikum tiltekinnar rafrænnar undir-
skriftar hvort þessu skilyrði telst fullnægt. Þegar um er að ræða fullgilda
rafræna undirskrift í skilningi laga um rafrænar undirskriftir er hins vegar
sjálfkrafa litið svo á að rafræn undirskrift fullnægi skilyrðinu. Efnislega er
þetta sama regla og fram kemur í 4. gr. laga nr. 28/2001, um rafrænar
undirskriftir. Aðrar undirskriftir geta verið fullnægjandi eftir nánari
ákvörðun stjórnvalds eins og áður segir. Svarar þessi regla efnislega til 4.
gr. sömu laga með því fráviki að það er látið í hendur stjórnvalds að taka
fyrirfram afstöðu til gildis undirskriftar að þessu leyti. Hugtökin rafræn
undirskrift og fullgild rafræn undirskrift eru hér notuð í sama skilningi og
í lögum nr. 28/2001, um rafrænar undir skriftir.
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Í 2. mgr. 38. gr., sbr. 5. gr. frv., er því slegið föstu að rafræn undirskrift
sem fullnægir skilyrðum 1. mgr. eða er fullgild undirskrift fullnægi
skilyrðum laga um að teljast vottuð um tiltekin atriði, ef hún er studd
vottorði sem staðfestir þau atriði sem krafist er vottunar á. Fullgildar raf-
rænar undirskriftir verða að vera vottaðar af sérstökum vottunaraðila, eins
og nánar er kveðið á um í lögum um rafrænar undirskriftir. Þykir því ekki
nauðsynlegt að rafræn undirskrift sé vottuð sérstaklega af öðrum aðilum,
eins og stundum er krafist um hefðbundnar undirskriftir. Vottorð rafrænnar
undirskriftar sem t.d. vottar einnig dagsetningu og aldur undirritanda mundi
samkvæmt reglunni einnig fullnægja áskilnaði laga um að undirskrift, dag-
setning og fjárræði væri vottuð.

Í 3. mgr. 38. gr., sbr. 5. gr. frv., er því slegið föstu að stjórnvöldum sé
heimilt að nota aðrar rafrænar staðfestingar en rafrænar undirskriftir, t.d.
leyniorð, þar sem lög krefjast ekki sérstaklega eiginhandar undirritunar.
Reglan felur þannig í raun ekki í sér breytingu frá gildandi rétti, en áréttar
að heimilt sé að nota rafrænar staðfestingar þegar ekki er lagalega skylt að
gögn séu undirrituð. Hvort það getur talist rétt í ákveðnu tilviki er bæði
háð mati á öryggi leyniorða frá tæknilegu sjónarmiði og eðli hlutaðeigandi
málaflokks.

XI. Hvenær telst rafrænt erindi 
hafa borist stjórnvaldi?

Í 2. mgr. 39. gr., sbr. 6. gr. frv., er mælt svo fyrir að erindi eða önnur
gögn teljist komin til stjórnvalds þegar það eigi þess kost að kynna sér efni
þeirra. Þá er tekið fram að stjórnvald skuli að eigin frumkvæði staðfesta
að því hafi borist gögn, eftir því sem unnt sé.

Ríkir hagsmunir eru oft bundnir við að gögn komi til stjórnvalda
innan ákveðinna fresta. Aðili ætti því jafnan sjálfur að geta tryggt sér
staðfestingu á því að gögn hafi verið send stjórnvaldi á ákveðnum tíma
og að sendingin hafi tekist. Þrátt fyrir það er þó í öryggisskyni lagt til að
sú skylda verði lögð á stjórnvöld að staðfesta móttöku rafrænna gagna
þannig að aðili viti að erindi hans hafi verið móttekið á ákveðnum tíma,
eftir atvikum innan ákveðins frests. Gera má ráð fyrir að staðfestingar á
móttöku geti oft verið sjálfvirkar og er því ekki ástæða til að ætla að þessi
regla íþyngi stjórnvöldum um of.
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XII. Birting stjórnvaldsákvörðunar.

Frestir við meðferð stjórnsýslumála ráðast í ýmsum tilvikum af því
hvenær aðili málsins hefur móttekið tilkynningu frá stjórnvaldi. Í 27. gr.
stjórnsýslulaga er t.d. mælt fyrir um að kæra skuli borin fram innan þrig-
gja mánaða frá því að aðila máls var tilkynnt um stjórnvaldsákvörðun, nema
lög mæli á annan veg, en skv. 1. mgr. 20. gr. stjórnsýslulaga er stjórnvalds-
ákvörðun bindandi eftir að hún er komin til aðila.

Tilkynning telst almennt komin til aðila þegar hann á þess kost að kynna
sér efni hennar. Þannig mundi tilkynning um stjórnvaldsákvörðun teljast
komin til aðila þegar bréf með tilkynningu hefur verið borið út til heim-
ilis aðila eða í pósthólf hans. Þegar ákvarðanir eru tilkynntar munnlega að
aðila viðstöddum teljast þær komnar til hans samstundis. Sama gildir um
gögn sem aðili sendir eða kemur til stjórnvalds. Sömu sjónarmið gilda um
sendingu og móttöku tilkynninga á rafrænu formi og annarra tilkynninga.
Almennt mundu því rafræn gögn teljast komin til einhvers þegar hann á
þess kost að kynna sér efni þeirra. Ef tölvuskeyti er t.d. aðgengilegt aðila
hjá vefþjóni hans mundi skeytið teljast komið til hans í framangreindum
skilningi.

Í samræmi við framangreind sjónarmið er mælt svo fyrir í 1. málsl. 1.
mgr. 39. gr., sbr. 6. gr. frv., að stjórnvaldsákvörðun eða önnur gögn á
rafrænu formi teljist birt aðila þegar hann eigi þess kost að kynna sér efni
þeirra. Með þessu ákvæði er hin almenna regla stjórnsýsluréttar um birt-
ingu löguð að rafrænni upplýsingamiðlun, en í samræmi við birtingarregl-
una er hér lagt til að rafræn gögn teljist komin til aðila þegar hann á þess
kost að kynna sér efni þeirra. Ef tölvuskeyti er t.d. aðgengilegt aðila hjá
vefþjóni hans mundi skeytið teljast komið til hans í framangreindum skiln-
ingi. Ef gögnin eru ekki aðgengileg aðilanum af tæknilegum ástæðum, sem
hann verður ekki talinn bera ábyrgð á, þannig að hann getur ekki kynnt
sér efni þeirra, teljast þau ekki komin til hans. Af þessum sökum er sú
skylda lögð á stjórnvöld að setja fram í upphafi þær kröfur sem vél- og
hugbúnaður aðila þarf að fullnægja svo að meðferð máls geti farið fram
með rafrænum hætti, og að þessar kröfur séu aðilanum aðgengilegar við
upphaf máls, eins og nánar var að vikið í kafla 7. Í 2. málsl. 1. mgr. 39.
gr., sbr. 6. gr. frv., er tekið fram að aðili máls beri ábyrgð á því að vél- og
hugbúnaður hans fullnægi þeim kröfum, sem til hans séu gerðar, sbr. 1.
mgr. 35. gr., og nauðsynlegar séu svo að hann geti kynnt sér efni stjórn-
valdsákvörðunar eða annarra gagna sem stjórnvald sendir honum á
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rafrænu formi. Í þessu sambandi er rétt að minna á að aðila er ekki skylt
að taka þátt í rafrænni meðferð samkvæmt ákvæðum frumvarps þessa og
á þess ætíð kost að mál hans sæti hefðbundinni meðferð.

XIII. Sending með sannanlegum hætti.

Stundum er þess krafist að gögn séu send með sannanlegum hætti, svo
sem með ábyrgðarbréfi. Ljóst er að rafræn upplýsingatækni getur staðfest
með tryggum hætti hvort og hvenær gögn teljast komin til aðila, þar á
meðal getur búnaður til rafrænna undirskrifta þjónað þessu hlutverki. Með
hliðsjón af þessu er svo mælt fyrir í 3. mgr. 39. gr., sbr. 6. gr. frv., að þegar
sett lög, almenn stjórnvaldsfyrirmæli eða venjur áskilja að stjórnvöld birti
aðila gögn með sannanlegum hætti teljist slíkum áskilnaði fullnægt með
notkun rafræns búnaðar sem staðfestir að gögn séu komin til aðila. Með
þessu ákvæði er komið í veg fyrir að prenta þurfi skjöl og senda með
hefðbundnum aðferðum þegar rafrænar aðferðir eru tiltækar.

XIV. Varðveisla rafrænna gagna.

Samkvæmt 1. mgr. 22. gr. upplýsingalaga, nr. 50/1996, er stjórnvöldum
skylt að skrá mál, sem koma til meðferðar hjá þeim, á kerfisbundinn hátt
og varðveita málsgögn þannig að þau séu aðgengileg. Um geymslu skjala
gilda lög nr. 66/1985, um Þjóðskjalasafn Íslands, en skv. 6. gr. þeirra skal
afhenda safninu skilaskyld skjöl að jafnaði eigi síðar en þegar þau hafa náð
þrjátíu ára aldri.

Ríkir opinberir hagsmunir eru bundnir við að unnt sé að ganga út frá
því að opinber skjöl séu ófölsuð og eiga þau rök einnig við um rafræn gögn.
Af þessum sökum er mælt svo fyrir í 40. gr., sbr. 7. gr. frv., að stjórnvald
skuli varðveita rafræn gögn þannig að unnt sé að sannreyna efni og uppruna
þeirra síðar með aðgengilegum hætti.

Við móttöku rafrænna gagna nýtast rafrænar undirskriftir við að ganga
úr skugga um falsleysi skjala. Þar sem ekki er gert ráð fyrir því að vottorð
rafrænna undirskrifta verði gild nema í takmarkaðan tíma verða stjórnvöld
að ganga þannig frá varðveislu rafrænna skjala að síðar sé unnt að sann-
reyna falsleysi þeirra enda þótt vottorð rafrænna undirskrifta séu ekki lengur
gild og rafrænar undirskriftir skjala séu orðnar óvirkar. Ef geymsla rafrænna
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skjala hins opinberra er trygg má ganga út frá því að skjöl sem borist hafa
stjórnvaldi á ákveðnu tímamarki séu óbreytt. Ef gengið hefur verið úr
skugga um falsleysi skjalsins við móttöku eða vistun þess og unnt er að
vísa til þessarar könnunar síðar skiptir þannig ekki sköpum þótt vottorð
rafrænnar undirskriftar sé ekki lengur til staðar.

Hafa verður í huga að rafræn gögn eru almennt ekki aðgengileg nema
með viðeigandi vél- og hugbúnaði. Við geymslu rafrænna gagna þarf því
að gæta þess að slíkur vél- og hugbúnaður sé fyrir hendi eða gögnin
uppfærð samhliða þróun í vél- og hugbúnaði. Frá tæknilegu sjónarmiði ættu
þessi vandamál ekki að vera óyfirstíganleg. Á hinn bóginn er mikilvægt að
úr þeim sé leyst sem fyrst, bæði hjá stjórnvöldum annars vegar og hjá
Þjóðskjalasafni Íslands hins vegar, enda ekki forsvaranlegt að mæla með
að rafræn stjórnsýsla verði í stórum stíl tekin upp fyrr. Að sama skapi er
mikilvægt að leitað verði leiða til að leysa þau að hluta eða í heild miðlægt
fyrir stjórnsýslu ríkisins, enda sýnist hvorki skynsamlegt né hagkvæmt að
ætla hverju stjórnvaldi um sig „að finna upp hjólið“ að þessu leyti.

XV. Öryggi rafrænnar stjórnsýslu.

Samkvæmt 1. mgr. 11. gr. laga nr. 77/2000, um persónuvernd og
meðferð persónu upplýsinga, sbr. 5. gr. laga nr. 90/2001, skal ábyrgð-
araðili gera viðeigandi tæknilegar og skipulagslegar öryggisráðstafanir til
að vernda persónuupplýsingar gegn ólöglegri eyðileggingu, gegn því að
þær glatist eða breytist fyrir slysni og gegn óleyfilegum aðgangi.
Ábyrgðaraðili telst vera sá, sem ákveður tilgang vinnslu persónuupplýs-
inga, þann búnað sem notaður er, aðferð við vinnsluna og aðra ráðstöfun
upplýsinganna, sbr. 4. tölul. 2. gr. sömu laga. Þegar um stjórnvöld ríkisins
er að ræða er því ábyrgðaraðili í þessum skilningi oftast yfirmaður
hlutaðeigandi stofnunar eða eftir atvikum ráðherra.

Í 2. mgr. 11. gr. laga nr. 77/2000, með síðari breytingum, er tekið fram
að beita skuli ráðstöfunum sem tryggi nægilegt öryggi miðað við áhættu
af vinnslunni og eðli þeirra gagna sem verja eigi, með hliðsjón af nýjustu
tækni og kostnaði við framkvæmd þeirra. Samkvæmt 5. mgr. 11. gr. sömu
laga skal ábyrgðaraðili skrá með hvaða hætti hann mótar öryggisstefnu,
gerir áhættumat og ákveður öryggisráðstafanir. Í 12. gr. laga nr. 77/2000
er mælt svo fyrir að ábyrgðaraðili skuli viðhafa innra eftirlit með vinnslu
persónuupplýsinga til að ganga úr skugga um að unnið sé í samræmi við
gildandi lög og reglur og þær öryggisráðstafanir sem ákveðnar hafa verið.
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Í reglum nr. 299/2001, um öryggi persónuupplýsinga, er mælt nánar fyrir
um hvernig staðið skuli að því að útbúa öryggiskerfi til að tryggja vernd
persónuupplýsinga.

Samkvæmt 4. mgr. 11. gr. laga nr. 77/2000 ber ábyrgðaraðili ábyrgð á
því að áhættumat sé endurskoðað reglulega og öryggisráðstafanir endur-
bættar að því marki sem þörf krefur til að uppfylla ákvæði laganna.

Það eru ekki einvörðungu einkalífshagsmunir sem kalla á að nægilegt
öryggi sé tryggt við vinnslu upplýsinga hjá hinu opinbera. Almanna-
hagsmunir krefjast þess að virkum ráðstöfunum sé beitt til þess að koma
í veg fyrir að starfsemi stjórnvalda verði lömuð með skemmdarverkum eða
öðrum áföllum sem verða fyrir slysni eða af hendingu. Af þessum sökum
er nauðsynlegt að stjórnvöld viðhafi sívirkar vírusvarnir svo og aðrar
nauðsynlegar öryggisráðstafanir til að verjast slíkum áföllum við fram-
kvæmd rafrænnar stjórnsýslu.

Það er á ábyrgð ábyrgðaraðila að gerðar hafi verið allar viðeigandi tækni-
legar og skipulagslegar öryggisráðstafanir áður en stjórnvald býður al-
menningi upp á rafræna miðlun upplýsinga við meðferð stjórnsýslumála.

Þótt ekki sé gerð tillaga í frumvarpinu um að lögfesta sérstakar öryggis-
reglur fyrir stjórnvöld í ljósi þeirra reglna sem hér að framan greinir má
engu að síður segja að í 40. gr., sbr. 7. gr. frv., felist almennur áskilnaður
um að viðhafðar séu viðhlítandi öryggisráðstafanir á hverjum tíma við
varðveislu gagna.

XVI. Lokorð.

Frumvarp til laga um breytingu á stjórnsýslulögum nr 37/1993, sem hér
hefur verið fjallað um, mun vafalítið nema á brott helstu lagalegu hindranir,
sem almennt kunna að standa rafrænni stjórnsýslu í vegi, verði frumvarpið
að lögum. Að ryðja úr vegi lagatálmunum er nauðsynlegt en ekki nægjan-
legt skilyrði þess að rafræn stjórnsýsla verði tekin upp í meira mæli en nú
tíðkast. Auk þeirra tæknilegu úrlausnarefna sem við blasa útheimtir rafræn
málsmeðferð að farið sé yfir hjá hverju stjórnvaldi um sig hvernig hin nýja
tækni fellur að því skipulagi, boðleiðum og verkferlum, sem fyrir eru, og
hvaða breytingar kunni að vera nauðsynlegt að gera þar á.



Hvenær kallar ný tækni 
á breyttar reglur?

Nokkur lagapólitísk álitaefni 
um rafræna meðferð stjórnsýslumála

Skúli Magnússon

I. Inngangur.

Íslensk stjórnsýsla hefur löngum notast við pappír sem helsta miðil
formlegra samskipta, hvort heldur hefur verið við þegnana eða innbyrðis.
Erindi til stjórnsýslunnar hafa þannig að jafnaði verið skrifleg og sama
hefur gilt um ákvarðanir sem teknar hafa verið í framhaldi af þeim eða þá
að frumkvæði stjórnvalda. Meðferð stjórnsýslumála er almennt enn þann
dag í dag bundin pappír með sama hætti og tíðkast hefur. Þótt notkun
rafrænna miðla sé útbreidd meðal þeirra sem starfa í stjórnsýslunni er
notkun þessara miðla mjög bundin við óformleg samskipti eða vinnu við
undirbúning mála. Þannig hefur tíðkast um árabil að skjöl séu sett upp og
unnin á tölvur. Skjalið hefur síðan verið prentað og upp frá því farið með
það eins og hefðbundið skriflegt skjal. Það hefur t.d. verið undirritað, sent
í pósti eða afhent og afrit vistað í skjalageymslu. Svokallaður tölvupóstur
(e. E-Mail) hefur í vaxandi mæli komið í stað samtala eða samskipta í síma,
en mjög lítið komið við sögu í formlegum samskiptum stjórnvalda og
almennings. Netið (e. Internet) hefur verið nýtt af stjórnvöldum til að veita
almenningi upplýsingar af ýmsu tagi, en hefur enn sem komið er lítið verið
nýtt sem vettvangur þar sem hægt er að leggja fram formleg erindi til stjórn-
valda og fá afgreiðslu þeirra umsvifalaust.

Samkvæmt framansögðu má segja að aðferðir við meðferð og af-
greiðslu stjórnsýslumála hér á landi séu, enn sem komið er, að megin-
stefnu þær sömu og tíðkast hafa allt frá upphafi ritaldar. Meginástæðan
fyrir því að nýjar aðferðir hafa lítt komið til sögunnar er vafalaust sú að
ný tækni hefur aðeins í mjög takmörkuðu mæli verið til þess fallin að
leysa hinar gömlu aðferðir af hólmi. Tilkoma ritsíma, talsíma og bréf-
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síma olli t.d. engum straumhvörfum í meðferð stjórnsýslumála, enda
öllum ljóst að þessir nýju miðlar gátu almennt ekki fullnægt þeim þörfum
sem fyrir hendi eru við meðferð stjórnsýslumála (t.d. persónulega
staðfestingu embættismanns eða aðila stjórnsýslumáls). Í dag horfa mál
öðruvísi við. Upplýsingatæknin hefur þróast með þeim hætti á síðustu
árum og áratugum að nú er ljóst að möguleikar hafa skapast fyrir breytt-
ar aðferðir í stjórnsýslunni án þess að nauðsynlega þurfi að slaka á
kröfum til meðferðar stjórnsýslumála. Ekki er aðeins um það að ræða
að upplýsingatækni og rafræn miðlun upplýsinga geti komið í stað
hefðbundinna aðferða við meðferð mála, heldur er ljóst að þessi nýja
tækni getur leitt til aukinnar skilvirkni, lægri kostnaðar, betri þjónustu
og jafnvel aukins öryggis í stjórnsýslunni. Það er því ekki að furða að á
vissum sviðum stjórnsýslunnar hafa þegar verið gerðar tilraunir með
notkun upplýsingatækni og rafræna miðlun upplýsinga, eins og nánar
verður komið að síðar.

Gildandi réttarreglur um stjórnsýsluna, bæði settar og venjuhelgaðar,
hafa auðvitað orðið til með hliðsjón af þeim aðferðum í stjórnsýslunni,
sem hingað til hafa tíðkast og áður er minnst á. Meginmarkmið þessarar
greinar er að kanna í hvaða mæli gildandi reglur hindri að upplýsingatækni
og rafræn miðlun upplýsinga sé nýtt við meðferð stjórnsýslumála. Að því
skoðuðu verður leitast við að benda á hvaða breytingar á gildandi reglum
eru nauðsynlegar eða æskilegar svo að hin nýja tækni geti nýst til fulls við
meðferð stjórnsýslumála. Eftirfarandi umfjöllun er því lýsing á gildandi rétti
sem vafinn er hugleiðingum um æskilegar breytingar með tilliti til rafrænnar
meðferðar stjórnsýslumála. Til þess að unnt sé að gera tillögur um breyt-
ingar á gildandi rétti verður áður að rekja stuttlega hvaða markmiðum
þessar breytingar eiga að þjóna (kafli 3). Samhengisins vegna þykir í upphafi
rétt að víkja að því örfáum orðum hvernig upplýsingatækni og rafræn
miðlun upplýsinga nýtist við meðferð stjórnsýslumáls.

II. Hvað felst í „rafrænni 
meðferð“ stjórnsýslumáls?

Meðferð stjórnsýslumáls hefur það að markmiði að tekin sé stjórn-
valdsákvörðun. Ástæða er til að árétta að með „stjórnsýslu“ er hér aðeins
átt við þá starfsemi þegar stjórnvöld taka ákvarðanir um réttindi eða skyld-
ur manna, hvort heldur einstaklinga eða lögaðila, sbr. 2. mgr. 1. gr. stjórn-
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sýslulaga nr. 37/1993.1 Samkvæmt þessu kemur ýmis þjónustustarfsemi
hins opinbera, t.d. félagsleg aðstoð, kennsla og heilsugæsla, ekki til
sérstakrar skoðunar í þessari grein þótt augljóst sé að upplýsingatækni og
rafræn miðlun upplýsinga geti nýst með margvíslegum hæti á þessum
sviðum. Dæmi um einfalda meðferð stjórnsýslumáls er þannig umsókn um
ökuskírteini sem lýkur með útgáfu skírteinis. Meðferð stjórnsýslumála getur
hins vegar verið mun flóknari og þyngri í vöfum, t.d. þegar fram fer
viðamikil rannsókn eða um er að ræða úrlausn sjálfstæðrar úrskurðar-
nefndar. Rafræn upplýsingatækni getur komið að meðferð stjórnsýslumála
með ýmsum hætti hvort heldur þau eru einföld eða flókin.

Með „rafrænni meðferð“ stjórnsýslumáls er einfaldlega átt við að sam-
skipti stjórnvalds og aðila í þágu stjórnsýslumáls fari fram með rafrænni
miðlun upplýsinga í stað t.d. bréflegra samskipta.2 Hægt er að hugsa sér
að meðferð stjórnsýslumáls fari á öllum stigum fram með aðstoð rafrænna
miðla og rafræn gögn málsins séu síðan eingöngu varðveitt á rafrænu formi.
Stjórnsýslumál hefst þá annað hvort með því að aðili stjórnsýslumáls sendir
stjórnvaldi erindi með aðstoð rafræns miðils eða stjórnvaldið á frumkvæði
að meðferð máls, t.d. með tilkynningu sem send er rafrænt til þess sem
málið varðar. Þá geta samskipti undir meðferð málsins sjálfs stuðst við
rafræna miðla, svo sem tilkynningar, upplýsingagjöf og leiðbeiningar stjórn-
valds til aðila og svör aðilans til stjórnvaldsins. Birting ákvörðunar, veiting
rökstuðnings og kæruleiðbeininga geta einnig farið fram með rafrænum
hætti. Loks má varðveita öll málsgögn á rafrænan hátt og miðla þeim
rafrænt til annarra aðila. Á hinn bóginn er einnig hægt að hugsa sér að
meðferð stjórnsýslumáls styðjist við blandaða tækni og þá aðeins stuðst
við rafræna miðla að hluta. T.d. kann verulegt hagræði að felast í því að

1 Utan efnismarka greinarinnar falla þó ákvarðanir sýslumanna. Þótt málsmeðferð
sýslumanna sé um margt byggð á sömu sjónarmiðum og almennt eiga við um stjórn-
sýsluna gætir þar afbrigða vegna náinna tengsla við starfsemi dómstóla, meðal annars
þannig að ágreiningi um athafnir þeirra verður almennt skotið beint til héraðsdóms
samkvæmt sérstökum reglum. „Rafræn réttarfar“ verðskuldar sérstaka umfjöllun sem
ekki er kostur á að hafa við hér.

2 Heitið upplýsingatækni (e. information technology) er í greininni látið vísa til rafrænnar
vinnslu, geymslu og miðlunar upplýsinga, einkum, en þó ekki einungis, með tölvum.
Ástæða er til þess að greina á milli upplýsingatækni og rafrænnar miðlunar upplýsinga, enda
kann upplýsingum að vera miðlað með rafboðum án þess að til staðar sé nokkur vinnsla
eða möguleiki á geymslu upplýsinganna á rafrænu formi (t.d. með ritsíma eða talsíma).
Það er fyrst og fyrst og fremst rafræn miðlun upplýsinga sem nýtist við meðferð stjórn-
sýslumála og getur komið í stað samskipta með pappír. Forsenda fyrir hagnýtri notkun
þessarar miðlunar við meðferð stjórnsýslumáls er þó margvísleg upplýsingtækni, það
er að unnt sé að vinna og geyma gögn með ákveðnum hætti.



124 Skúli Magnússon

stjórnvald geti tilkynnt ákvörðun sína með rafrænum hætti, jafnvel þótt
erindi hafi borist á pappír.

Í sumum tilvikum kann að vera mögulegt að stjórnvald taki ákvörðun
sína sjálfkrafa með aðstoð rafrænna miðla, en skilyrði fyrir því að þessi
kostur komi til greina er að erindi berist stjórnvaldinu rafrænt, á ákveðnu
formi og skilyrði til ákvörðunartöku séu öll lögbundin (þ.e. ekki háð mati).
Með sjálfvirkri meðferð stjórnsýslumáls er þannig átt við að stjórnvaldsákvörðun
sé tekin samkvæmt fyrirfram ákveðnu verklagi, t.d. þannig að ákveðin vél-
og hugbúnaður sé forritaður þannig að umsóknir sem fullnægja ákveðnum
skilyrðum séu afgreiddar viðstöðulaust.3

Í tengslum við sjálvirka afgreiðslu stjórnsýslumála koma svokölluð
rafræn eyðublöð til skoðunar. Með rafrænum eyðublöðum er í grófum drátt-
um átt við hugbúnað sem gerir almenningi kleift að senda stjórnvöldum
erindi í stöðluðu formi með rafrænum hætti. Rafræn eyðublöð hafa einkum
þýðingu við notkun á opnum kerfum, t.d. Netinu.4 Rafrænt eyðublað á
Netinu myndi að öðru jöfnu vera á vefsíðu stjórnvalds sem leyfði gagn-
virk samskipti notanda og stjórnvaldsins í ákveðnu formi.5

Samkvæmt framangreindu getur rafræn meðferð stjórnsýslumáls verið
sjálfvirk, en þarf alls ekki að vera það í öllum tilvikum.

III. Ný tækni, sömu meginreglur.

Ekki er sjálfgefið að ný tækni og breyttar aðferðir í samskiptum manna,
svo sem rafræn miðlun upplýsinga, kalli í öllum tilvikum á nýjar reglur eða
breytingar á þeim sem fyrir eru. Þótt reglur hafi orðið til eða verið settar
með hliðsjón af einverjum raunverulegum tilvikum eða aðstæðum, eru þær
í eðli sínu óhlutbundnar (abstrakt) og óbundnar þessum tilvikum og

3 Skjalasendingar með tölvum (SMT eða e. EDI) miða mjög að sjálfvirkri vinnslu gagna
enda eru gögn, sem flutt eru, samkvæmt fyrirfram ákveðnum staðli þannig að þau eru
tilbúin til sjálfvirkrar vinnslu. Sjálfvirk meðferð stjórnsýslumáls er hins vegar ekki
takmörkuð við SMT heldur getur hún einnig átt sér stað með ýmsum hugbúnaði sem
stjórnvöld gera aðgengilegan borgurunum, t.d. á Vefnum.

4 Skjalasendingar með tölvum (SMT eða e. EDI) voru í upphafi sniðnar að lokuðum
kerfum, þ.e. sérstökum lokuðum gagnaflutningslínum, en eru nú einnig notaðar á
Netinu.

5 Rafræn eyðublöð eru þegar notuð hér á landi af skattyfirvöldum í tengslum við fram-
talsgerð, auk þess sem tollyfirvöld hafa tekið upp rafræn eyðublöð fyrir tollafgreiðslu
á grundvelli reglugerðar nr. 858/2000 um SMT tollaafgreiðslu.
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aðstæðum. Sem dæmi má nefna að 2. mgr. 210. gr. almennra hegningar-
laga nr. 19/1940, sem lýsir refsiverða dreifingu á klámritum, klámmyndum
og öðrum slíkum hlutum, á óskorað við um dreifingu með rafrænum
miðlum, t.d. rafskeytum eða birtingu á Netinu. Haggar það ekki þessari
niðurstöðu að þegar almenn hegningarlög nr. 19/1940 voru sett var rafræn
upplýsingatækni ekki komið til sögunnar með þeim hætti að hún gæti nýst
í þessu skyni.6 Ákvæði 2. mgr. 210. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940
er þannig tæknilega hlutlaust – það á við án tillits til þess hvaða aðferð er
notuð í því skyni að dreifa og birta klámfengið efni. Fjölmargar reglur
stjórnsýsluréttar eru tæknilega hlutlausar með sama hætti. Reglur um
andmælarétt, leiðbeiningarskyldu, málshraða, rannsókn, jafnræði, meðal-
hóf, svo aðeins nokkrar reglur stjórnsýsluréttar séu nefndar, eiga þannig
við um meðferð stjórnsýslumáls hvort heldur hún er rafræn eða pappírs-
bundin. Þessum reglum þarf því almennt ekki breyta vegna rafrænnar
meðferðar stjórnsýslumála, enda þótt hugsanlega geti komið upp ný álita-
mál við beitingu þessara reglna með hliðsjón af hinni nýju tækni. (sjá kafla
5, 6 og 7).7

Aðrar reglur stjórnsýslunnar vísa til ákveðinna aðferða við við meðferð
máls með beinum eða óbeinum hætti. Hér er einkum um að ræða reglur
um ákveðið form gagna, t.d. að gögn séu skrifleg, undirrituð eða vottuð.
Þessar reglur vísa beint til hinna hefðbundnu pappírsbundnu aðferða
stjórnsýslunnar og eru þannig háðar þessari tilteknu tækni. Þessar reglur
geta því hindrað að rafræn miðlun upplýsinga sé nýtt með því að áskilja
beint eða óbeint aðra tækni við samskipti í þágu meðferðar og afgreiðslu
máls. Reglur sem þessar geta komið í veg fyrir að stjórnsýslumál sé rekið
með rafrænum hætti eða leitt til tvíverknaðar þannig að jafnhliða
rafrænum boðskiptum sé notast við pappírsbundin samskipti.

Þegar þessar reglur eru kannaðar sést að þær eru grundvallaðar á tiltekn-
um rökum eða eiga að þjóna ákveðnum þörfum. Eins og nánar greinir síðar
er t.d. tilgangur eiginhandarundirskriftar almennt sá að tryggja persónulega
staðfestingu einstaklings í einhverju sambandi. Það er skoðunaratriði í til-
viki hverrar einstakrar reglu hvort og hvernig rafræn upplýsingamiðlun geti
mætt sömu þörfum og þá að hvaða skilyrðum uppfylltum. Í þessu sam-
bandi sýnist rétt að legga til grundvallar að sömu efnislegu kröfur eigi að
gera til meðferðar stjórnsýslumála án tillits til þess hvaða tækni er notuð

6 Sbr. t.d. dóm Hæstaréttar í dómasafni 1998, bls. 516.
7 Nokkuð almenna úttekt á íslenskum lögum vegna rafrænnar upplýsingatækni má finna

í „Rafræn viðskipti, umfjöllun um íslensk lög“, Gunnar Thoroddsen og Skúli
Magnússon, Reykjavík 1999.
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til samskipta. Aðilar stjórnsýslumáls eiga því að njóta sömu réttinda, sama
öryggis og hafa að öllu leyti sambærilega stöðu hvort heldur mál er rekið
með aðstoð rafrænna eða pappírsbundinna miðla. Erfitt sýnist að færa rök
fyrir því að tilefni sé til þess, eingöngu vegna nýrrar tækni, að slaka á kröfum
til stjórnsýslunnar í einhverju tilliti. Ef ástæða er til þess að slaka á kröfum
við rafræna meðferð stjórnsýslumála sýnist vera eins góð ástæða til þess
að slaka einnig á kröfum við hefðbundna meðferð stjórnsýslumála. Á
endanum er þetta þó að sjálfsögðu póltísk spurning sem taka þarf afstöðu
til með lagasetningu.8

Samkvæmt framansögðu verður gengið út frá því í þessari grein að
stjórnsýslan eigi að lúta sömu meginreglum án tillits til þess hvaða tækni
er notuð hverju sinni. Að þessu gefnu lúta lagapólitískar spurningar um
rafræna meðferð stjórnsýslumála einkum að því hvernig laga megi einstakar
reglur stjórnsýsluréttar að rafrænni upplýsingamiðlun þannig að rafræn
meðferð stjórnsýslumála lúti sömu meginreglum og eiga við um meðferð
mála almennt. Rafræn miðlun upplýsinga kallar samkvæmt þessu ekki á
sérstakar reglur nema að því marki sem sérstakt eðli þessarar tækni, í
samanburði við hefðbundin samskiptaform, krefst þess.

IV. Reglur um form gagna stjórnsýslumáls.

Ákvarðanir og athafnir stjórnvalda eru almennt ekki bundnar eða háðar
sérstöku formi. Frá þessu kunna þó að vera gerðar undantekningar í lögum
eða stjórnvaldsfyrirmælum. Einnig kunna frávik frá þess að styðjast við
venjur eða jafnvel eðli máls. Þær reglur sem hér koma til skoðunar kveða
á um að gögn skuli vera skrifleg (kafli 4.1.), skjalfest (kafli 4.2.), í frumriti
og/eða afriti (kafli 4.3) eða undirrituð (kafli 4.4.)

8 Til hliðsjónar má nefna 96. gr. laga nr. 75/1981 um tekju- og eignarskatt, með síðari
breytingum. Í greininni er kveðið á um að skattframtöl skuli vera undirrituð af þeim
sem skattskylda hvílir á. Samkvæmt 4. mgr. greinarinnar, sbr. 13. gr. laga nr. 137/1996,
jafngilda skil á skýrslu í tölvutæku formi að fenginni heimild ríkisskattstjóra þó
undirritun skýrslu. Í framkvæmd hefur verið heimilað að skila rafrænum skattskýrslum
einstaklinga á Netinu með einföldu leyniorði. Sjá hér einnig reglugerð nr. 741/2001 um
breyting á reglugerð nr. 667/1995, um framtal og skil á virðisaukaskatti, með síðari
breytingum, þar sem tekið er upp svipað fyrirkomulag vegna staðgreiðslu á
virðisaukaskatti. Mjög vafasamt er hvort þetta leyniorð tryggir sambærilegt öryggi með
tilliti til persónulegrar staðfestingar og eiginhandarundirskrift. Umræddar reglur gefa
vísbendingu um að nokkur óþreyja sé innan skattkerfisins að fá að nýta kosti upplýsin-
gatækninnar.
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4.1. Reglur um skriflega gerninga.
Í ýmsum tilvikum krefjast lög og stjórnvaldsfyrirmæli þess beint eða

óbeint að gögn séu skrifleg, t.d. gerningar stjórnvalda eða erindi til stjórn-
valda. Einnig getur krafa um þetta leitt af venju. Hér má sem dæmi nefna
að samkvæmt 1. mgr. 21. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 getur aðili krafist
þess að stjórnvald rökstyðji ákvörðun sína skriflega. Í 31. gr. laganna segir
ennfremur að úrskurður æðra stjórnvalds skuli ávallt vera skriflegur. Í
öðrum tilvikum eru tiltekin réttaráhrif bundin við það að gerningur sé
skriflegur án þess að það sé beinlínis áskilið. Þannig segir t.d. í 2. mgr. 7.
gr. stjórnsýslulaga að berist stjórnvaldi skriflegt erindi, sem ekki snertir
starfssvið þess, beri því að framsenda erindið á réttan stað svo fljótt sem
unnt er.

Víða er í sérlögum gerð krafa um að gerningar stjórnvalds séu skrif-
legir eða erindi borgaranna til stjórnvalda séu skrifleg, en tæmandi úttekt
á þessum reglum hefur ekki verið gerð hér á landi.9 Séu þessi ákvæði skýrð
bókstaflega er ljóst að rafræn gögn fullnægja ekki áskilnaði þessara ákvæða,
nema þau séu prentuð. Rafrænar upplýsingar eru settar saman úr rafboð-
um og geymdar sem mynstur úr rafhleðslum og eyðum. Með áskilnaði um
að eitthvað skuli vera skriflegt er hins vegar vísað til þess að orð eða önnur
tákn séu rituð eða prentuð á pappír eða annað áþreifanlegt efni. Þótt yfir-
leitt sé unnt að lesa rafrænar upplýsingar af skjá eða prenta þær á blað með
viðeigandi vél- og hugbúnaði er því ekki unnt að telja rafræn gögn skrif-
leg, a.m.k. ekki í venjulegum skilningi þess orðs.

Samkvæmt framangreindu geta kröfur laga, stjórnvaldsfyrirmæla eða
venja um að gögn séu skrifleg staðið í vegi fyrir því að rafræn
upplýsingamiðlun sé notuð við meðferð stjórnsýslumáls. Sú spurning rís
hins vegar hvort rafræn gögn geti þjónað sömu hagsmunum og leitast er
við að tryggja með því að áskilja að eitthvað sé skriflegt. Í því sambandi
ber að huga að því á hvaða rökum kröfur laga um eitthvað sé skriflegt eru
reistar eða hvaða hlutverki skrifleg gögn þjóna. Í því sambandi má a.m.k.
nefna eftirfarandi atriði:

9 Í Noregi hefur verið farið á skipulegan hátt yfir alla gildandi löggjöf, jafnt á sviði opin-
bers réttar sem einkaréttar, í því skyni að leita uppi allar þær hindranir, er gætu staðið
í vegi rafrænnar stjórnsýslu. Í skýrslu sem gefin var út árið 2000, Kartleggingsprosjektet –
kartlegging av bestemmelser i lover, forskrifter og instrukser som kan hindre elektronisk kommu-
nikasjon, var gerð grein fyrir niðurstöðum þessarar úttektar.
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a. Að tryggja að gerningur sé aðgengilegur og tiltækur öðrum en þeim
sem að honum standa;

b. Að tryggja sönnunargagn um tilvist og efni gernings til framtíðar;
c. Að stuðla að því að aðili geri sér glögga grein fyrir þeim yfirlýsingum

sem felast í gerningi;
d. Að gera fjölfjöldun mögulega fyrir aðra sem málið varðar;
e. Að gera mögulegt að leggja gagn fram hjá opinberum aðilum, t.d.

dómstólum;
f. Að auðvelda geymslu og skráningu gagna.

Þegar litið er á framangreind rök fyrir því að áskilið er að gerningar og
önnur gögn á sviði stjórnsýsluréttar séu skrifleg er unnt að fullyrða að gögn
á rafrænu formi geta þjónað sömu hagsmunum að uppfylltum ákveðnum
tæknilegum skilyrðum. Nánar tiltekið virðast rafræn gögn geta gegnt sama
hlutverki og skrifleg gögn, ef þau eru aðgengileg móttakanda þannig að hann
geti kynnt sér efni þeirra, varðveitt þau og framvísað þeim síðar. Þessum skilyrðum
myndi t.d. símsendir og símriti augljóslega fullnægja, en einnig myndi þetta
yfirleitt eiga við um tölvutæk gögn. Hins vegar myndi talsími ekki fullnægja
þessum skilyrðum, þar sem rafboð í gegnum síma eru ekki varðveitanleg
eða unnt að framvísa þeim síðar án þess að þau séu tekin upp sérstaklega.

Þegar um tölvutæk gögn er að ræða geta komið upp vafamál með til-
liti til þess hvort gögn teljast aðgengileg mótttakanda. Verður þá að miða við
hvaða vél- og hugbúnað viðtakandi býr yfir. Ef vél- og hugbúnaður
viðtakanda getur ekki unnið úr rafrænum gögnum þannig að þau verði
almennt skiljanleg myndu þau ekki fullnægja framangreindu skilyrði um að
teljast aðgengileg.10 Væri þá ekki ástæða til að leggja slík gögn að jöfnu við
skrileg gögn.

Samkvæmt framangreindu gæti stundum komið til greina að skýra
gildandi reglur á þá leið að rafræn gögn fullnægi skilyrðum þeirra um að
teljast skrifleg. Þótt rök standi til slíkrar lögskýringar er þó ljóst að veru-
legur vafi kann í einstökum tilvikum að leika á því hvort slík lögskýring
teljist tæk. Þess vegna hlýtur að teljast æskilegt að breyta lögum á þá leið
engin vafi leiki á því að rafræn gögn teljist jafngild skriflegum innan stjórn-

10 Til hliðsjónar má hér vísa til 6. gr. lagafyrirmyndar UNCITRAL um rafræn viðskipti
um jafngildi rafrænna gagna og skriflegra: (1) Where the law requires information to
be in writing, that requirement is met by a data message if the information contained
therein is accessible so as to be usable for subsequent reference. (2) Paragraph (1)
applies whether the requirement therein is in the form of an obligation or whether the
law simply provides consequences for the information not being in writing.
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sýslunnar. Þetta jafngildi verður þó að binda ákveðnum lágmarksskilyrðum,
þ.e. gögn séu aðgengileg, varðveitanleg og framvísanleg.11

4.2. Reglur um skjöl.
Með skjali er almennt átt við einhvers konar áþreifanlegt eða efnislegt

plagg með letri, myndum eða öðrum táknum. Orðið skjal er að finna í
ýmsum settum lagaákvæðum, stundum sem hluti af samsettu orði, sbr. t.d.
aðflutningskjöl í 98. gr. tollalaga nr. 55/1987. Samkvæmt almennri málvenju
vísar orðið skjal til skrifaðs eða prentaðs plaggs eða gagns. Hins vegar ber
að hafa í huga að lagaleg merking orðsins getur verið önnur og víðtækari.
Er þá ekki útilokað að orðið skjal verði skýrt svo rúmt að það nái einnig
til rafrænna gagna. Samkvæmt 2. mgr. 3. gr. laga nr. 66/1985, um
Þjóðskjalasafn Íslands, er t.d. með skjölum og skráðum heimildum átt við
hvers konar gögn, jafnt rituð sem í öðru formi, er hafa að geyma upplýs-
ingar og orðið hafa til við starfsemi á vegum stofnunar eða einstaklings,
hvort sem um er að ræða skrifleg gögn, uppdrætti, ljósmyndir, filmur,
örglærur, hljóðupptökur, gataspjöld, segulbönd eða önnur hliðstæð gögn.
Samkvæmt þessu er ekki hægt að ganga út frá því sem vísu að orðið skjal
hafi sömu merkingu í öllum þeim lagaákvæðum sem það kemur fyrir í.

Við afmörkun hugtaksins skjal kemur einkum til greina að hafa til
hliðsjónar skjalahugtak refsiréttar, sbr. XVII. kafla almennra hegningarlaga
nr. 19/1940. Nauðsynlegt þótti að breyta kaflanum með lögum nr. 30/1998
til þess að taka af tvímæli um að skjalafals og önnur brot tengd skjölum
tækju einnig til gagna sem geymd eru á tölvutæku formi. Þessi breyting á
almennum hegningarlögum gefur vísbendingu um að ekki sé hægt að
fullyrða að rafræn gögn verði ætíð talin skjöl í merkingu laga jafnvel þótt
ekki sé útilokað að sú niðurstaða leiði af almennum lögskýringasjón-
armiðum.

Í ýmsum tilvikum geta rafræn gögn þjónað því hlutverki, sem skjali er
ætlað að gera lögum samkvæmt, sbr. það sem áður segir um kröfur laga
um að gögn skuli vera skrifleg. Í slíkum tilvikum kemur til greina að skýra
viðkomandi lagaákvæði rýmkandi þannig að rafræn gögn falli þar undir.
Í öðrum tilvikum getur það þjónað sérstökum tilgangi að skjal sé úr
pappír. Þannig eru t.d. skjöl stimpluð samkvæmt lögum nr. 36/1978, um
stimpilgjald, en þau fyrirmæli virðast ekki geta átt við um rafræn gögn að
óbreyttu. Þinglýsingalög nr. 39/1978 byggjast á því að um sé að ræða hefð-

11 Þessi niðurstaða á að sjálfsögðu aðeins við um áskilnað um að gögn séu skrifleg, en
tekur ekki til frekari krafna sem lög kunna að gera, t.d. um að gögn séu í frumriti,
undirrituð, vottuð o.fl. Slíkar reglur þarfnast sérstakrar skoðunar, sbr. síðar.
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bundin pappírsskjöl og miðast öll meðferð þinglýsingarmála við að svo
sé, t.d. móttaka, áritun, stimplun og geymsla skjala. Að lokum skal minnt
á að þegar um viðskiptabréf og ýmis innlausnarskírteini er að ræða eru
sérstök fjárhagsleg réttindi bundin við handhöfn pappírsskjals og verða
þær reglur ekki sjálfkrafa heimfærðar til rafrænna gagna, sbr. lög nr.
131/1997, um rafræna skráningu verðbréfa, með síðari breytingum.12

Samkvæmt framanrituðu kemur stundum til greina að skýra lög, sem
vísa til skjala, rúmt þannig að rafræn gögn teljist skjöl. Í öðrum tilvikum
er slík niðurstaða ekki tæk vegna ýmissa sérstakra eiginleika skjala, sbr. t.d.
ákvæði laga nr. 36/1978, um stimpilgjald. Að þessum sökum er vart
mögulegt að slá föstu jafngildi hefðbundinna skjala og rafrænna gagna með
almennri reglu. Þess í stað verður meta hvert og eitt ákvæði með hliðsjón
af þeim rökum sem búa því að baki og kanna hvort unnt er að skýra við-
komandi ákvæði rúmt þannig að rafræn gögn geti talist skjöl í einstöku til-
viki. Ef slík lögskýring er ekki tæk verður að skoða hvort og hvernig 
breyta má gildandi reglum svo rafræn upplýsingamiðlun nýtist á viðkom-
andi sviði stjórnsýslunnar.

4.3. Frumrit og afrit.
Rafræn gögn geta tæplega talist vera til í frumriti í hefðbundnum skiln-

ingi þess orðs. Tölvutæk gögn eru þannig í raun ákveðin framsetning (og
um leið afrit) rafrænna upplýsinga sem settar eru saman úr mynstrum (raf-
hleðslum og eyðum) og lýsa má í tvítölukerfi. Þær upplýsingar, sem leynast
í þessum mynstrum, verða því aðeins aðgengilegar að notaður sé viðeig-
andi vél- og hugbúnaður. Hafa ber í huga að sömu rafrænu frumgögn geta
verið lesin af mismunandi vél- og hugbúnaði þannig að framsetning þeirra
verði mismunandi. Sömu rafrænu upplýsingarnar geta þannig birst með
ýmsum hætti á mörgum stöðum. Hugtökin frumrit og afrit eiga því almennt
illa við um rafræn gögn, eins og áður segir.

Áskilnaður laga um frumrit getur staðið í vegi fyrir því að kostir raf-
rænnar upplýsingamiðlunar séu nýttir til fullnustu og leitt til þess að raf-
rænar upplýsingar séu prentaðar og gerðar að hefðbundnum skjölum.
Kemur því til athugunar hvort rafræn gögn geti komið í stað frumrita.

Krafan um að skjal sé í frumriti byggir almennt á því að unnt sé að
treysta því að skjal sé óbreytt frá upprunlegri gerð eða auki a.m.k. líkurnar
á því að svo sé. Tæknilega er mögulegt að gera rafræn gögn þannig úr garði
að kanna megi hvort þeim hefur verið breytt frá því að þau voru t.d.

12 Samkvæmt upplýsingum fjármálaráðuneytisins hafa engar formlegar reglur verið settar
um framkvæmd stimpilskyldu rafrænna skuldabréfa samkvæmt lögum nr. 131/1997.
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undirrituð. Eru það einkum rafrænar undirskriftir sem gera þetta kleift, en
um þær verður fjallað hér næst. Samkvæmt þessu standa rök til þess að líta
á rafræn gögn sem frumrit, ef unnt er að ganga úr skugga um að þau séu
óbreytt frá upprunalegri gerð.

Þar sem einfalt er að gefa afrit af rafrænum gögnum er ekki ástæða til
annars en að gera rafræn gögn jafngild skriflegum gögnum, jafnvel þegar
þeirra er krafist í fleiri eintökum. Þegar áskilið er að gögnum sé skilað í
fleiri en einu eintaki, t.d. umsóknum, ætti þess vegna að vera unnt að líta
svo til að rafræn gögn fullnægi slíkum áskilnaði.

4.4. Reglur um undirskriftir.
Ýmsar reglur á sviði stjórnsýslunnar áskilja eða binda tiltekin réttaráhrif

við að gerningur sé undirritaður. Áskilnaður laga um undirskriftir getur
byggst á ýmsum rökum. Venjulega er þó fyrst og fremst leitast við að 
tryggja persónulega staðfestingu undirritandans á tilteknu efni sem undirritað skjal
inniheldur, t.d. viljayfirlýsingu, ákvörðun eða eitthvað annað, t.d. frásögn
af atburðum. Undirskrift þjónar þannig því meginmarkmiði að sanna að
tiltekinn maður hafi staðfest eitthvað sem kemur fram í því sem er undir-
ritað. Það sem er undirritað er venjulega texti með einhverjum upplýs-
ingum. Einnig þjóna undirskriftir þeim tilgangi að staðfesta að aðrar
undirskriftir séu réttar (og e.t.v. einhver enn önnur atriði, t.d. fjárræði,
dagsetning og þess háttar). Hafa ber í huga að undirskriftir geta einnig haft
ýmsa aðra þýðingu en þá að vera sönnun fyrir persónulegri staðfestingu.
Sem dæmi má nefna það hlutverk undirskrifta að tryggja að undirritandi
geri sér betur grein fyrir skuldbindingu sem hann tekst á hendur með
tiltekinni yfirlýsingu.

Það verður að teljast álitamál hvort reglur, sem áskilja undirskriftir eða
binda réttaráhrif við þær, verði skýrðar svo rúmt að þær nái einnig til ým-
issa rafrænna staðfestinga. Hefðbundinn skilningur á hugtakinu undirritun
hefur ótvírætt verið sá að undirskrift feli það í sér að nafn manns sé ritað eigin
hendi á pappír eða annað áþreifanlegt efni. Undirskrift hefur þannig ekki verið
talin vera fyrir hendi þegar nafn hefur verið prentað, vélritað eða stimplað
á pappír, svo dæmi sé nefnt.13 Samkvæmt þessu verður almennt að telja
vafasamt að rafrænar staðfestingar fullnægi áskilnaði gildandi reglna um
undirskriftir. Kemur því til skoðunar hvort rafrænar staðfestingar geti
þjónað sömu hagsmunum og undirskriftum er ætlað að gera.

Ljóst er að rafrænar undirskriftir þurfa að fullnægja ákveðnum
skilyrðum til þess að þær geti talist jafngildar eiginhandarundirskriftum.

13 Sjá t.d. Lyrd. í dómasafni IX. (1916), bls. 903.
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Nánar tiltekið þarf að vera hægt að ganga úr skugga frá hverjum undirskrift
stafar og hvað var undirritað.14 Rafrænar staðfestingar, sem gera það kleift
að kanna þessi atriði, eru almennt nefndar rafrænar undirskriftir. Á sviði
lögfræði og tölvunarfræði hefur mikið verið ritað um rafrænar undirskriftir.
Eru ekki efni til þess að reifa þá umræðu ítarlega hér.15 Hér á landi hafa
rafrænar staðfestingar enn sem komið er verið í formi leyninúmera eða
leyniorða, en álitamál er hvort telja beri slíkar staðfestingar til eiginlegra
rafrænna undirskrifta. Fullkomnar rafrænar undirskriftir, sem byggðar eru
á dulkóðun (svonefndri Public Key-dulkóðun) hafa hins vegar enn ekki náð
útbreiðslu þótt margt bendi til þess að breyting verði á þessu innan
skamms.16 Slíkar rafrænar undirskriftir verða til á grundvelli sérstakra kerfa
sem rekin eru af aðilum sem sjá um að úthluta notendum dulmálslyklum
og hafa venjulega einnig með höndum útgáfu vottorða um að undirskrift
stafi frá ákveðnum aðila. Slíkar rafrænar undirskriftir geta ótvírætt haft sama
sönnunargildi og eiginhandarundirskriftir og virðast að öllu leyti geta komið
í stað þeirra.

Lög nr. 28/2001 um rafrænar undirskriftir voru sett vorið 2001. Þau
voru samin með hliðsjón af tilskipun Þingsins og Ráðsins nr. 1999/93/EB
frá 13. desember 1999 um sameiginlegar grunnreglur um rafrænar
undirskriftir (e. Directive 1999/93/EC of the European Parliament and
of the Council of 13 December 1999 on a Community framework for elec-
tronic signatures), en tilskipunin hefur verið tekin upp í EES-samninginn.17

Í lögunum er kveðið á um réttaráhrif rafrænna undirskrifta, starfsemi
svonefndra vottunaraðila, vottorð með rafrænum undirskriftum, eftirlit

14 Til hliðsjónar má hér vísa til 1. mgr. 7. gr. lagafyrirmyndar UNCITRAL um rafræn
viðskipti um jafngildi undirskrifta og rafrænna staðfestinga: Where the law requires a
signature of a person, that requirement is met in relation to a data message if: (a) a
method is used to identify that person and to indicate that person’s approval of the
information contained in the data message; and (b) that method is as reliable as was
appropriate for the purpose for which the data message was generated or communi-
cated, in the light of all the circumstances, including any relevant agreement.

15 Íslenska umfjöllun má t.d. finna í „Rafræn viðskipti, umfjöllun um íslensk lög“, Gunnar
Thoroddsen og Skúli Magnússon, Reykjavík 1999, sjá einkum bls. 36–58.

16 Skýrr hf. býður nú rafræn skilríki frá bandaríska fyrirtækinu Verisign sem byggja á Public
Key dulkóðun. Samkvæmt heimasíðu Löggildingarstofunnar (www.ls.is) hefur stofan
kynnt sér vottunarstarfsemi Skýrr hf. og telur að hún uppfylli kröfur til vottunaraðila
sem gefa út fullgild vottorð skv. lögum nr. 28/2001 um rafrænar undirskriftir. Á
heimasíðunni kemur einnig fram að Framkvæmdarstjórn EB hafi enn sem komið er
ekki skilgreint hvaða kröfur öruggur undirskriftarbúnaður þurfi að uppfylla. Er því enn
ekki um það að ræða að gefnar séu út fullgildar rafrænar undirskriftir í skilningi laga
nr. 38/2001 sem rædd verða hér síðar.

17 Sbr. ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 66/2000.
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með vottunaraðilum og ábyrgð þeirra gagnvart almenningi. Meginregla
laganna, sem kemur fram í 4. gr. þeirra, er eftirfarandi:

„Ef undirskrift er skilyrði réttaráhrifa samkvæmt lögum, stjórnvalds-
fyrirmælum eða af öðrum orsökum fullnægir fullgild rafræn undirskrift
ætíð slíku skilyrði.
Ákvæði 1. mgr. er því ekki til fyrirstöðu að aðrar rafrænar undirskriftir
en þar greinir hafi gildi við sönnun um stofnun og efni samnings eða
önnur atriði sem tengjast samningsgerð.“

Samkvæmt framangreindu fela lögin í sér jafngildi svonefndra fullgildra
rafrænna undirskrifta og eiginhandarundirskrifta. Með fullgildri rafrænni
undirskrift er vísað til rafrænna undirskrifta sem fullnægja ákveðnum
skilyrðum um vottun og öryggi. Regla laganna er því ekki til fyrirstöðu að
aðrar rafrænar staðfestingar hafi gildi, en veitir þeim hins vegar ekki sömu
stöðu og eiginhandarundirskriftum.18

Með þessum lögum hefur sú stefna verið mörkuð að rafrænar undir-
skriftir skuli hafa sömu réttaráhrif og eiginhandarundirskriftir að uppfyllt-
um ákveðnum skilyrðum. Lögin virðast samkvæmt efni sínu taka til undir-
skrifta á sviði stjórnsýslunnar með sama hætti og á öðrum sviðum.19 Virðist
þannig mega ganga út frá því að stjórnvöld geti nýtt rafrænar undirskriftir
í samskiptum við þegnana við meðferð mála enda þótt eiginhandar-
undirritun sé áskilin í lögum eða áskilnaður um slíkt styðjist við stjórnvalds-
fyrirmæli eða venju. Æskilegt gæti þó verið að slá því föstu með lögum að
notkun rafrænna undirskrifta á sviði stjórnsýslunnar lúti sömu reglum og
á öðrum sviðum, þ.e. lögum nr. 28/2001.

Rétt er að vekja athygli á því að samkvæmt lögum nr. 28/2001 hafa
stjórnvöld svigrúm til að meta hvort aðrar undirskriftir en fullgildar geta
talist tryggja nægilega persónulega staðfestingu manns í tilvikum þar sem
lög áskilja eiginhandaráritun. Aðrar rafrænar undirskriftir en fullgildar geta
fullnægt slíkum áskilnaði þótt þær geri það ekki sjálfkrafa líkt og fullgildar
undirskriftir.

Að lokum er rétt að árétta að ef lög krefjast ekki sérstaklega eigin-
handarundirritunar er heimilt að nota aðrar rafrænar staðfestingar en raf-
rænar undirskriftir, t.d. leyniorð. Hvort réttlætanlegt getur talist að nota
leyniorð í ákveðnu tilviki er bæði háð mati á öryggi leyniorða frá tæknilegu

18 Enn sem komið er mun ekki vera unnt að gefa út vottorð fyrir fullgildar undirskriftir
í skilningi laga nr. 38/2001, þar sem ekki liggja fyrir allir nauðsynlegri staðlar, m.a. um
rafrænan undirskriftarbúnað.

19 Samkvæmt 7. mgr. 3. gr. tilskipunar nr. 1999/93/EB er heimilt að gera auknar kröfur
til rafrænna undirskrifta í opinberri stjórnsýslu. Þessi heimild hefur ekki verið nýtt við
setningu laga nr. 38/2001.
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sjónarmiði og eðli þess máls sem til meðferðar er. Við núverandi aðstæður
verður að telja vafasamt að nota leyniorð þar sem einstaklingar eða lög-
aðilar taka á sig skuldbindingar gagnvart hinu opinbera.20

V. Formreglur um meðferð stjórnsýslumála.

Þótt ýmsar reglur um meðferð stjórnsýslumála séu ekki bundnar við
ákveðnar aðferðir eða tækni (svo sem miðlun upplýsinga með pappír) getur
verið að þær gefi tilefni til sérstakra álitaefna með hliðsjón af rafrænni
meðferð stjórnsýslumála. Hér kemur fyrst til skoðunar hvenær gögn teljast
komin til aðila, en við það tímamark eru bundin ýmis réttaráhrif (kafli 5.1.).
Þá koma önnur atriði til skoðunar, svo sem leiðbeiningarskylda stjórnvalds
vegna notkunar á vél- og hugbúnaði í þágu rafrænnar meðferðar máls (kafli
5.2.) og upplýsingaskylda stjórnvalds með tilliti til rafrænna gagna (kafli
5.3.). Þessi efni verða nú nánar rædd, m.a. hvort og þá að hvaða leyti ástæða
sé til breytinga á gildandi reglum.

5.1. Hvenær teljast rafræn gögn „komin til“ aðila?
Samkvæmt 1. mgr. 20. gr. stjórnsýslulaga er stjórnvaldsákvörðun

bindandi þegar hún er komin til aðila. Í 27. gr. stjórnsýslulaga er mælt fyrir
um að kæra skuli borin fram innan þriggja mánaða frá því að aðila máls
var tilkynnt um stjórnvaldsákvörðun, nema lög mæli á annan veg, og er þar
vísað til áðurgreinds tímamarks 1. mgr. 20. gr. laganna. Aðrir frestir við
meðferð stjórnsýslumála ráðast einnig almennt af því hvenær aðili málsins
hefur mótttekið tilkynningu frá stjórnvaldi, þ.e. hvenær tilkynning telst
komin til hans. Samkvæmt þessu hefur það ríka lagalega þýðingu hvenær
gögn eru komin til aðila stjórnsýslumáls eða stjórnvalds.

Tilkynning telst almennt komin til aðila þegar hann á þess kost að kynna
sér efni hennar. Þannig myndi tilkynning um stjórnvaldsákvörðun teljast
komin til aðila þegar bréf með tilkynningu hefur verið borið út til heim-
ilis eða í pósthólf. Þegar ákvarðanir eru tilkynntar munnlega að aðila
viðstöddum teljast þær komnar til hans samstundis. Sömu viðhorf eiga við
um gögn sem aðili sendir eða kemur til stjórnvalds. Sömu sjónarmið gilda
um sendingu og móttöku tilkynninga á rafrænu formi og annarra tilkynn-

20 Í framkvæmd er þetta gert að ákveðnu marki, sbr. t.d. 4. mgr. 91. gr. laga nr. 75/1981
um tekjuskatt og eignarskatt, sbr. 13. gr. laga nr. 137/1996, sem áður hefur verið minnst
á í neðanmálsgrein.
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inga. Almennt myndu því rafræn gögn teljast komin til móttakanda þegar
hann á þess kost að kynna sér efni þeirra. Ef tölvuskeyti er t.d. aðgengi-
legt aðila hjá vefþjóni hans myndi skeytið teljast komið til hans í framan-
greindum skilningi.

Rafrænir miðlar geta þó gefið tilefni til sérstakra vandamála að þessu
leyti. Rafrænar upplýsingar eru almennt ekki aðgengilegar nema með
viðeigandi vél- og hugbúnaði. Án slíks búnaðar geta rafrænar upplýsingar
verið óaðgengilegar eða aðeins skiljanlegar með sérstökum aðgerðum sem
stundum eru eingöngu á færi sérfræðinga. Af þessum sökum er nauðsyn-
legt að gera þann fyrirvara að rafrænar upplýsingar geta ekki talist komnar
til aðila nema upplýsingarnar séu honum aðgengilegar með vél- og hug-
búnaði hans, eins og áður segir. Þótt þessa niðurstöðu leiði í raun af al-
mennum reglum gæti verið æskilegt að taka af vafa um þetta atriði með
lagabreytingu. Við slíka breytingu kæmi einnig til greina að leggja þá 
skyldu á stjórnvöld að þau staðfestu að eigin frumkvæði að þau hefðu
móttekið gögn til þess að aðili væri öruggur um að sending hans hefði
heppnast. Með hliðsjón af rafrænni upplýsingatækni má hugsa sér að slíkar
staðfestingar gætu oft verið sjálfvirkar þannig að tæplega er ástæða til að
ætla að þessi skylda myndi íþyngja stjórnvöldum svo nokkru næmi. Einnig
gæti verið ástæða fyrir stjórnvald að kynna aðila máls sérstaklega á hvaða
formi gögn kunna að verða send svo að ganga megi út frá því að gögn
komist örugglega til aðilans í skilningi stjórnsýslulaga.

Ekki er hægt að útiloka að rafræn gögn afbakist við sendingu. Frá tækni-
legu sjónarmiði á þó að vera hægt að ganga úr skugga um hvort rafræn
gögn séu óbreytt frá upphaflegu formi og koma rafrænar undirskriftir þar
einkum til greina. Það er síðan á ábyrgð hvers stjórnvalds að ráðist sé í allar
viðeigandi tæknilegar og skipulagslegar öryggisráðstafanir til að vernda
gögn gegn ólöglegri eyðileggingu, gegn því að þau glatist eða breytist fyrir
slysni og gegn óleyfilegum aðgangi, ef um er að ræða söfnun og vinnslu
persónuupplýsinga í skilningi laga nr. 77/2000 um persónuvernd og
meðferð persónuupplýsinga.21

Í tengslum við móttöku gagna hjá stjórnvöldum ber að hafa í huga að
rafræn meðferð stjórnsýslumála getur kallað á ýmsar skipulagsbreytingar
hjá opinberum aðilum. Til dæmis kann að vera nauðsynlegt að rafræn er-
indi berist á ákveðinn stað, sem e.t.v. má kalla rafræna afgreiðslu, til skráningar
og úthlutunar. Berist erindi á annan stað, t.d. á raffang einstaks starfsmanns,

21 Meta verður hvaða kröfur eru gerðar til öryggis rafrænna gagna með vísan til 11. og
12. gr. laga nr. 77/2000, um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, sbr. 5. og
6. gr. laga nr. 90/2001, svo og m.t.t. öryggishagsmuna hins opinbera.
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væri honum rétt að framsenda erindið á réttan stað svo fljótt sem unnt væri.
Einnig er eðlilegt að stjórnvöld geti ákveðið hvaða formkröfum erindi þurfi
að fullnægja til að teljast tæk til afgreiðslu. Þessar kröfur geta meðal annars
beinst að því að erindi séu sett fram á sérstökum rafrænum eyðublöðum
sem gætu t.d. verið aðgengileg á netinu. Kröfur sem þessar eru ekki aðeins
nauðsynlegar til þess að rafræn stjórnsýsla geti orðið skilvirk heldur geta
þær einnig skipt máli við að tryggja öryggi gagnakerfa, t.d. gagnvart tölvu-
vírusum. Þannig standa engin rök til þess að gera stjórnvöldum skylt að
opna sérhvert viðhengi sem þeim berst í rafskeyti eða taka hvert rafrænt
erindi sem þeim berst til meðferðar, ef þessi gögn fullnægja ekki þeim
skilyrðum sem stjórnvöld setja til rafrænnar meðferðar mála. Í samræmi
við leiðbeiningarskyldu sína ætti stjórnvaldi ávallt vera skylt að tilkynna aðila
um þá annmarka sem væru á erindi hans þannig að hann ætti kost á því
að senda það aftur í réttu formi.

Almennt verður að gera ráð fyrir að við rafræna meðferð stjórnsýsl-
umáls geri stjórnvöld kröfu um að aðili gefi upp raffang (töluvpóstfang),
þar sem hægt er að senda honum gögn. Sú hugmynd hefur komið upp að
rafföng einstaklinga séu skráð í Þjóðskrá með svipuðum hætti og lögheim-
ili. Tilkynningar og önnur gögn mætti þá senda á þessi rafföng þannig að
bindandi væri með svipuðum hætti og hægt er að líta svo á að bréf sem
borið hefur verið út á lögheimili sé komið til aðila.

5.2. Leiðbeiningarskylda stjórnvalds.
Í 2. mgr. 14. gr. laga nr. 70/1996, um réttindi og skyldur starfsmanna

ríkisins, er að finna almenna reglu um leiðbeiningarskyldu ríkisstarfsmanna.
Þar er mælt svo fyrir að starfsmaður skuli veita þeim sem til hans leita
nauðsynlega aðstoð og leiðbeiningar, þ. á m. að benda þeim á það, ef svo
ber undir, hvert þeir skuli leita með erindi sín. Í 7. gr. stjórnsýslulaga nr.
37/1993 er mælt fyrir um leiðbeiningarskyldu stjórnvalds við meðferð
stjórnsýslumála, en ákvæðið tekur til allra sem koma að meðferð stjórn-
sýslumála, hvort sem það eru starfsmenn ríkis eða sveitarfélaga eða aðrir.
Leiðbeiningarskylda stjórnvalda samkvæmt 7. gr. stjórnsýslulaga á við hvort
sem um hefðbundna stjórnsýslu er að ræða eða rafræna og er ákvæðið
þannig tæknilega hlutlaust. Í leiðbeiningarskyldunni felst m.a. að veita ber
aðila þær leiðbeiningar sem honum eru nauðsynlegar svo að hann geti gætt
hagsmuna sinna á sem bestan hátt. Stjórnvald verður því að meta um hvaða
þætti málsaðilar þarfnast leiðbeininga miðað við allar aðstæður.

Margvísleg tæknileg vandkvæði geta komið upp við framkvæmd raf-
rænnar meðferðar stjórnsýslumáls. T.d. getur notanda reynst erfitt að
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skilja þann hugbúnað sem stjórnvald hefur sett upp eða upp koma erfið-
leikar sem eiga rót sína í því að vél- og hugbúnaður notandans er ekki í
samræmi við vél- og hugbúnað stjórnvalds. Nokkuð óljóst er að hvaða leyti
leiðbeiningarskylda stjórnvalda nær til tæknilegrar aðstoðar við rafræna
meðferð stjórnsýslumála, en almennt hefur það þó líkurnar gegn sér að
stjórnvaldi beri skylda til þess að sinna slíkum leiðbeiningum. Á sú niður-
staða a.m.k. við eins lengi og aðili getur fengið úrlausn mála sinna með
hefðbundnum hætti og honum er bent á þá leið. Til greina kæmi að skýra
leiðbeiningarskyldu stjórnvalda hvað þetta varðar og leggja þá skyldu á
herðar stjórnvöldum sem tækju upp rafræna stjórnsýslu að þau veittu a.m.k.
staðlaðar leiðbeiningar, t.d. á heimasíðu. Hins vegar væri frekari tæknileg
aðstoð komin undir mati stjórnvalds. Án tillits til lagalegra atriða má e.t.v.
leiða líkur að því að stjórnvöld sjái hag sínum borgið í því að veita frekar
meiri en minni slíka aðstoð með hliðsjón af kostnaði og tímasparnaði
samafara rafrænni stjórnsýslu.22

5.3. Upplýsingaskylda stjórnvalda.
Um upplýsingarétt aðila stjórnsýslumáls er kveðið á í 15. gr. stjórnsýslu-

laga. Samkvæmt 1. mgr. greinarinnar tekur rétturinn ekki aðeins til skjala,
heldur einnig annarra gagna sem mál varða. Upplýsingaréttur aðila máls er
þannig óháður formi gagna, þ. á m. því hvort þau eru á rafrænu eða skrif-
legu formi. Samkvæmt þessu tekur upplýsingaréttur aðila ótvírætt til raf-
rænna gagna. Sama á reyndar einnig við um rétt almennings til upplýsinga
því samkvæmt 2. tölulið 2. mgr. 3. gr. upplýsingalaga nr. 50/1996 ber
stjórnvöldum ekki aðeins skylda til að veita aðgang að skjölum máls, heldur
einnig að öllum öðrum gögnum sem mál varða, svo sem teikningum, upp-
dráttum, kortum, myndum, örfilmum og gögnum, sem vistuð eru í tölvu.
Samkvæmt þessu taka ákvæði um upplýsingaskyldu ótvírætt til rafrænna
gagna og er engin þörf á breytingum þótt tekin sé upp rafræn meðferð
stjórnsýslumála.

22 Nefna má ýmis ákvæði annarra laga sem mæla fyrir um skyldu stjórnvalda til að veita
aðilum leiðbeiningar. Slík ákvæði er t.d. að finna í lögum nr. 77/2000 um persónuvernd
og meðferð persónuupplýsinga. Í 20. gr. laganna er mælt fyrir um fræðsluskyldu, er hvílir
á ábyrgðaraðila, þegar persónuupplýsinga er aflað hjá hinum skráða. Í 21. gr. laganna er
á hinn bóginn fjallað um viðvörunarskyldu, sem hvílir á ábyrgðaraðila, þegar persónu-
upplýsinga er safnað frá öðrum en hinum skráða. Þegar stjórnvöld safna persónu-
upplýsingum á eyðublöðum geta þau oftast uppfyllt þær skyldur, sem hvíla á þeim
samkvæmt ákvæðum 20. og 21. gr. laga nr. 77/2000, með því að veita staðlaðar
leiðbeiningar á eyðublöðunum.
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VI. Skráning, vistun og geymsla rafrænna gagna.

Mikilvæg forsenda rafrænnar stjórnsýslu er að unnt sé að skrá og
varðveita gögn stjórnsýslumáls. Skylda stjórnvalda til að skrá og varðveita
gögn styðst við fleiri fyrirmæli laga auk þess sem fullyrða má að ýmsar
venjur hafi myndast um þessi atriði. Samkvæmt 1. mgr. 22. gr. upplýs-
ingalaga nr. 50/1996 er stjórnvöldum þannig skylt að skrá mál, sem koma
til meðferðar hjá þeim, á kerfisbundinn hátt og varðveita málsgögn þannig
að þau séu aðgengileg. Samkvæmt 23. gr. laganna skal við meðferð mála,
þar sem taka á ákvörðun um rétt eða skyldu manna samkvæmt 2. mgr. 1.
gr. stjórnsýslulaga, skrá upplýsingar um málsatvik sem stjórnvaldi eru veitt-
ar munnlega ef þær hafa verulega þýðingu fyrir úrlausn málsins og þær er
ekki að finna í öðrum gögnum þess. Um varanlega geymslu gagna gilda
síðan lög nr. 66/1985 um Þjóðskjalasafn Íslands, en samkvæmt 6. gr. þeirra
skal afhenda safninu skilaskyld skjöl að jafnaði eigi síðar en þegar þau hafa
náð þrjátíu ára aldri.

Reglur upplýsingalaga og laganna um Þjóðskjalasafn Íslands taka til
rafrænna gagna eins og annarra gagna. Í 2. mgr. 3. gr. síðarnefndu laganna
er raunar sérstaklega tekið til þess að þegar talað sé um skjöl og skráðar
heimildir í lögunum sé átt við hvers konar gögn, jafnt rituð sem í öðru
formi, er hafa að geyma upplýsingar og orðið hafa til við starfsemi á vegum
stofnunar eða einstaklings hvort sem um er að ræða skrifleg gögn, upp-
drætti, ljósmyndir, filmur, örglærur, hljóðupptökur, gataspjöld, segulbönd
eða önnur hliðstæð gögn. Samkvæmt framangreindu virðast íslenskar
réttarreglur um skráningu og geymslu gagna taka jafnt til rafrænna sem
annars konar gagna.

Frá tæknilegu sjónarmiði er ekkert því til fyrirstöðu að unnt sé að geyma
rafræn gögn í lengri tíma. Raunar má færa að því rök að tryggja megi
varðveislu rafrænna gagna jafn vel eða betur en gögn á pappír, auk þess
sem þau taka minna pláss og auðvelda leit. Samkvæmt þessu er ljóst að
rafræn geymsla gagna getur haft í för með sér umtalsvert hagræði fyrir
stjórnvöld. Þá er til þess að líta að hagræði við rafræna meðferð stjórn-
sýslu minnkar umtalsvert ef prenta þarf rafræn gögn sérstaklega fyrir vistun
og geymslu. Við geymslu rafrænna gagna verður þó eins og endranær að
hafa hliðsjón af sérstökum eiginleikum þeirra.

Í fyrsta lagi ber að hafa í huga að rafræn gögn eru almennt ekki aðgengi-
leg nema með viðeigandi vél- og hugbúnaði. Við geymslu rafrænna gagna
þarf því að gæta þess að þessi vél- og hugbúnaður sé fyrir hendi eða gögnin
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uppfærð samhliða þróun í vél- og hugbúnaði. Frá tæknilegu sjónarmiði ættu
þessi vandamál þó tæplega að vera óyfirstíganleg.

Í öðru lagi ber að huga að öryggi og falsleysi þeirra gagna sem geymd
eru. Varðveisla gagnanna verður að vera þannig að almennt megi ganga út
frá því að þau séu óbreytt frá upprunalegri mynd. Má í þessu sambandi
minna á að í íslenskum rétti er almennt gengið út frá því að opinber skjöl
séu ófölsuð og rétt um þau atvik sem það kveður á um nema annað sannist,
sbr. 71. gr. laga nr. 91/1991, um meðferð einkamála. Ýmsar tæknilegar
lausnir eru þegar notaðar í þessum tilgangi, enda ekki nýtt vandamál að
geyma þurfi rafrænar gögn með tryggilegum hætti.23 Um framkvæmd
skjalageymslu hér á landi samkvæmt gildandi reglum verður ekki rætt
sérstaklega hér.

VII. Jafnræði þegnanna og rafræn stjórnsýsla.

Efnisreglur stjórnsýsluréttar (þ.e. lögmætisreglan, jafnræðisreglan og
reglan um málefnaleg sjónarmið) gilda án tillits til þeirrar tækni sem notuð
er við meðferð máls. Rafræn meðferð stjórnsýslumála gefur því ekki tilefni
til ítarlegrar umfjöllunar með hliðsjón af þessum efnisreglum stjórnsýslu-
réttar. Í tengslum við jafnræðisregluna, sbr. 11. gr. stjórnsýslulaga, koma
þó upp álitamál um það hverjir eigi þess kost að njóta þess hagræðis sem
felst í rafrænni meðferð stjórnsýslumáls, en það veltur mjög á þeim vél-
og hugbúnaði sem stjórnvald nýtir í þessu skyni.

Ljóst er að ýmiss vél- og hugbúnaður til rafrænna samskipta kostar
verulega fjármuni. Oft er þessi búnaður illa samræmdur öðrum búnaði eða
eldri búnaði sömu gerðar þannig að margir notendur eru í raun þvingaðir
til að afla sér sama búnaðar og þeir aðilar sem þeir eiga samskipti við og
síðan uppfæra þann búnað jafnhliða því sem hann er uppfærður hjá öðrum.

23 Orðið hefur vart við þann miskilning að tímabundið gildi rafrænna undirskrifta skapi
vandkvæði við varanlega geymslu rafrænna gagna. Rafrænar undirskriftir gefa upplýs-
ingar um hver undirritaði skjal og hvort það sé sama efnis og þegar það var undirritað.
Í vottorði vottunaraðila eru þessi atriði síðan staðfest. Það kemur ekki að sök þótt
vottorð sé fallið úr gildi og ekki lengur hægt að fá staðfestingu á þessum atriðum, ef
hægt er að ganga út frá því að vottorð hafi verið kannað og rafræn undirskrift hafi á
sínum tíma verið sannleikanum samkvæm. Til þess að þetta sé unnt verður varðveisla
gagna að fara fram í lokuðum kerfum eða í kerfum sem eru sérstaklega vernduð gegn
aðgangi óviðkomandi. Einnig má hugsa sér að gögn séu brennd á diska sem ekki er
hægt að breyta. Þessi tæknilegu álitaefni eru utan efnismarka þessarar greinar.
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Oftast myndu einstaklingar vera mun verr í stakk búnir til að standa straum
af nýjum og dýrum búnaði eða uppfæra fyrirliggjandi búnað en opinberir
aðilar.

Jafnræðisrök standa til þess að upptaka rafrænna stjórnsýsluhátta leiði
ekki til þess að notendur þurfi að fjárfesta í kostnaðarsömum vél- og
hugbúnaði, a.m.k. ekki umfram það sem gengur og gerist meðal fólks
hverju sinni. Eins ættu stjórnvöld að forðast að hafa gögn á því formi sem
aðeins er aðgengilegt með dýrum hugbúnaði frá ákveðnum framleiðanda.
Þegar um er að ræða textaskjöl væri t.d. eðlilegt að notast við form sem
er aðgengilegt með öllum þorra ritvinnsluforrita í stað þess að nota t.d.
nýjustu gerð hugbúnaðar frá ákveðnu fyrirtæki. Þegar um vefsíður er að
ræða mætti hugsa sér að notendur hefðu valkost um hvernig upplýsingar
birtust þannig aðgengi væri ekki bundið við ákveðinn hugbúnað. Við kaup
og uppsetningu á búnaði til rafrænnar meðferðar stjórnsýslumála koma
síðan að sjálfsögðu til skoðunar reglur um opinber innkaup, sbr. lög nr.
94/2001, sem ekki er ástæða til að fjalla um hér.

VIII. Lagaleg, tæknileg og skipulagsleg álitaefni.

Okkur hættir stundum til þess að halda að lausn vandamála felist í því
að setja reglur, sem kveða á um þá skipan mála, sem okkur er þóknanleg.
Reglur breyta þó hvorki raunveruleikanum, né fela þær strangt til tekið í
sér spádóm um háttsemi manna til framtíðar. Reglur fela aðeins í sér viðmið
um hvernig fólk eigi að haga háttsemi sinni og hvaða skipan mála eigi þannig
að koma á fót. Í tilviki rafrænnar stjórnsýslu er ljóst að lausn á lagalegum
álitaefnum er aðeins eitt skref í átt til þess veruleika í stjórnsýslunni sem
margir vilja sjá. Líklega er þetta skref þó að mörgu leyti mikilvægt. Með
skýrum lagaramma um rafræna meðferð stjórnsýslumála er skapað það
öryggi og traust sem almenningur og stjórnvöld þurfa á að halda svo að
rafræn stjórnsýsla geti orðið að veruleika með þeim kostum sem henni
fylgja fyrir alla hlutaðeigendur. Þorri þeirra vandkvæða sem leysa þarf svo
að þetta geti orðið lúta hins vegar að tæknilegum atriðum, en tæknilegar
lausnir til nota í rafrænni stjórnsýslu eru að mörgu leyti enn í mótun. Í
annan stað er rétt að hafa í huga að rafræn stjórnsýsla kallar að mörgu leyti
á nýtt skipu- og vinnulag, jafnvel nýja hugsun, hjá hinu opinbera. Það er
annarra að fjalla nánar um þessi síðastgreindu efni.
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I. Inngangur.

Þessi grein fjallar um það með hvaða hætti upplýsingatæknin hefur áhrif
á þjónustu og stjórnun í opinbera geiranum. Skipta má efninu í þrjá
meginþætti. Í fyrsta lagi er fjallað um það með hvaða hætti upplýs-
ingatæknin geti bætt opinbera þjónustu. Í öðru lagi hvaða forsendur þurfi
til þess að kostir tækninnar skili sér fyrir opinbera starfsemi. Og í þriðja
lagi hvaða áhrif tæknin geti haft á stjórnun og skipulag í opinbera geiranum.

Þá eru kynntar til sögunnar spurningar og tilgátur frekar en að um sé
að ræða rannsóknarniðurstöður. Greinin er sprottið upp úr doktorsverkefni
Hauks Arnþórssonar sem Gunnar Helgi Kristinsson er leiðbeinandi fyrir.
Rannsóknin er því enn á mótunarstigi. Tilgangur þessar greinar er í raun-
inni fyrst og fremst að afmarka rannsóknarsvið og kortleggja einstaka þætti
sem virðast vænlegir til frekari rannsókna.

II. Hvernig bætir upplýsingatæknin opinbera þjónustu?

Upplýsingatæknin kemur við sögu opinberrar þjónustu með tvennum
hætti. Annars vegar er netið miðill sem býður upp á gífurlegar framfarir á
sviði fjölmiðlunar og hins vegar býður tæknin upp á gagnvirk samskipti
sem gjörbreyta aðgangi borgaranna að stjórnkerfinu.

Á netinu hefur myndast ríkisfjölmiðill sem kemur á framfæri miklu
magni upplýsinga af ýmsu tagi1. Meginhlutverk hans er upplýsingadreif-
ing. Smám saman hefur þjónusta hans verið að aukast og ná til fleiri þátta,

1 Haukur Arnþórsson (2002), bls. 83
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svo sem gagnaöflunnar og beinnar afgreiðslu. Höfuðeinkenni þessa
ríkisfjölmiðils er hin dreifða stjórn hans og að birting opinberra upplýs-
inga fer fram á fjölda vefa.

Uppbygging opinberra vefa er enn brotakennd á ýmsan hátt og tekur
fyrst og fremst mið af stofnanauppbyggingu ríkisins frekar en þörfum
neytenda í opinberri þjónustu. Gera má ráð fyrir að almenningur muni óska
eftir notendavænna viðmóti þessa fjölmiðils þegar fram líða stundir. Það
þýðir aukna ritstýringu á efni hans og áhersluröðun efnisflokka. Í
Bandaríkjunum er mikil áhersla lögð á samvinnu stofnana óháð stjórn-
sýslustigi með það fyrir augum að gögn sem eiga efnislega saman, eru í
sama málaflokki, séu birt saman2.

Hinn nýi miðill getur miðað þjónustu sína við þarfir ólíkra markhópa3.
Vert er að hafa í huga að markhópur opinberrar þjónustu er ekki aðeins
almenningur. Í mörgum tilvikum eru aðrir opinberir aðilar helsti
markhópur upplýsinga og þjónustu, til dæmis skólar. Þá eru fyrirtæki
sérstakur markhópur, áhugamanna- eða hagsmunasamtök og aðrir
fjölmiðlar. Til að mæta þörfum þessara aðila þarf vandaðar upplýsingar sem
verða til tímanlega og eru aðgengilegar.

Upplýsingatæknin býður ekki eingöngu upp á einhliða miðlun upplýs-
inga heldur einnig upp á gagnvirk samskipti af ýmsu tagi4. Í sumum
tilvikum má nálgast eyðublöð í gegnum netið og skila inn umsóknum af
ýmsu tagi. Stundum getur tölvubúnaður veitt svör við einföldum fyrir-
spurnum annað hvort endanlega eða til bráðabirgða, eins og gert er til
dæmis á heimasíðu Íbúðalánasjóðs. Skattframtölum má skila á netinu og
ljóst virðist að með auknu öryggi í netsamskiptum geti vottun af ýmsu tagi
svo dæmi sé tekið og vaxandi hluti heilbrigðisþjónustu farið fram með
rafrænum hætti. Auk þess einfaldar tölvupóstur mikið aðgang að stjórn-
sýslu hins opinbera.

Það má jafnvel leiða að því líkur að opinberir aðilar hafi alls ekki nýtt
sér þá hagkvæmni sem upplýsingabyltingin ber með sér. Umtalsverður
óinnleystur ávinningur kann því að felast í þessum formbreytingum þjón-
ustu og er minnst á helstu þætti þess ávinnings síðar í þessari grein. Það
er sennilegt að breytingar í hagkvæmniátt sem þýða mannaflsfækkun við
þjónustu verði umdeildar og það þurfi sterka pólitíska stjórn til að fram-
kvæma hana og til að sækja ávinning opinberra aðila af upplýsingabylting-
unni.

2 Haukur Arnþórsson (2002), bls. 66
3 Haukur Arnþórsson (2002), bls. 68
4 Haukur Arnþórsson (2002), bls. 81
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Reikna má með því að rafræn þjónusta verði mun fljótvirkari en áður
var. Netið útrýmir bið eftir opinberri þjónustu. Afkastageta þess gerir
mögulegt að afgreiða marga í einu, jafnvel þótt álag sé mikið. Þjónusta á
netinu er jafnan veitt við vendiáslátt. Lögboðnar afgreiðslur verða veittar
meðan á nettengingu við borgarann stendur og skilyrði afgreiðslunnar
sannreynd í rauntíma. Hins vegar verða matskenndar afgreiðslur ekki jafn
hraðar.

Meðal þess sem gera má ráð fyrir að einkenni opinbera þjónustu í
vaxandi mæli fyrir tilstilli upplýsingatækninnar er:

a) Aukin skilvirkni gagnvart notandanum (sem eru bæði fyrirtæki og
einstaklingar)5. Umtalsverður þrýstingur er frá atvinnulífinu að auka skil-
virkni og hagkvæmni í samskiptum við opinbera aðila. Hér á landi er
nú starfrækt rafræn þjónusta varðandi skattframtöl, toll og virðis-
aukaskatt. Forsvarsmenn atvinnulífsins telja að ávinningur þessara
breytinga sé umtalsverður hvað varðar hraða, hagræði og fjármuni6. En
enn fleira er framundan og þá einkum varðandi fjármál og viðskipti.

b) Meira öryggi verður í opinberri þjónustu en áður. Öryggi gagna og
vinnslu má tryggja betur en nokkru sinni áður, hraði og nákvæmni á
sér enga fyrri samlíkingu. Slíkt byggir á vélrænni afgreiðslu og staðlaðri
þjónustu, öruggari gagnainnslætti og góðum viðbragðstíma tölvukerfa.

c) Aukið samræmi í formum þjónustu og samskipta við hið opinbera7.
Einsleitni þjónustu og upplýsinga er eitt af þeim atriðum sem knýr
þróunina áfram. Hið áþreifanlega verður óáþreifanlegt (stafrænt). Það
er sérstaklega mikilvægt fyrir fyrirtæki og stofnanir að fá og veita þjón-
ustu með samræmdum hætti á netinu. Það hefur í för með sér hagræði
og þægindi sem smám saman verða keppikefli í sjálfu sér.

d) Aukið samræmi í afgreiðslu. Allir íbúar sitja við sama borð gagnvart
rafrænni stjórnsýslu óháð búsetu. Tugþúsundir Íslendinga eru búsettir
erlendis og fylgjast vel með málefnum hér heima. Hið sama gildir um
Íslendinga í hinum dreifðu byggðum landsins. Stjórnsýslan getur litið
til allra íbúa landsins sem eins stjórnsýslulegs markhóps sem hefur jöfn
tækifæri með rafrænni stjórnsýslu. Með rafrænni þjónustu fá allir
afgreiðslu þegar þeir óska eftir eða eins fljótt og kostur er á, þjónustan
verður staðlaðri en áður og möguleikar til að mismuna þegnunum verða
minni en áður.

5 „Five stepping stones...“ (2001), bls. 20
6 Umrót, áhrif upplýsingatækni (2002), 4. þáttur (Frosti Bergsson)
7 Haukur Arnþórsson (2002), bls. 47



144 Haukur Arnþórsson og Gunnar Kristinsson

Aukið gagnsæi opinberrar þjónustu og opinberra starfa verður með
útgáfu á vef8. Þessi áhrif rafrænnar opinberrar þjónustu eru mjög mikil-
væg. Stofnanir, fyrirtæki og félagasamtök birta eða munu birta allar
upplýsingar um starfsemi sína á vef. Þing og sveitarstjórnir eru með
útsendingar eða munu verða með útsendingar á netinu frá fundum sínum.
Hagkvæmniþróun upplýsingatækninnar krefst þess að eldri gögn verði að
upplýsingum á neti. Hagkvæmni ná stofnanir með nýjum vinnubrögðum
og meiri skilvirkni. Með birtingu upplýsinga verða störf fulltrúa og embætt-
ismanna sýnileg og starfsreglur og starfshættir verða sýnilegir. Gagnsæi
eykst. Með því eykst eftirlit almennings og fjölmiðla með fulltrúum og
embættismönnum. Þá kann gagnsæið einnig að leiða til lýðræðislegri starfs-
hátta fulltrúa og stofnana. Hér er átt við kröfur almennings um að fylgjast
með innri málum stjórnsýslunnar á netinu og að þessar kröfur verði eitt af
einkennum þeirra menningarbreytinga sem rafræn stjórnsýsla hefur í för
með sér. Dæmi er um það að ráðuneyti sem birt hefur stjórnvalds-
ákvarðanir á vef birtir nú tillögu að ákvörðunum. Fjöldi athugasemda frá
netinu hefur kallað á þessi vinnubrögð.

III. Hverjar eru forsendur þess 
að kostir tækninnar skili sér?

Þótt uppýsingatæknin búi yfir miklum möguleikum til framfara í opin-
berri stjórnsýslu er ekki sjálfgefið að kostir tækninnar skili sér strax. Fyrst
þarf að leysa ýmis vandamál. Nokkur þeirra eru eftirfarandi:

Útrýma þarf tvíverknaði samhliða innleiðingu tækninnar. Sem stendur
má tala um óhagkvæmni og jafnvel óskilvirkni í opinberri þjónustu vegna
þess að verk eru unnin með tvennum hætti, á hefðbundnum forsendum
þjónustu og á forsendum upplýsingatækni. Þar sem hefðbundin þjónusta
er veitt eru verkferlar verulega lengri en ef upplýsingatæknin er hagnýtt.
Nefna má að opinbert efni er bæði gefið út í hefðbundinni pappírsútgáfu
og útgáfu á vef og bæði er haldið úti hefðbundinni afgreiðslu- og upplýs-
ingaþjónustu og þjónustu þar sem sama opinbera fyrirgreiðsla er veitt á vef.
Þetta er tilfellið með flesta opinbera þjónustu sem yfirleitt verður veitt á
vef sem stendur af tæknilegum ástæðum eða öryggisástæðum. Þessu
tvöfalda fyrirkomulagi fylgir verulega aukinn kostnaður, þó víðast hafi

8 Bovens og fl. (2002), bls. 183
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dregið úr upplagi prentaðs efnis samfara vefútgáfunni og opinber af-
greiðslu- og upplýsingaþjónusta fái færri gesti en áður.

Það virðist tímabært að hætta hefðbundinni pappírsútgáfu en uppfylla
birtingaskyldu opinberra aðila á netinu. Sömuleiðis að loka afgreiðsluskrif-
stofum þar sem þjónusta stofnana er komin á vef eða breyta þeim þannig
að þær styðji við netþjónustuna. Við þá breytingu geta vinnsluferli styst
verulega og kostnaður við birtingu og þjónustu að sama skapi lækkað.
Þannig getur rafræn stjórnsýsla jafnframt borið með sér aukna framleiðni
opinberra stofnana og aukið skilvirkni opinberra stofnana.

Samræma þarf gagnaform og tryggja öryggi gagna. Mikilvægt er að sem
flest opinber gögn komi á netið og verði leitarhæf. Veruleg hagkvæmni felst
í því að geta alveg lagt af pappírsform gagna og að þurfa ekki að leita gagna
bæði í pappírsútprentunum og á neti við gagnaöflun. Eldri gögn þurfa að
koma á netið og er sennilegt að mörg slík verkefni borgi sig. Sömuleiðis
má hvetja til notkunar margmiðlunar á netinu svo sem útsendinga frá
fundum lýðræðislegra kjörinna fulltrúa. Þessar útsendingar þarf að vista
og gera aðgengilegar fyrir almenning til að spila eftirá. Mjög ákveðin þróun
er í þessa átt hjá opinberum aðilum og er líklegt að verulega hagkvæmni
megi sækja til aukins samræmis í gagnaformi.

Rafræn opinber gögn þurfa að vera gjaldfrjáls. Flest bendir til þess að
mest hagkvæmni felist í því að gjaldfæra ekki fyrir opinber gögn eða þá
aðeins með lágu gjaldi ef það er gert. Hafa verður í huga að hagkvæmnin
felst í því að opinber gögn séu á samræmdu formi á netinu og að fremur
sé unnið með þau á neti en í útgefinni pappírsútgáfu. Einnig ná verkferlar
við vinnslu opinberra gagna því aðeins að styttast að einungis sé miðað
við netútgáfu. Sömuleiðis má benda á að kostnaður viðtakanda opinberra
gagna er meiri á neti en á pappír og hefur þannig prentkostnaðinum í raun
verið komið á viðtakanda rafrænna opinberra gagna. Í þessu efni má skoða
hvað sala á prentuðum opinberum gögnum svo sem skýrslum hefur hingað
til gefið í aðra hönd. Mæta tekjur dreifingarkostnaði? Mæta þær prent-
kostnaði eða ná þær því að mæta heildarvinnslukostnaði gagnanna?
Dreifingarkostnaður hefur minnkað mikið með tilkomu netsins og prent-
kostnaður færst á viðtakanda þannig að opinberir aðilar geta verið að tala
um grundvöll nýrrar tekjuuppsprettu með sölu opinberra gagna. Það er
pólitísk ákvörðun sem enn hefur fengið litla umfjöllun.

Rafræn auðkenni eru lykillinn að öruggum samskiptum stjórnvalda við
borgara og atvinnulíf. Hlutverk opinberra aðila í dreifingu þeirra hlýtur að
vera nokkuð mikið. Rafræn auðkenni opna nýja möguleika á öryggi, hraða
og trúnaði í samskiptum. Ekki síst á sviðum sem staðið hafa utan upplýs-
ingatækni til þessa, til að mynda í heilbrigðis- og félagsmálaþjónustu.
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Skortur á rafrænum auðkennum eru helsti Þrándur í Götu veitingu opin-
berrar þjónustu á neti um þessar mundir, á áðurnefndum sviðum og á fjár-
málasviðinu. Grundvöllur enn frekari hagkvæmniþróunar í samskiptum
hins opinbera og atvinnulífsins með hagnýtingu netsins, auknu samræmi
gagna og styttingu vinnsluferla á fleiri sviðum en áður, er að rafræn auð-
kenni borgaranna verði að veruleika.

Rafræn þjónusta kallar á aðkomu einkageirans.
Rafræn opinber þjónusta gæti kallað á aðkomu einkageirans við veit-

ingu opinberrar þjónustu9. Það er mjög sennilegt að kröfum um aukna
sérhæfingu verði ekki mætt með auknum mannafla innan stofnana, einkum
þeirra sem minni eru. Sérstaklega er átt við þekkingu á sviði upplýs-
ingatækni en einnig uppbyggingu á annarri sérþekkingu sem nútímarekstur
kallar á að sé til staðar í stoðdeildum stofnana. Þá er einnig ljóst, þó
fullyrðingin sé umdeild, að mörg verk í aðgerðakjarna stofnana má gjarn-
an vinna á einkamarkaði og ekki síst í tengslum við gerð upplýsingakerfa
sem auðvelda þau verk. En ef svo fer felur breytingin í sér breytta stofnana-
menningu meðal opinberra starfsmanna. Millistjórnendur og starfsfólk
stoðdeilda þarf að koma sér upp reynslu og þekkingu á stjórnun þjónustu-
aðila. Í Bandaríkjunum hefur þetta reynst erfitt vandamál sem er þó að
minnka með aukinni reynslu10. Yfirgnæfandi meirihluti aðila á bandaríska
einkamarkaðnum sem hafa úthýst tækniþjónustu á síðustu árum telja að
þeir hafi að mestu leyti stjórn á eða fulla stjórn á þjónustunni. Það er
vissulega eðlilegt skilyrði.

Útbreiðsla upplýsingatækni skiptir höfuðmáli ef spara á með því að
hætta að nota eldri tækni. Útbreiðsla hjá almenningi virðist í góðu horfi
hérlendis og útbreiðsla og hagnýting mikil hjá ríkisstofnunum, en minni
sveitarfélög sitja eftir ásamt ákveðnum notendahópum. Það þarf að lagfæra
með einhverju móti. Margt bendir til þess að sveitarfélög með íbúafjölda
undir ákveðnum mörkum geti ekki veitt rafræna þjónustu, þannig að
ákveðin lágmarksstærð sveitarfélaga kann að vera lykilatriði fyrir opinbera
þjónustu á neti. Það kostar síðan ákveðið átak að auka tölvulæsi hjá þeim
hópum sem minnstan aðgang hafa að netinu (nýbúar, fólk á landsbyggð-
inni, fátækt fólk og aldraðir) svipað og útrýming ólæsi gerði á sínum tíma.
Ekki virðist raunsætt að ætla að allir viðskiptavinir hins opinbera geti orðið
sjálfbjarga í netvæddri stjórnsýslu. Stór hluti Íslendinga hefur að vísu
tileinkað sér grunnatriði tækninnar á frekar skömmum tíma. Eftir sem áður

9 Chen og Gant (2001), bls. 343
10 Borthick (2001), bls. 28
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eru vissir hópar sem ekki er hægt að gera ráð fyrir að muni ráða yfir þeirri
tækni og tækniþekkingu sem til þarf. Þetta á til dæmis við eldri borgara,
þroskahefta, heimilislaust fólk og fleiri. Vandamál þessara hópa er
vafalaust hægt að leysa með sérhæfðum lausnum en krafan um jafnrétti
borgaranna gerir að verkum að ekki munu allir kostir rafrænnar stjórnsýslu
koma fram fyrr en það hefur verið gert.

Skortur er hjá því opinbera á hæfu starfsfólki sem kann að stjórna
upplýsingatækniverkefnum og nýta tæknina sem fyrir hendi er. Hér er um
að ræða vandamál hjá minni stofnunum og sveitarfélögum sem hlýtur að
verða leyst með aðkeyptri vinnu, úthýsingu þjónustu og með betri og
staðlaðri hugbúnaði fyrir stjórnsýsluna. Full ástæða er líka til að efla
þekkingu á upplýsingatækni og hagnýtingu hennar hjá stofnunum og
sveitarfélögum.

Hugsanlegt er að stofnanaárekstrar tefji eitthvað fyrir fullri nýtingu á
möguleikum tækninnar. Netið kallar á samvinnu með nýju sniði og jafn-
vel sameiningu stofnana. Hér er bæði átt við samvinnu við lóðrétta upp-
byggingu vefa (á ákveðnu fagsviði) en ekki síður við lárétta uppbyggingu
(þvert á málefnaflokka) en hvorttveggja er mikilvægt fyrir notendavinsam-
lega þjónustu hins opinbera við almenning þar sem opinberar upplýsingar,
afgreiðsla og þjónusta þarf að vera á einum stað.

IV. Áhrif á stjórnun og skipulag 
í opinbera geiranum: nokkrar tilgátur

Notkun upplýsingatækninnar í opinberri stjórnsýslu kann að hafa
margvísleg áhrif á skipulag og stjórnun í opinbera geiranum. Meðal þeirra
þátta sem ástæða er til að skoða í því sambandi eru svæðaskipting
ríkisvaldsins, innra skipulag opinberra stofnana og samskipti stofnana.

4.1. Svæðaskipting og fjarlægðir.
Nútímaríkið er afmarkað í rúmi og stór hluti af innri starfsemi þess

fylgir einnig svæðisbundnu skipulagi. Stjórnsýsla sem hægt er að sinna með
rafrænum hætti er hins vegar ekki takmörkuð með þessum hætti. Hægt er
að sinna öllum þeim þáttum rafrænnar opinberrar þjónustu sem áður voru
nefndir nokkurn vegin jafn vel frá einum stað eins og mörgum. Þetta býður
upp á mikla stækkun eininga. Á þessu máli eru nokkrar hliðar sem vert er
að skoða nánar:
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• Sú staðreynd að í rafrænni stjórnsýslu getur einn og sami stjórnsýslu-
aðilinn vel sinnt stjórnsýslu á öllu landinu dregur úr mikilvægi svæða-
skiptingar í opinberri þjónustu, bæði svæðaskiptingar í skipulagi
landsstjórnarinnar (t.d. skattaumdæmi, sýslumannsembætti o.s.frv.) og
hugsanlega einnig skiptingarinnar í sveitarfélög. Þetta stuðlar að auk-
inni stöðlun og miðstýringu í opinberri stjórnsýslu.

• Á hinn bóginn gerir þetta mögulegt að dreifa stjórnsýslustarfsemi land-
fræðilega meira en nú er. Ókostur hugmyndarinnar um flutning
ríkisstofnana út um land er að starfsfólk með mikla sérhæfingu býr
nánast einvörðungu í þéttbýli og samskipti af ýmsu tagi verða mun
dýrari en áður. Gera má ráð fyrir að upplýsingatæknin geti í vissum mæli
dregið úr þeim kostnaði, þótt ekki sé vert að gera ráð fyrir að rafræn
samskipti komi nokkurn tíma alveg í stað samskipta augliti til auglitis.
Í þessu efni er einnig vert að benda á möguleika upplýsingatækninnar
í sameinuðum sveitarfélögum með marga ólíka þéttbýliskjarna.
Hugsanlegt er að stjórnsýsla fyrir sameinað sveitarfélag sé dreifð þannig
að einstök verkefni séu unnin á ólíkum stöðum innan þess.

• Hugsanlegt er að upplýsingatæknin geti í einhverjum tilvikum stuðlað
að upplausn vinnustaða sem landfræðilega afmarkaðra eininga. Þá getur
verið að starfsmenn muni sinna vinnu sinni eftir hentugleikum heima
hjá sér eða á öðrum stöðum sem þeir kjósa í vaxandi mæli og frammi-
staða þeirra verði í vaxandi mæli metin með árangursmælinum. Fyrir
kjarnastarfsmenn stofnana er þó líklegt að hinar óformlegu hliðar
mannlegra samskipta haldi áfram að vera mikilvægur hlekkur í starf-
seminni.

• Svæðaskipting opinberrar stjórnsýslu ræðst ekki bara af viðleitni ríkisins
til að tryggja staðlaða þjónustu með sem hagkvæmustum hætti heldur
einnig – þegar litið er til sveitarfélaganna – af lýðræðislegum sjón-
armiðum. Nálægð sveitarstjórnarstigsins stuðlar að virkni og þátttöku
sem ekki er líklegt að hægt sé að ná fram með sama árangri í stærri heild-
um. Upplýsingatæknina má nota til að stuðla að meiri nálægð og þátt-
töku, en jafnframt því þarf að draga úr þeirri miðstýringu í þjónustu
sem við fyrstu sýn virðist líklegur fylgifiskur upplýsingatækninnar.

4.2. Skipulag stofnana.
Þær opinberar stofnanir sem mest verða fyrir áhrifum upplýs-

ingatækninnar munu að öllum líkindum breyta ýmsum þáttum í innra
skipulagi sínu. Þetta á við um stofnanir þar sem upplýsingatæknin býður
upp á hagkvæmar og skilvirkar lausnir fyrir veigamikla þætti þjónustunnar.
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• Líklegt er að stoðdeildir skipulagsheilda gegni vaxandi hlutverki innan
þeirra. Með stoðdeildum er átt við sérhæfðar þjónustudeildir sem
standa að nokkru leyti til hliðar við megingreinar stigveldisins innan
stofnana. Þetta geta verið tölvudeildir en einnig margvíslegar aðrar
deildir sem fást við sérhæfða skipulagsvinnu.

• Í sumum tilvikum taka vélar við því hlutverki að vera framhlið stofnana
gagnvart viðskiptavinum þeirra. Slíkri sjálfvirkni fylgir að sá hluti starfs-
fólksins sem áður sinnti slíkum hlutverkum, aðgerðakjarninn, minnkar.
Neðsti hluti píramídans, svo gripið sé til líkingar sem oft er notuð fyrir
klassískt skrifræði, þynnist eða hverfur.

• Að því marki sem ýmsir þættir í upplýsingavinnslu verða einfaldari fyrir
tilstilli upplýsingatækninnar má gera ráð fyrir því að millistjórnendum
fækki. Ástæðan er sú að stjórnunarspönnin, það hversu mörgum hver
yfirmaður getur stýrt, verður breiðari. Þetta þýðir um leið að píramídinn
verður flatari.

• Þegar hið hefðbundna píramídaskipulag opinberra stofnana hefur flast
út með auknu vægi stoðdeilda, fækkun millistjórnenda og þynningu
aðgerðakjarnans má gera ráð fyrir því að eðli stjórnunar breytist
umtalsvert. Í stað skrifræðisskipulags, þar sem upplýsingar streyma upp
píramídann og fyrirmæli niður, má gera ráð fyrir auknu vægi verkefna-
stjórnunar af ýmsu tagi þar sem saman koma sérfræðingar úr ólíkum
hlutum skipulagsheildarinnar, hver með sína sérþekkingu (í stað þess
að hún safnist upp píramídann), og ráða ráðum sínum í starfshópum
og nefndum frekar en með fyrirmælum. Þetta þýðir að hið klassíska
píramídaform opinberrar stjórnsýslu þarf í nokkrum mæli að víkja fyrir
annars konar formum, sem eru að öllum líkindum meira fljótandi.

4.3. Tengsl stofnana.
Gera má ráð fyrir að upplýsingatæknin auki á kröfur um samstarf stofn-

ana11. Fyrstu kynslóðir stofnanavefa eru gjarnan byggðar upp með hliðsjón
af verkefna- og deildaskiptingu opinberra stofnana. Þróunin er hins vegar
í þá átt að byggja vefi upp í kringum þjónustuvinsamlegra viðmót þannig
að þarfir viðskiptamanna ráði uppbyggingu þeirra frekar en deildaskipt-
ingin. Slíkir viðskiptamannavefir þurfa ekki að vera takmarkaðir við eina
stofnun, heldur má hugsa sér vef sem tekur yfir svið margara stofnana og
sameinar það í eitt notendavænt umhverfi. Þar með hefur orðið til eins

11 Haukur Arnþórsson (2002), bls. 57
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konar sýndarstofnun (virtual agency) þar sem neytendur opinberrar þjón-
ustu eiga greiða leið að upplýsingum og þjónustu margra stofnana á sama
vef. Sú stofnanauppbygging sem að baki liggur getur verið mismunandi
sýnileg en í sumum tilvikum gæti hún verið með öllu ósýnileg notendum
vefsins. Staðsetning þjónustuveitunnar og fjöldi notenda skiptir ekki máli
nema á þann hátt að hagkvæmast er að hafa notendur eins marga og kostur
er á. Því kann að verða nauðsynlegt að leggja ákveðnar þjónustustofnanir
eða þjónustueiningar niður eða sameina þær sem veita sömu þjónustu.
Þetta gæti til dæmis átt við um skattstofurnar.

Sjálfvirkniþróun í stjórnsýslu er umdeilt viðfangsefni innan stjórnsýslu-
fræðanna. Sjálfvirkni er möguleg fyrst og fremst þar sem við er að etja
einföld vandamál í tiltölulega stöðugu umhverfi. Þessu er oft ekki til að
dreifa í opinberri stjórnsýslu þar sem margháttuð félagsleg og pólitísk sjón-
armið koma auk þess við sögu. Trú margra stjórnsýslufræðinga á „vísinda-
lega stjórnun“ í upphafi tuttugustu aldarinnar, sem er skyld hugmyndinni
um sjálfvirkni í stjórnsýslu, var að vísu að hluta til réttlætt á afmörkuðum
sviðum, en hún reyndist langt því frá sú allsherjarlausn á stjórnun sem
áköfustu fylgismenn hennar höfðu vænst.

Almennt virðist líklegt að þróun í átt til rafrænnar stjórnsýslu leiði til
þess að skrifræðisstjórnsýsla af því tagi sem Weber lýsti í upphafi tuttug-
ustu aldarinnar eigi undir högg að sækja. Skrifræðisleg stjórnsýsla leysti
vanda upplýsingavinnslu og ákvarðanatöku með öflugri hætti en mögulegt
var í eldri stjórnsýslu. Hún tryggði (eða átti að minnsta kosti að tryggja)
stjórnendum þær upplýsingar sem þeir þurftu til að taka ákvarðanir og jafn-
framt tryggði hún hlýðni undirmanna þeirra við þær ákvarðanir. Ef
upplýsingatæknin grefur undan þessu fyrirkomulagi, eins og margir virðast
gera ráð fyrir, vakna margháttaðar spurningar. Ef stjórnsýslan verður meira
fljótandi en áður og stjórnendum þar með hvorki tryggðar fullnægjandi
upplýsingar né boðvald, hvernig mun þá verða hægt að tryggja ábyrgð
stjórnenda í opinberri stjórnsýslu? Hin klassíska hugmynd um ráðherra-
ábyrgð, svo dæmi sé tekið, gengur út frá því að ráðherra berist þær upp-
lýsingar sem þarf til að taka ákvarðanir og að hann hafi vald til að fylgja
þeim eftir innan stjórnsýslunnar. Eftir því sem þessi mynd verður fjarlægari
raunveruleikanum er hætt við að erfiðara verði að kalla ráðherra til ábyrgðar
á starfsemi stjórnsýslunnar. Þetta gæti þýtt að við þyrftum að endurskoða
hugmyndir okkar um ráðherraábyrgð. Slíkt kann raunar af ýmsum öðrum
ástæðum að vera nauðsynlegt hvort eð er.
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V. Niðurlag.

Ef tilgátur um áhrif UT-byltingarinnar ganga eftir þýðir það að opin-
ber stjórnsýsla getur tekið stórstígum framförum. Gildir þetta bæði um
innri starfsemi og viðmót gagnvart borgurunum. Þessi þróun er þegar í
gangi. Hvert hún leiðir getur svo sem enginn sagt til um en líklegt er að
mesti óttinn (til dæmis um stórabróður-ríki) sem og mesta bjartsýnin (um
vélræna stjórnsýslu) feli í sér ofmat á áhrifum tækninnar, að minnsta kosti
í nánustu framtíð.

Heimildir.

Borthick, Sandra. „Outsourcing Trends: Customers And Markets Mature“.
Business Communations Review. Vol. 31 Iss. 7 (2001), 28-33.

Bovens, Mark og Zouridis, Stavros. „From street-level to systen-level
bureaucracies: How information and communication technology is
transforming administrative discretion and...“. Public Administration
Review, Vol 62, Iss. 2 (2002), 174-184.

Chen, Yu-Che og Grant, Jon. „Transforming local e-government servic-
es: the use of application service providers“. Government Information
Quarterly. Vol. 18 (2001), 343-355.

„Five stepping stones to make countries e-competitive“. InterNetional Trade
Forum. Iss. 1 (2001), 20-21.

Haukur Arnþórsson. Áhrif upplýsingatækni á lýðræði. MPA ritgerð unnin við
félagsvísindadeild H.Í, 2002.

Haukur Arnþórsson og fleiri. Skiptir stærðin máli, mat á tölvuþjónustu ríkisstof-
nana og sveitarfélaga [Reykjavík: námsritgerð, 2002].

Haukur Arnþórsson. Umrót: áhrif upplýsingatækni. Reykjavík: Ax ehf, 2002.
[Sjónvarpsþættir].

Kamarck, Elaine Ciulla og Nye, Joseph S. [Ritstjórn]. governance.com.
Democracy in the Information Age. Visions of Governance in the 21st
Century og Brookings Institution Press, 2002.





Skaðabótareglur í kaupalögum

Viðar Már Matthíasson

I. Inngangur.

Með gildistöku laga um lausafjárkaup, nr. 50/2000, hinn 1. júní 2001
og nýrra laga um fasteignakaup, nr. 40/2002, hinn 1. júní 2002, urðu miklar
breytingar á þeim reglum, sem gilda um þá löggerninga, sem undir lögin
falla. Það er varla ofmælt að mestar breytingar hafi orðið á skaðabótareglum
kauparéttar við gildistöku þessara laga, enda tekin upp alveg ný skipan á
uppbyggingu og efni reglnanna, ólík þeirri sem áður var notuð.1

Skaðabótareglur laga um þjónustukaup, nr. 42/2000, sem einnig tóku
gildi 1. júní 2001, eru öðru vísi bæði að því er varðar bótagrundvöllinn og
ákvörðun á fjárhæð skaðabóta.

Í þessari grein verður fjallað um skaðabótareglur kaupalaga. Einkum
verður fjallað um skaðabótareglur laga nr. 50/2000 og laga nr. 40/2002,
enda má ætla að þær reglur muni hafa mesta hagnýta þýðingu, einnig utan
gildissviðs þessara laga, þ.e. almennt í kröfurétti, þegar fram líða stundir.
Aðeins verður vikið í stuttu máli að skaðabótareglum laga nr. 42/2000.

Það eru ekki tök á því hér, að fjalla um allar skaðabótareglur hinna nýju
laga. Mun umfjöllunin því einkum beinast að bótagrundvellinum og reglum

1 Um skaðabótareglur í kauparétti, eftir þær breytingar sem orðið hafa á kaupalögum á
Íslandi, Finnlandi, Noregi og Svíþjóð, hefur nokkuð verið fjallað. Nefna má sem dæmi:
Þorgeir Örlygsson, Kaflar úr kröfurétti IV, skaðabótareglur kaupalaga, handrit,
Reykjavík 2002, Hellner, Jan, Kontrollansvaret, Festskrift till Curt Olsson, Helsingfors,
1989, bls. 114 og áfram, sami höfundur; Kontrollansvaret och annat skadeståndsans-
var i den nya köprätten, í Tidskrift for Retsvitenskap, 1991, bls. 141 of áfram, Herre,
Jonny, Ersättningar i köprätten, Särskilt om skadeståndsberäkningen, Stokkhólmi, 1996.
Sú bók fjallar að mestum hluta um ákvörðun á fjárhæð skaðabóta, eins og heiti hennar
gefur til kynna. Einnig má benda á Sandvik, Björn, Säljarens kontrollansvar, Åbo 1994
og sami höfundur; Direkt och indirekt förlust enligt ,,moment 22“ i köprätten í Juridiska
foreningens tidskrift 1997, bls. 256 og áfram. Auk þessa má vísa til almennra rita um
kauparétt, t.d. ítarlegra skýringarita Ramberg, Jan, Köplagen og Bergheim, Jan Egil og
Rognlien, Stein, Kjøpsloven, kommentarutgave.
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um ákvörðun á bótafjárhæðum. Sérstök þörf er á að fjalla um helztu
nýmæli laganna að þessu leyti, þ.e. annars vegar stjórnunarábyrgðina og hins
vegar skiptingu í beint og óbeint tjón og eftir hvaða línum sú skipting er
dregin. Verður það meginefni greinarinnar. Greinin miðar fyrst og fremst
við lýsingu á ákvæðum 27. gr. laga nr. 50/2000 og 34. gr. laga nr. 40/2002,
sem fjalla um skaðabótaábyrgð vegna afhendingardráttar seljanda.
Skaðabótaábyrgð vegna annarra vanefnda seljanda og vanefnda kaupanda
er sambærileg, en þótt blæbrigði séu á, er þess ekki kostur að taka önnur
ákvæði til nákvæmrar umfjöllunar.

II. Ákvæði kaupalaga um skaðabætur.

Í þessari grein er oft notað orðið; kaupalög, en með því er átt við þau
lög á sviði kauparéttar, sem getið er í upphafi kaflans á undan, þ.e. orðið
er notað sem samheiti þeirra laga. Lög um lausafjárkaup, nr. 50/2000,
verða hér eftir nefnd lkpl., lög um fasteignakaup, nr. 40/2002, verða hér
eftir nefnd fkpl. og lög um þjónustukaup, nr. 42/2000, verða hér eftir nefnd
þkpl.

Í lkpl. eru ákvæði um skaðabótarétt kaupanda vegna afhendingardrátt-
ar seljanda í 27. gr., sbr. og 28. gr. um uppplýsingaskyldu um hindrun, sem
hér skiptir einnig máli. Um skaðabótarétt kaupanda vegna galla á söluhlut
eru reglur í 40. gr. og í 41. gr. er m.a. að finna reglur um skaðabótarétt
kaupanda vegna vanheimildar. Um skaðabótarétt seljanda vegna greiðslu-
dráttar kaupanda eru ákvæði í 57. gr., sbr. og 58. gr. um upplýsingaskyldu
kaupanda um hindrun, sem einnig skiptir hér máli. Í 67. gr. eru mikilvægar
reglur um ákvörðun á fjárhæð skaðabóta, m.a. eru þar reglur um beint og
óbeint tjón, sem eru, eins og fyrr greinir, eitt af þeim nýmælum, sem er
að finna í skaðabótareglum lkpl og fkpl.

Skipan skaðabótareglna í fkpl. er mjög með sama hætti og í lkpl. og
uppbygging þeirra hin sama. Er ekki tilefni til þess að telja reglurnar upp
sérstaklega hér, en þeirra verður getið að nokkru síðar, er nánar verður fjall-
að um efni reglnanna.

Skipan reglna þkpl. er sú, að í 15. gr. eru ákvæði um skaðabótarétt
þjónustukaupanda, þegar galli er á verki seljanda. Í 23. gr. er að finna reglu
um skaðabótarétt vegna afhendingardráttar af hálfu seljanda þjónustu, sem
undir lögin fellur. Þá eru í þkpl. ákvæði í VI. kafla (25. til 27. gr.) um tjón
á eignum neytanda vegna athafna þess, er selur þjónustu samkvæmt
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lögunum. Sérstök lækkunarheimild er í 27. gr. laganna, ef neytandi hefur
vanrækt upplýsingaskyldu sína.

III. Skipting í einstaklega ákveðin 
kaup og tegundarákveðin kaup aflögð.

Í eldri lögum um lausafjárkaup, nr. 39/1922, var byggt á skiptingu í
einstaklega ákveðin kaup og tegundar ákveðin kaup. Almennt má segja að
skyldur seljanda hafi verið ríkari í tegundar ákveðnum kaupum en einstak-
lega ákveðnum. Þetta á t.d. við um skaðabótaábyrgð hans. Samkvæmt 43.
gr., sem gilti um tegundar ákveðin kaup, var skaðabótaábyrgðin vegna galla
ströng, en verulegar takmarkanir á henni í einstaklega ákveðnum kaupum,
sbr. 42. gr. Fjárhæðir skaðabóta voru ákvarðaðar eftir sömu reglum, hvort
sem um einstaklega ákveðin eða tegundar ákveðin kaup var að ræða.

Í lkpl. er ekki lengur byggt á skiptingunni í einstaklega ákveðin kaup og
tegundar ákveðin kaup.2 Þar með er brott fallinn grundvöllur þess að hafa
tvöfalt kerfi af reglum um bótagrundvöllinn í lkpl.

Í lkpl. er reyndar byggt á skiptingu í neytendakaup og önnur kaup, en
sú skipting er ekki gerð í öðru skyni en því, að afmarka hvenær lögin séu
frávíkjanleg og hvenær ekki. Hið sama má segja um sambærilega skipt-
ingu í fkpl. Almennt hefur skipting lkpl. í pöntunarkaup og önnur kaup
heldur ekki þýðingu fyrir skaðabótaábyrgð, en þess ber þó að geta, að það
kann að hafa áhrif á mat á því, hvað telja beri hindrun sem falli utan stjórn-
unarábyrgðar í skilningi laganna.3

Þess skal einnig getið, að lkpl. byggja heldur ekki á skiptingu kaupa í
verzlunarkaup og almenn kaup, svo sem eldri lög gerðu, en verulegur
munur var í mörgum tilvikum á réttaráhrifum vanefnda í verzlunarkaupum
og almennum kaupum. Tilkynningarskylda í verzlunarkaupum var mun
ríkari og réttaráhrif tómlætis komu fyrr fram.

2 Alþingistíðindi 1999-00, A-deild, bls. 806. Það athugast, þótt lagatextinn mæli ekki fyrir
um mismunandi reglur um þessar tvær tegundir kaupa, þá verður samt ekki litið fram
hjá því, að við beitingu reglna um stjórnunarábyrgð, þ.e. við mat á því hvort hindrun
á að leiða til brottfalls skaðabótaábyrgðar, getur m.a. skipt máli, hvort kaup eru í eðli
sínu einstaklega ákveðin eða ekki. Verður vikið nánar að þessu síðar.

3 Sjá neðanmálsgr. 2.
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IV. Yfirlit um skipan skaðabótareglna kaupalaga.

Setja má fram til bráðabirgða eftirfarandi yfirlit um efnisskipan
skaðabótareglna lkpl. og fkpl.4

Tegund vanefndar Eðli tjóns Bótagrundvöllurinn.
Seljandi:
Afhendingardráttur Beint tjón Stjórnunarábyrgð
27. gr. lkpl., 34. gr.fkpl. Óbeint tjón Sakarábyrgð

Galli á söluhlut Beint tjón Stjórnunarábyrgð
40. gr. lkpl., 43. gr. fkpl. Óbeint tjón Sakarábyrgð

Vanheimild:
41. gr. lkpl., 46.
og 47. gr. fkpl.

Upprunaleg Allt tjón Hlutlæg ábyrgð
Eftirfarandi Bein tjón Stjórnunarábyrgð

Kaupandi:
Greiðsludráttur Allt tjón Stjórnunarábyrgð
57. gr. lkpl., 52. gr. fkpl.

Skaðabótareglur þkpl. eru einfaldari, eins og fyrr greinir, en þar gildir
sakarlíkindareglan um bótagrundvöllinn vegna alls tjóns, hvort sem um er
að ræða afhendingardrátt eða galla á hlut eða þjónustu.

Þess ber loks að geta, að þegar heimilt er að semja á annan veg en
kaupalög mæla fyrir um, geta aðiljar að kaupum samið um strangari ábyrgð
en leiðir af framangreindum reglum. Þannig getur t.d. seljandi í fasteigna-
kaupum gefið ábyrgðaryfirlýsingu, hvort sem er um eiginleika fasteignar
eða afhendingartíma. Ef það atvik, sem hann hefur lýst yfir ábyrgð á,
gengur ekki eftir, verður hann skaðabótaskyldur og er sú skylda reist á hlut-
lægum grundvelli. Einnig er heimilt í þeim fasteignakaupum, sem ekki eru
neytendakaup skv. 6. gr. fkpl., að kaupandi semji um að hann skuli bera
ríkari ábyrgð en leiðir af lögunum.

4 Sjá einnig Þorgeir Örlygsson, Kaflar úr kröfurétti IV, bls. 11-12.



157Skaðabótareglur í kaupalögum

V. Helztu nýmælin.

Af yfirlitinu að ofan má sjá, að það er einkum tvennt, sem telja má til
nýmæla í skipan skaðabótareglna lkpl. og fkpl. Annars vegar er um að ræða
stjórnunarábyrgðina og hins vegar er um að ræða skiptingu í beint og óbeint
tjón, sem hefur mikil réttaráhrif samkvæmt lögunum, en áður hefur í ís-
lenzkri löggjöf ekki verið greint skýrlega milli beins og óbeins tjóns. Segja
má að það hafi verið mjög á reiki í íslenzkri lögfræði hvar skil milli beins
tjóns og óbeins ættu að liggja og hvort slík skipting hefði örugglega
réttaráhrif.

Meginefni þessarar greinar verður að fjalla nánar um þessi tvö nýmæli
skaðabótareglna kaupalaga.

VI. Stjórnunarábyrgð.

6.1. Inngangur.
Orðið stjórnunarábyrgð hefur ekki verið notað í kröfurétti fyrir gildis-

töku lkpl. Orðið er þýðing á norska (og sænska) orðinu kontrollansvar. Um
inntak stjórnunarábyrgðar segir svo í athugasemdum frumvarps þess, sem
síðar varð að lkpl.:

,,Í stjórnunarábyrgðinni felst, að samningsaðili ber ábyrgð á efndum
kaupsamningsins, nema því aðeins að einhver sú hindrun standi efndum í
vegi, sem hann getur ekki yfirunnið [...]. Ábyrgðarreglan hefur einkenni
vísireglu, og geta áhrif hennar samkvæmt því verið mismunandi, allt eftir
því í hvers konar samböndum henni er beitt, og þar hefur eðli kaupa ekki
hvað sízt þýðingu.“5

Stjórnunarábyrgðin í norrænum rétti er reist á meginreglum, sem er að
finna í 79. gr. CISG, sem hér eftir verður nefnt SÞ-samningurinn til
samræmis við orðnotkun í athugasemdum frumvarps þess, sem síðar varð
að lkpl.6 Eftir samþykkt SÞ-samningsins hófst norrænt samstarf um
samræmd norræn lausafjárkaupalög, er skyldu leysa af hólmi þau, sem
lögfest höfðu verið í byrjun 20. aldar í Danmörku, Noregi og Svíþjóð og

5 Alþingistíðindi, 1999-00, A-deild, bls. 812.
6 CISG er skammstöfun á heitinu Convention on Contracts for the International Sale

of Goods, sem samþykktur var á vettvangi Sameinuðu þjóðanna í Vín í Austurríki á
árinu 1980.
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síðast á Íslandi 1922. Finnar settu sér á hinn bóginn ekki lög um
lausafjárkaup fyrr en 1987. Norræni vinnuhópurinn lagði fram nefndarálit,
NOU 1984:5, með tillögum að nýjum lögum um lausafjárkaup, sem byggðu
að hluta á SÞ-samningnum, m.a. var fyrirmyndina að reglunni um stjórn-
unarábyrgð að finna þar, sbr. að framan.7

6.2. Hvers konar hindrun leysir undan ábyrgð?

6.2.1. Nokkur söguleg atriði.
Framangreindar rætur reglunnar um stjórnunarábyrgð skipta nokkru

máli, þegar þess er freistað að skýra inntak hennar.
Í 24. gr. eldri laga um lausafjárkaup, nr. 39/1922, voru reglur um

skaðabótaskyldu seljanda í tegundar ákveðnum kaupum. Lagagrein þessi
var eftirfarandi:

,,Ef um þá hluti er að tefla, sem tilteknir eru eftir tegund, þá er selj-
andi skyldur að svara skaðabótum, enda þótt drátturinn sé ekki honum
kenna, nema hann hafi áskilið sér að vera undan þessari skyldu þeginn,
eða telja verður að atvik, sem ekki voru þess eðlis, að seljandi hefði átt
að hafa þau í huga, er kaupin gerðust, hafi valdið því, að honum var
alls eigi auðið að efna það, sem hann hafði um samið, og má til slíkra
atvika telja það, er svo ber undir, að allir hlutir af hinni tilteknu tegund
eða þeim vöruhóp, er kaup er um gert, hafa af óviðráðanlegum
orsökum farizt, svo er og ef styrjöld tekur fyrir efndir, eða aðflutnings-
bann eða því um líkt.“ 

Meðal þess, sem leyst gat seljanda tegundar ákveðins hlutar undan
skaðabótaábyrgð, þótt dráttur yrði á afhendingu, var hindrun. Í greininni
kemur fram, að sú hindrun þurfti að vera víðtæk, þ.e. það þurfti að vera
almennur ómöguleiki á því að seljandi gæti efnt. Krafan um ómöguleika
er fyrirvaralaus, að því frátöldu að sönnunarstaða seljandans er styrkt með
orðunum ,,telja verður að atvik“. Í framkvæmdinni var þó reglunni ekki
beitt alveg án fyrirvara. Þessi ómöguleikaregla berst í norrænan rétt frá
þýzkum rétti, en þangað barst hún fyrir áhrif frá Rómarrétti.8

Aðrar sambærilegar reglur eru til, t.d. reglan um force majeure (vis
major), sem er frönsk að uppruna (í engilsaxneskum rétti er oft notað heitið
Act of God um þessa reglu) og miðar við að ófyrirséðar náttúruhamfarir
eða óviðráðanleg atvik, sem hindra efndir, eigi að leiða til lausnar undan

7 Ramberg, Jan og Herre, Jonny, Allmän köprätt, bs. 169.
8 Hellner, Jan, Kontrollansvaret, Festskrift till Curt Olsson, bls. 115.
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ábyrgð vegna vanefndanna. Reglan um force majeure miðar hvorki við að
algerlega sé ómögulegt að efna, né að hindrun á efndum sé almenn.
Skilyrðið er fyrst og fremst það, að óvænt atvik, sem samningsaðili gat ekki
með sanngirni séð fyrir við samningsgerð, standi efndum í vegi.9 Séu orðin
force majeure þýdd beint merkja þau ,,meiri háttar öfl“ en í því geta bæði
falizt náttúruöfl og annars konar öfl.

Þriðji möguleikinn um slíkar reglur er reglan um frustration, sem ættuð
er úr enskum rétti. Reglan um frustration miðar ekki sérstaklega við að upp
komi hindranir, a.m.k. ekki utan að komandi hindranir, sem standi efndum
í vegi, heldur við það að ef grundvöllur samningsins raskast verulega, eigi
það að leiða til þess að samningsaðili verði ekki knúinn til efnda á skyldum
sínum samkvæmt honum.10 Reglunni um frustration svipar til hinnar óskráðu
reglu í íslenzkum rétti um brostnar forsendur og réttaráhrif forsendubrests,
sbr. og að hluta 36. gr. laga um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga,
nr. 7/1936. Þess ber þó að geta, að reglur íslenzks réttar um brostnar fors-
endur eru ekki komnar úr enskum rétti, heldur upphaflega úr þýzkum rétti,
en hafa tekið breytingum m.a. vegna gagnrýni norrænna fræðimanna.11

Stjórnunarábyrgðin víkur nokkuð frá öllum þessum kostum, mest þó
frá þeim síðast nefnda. Hún er ekki ekki eins fortakslaus og sú ómögu-
leikaregla, sem var í 24. gr. eldri laga og rakin er að framan, og hún víkur
einnig frá reglunni um force majeure, einkum að því leyti að ekki þarf endi-
lega að vera um að ræða utan að komandi eða einstakt atvik. Oftast hefur
það þó þýðingu.

Taka verður fram, að reglan um stjórnunarábyrgð, þ.e. að samningsaðili
beri einungis skaðabótaábyrgð á hindrunum, sem standa efndum í vegi, að
þær séu á svonefndu stjórnunarsviði hans, er í raun undantekningarregla
og því bera að skýra hana og beita henni með það í huga.

6.2.2. Nánar um hvað sé hindrun í skilningi 
reglunnar um stjórnunarábyrgð.

Þótt ákvæði 1. mgr. 27. gr. lkpl. og 1. mgr. 34. gr. fkpl. séu ekki nákvæm-
lega eins orðuð, eru efnisreglur þeirra hinar sömu. Í báðum tilvikum er það
skilyrði þess að seljandi losni undan skaðabótaábyrgð vegna afhendingar-
dráttar, að drátturinn starfi af hindrun. Til viðbótar er í báðum ákvæðunum
sett eftirfarandi skilyrði, þótt með blæbrigðum í orðalagi sé:

9 Hellner, Jan, Kontrollansvaret, Festskrift till Curt Olson, bls. 115. Einnig má vísa til
umfjöllunar Ramberg, Jan og Herre, Jonny í Allmän köprätt, bls. 169-172.

10 Hellner, Jan, Kontrollansvaret, Festskrift till Curt Olson, bls. 115.
11 Sjá t.d. Lehrberg, Bent, Förutsättningsläran, bls. 34 og áfram.
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Í fyrsta lagi að hindrunin sé þess eðlis, að hann hafi ekki ráðið við hana.
Í öðru lagi að hún sé þannig, að ekki sé sanngjarnt að ætlast til að hann
hafi haft hana í huga við samningsgerð.
Í þriðja lagi að hann hafi ekki getað bægt hindruninni frá eða forðast
afleiðingar hennar.

Um þessi viðbótarskilyrði verður fjallað í köflum 6.2.3 til 6.2.5.

Svo vikið sé aftur að því, hvers konar hindrun þurfi að vera um að ræða,
er ljóst, með vísan til hinna sögulegu skýringa, að hún þarf hvorki að vera
almenn né heldur þarf hún að vera vegna óviðráðanlegra ytri atvika.
Hindrunin þarf heldur ekki að vera þess eðlis, að hún sé með öllu óyfir-
stíganleg.12 En hve illviðráðanleg þarf hún að vera, til þess að leysa undan
skaðabótaskyldu? Rétt er að benda á, að í 1. mgr. 23. gr. lkpl. og 1. mgr. 31.
gr. fkpl. eru ákvæði, sem leysa seljanda undan skyldu til að efna in natura,
ef hindrun tiltekins eðlis stendur því í vegi. Orðalag ákvæðanna um eðli
þessarar hindrunar eru (þ.e. fkpl., en ákvæði í lkpl. er nánast samhljóða), að
seljandi losni unda skyldu til að efna in natura ef efndir myndu:

,, [...] leiða til slíks óhagræðis eða kostnaðar fyrir hann að það væri í
verulegu ósamræmi við hagsmuni kaupanda af því að fá réttar efndir.“

Úrlausn um það, hvort þessi hindrun sé til staðar eða ekki, er reist á
sanngirnismati og vegnir saman hagsmunir seljanda af því að þurfa að
leggja á sig óhagræði og kostnað samanborið við hagsmuni kaupanda af
því að fá réttar efndir. Í þessu sanngirnismati þarf verulega að halla á
seljanda til að hann losni unda skyldunni til að efna in natura.13 Íslenzkir
dómstólar hafa fjallað um slíkt hagsmunamat, t.d. í Hrd. 1972, bls. 904.
Það hefur verið viðtekið sjónarmið í norrænum rétti, að mikið þurfi til
svo seljandi losni undan skyldu til að efna in natura, en dæmi um það má
sjá í dómi í UfR 1930, bls. 198.14 Telja verður að ganga beri enn lengra
og gera ríkari kröfur til hindrunar, svo samningsaðili losni undan skaða-
bótaskyldu samkvæmt reglunni um stjórnunarábyrgð.15 Af þessu leiðir að
það er ekki óhugsandi að seljandi t.d. losni undan skyldu sinni til þess að
efna in natura vegna hindrunar sem fullnægir skilyrðum 1. mgr. 23. gr. lkpl.
(eða 1. mgr. 31. gr. fkpl.), en verði samt skaðabótaskyldur vegna þess að

12 Alþingistíðindi 1999-00, A-deild, bls. 854-855.
13 Alþingistíðindi 2001-2002, þingskjal 291, bls. 46.
14 Sjá um slík sjónarmið; Andersen, Mads Bryde og Lookofsky, Joseph, Lærebog i oblig-

ationsret I, bls. 201-208.
15 Ramberg, Jan, Köplagen, bls. 347.
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hindrunin er þó ekki svo illviðráðanleg að hún fullnægi skilyrðum reglunn-
ar um stjórnunarábyrgð samkvæmt 27. gr. lkpl. (34. fkpl.).16

Þess ber þó að geta, að matið á því, hvort hindrun eigi að leiða til brott-
falls skaðabótaábyrgðar samkvæmt reglunni um stjórnunarábyrgð, er einnig
reist á sanngirni, eins og matið í 1. mgr. 23. gr. lkpl. og 1. mgr. 31. gr. fkpl.
Það þarf einfaldlega meira til, enda eru skaðabætur peningagreiðsla en
greiðslan samkvæmt tveimur síðast nefndu lagagreinunum lausafjármunir
eða fasteign.

Nefndar hafa verið ýmiss konar hindranir, sem leyst geta undan skaða-
bótaskyldu samkvæmt reglunni um stjórnunarábyrgð.17 Þessi atvik geta bæði
talizt óviðráðanleg og ófyrirsjánaleg ytri atvik, svo sem eins og náttúruham-
farir eða stríðsátök. Einnig getur verið um að ræða verkföll, útflutnings- eða
innflutningsbönn og loks hefur verið nefnt óvenjulegar útgjaldahækkanir
eða verðhækkanir. Þegar hér er komið er þó nauðsynlegt að stíga varlega
til jarðar vegna þeirrar meginreglu kröfuréttar að peningaskortur eigi ekki
að hafa áhrif á efndaskyldu og þá heldur ekki skyldu til þess að svara
skaðabótaum vegna vanefnda.18 Hér kunna því að rísa vandleyst álitaefni.
Það er almennt ekki einstaklingsbundið peningaleysi, sem talizt gæti hindrun
samkvæmt reglunni um stjórnunarábyrgð og létt skaðabótaskyldunni af
samningsaðilja. Fremur gæti verið um að ræða aðstæður almenns eðlis, sem
leiða til þess að telja verður vera fyrir hendi hindrun, sem ekki er unnt að
ætlast til, miðað við hagsmuni þá sem í húfi eru og aðstæður að öðru leyti,
að samningsaðili ráði fram úr.19

6.2.3. Hindrun þarf að vera slík að samningsaðili 
fékk ekki við hana ráðið.

Seljandi firrir sig ábyrgð samkvæmt 1. mgr. 34. gr. fkpl. (1. mgr. 27. gr.
lkpl.) ef hann sannar, að drátturinn stafar af hindrun, sem ,,hann fékk ekki
við ráðið“. Í 1. mgr. 27. gr. sænsku lkpl. er notað orðalagið ,,hinder utan-
för hans kontroll“.20 Skýring á þessu skilyrði rennur óhjákvæmilega nokkuð
saman við skýringuna að framan á því hvað sé hindrun samkvæmt regl-

16 Þorgeir Örlygsson, Efndir in natura, Tímarit lögfræðinga, 4. hefti 2000, bls. 313.
17 Sjá t.d. Alþingistíðindi 1999-00, A-deild, bls. 854-855.
18 Andersen, Mads Bryde og Lookofsky, Joseph, Lærebog i obligationsret I, bls. 348 og

bls. 389-390.
19 Benda má til skýringar á umfjöllun Erling Selvig í Kjøpsrett til studiebruk, bls. 210-211

og Þorgeirs Örlygssonar, Kaflar úr kröfurétti IV, bls. 21.
20 Í 1. mgr. 79. gr. 1-3, í SÞ-samningsins, sem er, eins og fyrr segir, fyrirmynd norrænu

kaupalaganna, er notað orðalagið: ,,[...] impediment beyond his control“.
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unni um stjórnunarábyrgð, en leitast mun við að takmarka umfjöllunina
við hin tilvitnuðu orð.

Bent hefur verið á, að til þess að skilyrði þetta verði talið fyrir hendi,
megi hindrun ekki stafa frá ,,stjórnunarsviði“ (s. kontrollsfär, nýn.
kontrollsfæra, n. kontrollsfære) samningsaðiljans, sem vanefnir. Ef
hindrun stafar frá stjórnunarsviði samningsaðiljans, losnar hann ekki
undan ábyrgð og skiptir þá ekki máli, hvort hann á sök á því að hún kemur
upp. Þannig myndi hindrun sem stafar af innri málefnum samningsaðilja
t.d. átaka í fyrirtæki hans, aðgerða starfsmanna hans eða annars slíks
venjulega ekki leysa hann undan skaðabótaábyrð.21 Ef á hinn bóginn er
um að ræða aðgerðir sem samningsaðilinn með venjulegum ráðstöfunum
getur ekki komið í veg fyrir að gripið verði til, er hindrun utan hans stjórn-
unarsviðs og getur því leitt til þess að hann losni undan skaðabótaábyrgð.22

Sem dæmi um tilvik, sem teldust vera innan stjórnunarsviðs samn-
ingsaðilja í þessum skilningi og gætu því almennt ekki leyst hann undan
skaðabótaábyrgð, eru samdráttur í framleiðslu hans, eða framleiðslugetu,
tæknilegar truflanir í framleiðslunni jafnvel þótt það sé vegna bruna er
stafar af skammhlaupi í rafkerfi hans. Hins vegar yrði það talið utan stjór-
nunarsviðs samningsaðilja ef eldsvoða í fyrirtæki hans mætti rekja til
íkveikju brennuvargs, sem átt hefði leið hjá.23 Af framangreindu leiðir, að
það verður að meta það hverju sinni hvort hindrun hafi verið á stjórn-
unarsviði samningsaðilja eða hvort hún sé þess eðlis, að telja beri hana utan
þess.

Um hindranir sem stafa af fjárhagsástæðum samningsaðiljans sjálfs
vísast til þeirrar niðurstöðu næsta kafla á undan, að þær leysa hann almennt
ekki undan skaðabótaábyrgð.24

Það nægir þó ekki, að hindrun sé utan stjórnunarsviðs samningsaðilja
til að leysa hann undan skaðabótaábyrgð. Hin tvö skilyrðin verða einnig
að vera uppfyllt, þ.e. að hvorki hefði verið með sanngirni unnt að ætlast
til að hann hefði hindrunina í huga við samningsgerð né að hann hefði
getað bægt hindruninni frá eða forðast afleiðingar hennar. Verður nú vikið
að þessum tveimur viðbótarskilyrðum.

21 Rognlien, Stein, Avhendingslova, kommentar til lov om avhending (kjøp og salg) av
fast eiendom, bls. 99.

22 Ramberg, Jan, Köplagen, bls. 348-349.
23 Ramberg, Jan, Köplagen, bls. 350-351, Alþingistíðindi 1998-99, þingskjal 254, bls. 89

og Þorgeir Örlygsson, Kaflar úr kröfurétti IV, bls. 21-22.
24 Sjá einnig Ramberg, Jan, Köplagen, bls. 351
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6.2.4. Ekki sanngjarnt að ætlast til að seljandi 
hefði haft hindrun í huga við samningsgerð.

Þetta skilyrði vísar beinlínis til sanngirnismats, en eins og áður er getið
hlýtur beiting reglunnar um stjórnunarábyrgð að vera reist að miklu leyti
á sanngirnismati. Tilvísun til sanngirni veit að því, hvað sanngjarnt er að
ætlst til að seljandi hefði haft í huga við samningsgerð. Hvað mátti hann
(með sanngirni) vita um hindrun? Tímamarkið sem miða ber við er því
samningsgerð og er mikilvægt að árétta það. Ástæðan er sú, að á því tíma-
marki getur samningsaðili bezt metið áhættu sína af gerð samningsins og
hvaða byrðar það leggur honum á herðar að efna hann.25 Þessi regla miðar
við að samningsaðili eigi að meta það í síðasta lagi við samningsgerð, hvort
hann getur efnt skyldur sínar og hvaða ráðstanir hann þarf að gera til þess,
svo hann eigi ekki á hættu að þurfa að bera afleiðingar af því að upp komi
hindranir, sem gera efndir viðurhlutameiri eða jafnvel útilokaðar.26

Í skilyrðinu felst jafnframt, að ekki er nægjanlegt að hindrun sé til staðar
við samningsgerð. Til viðbótar þarf að koma, að sanngjarnt sé að ætlast til
að samningsaðili hafi vitað um það. Er hægt að leggja einhverjar meginlínur
um það, hvenær sanngjarnt er að ætlast til að samningsaðila sé kunnugt um
hindrun og hvenær ekki? Nokkur viðleitni er í þá átt í athugasemdum frum-
varps þess, er síðar varð að lkpl.27 Þar er veðurfar nefnt sem dæmi.28

Samningsaðili verður að taka með í mat sitt á möguleikum til efnda að
veðurfar geti tafið þær, t.d. ef afhending á að fara fram að vetrarlagi og
samgöngur frá honum eða til þess sem á að fá greiðslu eru ekki alltaf ör-
uggar á þeim tíma. Í þessu felst, að samningsaðili verður að reikna með
venjulegum sveiflum í veðurfari og jafnvel nokkuð óvenjulegum sveiflum.
Það er aðeins í tilvikum, þar sem veður verður beinlínis afbrigðilegt, sem
hann gæti átt þess kost að losna undan skaðabótaábyrgð á þessum grund-
velli.29 Einnig er í athugasemdunum nefnt sem dæmi verkföll, en það getur
aðeins átt við ef eitthvað hefur bent til þess að almenn verkföll gætu orðið.

Hafa verður í huga, að það kann að vera mismunandi hvaða atriði hafa
þýðingu í lausafjárkaupum og í fasteignakaupum og einnig kann að vera
mismunur í einstökum tegundum lausafjár- eða fasteignakaupa. Það er t.d.
varla líklegt að veður skipti miklu máli um efndir kaupsamnings um notaða

25 Ramberg, Jan, Köplagen, bls. 351,
26 Selvig, Erling, Kjøpsrett til studiebruk, bls. 212.
27 Alþingistíðindi 1999-00, A-deild, bls. 856.
28 Sjá og Ramberg, Jan, Köplagen, bls. 351-352.
29 Alþingistíðini 1999-00, A-deild, bls. 856 og Ramberg, Jan, Köplagen, bls. 352.
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fasteign, svo dæmi sé tekið. Það kann á hinn bóginn að skipta miklu máli
um kaup á fasteign, sem seljandinn er að byggja og á að afhenda tilbúna á
tilteknum degi, en í slíkum tilvikum getur veðurfar haft þýðingu fyrir beit-
ingu reglunnar um stjórnunarábyrgð.

6.2.5. Samningsaðili gat ekki komizt hjá hindrun 
eða forðast afleiðingar hennar.30

Það ræðst af atvikum hverju sinni, hve ríkar kröfur má gera til samn-
ingsaðilja í þessum efnum. Ef um almennan ómöguleika er að ræða hlýtur
að vera einsýnt, að ekki er ætlast til að samningsaðili komizt hjá þeirri
hindrun eða forðist afleiðingar hennar. Ekki þarf þó að vera um almennan
ómöguleika að ræða. Sérstakur ómöguleiki, þ.e. sem eingöngu varðar
samningaðilann, gæti nægt, en myndi ekki alltaf gera það. Niðurstaðan um
það, hvort þessu skilyrði er fullnægt eða ekki, ræðst af því, hvort sann-
gjarnt sé að ætlast til að samningsaðili grípi til ráðstafana til þess að komast
hjá hindrun eða forðast afleiðingar hennar.31

Hindrun, sem hér um ræðir, getur komið til eftir að samningur er
gerður. Samningsaðilja er skylt að reyna að bægja slíkri hindrun frá eða
forðast afleiðingar hennar. Þannig getur samningsaðili þurft að finna annan
byrgja, ef sýnt þykir að sá sem upphaflega átti að skipta við, muni ekki geta
staðið við sínar skuldbindingar. Byggingarfyrirtæki, sem byggir húsnæði
er afhent skal á tilgreindum tíma, getur þurft að rifta samningi við
undirverktaka, t.d. þann sem leggja á til uppsettar innréttingar, ef ljóst er
að sá muni ekki geta staðið við skuldbindingar sínar og það leiðir til þess
að fyrirtækið geti ekki efnt samning sinn réttilega. Einnig gæti verið ástæða

30 Það athugast, að orðalag 1. mgr. 27. gr. lkpl. annars vegar og 1. mgr. 34. gr. fkpl. hins
vegar, en við það orðalag er miðað í fyrirsögn kaflans, er ekki eins og gæti falið í sér
efnislegan mun. Munurinn felst í því að í nefndri grein fkpl. er talað um að ekki hafi
verið unnt að bægja hindrun frá eða forðast afleiðingar hennar. Í nefndu ákvæði lkpl.
er á hinn bóginn einungis talað um að ekki hafi verið unnt að komast hjá eða sigrast
á afleiðingum hindrunar, þ.e. ekki hindruninni sjálfri. Orðnotkun (og efni) ákvæðisins
í lkpl. er í samræmi við orðnotkun í finnsku, norsku og sænsku lögunum um
lausafjárkaup. Hún er á hinn bóginn í ósamræmi við orðnotkun í 1. mgr. 79. gr. CISG,
en þar segir ,, [...] or to have avoided or overcome it or its consequences“. Hér er talið,
að gera verði ráð fyrir að þetta skilyrði undanþágu frá skaðabótaábyrgð taki bæði til
þess að bægja frá hindrun og forðast afleiðingar hennar. Í þessu felst, að þetta geti átt
við um hindrun, sem er til staðar við samningsgerð og ekki var unnt að ætlast til að
samningsaðili vissi um, en hann gat bægt henni frá á síðari stigum. Ákvæði tekur einnig
til tilvika þegar samningsaðili getur forðast afleiðingar hindrunar. Um þennan
skýringarkost má m.a. vísa til; Ramberg, Jan, Köplagen, bls. 352-353 og Hellner, Jan,
Kontrollansvaret, Festskrift till Curt Olsson, bls. 126.

31 Ramberg, Jan, Köplagen, bls. 353.
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til að gera þá kröfu til seljanda að hann byggði upp vörulager sinn þannig
að hann gæti komizt hjá vandamálum vegna hindrana síðar.32

Spyrja má hvernig seljandi tegundar ákveðinnar vöru, sem gert hefur
samninga við marga kaupendur um afhendingu, en síðar kemur upp
hindrun, sem hann fær ekki bægt frá, eigi að ráðstafa þeim vörubirgðum,
sem hann kann að hafa. Á hann að afhenda nokkrum kaupendum að fullu,
t.d. þeim sem hann gerði fyrst samninga við, eða á hann að afhenda öllum,
sem hann hefur samið við hlutfallslegt magn, þannig að allir fái tiltekið hlut-
fall af því, sem hann átti að afhenda. Í fyrra tilvikinu felst að hann efnir
réttilega einhverja samninga, en vanefndir aðra að fullu. Í síðara tilvikinu
felst að hann vanefndir að einhverju leyti alla kaupsamningana, en allir fá
þó, eða eiga þess kost að fá eitthvað. Þessu álitaefni hefur verið svarað svo,
að hann eigi að leitast við að forðast afleiðingar hindrunar með þeim hætti
að afhenda hlutfallslega. Aðeins þannig geti seljandinn, sem mætt hefur
ófyrirséðri hindrun, er hann ekki getur bægt frá eða forðast að fullu
afleiðingar af, brugðizt með réttu við samkvæmt kröfunni um að hann eigi
að reyna að forðast afleiðingar hindrunarinnar.33

6.3. Nokkur almenn atriði og samantekt 
á skilyrðum til brottfalls skaðabótaábyrgðar.

Hafa ber í huga við mat á því hvort skilyrðum til þess að létta skaða-
bótaábyrgð af samningsaðilja vegna reglunnar um stjórnunarábyrgð sé full-
nægt, að það er sá, er krefst þess að vera laus undan ábyrgð, sem hefur
sönnunarbyrði fyrir því að skilyrðunum sé í raun fullnægt.34

Hann þarf einnig að sanna, að það séu orsakatengsl milli hindrunar og
þess að hann geti ekki efnt samninginn, þ.e. að það sé hindrunin sem komi
í veg fyrir réttar efndir.35

Skilyrðin fjögur, sem þurfa að vera uppfyllt, eru nátengd innbyrðis. Mat
á því hvort þau eigi að leiða til þess að skaðabótaábyrgð fellur niður byggist
á heildarmati á öllum aðstæðum.36 Eitt af meginatriðunum við matið er,
svo sem nafn reglunnar um stjórnunarábyrgð, gefur til kynna að staðreyna,
hvort hindrun sé utan stjórnunarsviðs samningsaðilja og að ekki sé sann-
gjarnt að ætlast til að hann hefði haft hana í huga við samningsgerð.

Ljóst má vera að það skiptir máli í því sambandi hvers konar kaup er

32 Alþingistíðindi 1999-00, A-deild, bls. 857.
33 Ramberg, Jan, Köplagen, bls. 353-356.
34 Alþingistíðindi 2001-02, þingskjal 291, bls. 48-49.
35 Alþingistíðindi, 1999-00, A-deild, bls. 857.
36 Ramberg, Jan, Köplagen, bls. 356.
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um að ræða. Gera má ríkari kröfur til seljanda í tegundar ákveðnum
kaupum og til kaupanda, sem inna á af hendi peningagreiðslur, en til selj-
anda í einstaklega ákveðnum kaupum og fasteignakaupum.37

Samningsaðili er einungis laus undan ábyrgð á meðan hindrun er fyrir
hendi og kemur í veg fyrir efndir. Falli hindrun brott er samkvæmt 3. mgr.
27. gr. lkpl. (3. mgr. 34. gr. fkpl.) unnt að koma fram ábyrgð, enda sé samn-
ingsaðiljanum ennþá skylt að efna, en láti samt hjá líða að gera það. Í þessu
felst, að tímabundin hindrun leysir ekki samningsaðilja að fullu undan
skaðabótaábyrgð, heldur einungis þann tíma sem hún varir.38

VII. Samningsaðili hefur falið þriðja manni 
að efna samning í heild eða að hluta.

Í 2. mgr. 27. gr. lkpl. er svofellt ákvæði:
,,Ef greiðsludrátt má rekja til þriðja manns, sem seljandi hefur falið að

efna kaupin að nokkru leyti eða öllu er seljandi því aðeins laus undan
ábyrgð að þriðji maður væri það einnig samkvæmt reglu 1. mgr. Sama gildir
ef greiðsludrátt má rekja til afhendingaraðilja, er seljandi hefur notað eða
til einhvers annars á fyrra sölustigi.“

Skýra ber ákvæði þetta svo, að það feli í sér að um tvöfalda stjórn-
unarábyrgð sé að ræða í þessum tilvikum. M.ö.o. að seljandi losni ekki
undan ábyrgð ef hann hefði getað komið í veg fyrir hindrun hvort sem
hún stóð því sérstaklega í vegi að þriðji maður gat efnt eða lá nær seljanda.
Meta þarf því bæði hvort þriðji maður uppfyllir skilyrði stjórnunarábyrgðar
vegna hindrunarinnar og einnig hvort seljandinn uppfyllir skilyrðin. Aðeins
ef þeir uppfylla þau báðir, losnar seljandi undan ábyrgð.39

Með þriðja manni í skilningi ofangreinds ákvæðis er ekki átt við starfs-
menn samningsaðilja eða aðstoðarmenn hans í eigin fyrirtæki, því í þeim
tilvikum á regla 1. mgr. við.40 Um getur verið að ræða hvers konar stað-
göngumenn, undirverktaka, birgja, flutningsaðilja og aðra. Gagnvart við-
semjanda sínum ber samningsaðili, sem notað hefur þriðja mann til að

37 Alþingistíðindi 1999-00, A-deild, bls. 857.
38 Alþingistíðindi 1999-00, A-deild, bls. 858.
39 Hellner, Jan, Kontrollansvaret, Festskrift till Curt Olsson, bls. 127. Í athugasemdum

frumvarps þess er síðar varð að lkpl. er einnig gefið undir fótinn með slíka skýringu,
sbr. Alþingistíðindi 1999-00, A-deild, bls. 857-858.

40 Alþingistíðindi 1999-00, A-deild, bls. 857.
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aðstoða sig við efndir samnings að nokkru leyti eða öllu, einnig sönnunar-
byrði fyrir því, að skilyrðum reglunnar um stjórnunarábyrgð sé fullnægt að
því þriðja mann varðar. Ábyrgðin kann að vera ströng gagnvart þeim samn-
ingsaðilja, sem notar þriðja mann, en varla sýnast aðrir kostir vera fyrir
hendi, því viðsemjandi hans á þess almennt ekki kost að beina kröfum
sínum annað en gegn samningsaðiljanum, t.d. á hann almennt ekki kost á
því að beina skaðabótakröfum gegn þriðja manni, sem samningsaðilinn
hefur notað.41

VIII. Upplýsingaskylda um hindrun.

8.1. Inngangur.
Samkvæmt 28. gr. lkpl. (36. gr. fkpl.) hvílir sérstök tilkynningarskylda

á samningsaðilja, sem telur að hindrun muni standa efndum af hans hálfu
í vegi. Í tilvitnuðum ákvæðum er einungis talað almennt um hindrun, sem
kemur í veg fyrir efndir, en ekki sérstaklega um hindrun, sem leysir samn-
ingsaðiljann undan skyldu til greiðslu skaðabóta. Orðalag ákvæðanna
bendir því til þess, að þau taki til hvers konar hindrana á efndum og hefur
sá skilningur stoð í lögskýringargögnum.42 Það kann því að skipta máli fyrir
réttaráhrif þess að upplýsingaskyldu er ekki sinnt, hvort um sé að ræða
hindrun, sem leyst hefði undan ábyrgð samkvæmt 27. gr. (34. gr. fkpl.) eða
annars konar hindrun. Verður um það fjallað í kafla. 8.3. Áður er rétt að
fjalla sérstaklega um tilkynninguna sem slíka og tímasetningar, er þýðingu
hafa samkvæmt 28. gr.

8.2. Efni tilkynningar um hindrun o.fl.
Skylda til að upplýsa um hindrun samkvæmt framangreindum ákvæðum

lýtur að því að tilkynna viðsemjandanum (kaupanda) að fyrir hendi sé
hindrun og jafnframt hvaða áhrif hindrunin hafi á möguleika hans til að
efna. Í þessu felst að samningsaðili (hér seljandi) getur þurft að upplýsa
kaupanda um matskennd atriði er lúta að áhrifum hindrunarinnar á
möguleika hans til efnda.43 Víst er, að mat seljanda þarf ekki alltaf að vera
nákvæmlega rétt, en ekki er unnt að gera ráð fyrir að hann beri ábyrgð á
röngu mati, nema hann hafi með því sýnt af sér saknæma háttsemi.

41 Hellner, Jan, Kontrollansvaret, Festskrift till Curt Olsson, bls. 132-133.
42 Alþingistíðindi 1999-00, A-deild, bls. 859 og Alþingistíðindi 2001-02, þingskjal 291, bls.

50, þar sem segir að um sé að ræða sjálfstæða bótareglu.
43 Ramberg, Jan, Köplagen, bls. 369.
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Ef seljandi telur með réttu að hann muni geta bægt hindrun frá eða
forðast afleiðingar hennar, ber að líta svo á að tilkynningarskylda stofnist
ekki af hans hálfu.44

Samningsaðilinn verður að senda tilkynninguna innan ástæðulauss drátt-
ar (hæfilegs tíma, sbr. orðalag 36. gr. fkpl.) frá því að hann fékk, eða gat fengið,
vitneskju um hindrunina.45 Það hlýtur að ráðast af atvikum hve fljótt hann
þarf að senda tilkynningu. Almennt er vissulega engin ástæða til að draga það
að senda slíka tilkynningu, en ætla verður þó samningsaðilja ráðrúm til þess
að meta hver áhrif hindrunin muni hafa á möguleika hans til efnda

Í 28. gr. lkpl. (og 36. gr. fkpl.) er lögð skylda á seljanda að senda tilkynn-
ingu að viðlögðum tilgreindum réttaráhrifum. Hvað gerist ef seljandi
sendir tilkynningu en kaupandi fær hana ekki? M.ö.o. á hvers ábyrgð er það,
að tilkynning, sem send er með réttum hætti og á réttum tíma, kemur ekki
í tæka til til viðtakandans (kaupandans)? Bæði lkpl. og fkpl. hafa að geyma
ákvæði um tilkynningar og á hvers ábyrgð það er ef þær koma ekki til
viðtakanda í tæka tíð, þótt þær séu sendar á réttum tíma og með forsvaran-
legum hætti, eftir því sem tíðkazt. Í lkpl. er almenn regla um þetta í 82. gr.
en í fkpl. er slík regla í 16. gr. Orðalag þessara reglna er ekki hið sama, því
reglan í fkpl. tekur aðeins til þeirra tilkynninga, sem sendar eru með sannan-
legum hætti. Báðar reglurnar gera ráð fyrir, að ef sendar eru tilkynningar
í samræmi við ákvæði þeirra, geti sendandi byggt á því, að tilkynningin hafi
verið send réttilega og nægilega snemma, þ.e. það sé á ábyrgð kaupanda ef
tilkynning misferst, seinkar að aflagast. Af reglum fkpl. og skýringum í
athugasemdum verður ekki annað ráðið en að þessi regla eigi við um til-
kynningar samkvæmt 36. gr., sem hér eru til umfjöllunar. Reglan í 28. gr. lkpl.
sætir að líkindum annarri túlkun, því í skýringum með henni í athugasemd-
um frumvarps þess, er síðar varð að lkpl., segir beinlínis að af framsetningu
(þ.e. orðalagi) reglunnar leiði að tilkynningin sé send á áhættu seljandans,
andstætt því sem meginreglan í 82. gr. geri ráð fyrir.46 Reglan í 28. gr. lkpl.
er orðuð svo: ,,Fái kaupandi ekki slíka tilkynningu [...]“. Er niðurstaðan um
skýringu á reglu lkpl. í samræmi við reglur finnskra, norskra og sænskra laga
um lausafjárkaup, en þess skal getið að í þeim er 28. gr. og fleiri greinar bein-
línis undanskildar meginreglunni með sérstakri upptalningu.

44 Þetta segir berum orðum í athugasemdum með frumvarpi því sem varð að lkpl., sbr.
Alþingistíðindi, 1999-00, A-deild, bls. 859.

45 Ekki er ástæða til að ætla að hinn tilgreindi orðalagsmunur í 28. gr. og 36. gr. hafi þýð-
ingu. Þess skal getið að í 28. gr. sænsku og finnsku laganna (þ.e. sænsku útgáfu þeirra)
um lausafjárkaup er notað orðalagið ,,skälig tid“ og í 28. gr. norsku laganna um
lausafjárkaup er notað orðalagið ,,rimelig tid“.

46 Alþingistíðindi, 1999-00, A-deild, bls. 859.
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8.3. Réttaráhrif þess að tilkynning 
um hindrun er ekki send.

Af 28. gr. lkpl. (36. gr. fkpl.) leiðir, að sé tilkynning ekki send, eða ekki
nægilega snemma eða efnislega í réttu horfi, geti kaupandi krafizt þess að
fá bætt það tjón, sem komast hefði mátt hjá, ef hún hefði verið réttilega
send. Þessi regla felur í sér bótaskyldu fyrir þann, sem átti að senda tilkynn-
inguna. Bótaskylda hans tekur bæði til beins og óbeins tjóns, enda er hér
um sjálfstæða bótareglu að ræða og engar slíkar takmarkanir á henni, að
ábyrgðin eigi aðeins að taka til beins tjóns. En umfang tjónsins er tak-
markað. Seljandi, sem losnar undan skaðabótaábyrgð vegna hindrunar á
grundvelli reglunnar um stjórnunarábyrgð, verður skaðabótaskyldur fyrir
því tjóni, sem hægt hefði verið að komast hjá, ef tilkynning hefði verið rétti-
lega send, en ekki öllu tjóninu.47

Sjálfstæði reglunnar kemur einnig fram í því, að hún er almenn í þeim
skilningi, að hún á ekki aðeins við um hindrun, sem leysir undan skaða-
bótaskyldu samkvæmt reglunni um stjórnunarábyrgð, heldur til hvers konar
hindrana. Samningsaðili, sem ekki efnir réttilega vegna hindrunar, er hann
ber ábyrgð á, verður einnig ábyrgur fyrir því tjóni, sem verður vegna þess
að hann tilkynnir viðsemjandanum ekki um hindrunina. Ljóst er, að sjálf-
stæð þýðing reglunnar um tilkynningarskyldu um hindrun er minni í
þessum tilvikum. Umfang skaðabótaábyrgðar í þessum tilvikum er á þann
veg, að samningsaðlinn ber ábyrgð á beinu tjóni, sem viðsemjandi hans
verður fyrir vegna hindrunar og til viðbótar öllu tjóni, sem hægt hefði verið
að komast hjá, ef hann hefði tilkynnt réttilega um hindrun.

IX. Tjón vegna afhendingardráttar,
sem leiðir af saknæmri háttsemi seljanda.

Í 4. mgr. 27. gr. lkpl. (1. málsl. 1. mgr. 34. gr. fkpl.) segir efnislega að
sú skaðabótaábyrgð, sem hinar hlutlægu bótareglur þessara greina mæla
fyrir um, taki aðeins til beins tjóns. Óbeint tjón fellur því utan stjórnunar-
ábyrgðarinnar. Í 10. kafla verður gerð grein fyrir hvað teljist til beins tjóns
og hvað falli þar utan. Í þessum kafla verður einungis áréttuð sú regla, sem
fram kemur í 5. mgr. 27. gr. lkpl. (4. mgr. 34. gr. fkpl.), að ef afhendingar-
drátt af hálfu seljanda má rekja til saknæmrar háttsemi hans, geti kaup-

47 Ramberg, Jan, Köplagen, bls. 367.
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andi ávallt krafizt skaðabóta. Sú skaðabótaábyrgð tekur bæði til beins og
óbeins tjóns, enda ekki ástæða til að takmarka umfang bótanna í slíkum
tilvikum.

Það athugast að í síðast tilvitnuðu ákvæði lkpl. er notað orðalagið ,,[...]
tjón má rekja til mistaka eða vanrækslu af hálfu seljanda“ en í sambæri-
legu ákvæði í fkpl. er notað orðalagið ,,[...]verði afhendingardráttur eða tjón
vegna saknæmrar háttsemi seljanda“. Orðalag í sambærilegu ákvæði í lögum
annarra Norðurlanda er eftirfarandi:

Finnsku lkpl.; ,,om dröjsmålet eller förlusten beror på vårdlöshet på
säljarens sida“.
Norsku lkpl.; ,,dersom forsinkelsen eller tapet skyldes feil eller forsøm-
melse på selgerens side“.
Norsku fkpl.; ,,Dersom forseinkinga eller tapet har årsak i skyld på
seljarens side“. (Textinn er á nýnorsku.)
Sænsku lkpl.; ,,om dröjsmålet eller förlusten beror på forsummelse på
säljarens sida“.

Svo sem sjá má af ofanrituðu, eru norsku og íslenzku lkpl. orðuð með
öðrum hætti að þessu leyti en hin sænsku og finnsku, en orðalag ákvæðisins
í íslenzku og norsku fkpl. svarar til þeirra síðarnefndu. Ekki er víst, að þetta
hafi í raun nokkra þýðingu og virðist af íslenzkum og norskum skýringum
á ákvæðunum í lkpl. að fyrst og fremst sé átt við afhendingardrátt eða tjón,
sem verður vegna saknæmrar háttsemi.48 Í því sambandi verður að hafa í
huga að ætla má að sakarmatið sé almennt strangara innan samninga en
utan.49

Litið hefur verið svo á, að ekki sé aðeins átt við saknæma háttsemi
seljandans sjálfs, heldur einnig starfsmanna hans og annarra sem hafa við
hann sérstaklega náin tengsl, en hins vegar ekki almennt til þriðja manns,
sem hann notar til að efna samninginn. Í þessu felst, að ekki er átt við sömu
menn og falla undir 2. mgr. 27. gr. lkpl. (2. mgr. 34. gr. fkpl.), slíkt yrði of
víðtæk ábyrgð og myndi grafa undan því hagræði, sem seljandinn nýtur
samkvæmt þeirri ábyrgðartakmörkun (aðeins beint tjón) sem felst í
reglunum um stjórnunarábyrgð.50

48 Þorgeir Örlygsson, Kaflar úr kröfurétti IV, bls. 24-25 og Selvig, Erling, Kjøpsrett til
studiebruk, bls. 222 og áfram.

49 Andersen, Mads Bryde og Lookofsky, Joseph, Lærebog i obligationsret I, bls. 247-248.
50 Sjá Selvig, Erling, Kjøpsrett til studiebruk, bls. 222, en einkum Hellner, Jan,

Kontrollansvaret, Festskrift till Curt Olsson, bls. 135.
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Það er kaupandi, sem hefur sönnunarbyrði fyrir því að skilyrðum til
skaðabóta sé fullnægt samkvæmt framangeindum ákvæðum.51

X. Beint tjón og óbeint tjón.

10.1. Inngangur.
Skilin milli beins tjóns og óbeins tjóns hafa ekki verið skörp í íslenzkum

fjármunarétti. Reyndar sýnist þeim ekki hafa verið veitt nokkur athygli í
skrifum á sviði kröfuréttar fram til þess, er frumvarp til laga um
lausafjárkaup var lagt fram.52 Alkunna er að í skaðabótarétti, þ.e. í umfjöll-
un um skaðabætur utan samninga, er gerður greinarmunur á milli þrenns
konar fjártjóns, þ.e. líkamstjóns, munatjóns og almenns fjártjóns. Í þeirri
grein er stundum talað um óbeint tjón, en þá í þeirri merkingu að það sé
tjón þriðja manns, en verulegar takmarkanir eru á því að það sé bætt eftir
reglum skaðabótaréttar. Skilgreiningar á hugtökunum beint tjón og óbeint
tjón, eins og þær má leiða af lkpl. og fkpl., eru nýlunda í íslenzkum
kröfurétti. Mörkin milli þessara tveggja flokka skaðabóta eru, eins og síðar
verður greint frá, ekki skýr. Það er því eðlilegt að spurt sé, hvort nægileg
rök séu til þess að láta þennan óljósa mun hafa slík réttaráhrif, sem gert er
í téðum lögum. Hafa má uppi efasemdir um það. Ýmsir fræðimenn hafa
bent á veikleika í þessari skiptingu.53

Hugmyndin að skiptingunni í beint og óbeint tjón er fengin úr hinum
stöðluðu samningsskilmálum, sem mikið tíðkast í viðskiptalífi á
Norðurlöndum.54

Rökin fyrir þeirri efnisskipan að skilgreina hvað sé óbeint tjón og ákveða
að allt annað tjón sé beint tjón, eru í fyrsta lagi þau, að verið sé að auka
möguleika tjónþola til skaðabóta þar sem hann þarf ekki að sanna sök hjá
viðsemjanda sínum til þess að eiga rétt til skaðabóta. Í öðru lagi er litið
svo á, að það hafi sérstaka þýðingu að skilgreina óbeint tjón því það sé
leiðarvísir, sem notaður verði við túlkun á hugtakinu í stöðluðum samn-

51 Ramberg, Jan, Köplagen, bls. 365-366.
52 Ekki sýnist t.d. getið um þessar tvær tegundir tjóns í ritum á sviði almenna eða sér-

staka hluta kröfuréttar, sem út hafa verið gefin á síðustu áratugum á Íslandi.
53 Sjá t.d. Herre, Jonny, Ersättningar i köprätten, bls. 682 og áfram og Kleineman, Jan,

Indirekt skada och frågan om behovet av en köplagsreform, Festskrift til Jan Ramberg,
bls. 307-318.

54 Kleineman, Jan, Indirekt skada och frågan om behovet av en köplagsreform, Festskrift
til Jan Ramberg, bls. 309.
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ingsskilmálum, sem í ríkum mæli undaþiggja þann er vanefndir frá skyldu
til að bæta slíkt tjón.55

Þær efasemdaraddir, sem fram hafa komið um ágæti þessarar skipting-
ar í lausafjárkaupum, eiga enn frekar við í fasteignakaupum, einkum þegar
litið er til aðdraganda þess að reglur um beint og óbeint tjón voru teknar
í lausafjárkaupalögin. Nægileg reynsla er þó ekki komin á það, hvernig
þessar reglur duga í framkvæmd.

10.2. Einungis fjártjón bætt.
Hafa ber í huga, að þær skaðabætur sem mælt er fyrir um í 59, gr, fkpl.

og 67. gr. lkpl. lúta eingöngu að fjárhagslegu tjóni. Þetta kemur beinlínis
fram í orðalagi 1. mgr. 59. gr. fkpl. og segir berlega í lögskýringargögnum,
sem varða tilgreint ákvæði lkpl.56 Er þetta í samræmið við það sem áður
hefur gilt um skaðabætur vegna vanefnda í fasteigna og lausafjárkaupum.
Meginreglan er sú, að tjónþolinn á að fá allt tjón sitt bætt vegna vanefnd-
anna, þ.e. innan þeirra marka sem bótagrundvöllurinn og reglurnar um
beint og óbeint tjón heimila. Gerð er krafa um það í 1. mgr. hinna tilvitn-
uðu ákvæða að reglan um fullar bætur gildi þó aðeins um það tjón, sem sá
er vanefnir, gat með sanngirni séð fyrir sem hugsanlegar afleiðingar van-
efndar.

10.3. Ákvæði 67. gr. lkpl. og 59. gr. fkpl. um beint og
óbeint tjón.

Í tilgreindum ákvæðum eru reglur um beint og óbeint tjón. Í 2. og 3.
mgr. 59. gr. fkpl. segir t.d. svo:

,,Þegar lög þessi gera greinarmun á beinu og óbeinu tjóni telst óbeint
tjón vera:

a. tjón sem rekja má til samdráttar eða stöðvunar í framleiðslu eða
viðskiptum,

b. tjón sem rekja má til þess að fasteign kemur ekki að þeim notum
sem með réttu var stefnt að,

c. tjón, sem rekja má til missis hagnaðar þegar samningur við þriðja
mann fellur brott eða verður ekki réttilega efndur,

d. tjón, sem rekja má til skemmda á öðru en fasteigninni sjálfri, svo og
hlutum sem notaðir eru í beinu sambandi við hana eða fyrirhuguð
afnot hennar.

55 Herre, Jonny, Ersättningar i köprätten, bls. 421-422.
56 Alþingistíðindi 1999-00, A-deild, bls. 913.
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Ákvæði 2. mgr., um hvað telja skuli óbeint tjón, eiga ekki við um kostn-
að vegna:

a. venjulegra ráðstafana sem bæta eiga úr því að fasteign er gölluð eða
afhendingardráttur verður eða,

b. ráðstafana sem takmarka annað tjón en það sem nefnt er í 2. mgr.“

Í 2. og 3. mgr. 67. gr. lkpl. eru efnislega sambærileg ákvæði.

10.4. Í hverju felst munurinn á beinu 
tjóni og óbeinu tjóni?

Bæði fkpl. og lkpl. miða við, að annað tjón en það, sem lýst er í 2. mgr.
59. gr. fkpl. og 2. mgr. 67. gr. lkpl. sé beint tjón.57 Þannig á við skýringar
á ákvæðunum að miða við að upptalningin á óbeinu tjóni sé tæmandi.58

Munurinn á beinu og óbeintu tjóni hefur einungis þýðingu við
ákvörðun um fjárhæð skaðabóta, en ekki þegar metið er hvaða fjárhæðir,
sá sem vanefnir, á að greiða á grundvelli annarra vanefndaúrræða, t.d.
afsláttar.59

Efnislega hefur þessum skilum verið lýst svo, að beint tjón sé það tjón,
sem er af þeirri stærð og gerð, sem venjulega verði við vanefnd, án tillits
til þess á hverjum sé brotið. Beint tjón leiði af sjálfri varnefndinni, minna
verðgildi hlutar leiði t.d. af galla og með sama hætti leiði viðgerðarkostn-
aður af galla.60

Til frekari skýringar má tilgreina eftirfarandi lýsingu á því, hvað sé beint
tjón:61

,,De direkta förlusterna skall sålunda vara typiska, näraliggande, vanliga
och normala följder av avtalsbrottet som samtidigt är förutsebara eller
beräkneliga.“

Óbeinu tjóni er á hinn bóginn lýst sem því tjóni, sem ekki sé venjuleg
afleiðing af tiltekinni vanefnd, en leiði af öðrum áhrifum, sem vanefndin
hafi á hagsmuni þess, sem fyrir verður. Markmiðið er að afmarka fjarlæga
og lítt útreiknanlega tapsáhættu, sem jafnvel sé erfitt að reikna út, þegar
hið fjárhagslega tjón er metið. Umfang óbeins tjóns sé háð stöðu tjónþola
hverju sinni og hvernig hann sjálfur hefur skipulagt t.d. atvinnurekstur sinn,

57 Alþingistíðindi 1999-00, A-deild, bls. 916 og Alþingistíðindi 2001-02, þingskjal 291, bls.
64.

58 Þorgeir Örlygsson, Kaflar úr kröfurétti IV, bls. 18.
59 Ramberg, Jan, Köplagen, bls. 640.
60 Sbr. Þorgeir Örlygsson, Kaflar úr kröfurétti IV, bls. 17.
61 Herre, Jonny, Ersättningar i köprätten, bls. 423.
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62 Þorgeir Örlygsson, Kaflar úr kröfurétti IV, bls. 17 og Torgny Håstad, Den nya köprät-
ten, bls. 203..

63 Håstad, Torgny, Den nya köprätten, bls. 203.
64 Ramberg, Jan, Köplagen, bls. 665-666.

hvort vanefndin hafi þessi áhrif eða ekki.62 Þótt ýmis þeirra tilvika, sem
eru talin til óbeins tjóns í 2. mgr. 59. gr. fkpl. (2. mgr. 67. gr. lkpl.), sýnist
ekki fjarlæg, má samt fallast á að erfitt getur verið að meta fyrirfram, hve
mikið tjón getur orðið.63

Rétt er að víkja stuttlega að hverjum staflið í 2. mgr. 59. gr. fkpl. (2.
mgr. 67. gr. lkpl.).

Um a.
Tjón, sem rekja má til samdráttar eða stöðvunar í framleiðslu eða

viðskiptum.
Slíkt tjón getur bæði miðast við magn og gæði framleiðslunnar.

Tjónþolinn má miða kröfu sína við þá framleiðslu, sem hann hefði að
líkindum haft, eftir atvikum að teknu tilliti til framleiðsluaukningar, sem
hefði orðið ef samningurinn hefði verið efndur réttilega.64

Um b.
Tjón, sem rekja má til þess að fasteign (söluhlutur) kemur ekki að þeim

notum, sem með réttu var stefnt að með viðskiptunum.
Í fasteignakaupum getur þessi liður haft verulega þýðingu, en

vandasamt kann að vera að sanna fjárhæð tjóns, t.d. í tilvikum sem kaup-
andi fasteignar getur ekki notað hluta hennar vegna leka eða annars galla.
Benda má á dæmi úr dómaframkvæmd þar sem bætur eru dæmdar í slíku
tilviki, sbr. Hrd. 1963, bls. 378. Fjárhæðin hlýtur almennt að ákvarðast að
álitum.

Í lausafjárkaupum má hugsa sér tilvik þar sem söluhlutur er gagngert
keyptur til þess að nýtast í atvinnurekstri, t.d. tölvur og/eða hugbúnaður, sem
keytur er til þess að hagræða í rekstrinum eða auka framleiðsluna. Einnig í
þessum tilvikum getur verið erfitt að sanna nákvæmlega umfang tjóns.

Um c.
Tjón, sem rekja má til missis hagnaðar þegar samningur við þriðja mann

fellur brott eða verður ekki réttilega efndur.
Dæmi um slíkt tjón er þegar samningsaðili hefur samið við þriðja mann

um viðskipti, en missir af þeim samningi vegna vanefndanna. Sá hagnaður
sem hann þannig missir af, telst falla undir þennan lið. Það er aðeins
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tapaður hagnaður, sem hér er um að ræða, ekki annað tjón, sem samn-
ingsaðili hefur af því að samningur hans við þriðja mann fellur niður. Það
tjón, t.d. bætur sem hann þyrfti að greiða þriðja manni, telst beint tjón,
nema svo vilji til, að það falli undir aðra stafliði 2. mgr. 59. gr. fkpl. (2. mgr.
67. gr. lkpl.).65

Um d.
Tjón, sem rekja má til skemmda á öðru en fasteigninni (söluhlutnum),

svo og hlutum, sem notaðir eru í beinu sambandi við hana eða fyrirhuguð
afnot hennar.66

Tjón, sem verður á fasteigninni/söluhlutnum sjálfum telst beint tjón og
hið sama á við um tjón, sem verður á hlutum, er söluhlutur er notaður til
framleiðslu á. Einnig hefur verið talið um beint tjón að ræða, þegar hlutir
sem eru í nánum tengslum við fyrirhuguð afnot fasteignar/söluhlutar verða
fyrir tjóni, t.d. þegar gallaðar rafhlöður eyðileggja hlut, sem þær eru notaðar
í eða þegar þvottavél eyðileggur þvott vegna galla í henni.67

Óbeint tjón er það tjón sem verður á öðrum hlutum, sem annað tveggja
eru fjarlægari fasteign/söluhlut eða ekki þau tengsl á milli, sem lýst var að
framan. Dæmi, sem nefnd hafa verið um þetta, er þegar þvottavél lekur
vegna galla og skemmir gólfefni eða málningu á fasteigninni eða annarri
fasteign, vél, sem nota á í verksmiðju, veldur tjóni á öðrum vélum í sömu
verksmiðju o.fl.68

Það má vera ljóst, að það getur verið sérlega erfitt að afmarka beint og
óbeint tjón, sem fellur undir þennan staflið, því almennt er slík afmörkun
erfið.69

10.5. Ákvæði 3. mgr. 59. gr. fkpl. og 3. mgr. 67. gr. lkpl.
Í þessum ákvæðum er að finna reglur, sem þrengja nokkuð gildissvið

2. mgr. laganna um skilgreiningu á því hvað sé óbeint tjón. Í þeim segir,
að ákvæði 2. mgr. um það hvað sé óbeint tjón, eigi ekki við um kostnað
vegna:

65 Ramberg, Jan, Köplagen, bls. 668 og Þorgeir Örlygsson, Kaflar úr kröfurétti IV, bls.
49.

66 Sambærilegt ákvæði er í norsku lkpl. og norsku fkpl. Á hinn bóginn er þessi liður í
finnsku og sænsku lkpl. orðaður á annan hátt, þ.e. talað er um ,,annan liknande svår-
förutsebar förlust“ (finnski textinn). Orðalag íslenzka og norska textans er nákvæmara,
vegna þeirrar túlkunar að allt annað tjón en óbeint tjón sé beint tjón. Slík túlkun hlýtur
að krefjast nokkuð skýrrar afmörkunar á því hvað sé óbeint tjón.

67 Þorgeir Örlygsson, Kaflar úr kröfurétti IV, bls. 49-50, en þaðan eru dæmin einnig tekin.
68 Þorgeir Örlygsson, Kaflar úr kröfurétti IV, bls. 50, en þaðan eru dæmin einnig tekin.
69 Ramberg, Jan, Köplagen, bls. 669.
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,,a. venjulegra ráðstafana sem bæta eiga úr því að fasteign er gölluð eða
afhendingardráttur verður,

b. ráðstafana sem takmarka annað tjón en það sem nefnt er í 2. mgr.“

Það tjón, sem þessir tveir stafliðir taka til, á að meðhöndla sem beint
tjón Þessi undantekning er þýðingarmikil, ekki sízt í fasteignakaupum, þar
sem afhendingardráttur hefur að jafnaði umtalsverðan kostnað í för með
sér fyrir kaupanda og algengast er að bætt sé úr galla.

10.6. Nánar um það hvað telst beint tjón.
Þótt beint tjón, sé einungis skilgreint með óbeinum hætti í lkpl. og fkpl.,

þ.e. sem annað tjón, en það sem beinlínis er talið óbeint tjón, má draga
þær ályktanir af því, sem að framan segir, að eftir reglum um beint tjón
fari einkum eftirfarandi:70

a. Kostnaður t.d. vegna síma, burðargjalda, sérfræðiskýrslna vegna
athugunar á orsökum og umfangi tjóns, opinber gjöld hvers konar,
sem tjónþoli hefur þurft að leggja út, en mun ekki fá endurgreidd,
t.d. tollar, skattar, leyfisgjöld o.þ.h.

b. Tjón, sem verður við að kaupa staðgönguvöru fyrir þá, sem ekki var
afhent, eða selja óþarfa vöru vegna vanefnda kaupanda. Í þessu felst
t.d. tjón sem verður vegna verðhækkunar á fasteignum á þeim tíma,
sem líður þar til kaupandi hefur, vegna afhendingardráttar seljanda,
getað keypt aðra fasteign.71

c. Leiga á staðgönguvöru, þóknun til þriðja manns eða greiðslur vegna
aukavinnu eigin starfsmanna til þess að forðast tjón vegna þess að
viðsemjandinn hefur ekki efnt réttilega.

d. Skaðabætur, afsláttur eða aðrar greiðslur, sem samningsaðili þarf að
greiða öðrum vegna vanefnda viðsemjandans, t.d. greiðslur til
kaupanda söluhlutar vegna þess að innflutningsaðili hefur ekki
afhent á réttum tíma eða afhent gallaða vöru.

e. Leiga á húsnæði vegna afhendingardráttar seljanda fasteignar, eða
vegna þess að ekki er unnt að nýta hana á meðan bætt er úr galla.

70 Sjá Håstad, Torgny, Den nya köprätten, bls. 203-204 og Kleineman, Jan, Indirekt skada
och frågan om behovet av en köplagsreform, Festskrift til Jan Ramberg, bls. 309.

71 Bergsåker, Trygve, Kjøp av fast eiendom, bls. 136.
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XI. Skylda til að takmarka tjón.
Sérstök lækkunarheimild.

Í 70. gr. lkpl. (60. gr. fkpl.) eru ákvæði, sem mæla fyrir um skyldu tjón-
þola til þess að gera ráðstafanir, er sanngjarnar (hæfilegar) má telja, til þess
að takmarka tjón sitt. Geri tjónþoli þetta ekki, verður hann sjálfur að bera
þann hluta tjóns síns, sem af þessu leiðir. Slík almenn skylda hvílir á tjón-
þola í skaðabótarétti og kröfurétti og þess vegna er sjálfstæð þýðing þessara
ákvæða líklega takmörkuð, a.m.k. er víst að í þeim felast engar stórfelldar
nýjungar.72

Í hinum tilvitnuðu ákvæðum er einnig sérstök lækkunarheimild. Sú
lækkunarheimild er hliðstæð þeirri, sem er í 24. gr. skaðabótalaga, nr.
50/1993, er gildir bæði um skaðabætur utan og innan samninga.73 Skilyrði
þess að lækkunarreglunni í þessum ákvæðum kaupalaga verði beitt, er,
að fjárhæð skaðabótanna teljist ósanngjörn fyrir tjónvald miðað við það
sem venjulega verður í slíkum tilvikum (þ.e. það tjón, sem hann mátti
búast við að yrði) og atvika að öðru leyti. Litið hefur verið svo á, að
einkum geti komið til þess að lækkunarreglunni verði beitt þegar skaða-
bætur verða mjög háar vegna einstaklingsbundinna atvika tjónþolans, sem
tjónvaldur mátti ekki sjá fyrir, án þess þó að afleiðingarnar séu svo fjar-
lægar að þær falli utan reglnanna um sennilega afleiðingu.74 Hér skiptir
einnig máli, hvaða möguleika tjónvaldur hefur til þess að hindra að tjón
verði.75 Eigi hann þess kost, en geri ekki án veigamikilla ástæðna, er afar
ólíklegt að skaðabótafjárhæðin yrði lækkuð, þótt hún teldist óvenjulega há.

Nauðsynlegt er að árétta, að hér er um undantekningarreglu að ræða
og henni ber ekki að beita, nema víst sé að skilyrðum hennar sé fullnægt.
Ber í því sambandi að hafa hugfast, að í kröfurétti, þ.e. í samningssambandi
tveggja eða fleiri aðilja, hafa menn fyrirfram getað metið þá áhættu, sem
fylgir því að semja við tiltekna aðilja. Samningsaðili á líka að hafa lagt mat
á það, hvaða áhætta getur fylgt því að standa ekki við þann samning, sem
hann hefur gert. Er af þessum ástæðum ólíklegt að lækkunarreglur þessar
hafi mikla hagnýta þýðingu

72 Ramberg, Jan, Köplagen, bls. 694.
73 Alþingistíðindi 2001-02, þingskjal 291, bls. 65.
74 Håstad, Torgny, Den nya köprätten, bls. 210.
75 Herre, Jonny, Ersättningar i köprätten, bls. 669
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XII. Efni greinarinnar í stuttu máli.

Í þessari grein er fjallað um skaðabótareglur kaupalaga, þ.e. laga um
lausafjárkaup, laga um fasteignakaup og laga um þjónustukaup. Sérstaklega
er fjallað um skaðabótareglur fyrrnefndu tveggja laganna. Umfjöllunin
tekur fyrst og fremst til þeirra nýmæla um skaðabótaábyrgð vegna van-
efnda, sem er að finna í lögunum. Er fyrst með yfirlitsmynd gerð almenn
grein fyrir reglum um bótagrundvöll og ákvörðun bóta, en því næst fjall-
að um regluna um stjórnunarábyrgð og hver séu skilyrði þess að henni verði
beitt. Gerð er grein fyrir skiptingu laganna í beint og óbeint tjón, hvernig
óbeint tjón sé skilgreint og hvað sé beint tjón. Gerð er grein fyrir tengslum
þessarar skiptingar við bótagrundvöllinn.
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Yfirlit yfir önnur ný 
og breytt vanefndaúrræði

Hjördís Halldórsdóttir

I. Inngangur.

Titill greinar þessar skýrist af undanfarandi umfjöllun á ráðstefnunni
um skaðabætur og riftun í kauparétti.1 Þannig er ætlunin að veita hér yfir-
lit um önnur ný og breytt vanefndaúrræði í kauparétti, sbr. breytingar þær
sem orðið hafa á þessu réttarsviði með tilkomu nýrra laga um lausafjárkaup,
nr. 50/2000, sem komu í stað laga nr. 39/1922 um lausafjárkaup (hér eftir
vísað til sem „eldri kaupalaga“), og nýrra laga um fasteignakaup, nr.
40/2002, en ekki hafa áður gilt lög um slík viðskipti hér á landi.

Vegna langrar hefðar í íslenskum rétti fyrir beitingu reglna eldri kaupa-
laga á sviði fasteignakaupa, og þar sem báðir lagabálkar tilheyra sama
réttarsviði, kauparétti2, verður jafnframt að telja eðlilegt að lagabálkarnir
verði í framkvæmd skýrðir með sama hætti, þar sem það á við. Þannig má
ætla að við skýringar hvors lagabálks um sig eigi, eftir því sem við getur
átt, að vera hægt að líta bæði til athugasemda með frumvarpi til laga um
fasteignakaup og með frumvarpi til laga um lausafjárkaup.

Þau vanefndaúrræði í kauparétti sem eru annaðhvort ný eða breytt að
einhverju leyti, það er önnur en skaðabætur eða riftun, eru eftirtalin:

• Krafa um úrbætur
• Krafa um nýja afhendingu (lausafjárkaup)
• Afsláttur
• Krafa um efndir in natura

1 Ólafur Jóhannes Einarsson, héraðsdómslögmaður, las grein þessa yfir á meðan hún
var í vinnslu, og kann ég honum bestu þakkir fyrir yfirlesturinn. Þá þakka ég Jori
Munukka, doktorsnema við lagadeild Stokkhólmsháskóla, fyrir ýmsar gagnlegar
upplýsingar og velvild. Bryndís Jónsdóttir hjá Alþingi, brást fljótt og vel við beiðni um
að fá Alþingistíðindi send til Svíþjóðar, og þakka ég henni sérstaklega fyrir það.

2 Sjá til dæmis Alþingistíðindi 2001-2002-A, bls. 1446.
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Til viðbótar við framangreind úrræði verður fjallað um stöðvunarrétt
í þessari grein. Það er ekki hefðbundið að flokka stöðvunarrétt sem eitt af
vanefndaúrræðum kauparéttar, enda er jafnan vísað til stöðvunarréttar sem
bráðabirgðaúrræðis í fræðilegum skrifum, það er sem undanfarandi
viðbragða aðila kaupsamnings áður en eiginlegum vanefndaúrræðum er
beitt. Engu að síður er full ástæða til að fjalla um stöðvunarrétt meðfram
vanefndaúrræðum, enda í raun um að ræða eitt þeirra úrræða sem aðilar
kaupsamninga geta gripið til vegna vanefnda gagnaðila. Þá er ekki síður
ástæða til að fjalla um stöðvunarrétt í því samhengi sem þessi grein er skrif-
uð í þar sem afstaða Hæstaréttar og fræðimanna hefur verið ólík til þessa
úrræðis.

Auk framangreindra úrræða mæla lög um lausafjárkaup og lög um
fasteignakaup fyrir um rétt seljanda til að gera kröfu um vexti (það er
dráttarvexti) þegar kaupandi vanefnir greiðslu kaupverðs eða annarra fjár-
greiðslna sem honum ber að inna af hendi.3 Þannig mælir 49. gr. laga um
fasteignakaup fyrir um að greiði kaupandi ekki kaupverðið á réttum tíma
eða vanefni aðrar skyldur sínar samkvæmt kaupsamningi, geti seljandi að
uppfylltum nánar tilgreindum skilyrðum krafist vaxta samkvæmt 61. gr.
laganna. Í því ákvæði segir einfaldlega að um vexti og dráttarvexti
samkvæmt lögunum gildi ákvæði laga um vexti og verðtryggingu. Í
lausafjárkaupum er mælt fyrir um kröfu um vexti sem vanefndaúrræði í 51.
gr. laganna, en samkvæmt ákvæðinu getur seljandi, að uppfylltum nánar
tilgreindum skilyrðum, krafist vaxta samkvæmt 71. gr. laganna ef kaupandi
greiðir ekki kaupverðið eða fullnægir ekki öðrum skyldum sínum
samkvæmt kaupsamningi eða lögum um lausafjárkaup. Í 71. gr. laganna
segir að sé kaupverðið eða önnur vangoldin fjárhæð ekki greidd á réttum
tíma beri skuldara að greiða vexti af fjárhæðinni í samræmi við ákvæði
vaxtalaga, þ.m.t. hvað varðar vaxtafót, upphafstíma vaxta og útreikning
vaxta. Þar sem beiting þessa úrræðis fer eftir lögum um vexti og verðtryg-
gingu er hins vegar ekki ástæða til að fjalla sérstaklega um kröfu um vexti

3 Hér er rétt að taka fram að hvorki lög um lausafjárkaup eða lög um fasteignakaup, eða
athugasemdir með frumvörpum til þessara laga nefna orðið dráttarvexti í sambandi við
greiðsludrátt, heldur einungis vexti. Hins vegar er eðlilegt að álykta sem svo að átt sé
við dráttarvexti, enda vaknar réttur seljanda upp við greiðsludrátt seljanda. Í sænskum
lögum um lausafjárkaup frá 1990, nr. 931, er með sama hætti notast við orðið renta,
það er vextir, í 51. gr. laganna. Hins vegar skýra Jan Ramberg og Jan Hellner ákvæðið
þannig að átt sé við drjölsmålsrenta, eða dráttarvexti. (Ramberg, Jan. og Hellner, Jan. Bls.
216). Sömu ályktun má leiða af umfjöllun Bergem, John Egil og Rognlien, Stein, bls.
389. Sjá einnig Ramberg, Jan, 1999, bls. 150-151. Ennfremur Olsen, Lena, bls. 322.
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í grein þessari.4 Þó er rétt að benda á þann mun sem er á orðalagi 49. gr.
laga um fasteignakaup og 51. gr. laga um lausafjárkaup, en síðar greint
ákvæðið takmarkar beitingu úrræðisins ekki við efndir á kaupsamningnum,
líkt og hið fyrra gerir. Þannig nær ákvæði 51. gr. laga um lausafjárkaup
einnig til vanefnda á öðrum skyldum kaupanda samkvæmt lögum um
lausafjárkaup, það er skyldum til fjárgreiðslna. Hvort þessi munur muni
hugsanlega geta leitt til mismunandi beitingar úrræðisins, eftir því hvort um
lausafjárkaup eða fasteignakaup er að ræða, skal ósagt látið. Slíkt má þó
draga í efa, enda ber til að mynda krafa seljanda á hendur kaupanda í
fasteignakaupum um greiðslu skaðabóta dráttarvexti samkvæmt lögum um
vexti og verðtryggingu, með sama hætti og samskonar kröfur í lausa-
fjárkaupum gera, sbr. orðalag bæði 61. gr. laga um fasteignakaup og 71. gr.
laga um lausafjárkaup, þrátt fyrir að 49. gr. laga um fasteignakaup vísi
einungis til vanefnda kaupanda á skyldum samkvæmt kaupsamningi.

II. Almenn skilyrði fyrir beitingu vanefndaúrræða.

Það er skilyrði fyrir beitingu vanefndúrræða þeirra sem hér er fjallað
um að vanefndir séu ekki þeim sem beita vill vanefndaúrræði um að kenna
eða atvikum sem hann bera ábyrgð á sbr. 30. og 49. gr. laga um
fasteignakaup, og samskonar reglu sem er að finna í 22. og 51. gr. laga um
lausafjárkaup. Orðalagið í ákvæðum laga um lausafjárkaup er reyndar annað
en í ákvæðum laga um fasteignakaup. Þannig er skilyrðið í 22. gr. laga um
lausafjárkaup að hlutur sé ekki afhentur eða sé afhentur of seint, sé „ekki
kaupanda um að kenna eða atvikum sem hann varða“, og 51. gr. laga um
lausafjárkaup „að vanefndir verði ekki raktar til seljanda eða atvika sem
hann varða.“ Telja verður að efnisleg merking allra ákvæðanna sé hins vegar
sú sama að þessu leyti, enda í engu tilvikanna um að ræða tilvísun til
vondrar trúar aðilans, vitneskju hans að öðru leyti, eða sakar hans. Reglan
vísar ekki einungis til atriða sem varða vanrækslu samningsaðila, heldur er
einnig miðað við atvik sem hann ber áhættu af.5

4 Í athugasemdum með frumvarpi til laga um lausafjárkaup segir um 71. gr. að í ákvæðinu
felist ákveðin rýmkun, þar sem það eigi ekki einungis við um drátt á geiðslu kaupverðs
heldur einnig aðrar vangoldnar fjárhæðir. (Alþingistíðindi 1999-2000-A, bls. 923) Hér
er rétt að benda á að í ákvæði 38. gr. eldri kaupalaga sagði að um skyldu til að greiða
vexti af kaupverðinu og öðrum greiðslum, sem ekki væru greiddar á gjalddaga, færi eftir
ákvæðum laga um vexti. Eftir orðanna hljóðan er því ekki um rýmkun að ræða frá eldri
kaupalögum.

5 Alþingistíðindi 1999-2000-A, bls. 844.
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III. Krafa um úrbætur.

Krafa um úrbætur er vanefndaúrræði sem kaupandi getur gripið til
vegna vanefnda seljanda. Úrræðið alveg nýtt í fasteignakaupum, sem og í
lausafjárkaupum.6 Nánar tiltekið á úrræðið við vegna galla á hinu selda, sem
og vegna annarra vanefnda seljanda („aðra ágalla á efndum seljanda“ í
lögum um lausafjárkaup) eftir því sem við getur átt, sbr. 37. gr. og 2. mgr.
39. gr. laga um fasteignakaup og 30. gr. og 1. mgr. 34. gr. laga um
lausafjárkaup. Þá getur úrræðið átt við þegar um vanheimild yfir hinu selda
er að ræða eða þriðji maður á kröfu til þess sem byggjast á hugverkarétti
hans, hvoru tveggja einungis í tilviki lausafjárkaupa, sbr. 1. mgr. og 4. mgr.
41. gr. laga um lausafjárkaup, sem vísar til reglna um galla hvað vanheim-
ild og aðrar kröfur þriðja manns varðar, og 1. mgr. 46. gr. laga um
fasteignakaup, sem útilokar að kröfu um úrbætur verði beitt í tilviki
fasteignakaupa þegar um er að ræða beinan eignarrétt, veðrétt eða annars
konar rétt þriðja manns yfir fasteign.

Ákvæði 1. mgr. 34. gr. laga um lausafjárkaup mælir fyrir um að kaup-
andi geti krafist þess að seljandi bæti úr galla á eigin reikning ef það verði
gert án þess að valda seljanda ósanngjörnum kostnaði eða óhagræði.
Samkvæmt ákvæðinu getur seljandi, í stað þess að gera úrbætur, afhent
nýjan hlut til kaupanda, sbr. ennfremur 36. gr. laganna, og verða þá að vera
uppfyllt skilyrði fyrir heimild seljanda til nýrrar afhendingar, eins og þau
koma fram í síðarnefnda ákvæðinu.7

Ákvæði 2. mgr. 39. gr. laga um fasteignakaup hefur að geyma samskonar
reglu og að ofan greinir, sem þó er takmörkuð við þau tilvik þegar seljandi

6 Alþingistíðindi 2000-2001-A, bls. 1475. Í ýmsum tilvikum er í grein þessari vísað annað
hvort til frumvarps til laga um fasteignakaup eða til frumvarps til laga um lausafjárkaup,
þó fjallað sé bæði um bæði fasteignakaup og lausafjárkaup í viðkomandi setningu í grein
þessari. Hafa ber í huga að sé vísað til frumvarps til laga um lausafjárkaup, á sú tilvísun
ekki við um það sem segir í grein þessari um fasteignakaup, og öfugt. Til nánari
útskýringar skal það nefnt að sú tilvísun sem þessi neðanmálsgrein varðar sérstaklega,
til frumvarps til laga um fasteignakaup, er til setningar í frumvarpinu sem er á þá leið
að krafa um úrbætur sé alveg nýtt úrræði í fasteignakaupum. Tilvísunin nær þannig ekki
til þess sem hér segir um lausafjárkaup, en þá ályktun má þó engu að síður leiða af
samanburði eldri kaupalaga og laga um lausafjárkaup. Hvað aðrar sambærilegar tilvísanir
varðar, skal það áréttað sem fram kemur í meginmáli, að eðlilegt megi telja að skýringar
í einu frumvarpi megi oft nota til að útskýra sama úrræði í hinu frumvarpinu. Samskonar
athugasemdir geta átt við vegna tilvísana til fræðirita og ber að hafa það í huga við lestur
greinar þessarar.

7 Alþingistíðindi 1999-2000-A, bls. 869.
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hefur byggt fasteign eða smíðað innréttingar í hana. Hins vegar þarf þessi
munur á lögunum ekki að leiða til afgerandi munar í framkvæmd. Ástæða
þess er að úrbótaréttur í lausafjárkaupum á best við þegar seljandinn fram-
leiðir vöru sjálfur.8 Þá er, eins og vænta má, ekki mælt fyrir um heimild
seljanda til að afhenda nýja fasteign í stað þess að sinna úrbótum í lögum
um fasteignakaup.

Í því að seljandi eigi að bæta úr galla á eigin reikning felst að seljandi á
sjálfur að bera kostnað af úrbótum, en undir slíkt fellur kostnaður við sjálf-
ar úrbæturnar sem og, til að mynda, kostnaður við sendingu söluhlutar og
ferðakostnaði sínum ef úrbætur eiga að fara fram hjá kaupanda.9  Sama
gildir líklega um leigugjald fyrir annan hlut, eða aðra fasteign, sem þörf
kann að vera að leigja á meðan á viðgerðum stendur.10

Rétt er að vekja athygli á að þessu vanefndaúrræði kaupanda ber ekki
að blanda saman við rétt seljanda til að bæta úr galla, sem mælt er fyrir um
bæði í lögum um fasteignakaup og lögum um lausafjárkaup, sbr. 1. mgr.
39. gr. fyrrnefndu laganna, og 36. gr. síðarnefndu laganna, en réttur selj-
anda að þessu leyti getur horft til takmörkunar á beitingu vanefndaúrræða
kaupanda. Samskonar athugasemd á við hvað varðar annars vegar rétt
seljanda til nýrrar afhendingar, og hins vegar kröfu kaupanda um nýja
afhendingu, sem fjallað verður um í næsta kafla.

Krafa kaupanda í lausafjárkaupum getur lotið að tiltekinni viðgerð, en
einnig að því að afhentir séu fylgihlutir með söluhlut.11 Með sama hætti
má hugsa sér að viðgerð á fasteign fari fram eða að afhent sé fylgifé fast-
eignar sem hefur átt að vera innifalið í kaupunum. Hvað afmörkun á við-
gerðarskyldu varðar, mætti líta til þess hvaða tjón hefur orðið á eigninni
vegna gallans, sem sagt hvert beint tjón kaupanda yrði talið vera á hlut-
lægum grundvelli.12 Þannig ætti að vera unnt að horfa ekki einungis til
viðgerða á gallanum sjálfum, heldur einnig á öðrum þeim skemmdum sem
hann hefur valdið á eigninni.

Skylda seljanda til að verða við kröfu um úrbætur byggist á hlutlægum
grundvelli, og því getur seljandi ekki borið fyrir sig þær ástæður sem ella
hefðu valdið því hann bæri ekki stjórnunarábyrgð á efndum, sbr. hins vegar
reglu 27. gr. laga um lausafjárkaup. Að sama skapi skiptir það ekki máli við
mat á rétti kaupanda til að fá bætt úr galla hvort gallinn hafi verið veru-

8 Krüger, Kai. Bls. 388.
9 Alþingistíðindi 1999-2000-A, bls. 868.
10 Bergem, John Egil og Rognlien, Stein. Bls. 206.
11 Alþingistíðindi 1999-2000-A, bls. 867.
12 Krüger, Kai. Bls. 389.
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legur eða ekki og á úrræðið einna best við þegar gallinn er minni háttar.13

Í þessu sambandi er hins vegar rétt að vekja athygli á því að fasteign telst
ekki gölluð, nema ágallinn rýri verðmæti fasteignar svo nokkru varði, eða
seljandi hafi sýnt af sér saknæma háttsemi, sbr. 18. gr. laga um fasteigna-
kaup. Slík neðri mörk á gallahugtakinu eiga ekki við þegar um lausafjárkaup
er að ræða.

Eins og að framan greinir takmarkast skylda seljanda til úrbóta af
kostnaði og óhagræði því sem leiðir af úrbótum. Til að ákvarða skyldu
seljanda þarft að líta á aðstæður í heild sinni, svo sem í hverju galli liggur
og hvaða tækifæri seljandi hefur til úrbóta, til dæmis með hliðsjón af
sérþekkingu hans. Hins vegar er rétt að hafa í huga í því sambandi að
ekkert er því til fyrirstöðu að líta til þess hvort seljandi getur fengið aðra
til að gera við söluhlut eða fasteign, og þannig þarf skortur á sérþekkingu
seljanda ekki að hafa í för með sér að seljandi verði ekki talinn skyldugur
til að bæta úr galla.14 Sé um að ræða pöntunarkaup og pöntun var gerð
vegna sérstakrar persónulegrar kunnáttu þessa tiltekna seljanda, kann það
að leiða til þess að seljandi geti ekki fengið öðrum að útbúa hlut sem
honum ber að afhenda.15 Í tilviki lausafjárkaupa skiptir eðli vörunnar
ennfremur máli.16

Í vissum tilvikum getur kostnaður seljanda af úrbótum sem ekki standa
í samhengi við hagsmuni kaupanda af því að fá bætt úr galla, í stað þess að
fá afslátt eða skaðabætur frá seljanda, orðið ósanngjarn fyrir seljanda. Þegar
metið er hvort úrbætur feli í sér ósanngjarnan kostnað fyrir seljanda má til
að mynda líta til verðmætisaukningar þeirrar sem verður á hinu selda vegna
úrbótanna.17 Þá má ennfremur líta til kostnaðar af viðgerð samanborið við
söluverð hlutar eða fasteignar og hvort úrbætur krefjast óvenju mikillar vinnu
af hálfu seljanda, sem hvoru tveggja getur falið í sér ósanngjarnan kostnað
og ósanngjarnt óhagræði.18 Hér getur umfang gallans skipt máli. Til að
mynda kann að vera auðveldara eða ódýrara fyrir seljanda að afhenda að nýju,
en að gera við umfangsmikinn galla, auk þess sem svo kann að vera að það
sé auðveldara fyrir kaupanda að útvega sér hlutinn annars staðar frá við slíkar
aðstæður. Að sama skapi yrði þess væntanlega ekki krafist af seljanda að hann

13 Alþingistíðindi 1999-2000-A, bls. 868.
14 Alþingistíðindi 1999-2000-A, bls. 868.
15 Bergem, John Egil og Rognlien, Stein. Bls. 207.
16 Hellner, Jan. og Ramberg, Jan. Bls. 173. Sjá einnig Bergem, John Egil og Rognlien, Stein,

bls. 207.
17 Alþingistíðindi 2000-2001-A, bls. 1475.
18 Alþingistíðindi 1999-2000-A, bls. 869.
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ferðaðist langa vegalengd til að gera við minni háttar galla.19 Rétt er að hafa
í huga að hafi ákveðnir hlutir átt að fylgja hinu selda getur seljandi ekki losnað
undan úrbótaskyldu með því að vísa til þess að þessir hlutir séu afar dýrir í
innkaupum, enda getur seljandi ekki komið sér undan kostnaði sem hann
hefði þurft að bera til að afhenda hið selda gallalaust.20

Samkvæmt 3. mgr. 39. gr. laga um fasteignakaup ber seljanda að gera
úrbætur innan hæfilegs tíma. Bæti seljandi ekki úr galla á fasteign gildir
ákvæði 4. mgr. 39. gr. laga um fasteignakaup, sem mælir fyrir um heimildir
kaupanda til að beita öðrum vanefndaúrræðum við slíkar aðstæður. Í 3.
mgr. 34. gr. laga um lausafjárkaup segir að fullnægi seljandi ekki skyldu til
úrbóta eða afhendingar að nýju geti kaupandi krafist skaðabóta úr hans
hendi fyrir eðlileg útgjöld við að fá bætt úr galla. Reglan gildir hvort sem
það er á færi seljanda að bæta úr galla eða ekki.21 Ef ekki eru uppfyllt
skilyrði til úrbóta eða nýrrar afhendingar, getur kaupandi heldur ekki krafist
bóta á grundvelli 3. mgr. 34. gr. laga um lausafjárkaup.22

Í 1. mgr. 37. gr. laga um lausafjárkaup segir að verði ekki af úrbótum
eða nýrrar afhendingar innan hæfilegs tíma frá því að kaupandi kvartaði,
eða komi þær ekki til álita, geti kaupandi krafist afsláttar eða rift kaupum
samkvæmt ákvæðum 38. eða 39. gr. laganna.23 Leiðir þetta í reynd til þess
að reglur laga um fasteignakaup og laga um lausafjárkaup eru eins hvað
varðar skyldu seljanda til að bæta úr innan hæfilegs tíma, þó síðarnefndu
lögin taki það ekki fram með berum hætti.

IV. Réttur til nýrrar afhendingar (lausafjárkaup).

Eðli málsins samkvæmt er það einungis kaupandi í lausafjárkaupum sem
á rétt til nýrrar afhendingar þegar seljandi vanefnir kaupin. Í lögum um
lausafjárkaup er mælt fyrir um þennan rétt í 30. og 2. mgr. 34. gr. Úrræðið
á við sömu tilvik vanefnda og krafa til úrbóta, sbr. fyrri umfjöllun, en til
hagræðingar verður hér vísað einungis til galla. Sambærilega reglu var að
finna í eldri kaupalögum, 1. mgr. 43. gr., en sú heimild var bundin við

19 Lookofsky, Joseph. 1996. Bls. 85. Joseph Lookofsky vísar um þetta atriði til J. Honnold,
bls. 364.

20 Alþingistíðindi 1999-2000-A, bls. 869.
21 Krüger, Kai. Bls. 393.
22 Bergem, John Egil og Rognlien, Stein. Bls. 213.
23 Ekki ber að líta svo á að ákvæði 37. gr. feli í sér takmörkun á skaðabótarétti samkvæmt

40. gr. laga um lausafjárkaup, sbr. Bergem, John Egil og Rognlien, Stein, bls. 213.
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tegundarákveðin kaup. Þó ekki sé að finna slíka takmörkun í lögum um
lausafjárkaup getur eðli söluhlutar, það er hvort hann er einstaklega
ákveðinn eða tegundarákveðinn, engu að síður haft áhrif, sbr. sérstaklega
síðari umfjöllun í kafla þessum um 3. málsl. 2. mgr. 34. gr.

Forsenda fyrir því að krafa kaupanda um nýja afhendingu nái fram að
ganga er að um sé að ræða verulegan galla, sbr. 1. mgr. 34. gr. laga um
lausafjárkaup, enda úrræðið almennt meira íþyngjandi fyrir seljanda en til
að mynda að gera við söluhlutinn. Hvort galli er verulegur eða ekki er
matsatriði og þarf meðal annars að líta til þess hvaða þýðingu gallinn hefur
fyrir kaupanda hlutlægt séð í því tilviki sem um ræðir og hvort seljandi sá
eða mátti sjá að um verulegan galla væri að ræða.24 Auk þess sem líta verður
til vitneskju seljanda um aðstæður kaupanda eða þýðingu galla fyrir kaup-
anda þarf að skoða hvaða möguleikar stóðu til úrbóta á gallanum.25

Almennt má segja að verulegur galli verði metinn með sama hætti og veru-
leg vanefnd þegar metið er hvort riftun kaupa er réttmæt.26 Vísast hér til
umfjöllunar Þorgeirs Örlygssonar á ráðstefnunni um skilyrði riftunar. Þegar
um pöntunarkaup er að ræða þarf sérstaklega að taka tillit til möguleikans
á því að láta fara fram úrbætur, enda geta aðstæður verið þannig að seljan-
di sitji uppi með hálfgerðan hlut sem hann getur ekki selt öðrum.27

Ábyrgð seljanda er hlutlæg og skal ný afhending fara fram á kostnað
seljanda.28 Í ákvæði 1. mgr. 34. kemur hins vegar fram að seljandi losni
undan skyldu til að afhenda að nýju ef fyrir hendi er hindrun eða
samskonar ósamræmi og fram kemur í 23. gr. laganna, það er þegar
óhagræði og kostnaður seljanda við að afhendinga nýjan söluhlut er í
verulegu ósamræmi við hagsmuni kaupanda af réttum efndum. Ákvæði 23.
gr. varðar efndir in natura, sem fjallað er um síðar í þessari grein. Til við-
bótar því sem þar kemur fram, skal hér nefnt að hindrun getur til að mynda
staðið nýrri afhendingu í vegi þegar galli stafar af röngum upplýsingum
um söluhlut.29

Ennfremur fjallar 3. málsl. 2. mgr. 34. gr. um þau tilvik er hlutur var til
staðar við kaup og hefur slíka eiginleika miðað við væntingar aðila að ekki
er með sanngirni unnt að krefjast þess að hann verði bættur með öðrum
hlut. Hér er átt við einstaklega ákveðin kaup, en ekki verður þó ályktað á

24 Alþingistíðindi 1999-2000-A, bls. 870. Bergem, John Egil og Rognlien, Stein. Bls. 209.
25 Alþingistíðindi 1999-2000-A, bls. 870.
26 Ramberg, Jan. 1993. Bls. 46.
27 Alþingistíðindi 1999-2000-A, bls. 870.
28 Alþingistíðindi 1999-2000-A, bls. 870.
29 Bergem, John Egil og Rognlien, Stein. Bls. 210.
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þá vegu að hvers konar einstaklega ákveðin kaup séu útilokuð þegar kemur
að skyldu seljanda til að afhenda að nýju, enda á slík fullyrðing sér ekki
stoð í frumvarpi til laga um lausafjárkaup, auk þess sem það má leiða af
samanburðarskýringu við 1. mgr.30 Einna helst á þessi undanþága við þegar
um notaða söluhluti er að ræða.31

Hvað framkvæmd þessa úrræðis varðar er rétt að geta þess að í 2. mgr.
64. gr. laga um lausafjárkaup kemur fram að kaupanda er heimilt að halda
því sem hann hefur móttekið þar til ný afhending hefur átt sér stað. Styrkir
sú heimild stöðu kaupanda gagnvart seljanda ef henni er beitt samtímis
stöðvunarrétti kaupanda, enda má ætla að beiting hennar virki enn frekar
til þvingunar réttum efndum, en að skila söluhlut og beita stöðvunarrétti.

Í 3. mgr. 34. gr. laganna kemur fram að fullnægi seljandi ekki skyldu
sinni til að afhenda nýjan hlut eða bæta úr galla geti kaupandi krafist eðli-
legra útgjalda við að fá bætt úr galla, sbr. umfjöllun um þetta ákvæði í fyrri
kafla. Ábyrgð seljanda samkvæmt þessu ákvæði er hlutlæg.32 Eins og fyrr
segir, kemur fram í 37. gr. að komi úrbætur eða ný afhending ekki til álita
eða ekki verður af því innan eðlilegs tíma frá því að kaupandi kvartaði
undan galla, geti kaupandi krafist afsláttar eða rift kaupunum í samræmi
við ákvæði 38. eða 39. gr. laganna. Við þessu liggja tilteknar takmarkanir,
það er ef kaupandi hafnar úrbótum sem honum er skylt að þiggja og einnig
getur hann ekki krafist afsláttar þegar um er að ræða kaup á notuðum
hlutum á uppboði.

V. Afsláttur.

Kaupandi getur gert kröfu um afslátt af kaupverði í tilviki galla og
annarra vanefnda seljanda („annarra ágalla á hinu selda“ í lausafjárkaupum),
sem og ef um vanheimild seljanda yfir hinu selda er að ræða. Í lögum um

30 Joseph Lookofsky gengur töluvert lengra að þessu leyti, og útilokar að afhending að
nýju eigi við í dönskum rétti þegar um einstaklega ákveðin kaup er að ræða. (Lookofsky,
Joseph. 2002. Bls. 130). Hins vegar afmarka Jan Hellner og Jan Ramberg úrræðið ekki
með sama hætti gagnvart einstaklega ákveðnum kaupum, eins og leiða má af því að
þeir telja að ef hægt er að afhenda sambærilega vöru og þá sem uppfyllti fyrirmæli
kaupanda, geti verið sanngjarnt að gera þá kröfu til seljanda að afhenda þá vöru.
(Hellner, Jan og Ramberg, Jan. Bls. 177). Hins vegar má spyrja að því hversu einstak-
lega ákveðin slík kaup hafa þá verið. Sjá einnig Jan Ramberg, 1993, bls. 46.

31 Bergem, John Egil og Rognlien, Stein. Bls. 211.
32 Bergem, John Egil og Rognlien, Stein. Bls. 212.
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fasteignakaup er mælt fyrir um afsláttarúrræðið í 37. og 41. gr. sem eiga
við um galla, og 46. gr. sömu laga sem á við um vanheimild og vísar til
ákvæða um galla. Aðalákvæðin um afslátt í lögum um lausafjárkaup eru í
30. og 38. gr. sem eiga við um galla, en líkt og í lögum um fasteignakaup
er í ákvæði 41. gr., sem fjallar um vanheimild, vísað til reglna um galla.
Ennfremur er kveðið á um afslátt í 37. gr. laganna, sem varðar afslátt og
riftun þegar ekki verður af úrbótum eða nýrri afhendingu.

Úrræðið er hvorki nýtt í fasteignakaupum eða lausafjárkaupum, og
skilyrði beitingar þess hafa ekki breyst með tilkomu nýrra lagabálka á þessu
sviði. Hins vegar er að finna nýja reiknireglu í 2. mgr. 41. gr. laga um
fasteignakaup sem segja má að festi í lög framkvæmd dómstóla á þessu
úrræði, það er heimild til að reikna afslátt í samræmi við kostnað af því
að bæta úr galla, að teknu tilliti til verðmætisaukningar eignar af
viðgerðum miðað við það sem samið var um milli aðila.33 Eins og áður,
sbr. 1. mgr. 42. gr. eldri kaupalaga sem beitt var fyrir lögjöfnun eða sem
meginreglu á sviði fasteignakaupa, er að öðru leyti gert ráð fyrir að afslátt-
ur sé ákveðinn að tiltölu, það er að segja sem hlutfallslega, þannig að hafi
galli rýrt verðmæti eignar um 10% miðað við markaðsverð eignarinnar á
afhendingartíma, verði dæmdur 10% afsláttur af eiginlegu kaupverði
hennar. Að öðru leyti varða þær breytingar sem verða með tilkomu nýrra
laga um fasteignakaup þrengingu þá sem má segja að hafi orðið á gallahug-
takinu í íslenskum rétti, sbr. síðari málsl. 18. gr., sem fellur utan marka
umfjöllunar í þessari grein.

Í lögum um lausafjárkaup, 38. gr., er efnislega haldið fast við reglur eldri
kaupalaga um afslátt, sbr. 1. mgr. 42. gr. og 1. mgr. 43. gr. þeirra laga, að
öðru leyti en að tekið af skarið um að miða skuli ákvörðun á verðmæti við
afhendingartíma söluhlutar, og er því ekki ástæða til frekari umfjöllunar um
afslátt í þessari grein.

33 Sjá um þetta atriði ítarlega umfjöllun í bók Viðars Más Matthíassonar, Fasteignakaup
– helztu réttarreglur, 1997. Nefna má athyglisverðan sænskan dóm, NJA 1998, bls. 792,
sem varðar útreikning á afslætti í fasteignakaupum og þær sönnunarkröfur sem gerðar
eru til að sýnt sé fram á markaðsverð, en verði slíkt ekki leitt í ljós er afsláttur dæmdur
að álitum. Málið fjallaði um afsláttarkröfu vegna galla á húsnæði í Tåby sem háð var
búseturétti. Krafist var afsláttar að fjárhæð u.þ.b. sænskar krónur 60.000 sem byggðist
á verðrýrnun og voru útreikningar miðaðir við það markaðsverð sem stefnendur töldu
sig geta sýnt fram á. Stefnendur, eigendur búseturéttar, létu þess getið að úrbætur hefðu
kostað þá u.þ.b. sænskar krónur 35.000 og að með þeim úrbótum hefðu átt sér endur-
bætur á ástandi húsnæðisins frá því sem áður var. Ekkert lá fyrir um eiginlegan kostn-
að eiganda af viðgerðum. Niðurstaða Högsta domstolen var að dæma afslátt að álitum
að fjárhæð u.þ.b. sænskar krónur 30.000 sem tók mið af kostnaði stefnenda vegna
gallans.
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VI. Krafa um efndir in natura.

6.1. Almennt.
Krafa kaupanda og seljanda um efndir kaupsamnings er vanefndaúrræði,

þó skylda beggja aðila til að efna samningsskuldbindingar sé að sjálfsögðu
fyrir hendi þar til réttmætar ástæður fella þá skyldu niður eða fresta henni.
Þrátt fyrir að um vanefndaúrræði sé að ræða, er megintilgangur ákvæða um
úrræðið í lögum um lausafjárkaup og lögum um fasteignakaup að mæla fyrir
um við hvaða aðstæður krafa um efndir in natura getur ekki náð fram að
ganga, það er á meðan hindrun stendur efndum í vegi. Hafa ber í huga í
því sambandi að þó krafa um efndir nái ekki fram að ganga, kemur það ekki
í veg fyrir að aðili geti beitt öðrum vanefndaúrræðum, enda hefur í sjálfu
sér orðið vanefnd, þó tiltekið úrræði sé ekki tækt.

Í eldri kaupalögum var að finna tiltekna heimild kaupanda til að heimta
söluhlut í 21. gr. þegar um drátt af hálfu seljanda var að ræða, en ekki var
fjallað um sérstakar takmarkanir á þessum rétti í lögunum sjálfum. Fyrir gildis-
töku laga um fasteignakaup var litið svo á að krafa um efndir ætti við þegar
um afhendingardrátt var ræða, sbr. til dæmis Hrd. 1985:671 og fyrrnefnd 21.
gr. eldri kaupalaga, en sú meginregla var oftast talin eiga við í fasteignakaupa-
rétti. Í eldri kaupalögum var í 1. mgr. 28. gr. kveðið á um rétt seljanda til að
halda kaupið upp á kaupanda sem dró að efna, en ekki var kveðið á um
sérstakar takmarkanir á þeim rétti.

6.2. Krafa kaupanda um efndir in natura.
Hvað kaupanda varðar er nú fjallað um kröfu hans um efndir in natura

í 30. og 31. gr. laga um fasteignakaup, vegna afhendingardráttar og dráttar á
efndum aukaskyldna, og í 22. og 23. gr. laga um lausafjárkaup, vegna greiðslu-
dráttar seljanda og dráttar á efndum aukaskyldna.34 Það er skilyrði þess að
úrræðinu verði beitt að það sé á valdi seljanda að bæta úr, með öðrum orðum

34 Það er sérstakt athugunarefni, sem ekki er ráðrúm til að svara hér, hvort þær breyt-
ingar sem verða með ákvæðum laga um fasteignakaup leiði til þess að erfiðara verði
fyrir kaupendur að fara fram á útburðargerð án undangengis dóms þegar fasteign er
ekki afhent samkvæmt 12. kafla laga um aðfarargerðir, nr. 90/1989, með síðari
breytingum. Sem dæmi um útburðarmál af því tagi má nefna dóm Hæstaréttar í máli
nr. 23/2001, en dómurinn var kveðinn upp 9. febrúar 2001. Benda má á ummæli Thor
Falkanger, bls. 338, þar sem hann segir um kröfu kaupanda í fasteignakaupum um efndir
in natura, að reynist það nauðsynlegt, geti kaupandi aflað sér dóms um að seljandi skuli
efna in natura, og sé dómi ekki hlítt „…kann det bli tale om tvangsfullbyrdelse av
denne…“  Ekki er að finna frekari skýringar að þessu leyti hjá höfundi.
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að hann ráði við að efna, og að efndir muni ekki leiða til slíks óhagræðis eða
kostnaðar fyrir hann að það sé í verulegu ósamræmi við hagsmuni kaupanda
af því að fá réttar efndir.

Með fyrra skilyrðinu er niðurfall eða frestun efndaskyldu ekki bundin
við ómöguleika á efndum, sbr. impossibilium nulla est obligatio. Hér dugar að
sú hindrun sem er fyrir hendi sé þannig að seljandi geti ekki yfirunnið hana
án mjög verulegra erfiðleika eða getur það ekki innan eðlilegs tíma.35 Líta
þarf til þess hvers seljandi mátti gera ráð fyrir þegar kaupsamningur var
gerður.

Hindrunin hefur sömu áhrif á rétt kaupanda til efnda hvort sem hún
er seljanda að kenna eða ekki, og ástæður hindrana skipta ekki máli þegar
kemur að þessu vanefndaúrræði.36 Því er munur á hindrun sem leiðir til
niðurfellingar eða frestunar á efndaskyldu og hindrun sem fellir niður
skaðabótaábyrgð seljanda og fjallað er um framar í riti þessu. Rétt er að
geta þess að ef erfiðleikar seljanda stafa af fjárskorti hans er alla jafna ekki
um að ræða efndahindrun samkvæmt framangreindu.

Þegar metið er hvort hindrun sé þess eðlis að hún afsaki vanefndir þarf
að líta til þess hvers seljandi mátti gera ráð fyrir þegar kaupsamningur var
gerður. Hvers konar skyldur seljandi ber ræður mestu um hvað telst til
efndahindrana, en því afmarkaðri og sérgreindari sem þær eru, því meiri
líkur eru á afsakanlegri efndahindrun.37 Hins vegar má líta svo á að
efndakrafa geti náð fram að ganga ef unnt er að efna samningsskuldbind-
ingar með hliðstæðri vöru og samningur kveður á um, sem þó uppfyllir
ekki fullkomlega lýsingu í samningi.38

Síðara skilyrði þess að efndakrafa nái fram að ganga er sem fyrr segir
að efndir muni ekki leiða til slíks óhagræðis eða kostnaðar fyrir seljanda
að það sé í verulegu ósamræmi við hagsmuni kaupanda af því að fá réttar
efndir. Þetta skilyrði er ekki nýtt af nálinni í kauparétti, og gildir alveg sjálf-
stætt frá hinu fyrra. Í sjálfu sér getur verið nægilegt til að seljandi losni
undan efndaskyldu að kostnaður eða óhagræði sé úr hófi, en jafnvel þó
slíkt komi ekki til, getur hann orðið undanþeginn ábyrgð vegna verulegs
ósamræmis hagsmuna kaupanda af efndum og óhagræðis og kostnaðar
seljanda af því að efna.39 Í heild þarf að vega og meta saman annars vegar

35 Alþingistíðindi 2001-2002-A, bls. 1470.
36 Alþingistíðindi 1999-2000-A, bls. 846.
37 Alþingistíðindi 1999-2000-A, bls. 846.
38 Hellner, Jan og Ramberg, Jan. Bls. 131.
39 Alþingistíðindi 1999-2000-A, bls. 847.



193Yfirlit yfir önnur ný og breytt vanefndaúrræði

erfiðleika seljanda við efndir, þegar um það er að ræða, og hagsmuni
kaupanda af því að fá samning efndan eftir efni sínu.40

Til að skilyrðið eigi við þurfa að koma til breytingar á aðstæðum eftir
að kaup voru gerð sem valda misræmi á hagsmunum aðila.41 Ef samningur
tekur til vöru sem háð er verðsveiflum umfram almennar verðlagsbreyting-
ar, verður seljandi að sætta sig við einhverjar verðhækkanir í sínum
innkaupum, án þess að það hafi áhrif á hans efndaskyldu.42  Hækki verð
vöru mjög mikið umfram það sem gera mátti ráð fyrir við samningsgerð,
kann að vera að seljandi yrði talinn laus undan því að efna in natura. Á
það augljóslega við ef uppfyllt eru skilyrði þess að seljandi losni undan
skaðabótaskyldu vegna vanefnda.43 Mörkin áður en slíkt verður samþykkt
liggja þó mjög hátt, enda verður að telja að í opnu nútíma-markaðsþjóð-
félagi megi í raun reikna með skyndilegum og sérstökum verðhækkunum.44

Hins vegar má jafnframt telja að skoða megi hvort það yrði mun dýrara
fyrir seljanda að efna en að greiða kaupanda bætur sem samsvara hags-
munum hans af efndum, og fella efndaskyldu seljanda niður í slíkum
tilvikum45. Þessi fullyrðing á sér stoð í gömlum dönskum dómi, Ufr
1930.198 (VL), sem varðar fasteignakaup. Seljandi hafði ábyrgst að um-
ferðarréttur væri yfir lóð, en hin selda eign stóð á svæði fyrir aftan um-
rædda lóð. Umferðarréttur reyndist ekki vera fyrir hendi, og krafði kaup-
andi aðalega að samningur yrði efndur in natura, en til vara að hann fengi
greiddar skaðabætur að fjárhæð danskar krónur 6000. Hins vegar hefði
seljandi ekki geta tryggt umferðarréttinn nema kaupa þá lóð sem um-
ferðarréttur átti að vera yfir samkvæmt samningnum. Því var hafnað að
leggja þá byrði á seljanda að kaupa lóðina og voru kaupanda dæmdar
skaðabætur að fjárhæð danskar krónur 2000.

Í 2. mgr. 23. gr. laga um lausafjárkaup segir að ef úr vandkvæðum leysist
innan hæfilegs tíma geti kaupandi krafist efnda, en skilyrði þess er að efndir

40 Hellner, Jan og Ramberg, Jan. Bls. 131.
41 Bergem, John Egil og Rognlien, Stein. Bls. 131.
42 Alþingistíðindi 1999-2000-A, bls. 847.
43 Lookofsky, Joseph. 2002. Bls. 128. Sjá einnig bls. 161 um skaðabætur þegar seljandi

efnir ekki sökum verðhækkana í innkaupum hans.
44 Lookofsky, Joseph. 2002. Bls. 161. Joseph Lookofsky telur að þessi sama afstaða í

bandarískum rétti hafi verið staðfest eftir atburðina sem urðu þar í landi þann 11.
september 2001. Sjá hins vegar Bergem, John Egil og Rognlien, Stein, bls. 135, sem
nefna „…råvareboikott på linje med oljeboikotten i 1973 og med extrem prisstigning
etter at boikotten oppheves…“ sem dæmi um aðstæður falla myndu undir 2. mgr. 23.
gr. laga um lausafjárkaup.

45 Lookofsky, Joseph. 2002. Bls. 128-129 
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verði ekki, miðað við þann tíma sem liðinn er, mun örðugri eða leiði til
annars eðlis en þess sem seljandi gat vænst eða að öðru leyti ósanngjarnt
að krefjast efnda. Hér er undirskilið að efndaskylda seljanda vakni ekki upp
ef hindrun hefur verið fyrir hendi um langt skeið. Skiptir ekki máli í því
sambandi þó krafa um efndir in natura hefði ekki för með sér að stöðu
seljanda yrði íþyngt svo sem lýst er í 1. mgr. 23. gr.46 Hvernig hæfilegur
tími er ákveðinn í þessu tilliti fer hins vegar eftir því hvers eðlis greiðslan
er og hagsmunir kaupanda af því að fá efnt.47 Hæfilegur tími í þessum
skilningi getur bæði verið lengri og skemmri tími en tilkynningarfrestur
samkvæmt 1. mgr. 37. gr. laga um lausafjárkaup, svo dæmi sé tekið.48

Fyrningarreglur myndu hins vegar að öllum líkindum setja endimörk hæfi-
legs tíma.49 Það hvort efndir verði örðugri, annars eðlis, eða ósanngjarnt
yrði að krefjast efnda, felur í sér þrjú aðskilin skilyrði sem komast þarf fram
hjá áður en unnt er að fallast á efndakröfu við þessar aðstæður. Hvað
ósanngirnismælikvarðann varðar má telja að hér yrði litið til svipaðra atriða
og þegar ósanngirni er metinn eftir 36. gr. laga um samningsgerð, umboð
og ógilda löggerninga, nr. 7/1936, með síðari breytingum.50

6.3. Krafa seljanda um efndir in natura.
Hvað seljanda varðar er að finna meginreglu um kröfu hans um efndir

vegna vanefnda kaupanda í 1. mgr. 49. gr. og 50. gr. laga um fasteignakaup
og 1. mgr. 51. gr. og 1. mgr. 52. gr. laga um lausafjárkaup. Réttur hans til
að krefjast efnda eftir þessum ákvæðum á ekki við þegar greiðsla kaup-
anda fer ekki fram vegna stöðvunar í greiðslumiðlun banka eða lánastofn-
ana, eða af öðrum ástæðum sem kaupandi fær alls ekki ráðið við („vegna
annarra atvika sem kaupandi getur hvorki stjórnað eða yfirunnið“ í 1. mgr.
52. gr. laga um lausafjárkaup, sem ekki virðist vera ástæða til að skýra öðru
vísi en framangreint orðalaga laga um fasteignakaup).

Líkt og gildir um ábyrgð seljanda, felur framangreint í sér stjórn-
unarábyrgð kaupanda. Stjórnunarábyrgð kaupanda er strangari en ábyrgð
seljanda, enda hefðbundið í kröfurétti að strangari mælikvarði sé lagður á
vanefndir fjárgreiðslna en annars konar greiðslna. Regla 1. mgr. 52. gr. laga
um lausafjárkaup er bundin við greiðslu kaupverðs. Hvað aðrar skyldur
kaupanda varðar þá vísar 2. mgr. 50. gr. laga um fasteignakaup sérstaklega

46 Krüger, Kai. Bls. 382.
47 Alþingistíðindi 1999-2000-A, bls. 848.
48 Bergem, John Egil og Rognlien, Stein. Bls. 134.
49 Bergem, John Egil og Rognlien, Stein. Bls. 135.
50 Krüger, Kai. Bls. 383.
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til þess að um vanefndir á efndum þeirra gildi ákvæði 31. gr. laganna eftir
því sem við getur átt, en það ákvæði mælir fyrir um heimildir kaupanda til
að setja fram kröfu um efndir in natura, eins og fram kemur hér að ofan.
Hafa ber þó í huga að strangari kröfur verða gerðar til kaupanda að þessu
leyti, eins og leiðir af ólíku eðli skyldna kaupanda og seljanda.51 Ekki er
að finna sambærilega reglu í lögum um lausafjárkaup.

Rétt er að geta tveggja sérreglna í lögum um lausafjárkaup. Í 2. mgr. 52.
gr. laganna er kveðið á um undanþágu frá rétti seljanda til að krefjast efnda
þegar hlutur sem sérstaklega skal útbúa fyrir kaupanda er afpantaður, að
uppfylltum þeim skilyrðum sem þar koma fram. Afpöntun getur átt sér stað
allt þar til afhending fer fram.52 Hafi afpöntun valdið seljanda tjóni á hann
rétt til skaðabóta úr hendi kaupanda, eins og fram kemur í ákvæðinu. Þá
gildir samkvæmt a. lið 50. gr. laga um lausafjárkaup að kaupanda er skylt
að stuðla að því að seljandi geti efnt kaupin, en í 53. gr. sömu laga er kveðið
á um að um rétt seljanda til að krefjast efnda á þeirri skyldu kaupanda gildi
ákvæði fyrrnefndrar 23. gr., eftir því sem við á. Atbeini kaupanda að efnd-
um seljanda getur verið nauðsynlegur til að seljandi geti uppfyllt skyldur
sínar og er rétt að hafa það í huga við hagsmunamat samkvæmt 1. mgr.
23. gr. laga um lausafjárkaup.53

VII. Stöðvunarréttur.

7.1. Almennt.
Stöðvunarréttur er réttur til að halda eftir greiðslu samkvæmt kaup-

samningi. Réttinum er unnt að beita þegar gagnaðili þess sem beitir stöðvu-
narrétti hefur vanefnt samning, og fellur rétturinn niður ef gagnaðili bætir
úr vanefnd sinni. Þannig er um svonefnt bráðabirgðaúrræði að ræða.
Úrræðið þjónar þeim tilgangi að þvinga þann sem vanefnir til réttra efnda,
sem og að tryggja hagsmuni þess sem beitir úrræðinu.

Þegar fjárgreiðslu er haldið eftir er einungis heimilt að halda eftir
greiðslu sem er í eðlilegu samræmi við þá fjárhæð sem telja verður að sá
sem beitir stöðvunarrétti eigi rétt á úr hendi gagnaðila síns. Sá sem beitir

51 Alþingistíðindi 2000-2001-A, bls. 1483.
52 Alþingistíðindi 1999-2000-A, bls. 894.
53 Bergem, John Egil og Rognlien, Stein. Bls. 304.
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stöðvunarrétti gerir það á eigin áhættu, sbr. error iuris semper nocet, og verði
niðurstaða skoðunar málsins sú að ekki hafi verið réttmætt að beita
stöðvunarrétti hefur samningurinn verið vanefndur af þeim sem beitti
stöðvunarréttinum. Ef skilyrði þess að beita stöðvunarrétti eru fyrir hendi
hefur sá sem stöðvunarrétti beitti hins vegar ekki vanefnt samninginn, og
á gagnaðili hans því ekki rétt á greiðslu skaðabóta eða dráttarvaxta af þeirri
fjárhæð sem haldið var eftir.54 Sé of hárri fjárgreiðslu haldið eftir, ber
mismunurinn á milli réttmætrar fjárhæðar og þeirrar fjárhæðar sem haldið
var eftir dráttarvexti fram að greiðsludegi, sbr. ákvæði laga um vexti og
verðtryggingu nr. 38/2001. Ekki skiptir máli við beitingu stöðvunarréttar
hvort sá sem vanefndi samninginn hafi gert það með saknæmum hætti eða
ekki.55 

Stöðvunarréttur leiðir oft til skuldajöfnunar, það er skuldajöfnun
kaupanda á kröfu hans til afsláttar eða skaðabóta við kröfu seljanda um
greiðslu kaupverðs. Skilyrði skuldajafnaðar þurfa hins vegar ekki að vera
fyrir hendi þegar stöðvunarrétti er beitt.56 Þá þarf skuldajöfnuður alls ekki
að fylgja í kjölfar þess að stöðvunarrétti er beitt, svo sem ef kaupandi riftir
kaupsamningi og hefur haldið öllum greiðslum eftir. Í slíkum tilfellum fellur
skylda kaupanda til greiðslu niður og þar sem greiðsla hefur aldrei farið
fram fer engin skuldajöfnun fram, hvort sem seljandi á kröfu um skaða-
bætur eða ekki.

Í eldri kaupalögum, 14. gr., var kveðið á um að ef enginn frestur hefði
verið veittur af hendi hvorugs aðila, þá væri seljandi ekki skyldur til að láta
af hendi seldan hlut, nema kaupverðið væri samtímis greitt, enda væri
kaupandi ekki skyldur til að greiða kaupverðið nema hann fengi samstundis
hlutinn til umráða. Ákvæðið veitti þannig heimild til að halda eftir eigin
greiðslu ef gagngreiðsla var ekki innt af hendi, en veitti hins vegar ekki
heimild til að halda eftir eigin greiðslu til að tryggja skaðabótakröfu vegna
galla eða greiðsludráttar seljanda.57 Hins vegar hefur stöðvunarrétti verið
beitt lengi á sviði fasteignakaupa, meðal annars í slíkum tilvikum.

Nokkur óvissa hefur gilt um úrræðið í íslenskum rétti, ekki síst þar sem
afstaða sú sem birtist í dómum Hæstaréttar hefur verið á skjön við afstöðu
fræðimanna. Í bók sinni, Fasteignakauparéttur – helztu réttarreglur, gerir
Viðar Már Matthíasson ítarlega grein fyrir dómum Hæstaréttar sem varða

54 Alþingistíðindi 1999-2000-A, bls. 884.
55 Alþingistíðindi 2001-2002-A, bls. 1485.
56 Krüger, Kai. Bls. 399.
57 Alþingistíðindi 1999-2000-A, bls. 883.
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stöðvunarrétt og í hverju ágallar á framkvæmd Hæstaréttar felast, og er ekki
ástæða til að endurtaka þá umfjöllun hér.58 Þó skal því bætt við hér að telja
verður að mikið innbyrðis misræmi sé í niðurstöðum dóma Hæstaréttar
sem varða stöðvunarrétt, sem var sérstaklega til þess fallið að valda óör-
yggi um beitingu úrræðisins, það er fram að gildistöku laga um lausa-
fjárkaup og laga um fasteignakaup.

Í mörgum tilvikum hefur afstaða Hæstaréttar í raun verið sú að kaup-
andi megi ekki megi beita úrræðinu nema fyrir liggi mat dómkvadds mats-
manns á galla, sem liggur til grundvallar beitingu réttarins. Hefur Hæstiréttur
þá dæmt kaupendur til greiðslu dráttarvaxta af þeirri fjárhæð sem haldið var
eftir þar til slíkt mat lá fyrir, sbr. til dæmis Hrd. 1994:2057 og Hrd. 1996:1236.
Þessi afstaða hefur þó ekki alltaf birst í dómum Hæstaréttar. Má sérstak-
lega benda á þrjá dóma frá síðustu árum sem vekja athygli í þessu sambandi,
það er Hrd. í máli nr. 138/2000, kveðinn upp 5. október 2000, þar sem engir
dráttarvextir voru dæmdir, og svo Hrd. í máli nr. 220/1999, kveðinn upp 25.
nóvember 1999 og Hrd. í máli nr. 76/2000, kveðinn upp 23. nóvember 2000,
en í báðum síðarnefndu málunum voru dráttarvextir dæmdir þar til kaup-
endur höfðuðu gagnsök um fjárkröfur sínar vegna galla. Í báðum síðar-
greindu tilvikunum lá matsgerð fyrir mörgum mánuðum áður en gagnsök
var höfðuð, í öðru tilvikinu rúmlega 10 mánuðum áður og í hinu rúmlega 8
mánuðum. Vakin er sérstök athygli á því að dómur í því máli þar sem engir
dráttarvextir voru ákveðnir var kveðinn upp á milli hinna tveggja. Í því
sambandi skal þess getið að tveir dómara Hæstaréttar sem sátu í máli nr.
138/2000, þar sem engir dráttarvextir voru kveðnir upp, sátu í hinum tveimur
málunum, annar í máli nr. 220/1999 og hinn í máli nr. 76/2000.

Í ljósi framangreinds skjóta skökku við orð Hæstaréttar í forsendum
að niðurstöðu dóms í máli nr. 391/2001, sem kveðinn var upp 6. júní 2002.
Dómur í málinu var skipaður þremur dómurum sem allir sátu í málum nr.
220/1999 og 76/2000, þar sem dráttarvextir voru dæmdir fram að höfðun
gagnsakar, það er tveir sem sátu í máli nr. 76/2000 og einn í máli nr.
220/1999. Í þessu tiltekna máli var staðfest niðurstaða héraðsdóms í
málinu um að dæma kaupendur til að greiða dráttarvexti af heildarfjárhæð
þess sem haldið var eftir, þar til yfirmat lá fyrir. Orðrétt segir í niðurstöðu
Hæstaréttar:

58 Sjá einnig Kai Krüger, bls. 398-400, sem lýsir stöðvunarrétti almennt með sambæri-
legum hætti og Viðar Már Matthíasson. Þá er vert að benda á í þessu sambandi Rt.
1997:70, sem reifaður er á bls. 524-525 í framangreindu riti Kai Krüger.
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Þessi niðurstaða héraðsdóms um dráttarvexti er í samræmi við
niðurstöðu Hæstaréttar í sambærilegum málum, sem hefur margsinnis
verið ítrekuð í dómum á undangengnum áratug. Eru ekki efni til að
víkja í máli þessu frá þeirri framkvæmd, enda hafði ákvæði síðari
málsliðar 7. gr. laga nr. 38/2001 ekki tekið gildi á þeim tíma, sem hér
skiptir máli.

Eins og ljóst má vera af framangreindu stenst sú fullyrðing sem hér
kemur fram ekki. Þá vekur athygli að Hæstiréttur hafi vísað með þessum
hætti til 7. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001. Í ákvæðinu segir
að ef atvik sem varða kröfuhafa og skuldara verður ekki um kennt valda
því að greiðsla fer ekki fram skal ekki reikna dráttarvexti þann tíma sem
greiðsludráttur verður af þessum sökum. Þá segir að sama eigi við ef
greiðsla fer ekki fram vegna þess að skuldari neytir vanefndaúrræða gagn-
vart kröfuhafa eða heldur af öðrum lögmætum ástæðum eftir greiðslu eða
hluta hennar.

Erfitt er að sjá hvers vegna Hæstiréttur gefur með þessum hætti í skyn
að hann muni breyta framkvæmd sinni vegna mála sem framangreint
ákvæði laga um vaxta og verðtryggingu gildir um, enda hefur ákvæðið ekki
áhrif á hvort aðila er heimilt samkvæmt reglum kauparéttar að halda eftir
greiðslu sinni eða ekki þegar stöðvunarrétti er beitt. Er rökrænna að líta
svo á að sé aðili í rétti þegar hann beiti stöðvunarétti sé honum ekki skylt
að greiða dráttarvexti, en skorti hann heimildir til þess hafi hann vanefnt
skyldu sína og beri því að greiða dráttarvexti, en ekki öfugt, það er að þegar
lög um vexti og verðtryggingu undanþiggi aðila frá greiðslu dráttarvaxta
sé honum heimilt að beita stöðvunarrétti sér að vítalausu.

7.2. Stöðvunarréttur kaupanda.
Bæði lög um lausafjárkaup og lög um fasteignakaup hafa að geyma

sérstök ákvæði um stöðvunarrétt kaupanda og seljanda. Er vert að gæta
sérstaklega að því með hvaða hætti Hæstiréttur kemur til með að skýra þessi
ákvæði með hliðsjón af framangreindu. Ákvæði 35. gr. laga um
fasteignakaup kveður á um að hafi kaupandi réttmæta kröfu vegna
afhendingardráttar geti hann á eigin áhættu haldið eftir svo miklu af
kaupverði sem nægir til að tryggja greiðslu hennar.

Sú fjárhæð sem kaupanda er heimilt að halda eftir nær ekki einungis til
hinnar upphaflegu kröfu, heldur einnig til vaxta á hana og kostnaðar sem
hann hefur orðið að bera.59 Ekki verða gerðar mjög strangar kröfur til

59 Alþingistíðindi 2001-2002-A, bls. 1474.
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kaupanda í þessu efni, haldi hann sig innan eðlilegra marka, enda eru
hagsmunir seljanda tryggðir að því leyti að hann á rétt á dráttarvöxtum af
því sem umfram er, sbr. lög um vexti og verðtryggingu.60 Engu máli skipt-
ir um ábyrgð kaupanda að þessu leyti þó hann geri afsakanleg mistök, hann
ber engu að síður ábyrgð á því að beita stöðvunarrétti ranglega, hvort sem
hann átti ekki rétt á að beita stöðvunarrétti eða hélt of miklu eftir.61

Þegar kemur að því að meta hvort krafa kaupanda er réttmæt, og í
framhaldi ákvörðun hans um að beita stöðvunarrétti, verður að gera kröfu
um að hann hafi einhvers konar mat á fjárhæð og grundvelli kröfu, en ekki
er gerð krafa um mat dómkvaddra matsmanna í þessu sambandi.62  Leiki
hins vegar vafi á kröfunni, leikur eðlilega vafi á því hvort kaupanda er heim-
ilt að beita stöðvunarréttinum, en slíkt á þó ekki sjálfkrafa að koma í veg
fyrir að heimilt sé að beita stöðvunarétti.63

Framangreindar athugasemdir eiga þó betur við þegar um galla er að
ræða, en afhendingardrátt, a.m.k. þegar kemur að fasteignakaupum og
þegar um einn einstakan söluhlut er að ræða, sbr. neðangreinda umfjöllun
um beitingu stöðvunarréttar í tilefni galla. Þegar um afhendingardrátt er
að ræða er nærtækast að ætla að krafa kaupanda vegna afhendingardráttar
sé krafa um skaðabætur vegna þess tjóns sem kaupandi hefur orðið fyrir
vegna afhendingardráttar seljanda. Til að mynda mætti hugsa sér að kaup-
andi fasteignar hafi orðið að leigja sér annað húsnæði á meðan hann beið
eftir að fasteign yrði afhent. Í slíku tilfelli kann þó að vera eðlilegra og raun-
hæfara úrræði að kaupandi haldi öllum greiðslum eftir, það er öðrum en
þeim sem gjaldféllu áður en að umsömdum afhendingartíma kom, á grund-
velli meginreglu kröfuréttar um að hönd selji hendi.

Í 44. gr. laga um fasteignakaup er að finna samskonar reglu og í 35. gr.
laganna, sem tekur til galla og annarra vanefnda seljanda, eftir því sem við
getur átt, sbr. 37. gr. laganna. Þá er samskonar reglu að finna í 30. og 42.
gr. laga um lausafjárkaup vegna galla og annarra ágalla á efndum seljanda,
eftir því sem við getur átt. Reglur laga um fasteignakaup og laga um

60 Alþingistíðindi 2001-2002-A, bls. 1474.
61 Hellner, Jan og Ramberg, Jan. Bls. 266.
62 Alþingistíðindi 2001-2002-A, bls. 1474.
63 Sjá um þetta atriði Rt. 1997:70, sem reifaður er af Kai Krüger á bls. 524-525. Í athuga-

semdum með frumvarpi til laga um lausafjárkaup segir á bls. 884 að stundum kunni að
vera óljóst eða umdeilt hvort kaupandi eigi tiltekna vanefndakröfu og að slíkt geti valdið
vafa um hvort heimilt sé að beita þessu ákvæði. Ekki verður fallist á að þótt krafa sé
umdeild geti það haft áhrif í þessu sambandi, enda alla jafna óþarfi að beita stöðvunar-
rétti ef aðilar eru sammála um kröfuna. Væri enginn tilgangur með því að mæla fyrir um
úrræðið ef deila aðila um réttmæti kröfunnar ætti að hafa áhrif í þessu sambandi.
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lausafjárkaup eiga að þessu leyti til einnig við um vanheimild, og annan rétt
þriðja manns yfir söluhlut í lausafjárkaupum, sbr. fyrri umfjöllun.

Það leiðir af eðli vanefndarinnar að í flestum tilvikum verður að gera
strangari kröfur til kaupanda þegar hann beitir stöðvunarrétti vegna galla,
en þegar um afhendingardrátt er að ræða. Nokkra kunnáttu þarf til að geta
metið hvort um galla er að ræða eða ekki, sem og til að átta sig á því hver
muni vera kostnaður af því að gera við hann, eða, eftir atvikum, hver
verðmætisrýrnun er vegna hans. Sé tekið ofangreint dæmi um tjón vegna
afhendingardráttar, það er útgjöld vegna leigu á öðru húsnæði, má ljóst vera
að þessum tvenns konar kringumstæðum er ekki hægt að líkja saman. Ekki
er unnt að ganga svo langt að gera afdráttarlausa kröfu um að kaupandi
leiti eftir áliti sérfræðings áður en hann beitir stöðvunarrétti, enda kann að
vera á valdi bæði kaupanda og annarra að meta hvort um galla er að ræða
og um hvaða fjárhæðir er að tefla. Má til að mynda ímynda sér að fólk sem
staðið hefur sjálft í húsbyggingum geti áttað sig á þessum atriðum og lagt
fram fullnægjandi gögn máli sínu til stuðnings, svo sem staðfestingu
verslana á kaupverði þess sem þarf til að bæta úr augljósum galla, tilboð
iðnaðarmanna í verkið o.s.frv. Í ýmsum tilvikum getur þó þurft
sérfræðikunnáttu til að meta galla, og verður ekki hægt að gefa algilda reglu
um það í hvaða tilvikum gera verður kröfu um slíkt. Leiti kaupandi til
sérfræðings er hins vegar ljóst að stöðvunaréttur hans getur meðal annars
tekið til kostnaðar kaupanda af slíku.64

7.3. Stöðvunarréttur seljanda.
Í 53. gr. laga um fasteignakaup segir að hafi seljandi ekki veitt kaup-

anda greiðslufrest eða frest á efndum annarra skyldna er hann hvorki skyld-
ur til að afhenda fasteign né gefa út afsal nema kaupandi efni skyldur sínar
samkvæmt samningi. Af 49. gr. leiðir að framangreint ákvæði 53. gr. á við
vegna greiðsludráttar og sem og vegna dráttar á efndum annarra skyldna
kaupanda. Í 1. mgr. 10. gr. laga um lausafjárkaup segir að ef seljandi hefur
ekki veitt lán eða greiðslufrest sé hann ekki skyldur til að afhenda hlutinn,
framselja skjöl eða á annan hátt að yfirfæra ráðstöfunarrétt yfir hlutnum,
nema því aðeins að kaupverðið sé greitt samtímis. Af 51. gr. laganna leiðir
að ákvæðið á við greiðsludrátt og vanefndir á öðrum skyldum kaupanda.
Í ákvæðunum birtist fyrrnefnd meginregla kröfuréttar um að hönd selji
hendi, og samsvarar hún í meginatriðum 14. gr. eldri kaupalaga, en megin-
reglan birtist einnig í 16. og 71. gr. þeirra laga. Í 2. mgr. 10. gr. laga um

64 Alþingistíðindi 2001-2002-A, bls. 1479.
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lausafjárkaup er að finna sérstaka reglu sem varðar sendingarkaup, en
samkvæmt ákvæðinu getur seljandi ekki látið það hjá líða að senda hlutinn,
en getur hins vegar komið í veg fyrir að kaupandi fá umráð yfir honum
þar til kaupverð er greitt. Undir slíkar ráðstafanir falla til dæmis upplýs-
ingatæknilausnir.65

Líkt og gildir þegar kaupandi beitir stöðvunarrétti, beitir seljandi honum
á eigin áhættu, og gangi hann of langt hefur hann mögulega sjálfur vanefnt
samninginn.66 Hins vegar er úrræðið mun einfaldara í framkvæmd þegar
því er beitt af hálfu seljanda, og minni áhætta á því að seljandi gangi of
langt, eigi hann rétt á að beita stöðvunarrétti á annað borð, enda sjaldnar
sem hann getur haldið eftir hluta af greiðslu sinni.67

Sérstakt athugunarefni er að hvaða tímamarki seljanda í lausa-
fjárkaupum er heimilt að beita stöðvunarrétti sínum, sérstaklega með tillit
til kröfuhafa kaupanda. Skal þess eins getið hér að í norskum rétti, sem
bæði lög um lausafjárkaup og lög um fasteignakaup eru byggð á, er litið
svo á að stöðva megi greiðslu allt þar til varan er komin í eiginleg umráð
kaupanda, jafnvel þó varan hafi áður verið afhent í lagalegum skilningi.68

VIII. Lokaorð.

Rétt er að geta þess í lokin að í sjálfu sér er ekkert því til fyrirstöðu að
beita samtímis fleiri en einu vanefndaúrræði, það er að öðru leyti en leiðir
af augljósum ástæðum, svo sem að ekki verður rift kaupum og krafist
afsláttar á sama tíma. Verður að skoða í hverju tilviki fyrir sig hvort unnt
er að beita fleiri en einu úrræði vegna einnar og sömu vanefndarinnar.

Ekki hefur verið fjallað hér um alþjóðleg kaup í lögum um lausafjárkaup,
neytendakaup, eða að hvaða marki unnt er að semja sig frá þeim lögum
sem fjallað hefur verið um. Þá er rétt að benda á að í þessari grein hefur
ekki verið fjallað um ýmis atriði sem mikilvæg eru við framkvæmd van-
efndaúrræða, til að mynda tilkynningarfresti og tómlætisáhrif, svo dæmi sé
tekið, eða hvers konar greiðslur geta fallið undir stöðvunarrétt seljanda.
Ennfremur er ekki fjallað með ítarlegum hætti um hugtök eins og stjórn-
unarábyrgð og verulega vanefnd, vegna þess sem á undan fer í þessu riti

65 Krüger, Kai. Bls. 428.
66 Alþingistíðindi 2001-2002-A, bls. 1485.
67 Alþingistíðindi 2001-2002-A, bls. 1484-1485.
68 Krüger, Kai. Bls. 546.
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og aðrir fjalla um á ráðstefnunni. Við framkvæmd þeirra úrræða sem hér
er fjallað um er þó nauðsynlegt að kynna sér þessi atriði til hlítar.
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Ný lög um þjónustukaup

Hrafnkell Óskarsson

I. Inngangur.

Neytendaréttur er réttarsvið sem er í örri þróun hérlendis sem erlendis.
Umfang neytendaverndar í íslenskri löggjöf hefur farið ört vaxandi undan-
farinn áratug, m.a. fyrir tilstuðlan EES-samningsins og þróunar í norrænum
rétti. Sem dæmi má nefna löggjöf um vernd neytenda gegn villandi
auglýsingum, um húsgöngu- og fjarsölu, neytendalán, verðmerkingar og
annað slíkt. Þá má benda á, að ný lög um lausafjárkaup, nr. 50/2000, taka
í ríkari mæli mið af neytendasjónarmiðum en eldri löggjöf.

Í samræmi við þessa löggjafarþróun voru fyrstu íslensku heildarlögin
um þjónustukaup, nr. 42/2000, sett. Alkunna er að ýmsir algengir lausafjár-
munir eru nú flóknari en áður var, og þar með krefst vinna við þá meiri
sérþekkingar. Aukin tæknivæðing og sérhæfing í samfélaginu gerir það að
verkum, að kaup á ýmiss konar þjónustu fagstétta er orðinn fastur liður í
daglegu lífi neytenda. Því var orðið tímabært að setja um slík viðskipti
almennan lagaramma með sama hætti og lengi hefur gilt um lausafjárkaup,
jafnframt því sem hugað væri að sjónarmiðum um neytendavernd. Áður
var ekki til að dreifa heildstæðri löggjöf um kaup á þjónustu, en í
framkvæmd hefur verið stuðst við meginreglur samninga- og kröfuréttar
og að einhverju marki lögjöfnun frá eldri lögum um lausafjárkaup, nr.
39/1922.

Lög um þjónustukaup hafa verið sett á öðrum Norðurlöndum, að
Danmörku undanskilinni. Fela lagabálkar þessir í sér vernd til handa
neytendum, mismikla þó. Íslensku lögin um þjónustukaup eru sniðin að
norrænni fyrirmynd, og voru einkum höfð til hliðsjónar norsk lög1 og
danskt frumvarp til laga um neytendasamninga varðandi vinnu við lausafé
og fasteignir.2

1 Lov om håndverkertjenester m.m for forbrukere frá 16. júní 1989, með síðari
breytingum.

2 Sjá Betænkning nr. 1133/1988 om forbrugeraftaler om arbejder på løsøre og fast ejen-
dom (forbrugertjenester).
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II. Gildissvið.

Gildissvið laga um þjónustukaup er afmarkað í I. kafla þeirra. Í 1. mgr.
1. gr. eru taldar upp þær tegundir þjónustusamninga sem lögin gilda um:

1) Vinna við lausafjármuni. Dæmi um vinnu sem á undir þennan lið er
hvers kyns viðgerðarþjónusta.

2) Vinna við fasteignir, vinna vegna byggingarframkvæmda eða aðrar
framkvæmdir á landi. Hér undir fellur hvers konar þjónusta við
fasteignir, innan eða utan húss, hvort heldur er húsnæði í notkun eða
vinna við nýbyggingu.

3) Geymsla lausafjármuna, t.d. búslóðageymsla. Ekki er hugtaksatriði að
nein vinna sé framkvæmd í tengslum við geymsluþjónustu.

4) Ráðgjafaþjónusta sem veitt er í tengslum við vinnu við fasteignir o.þ.u.l.
skv. 2. tölulið, t.d. þjónusta arkitekta og verkfræðinga.

Hugtakið þjónusta er skilgreint í 2. mgr. 1. gr. sem það heildarframlag
seljanda sem honum ber greiðsla fyrir. Undir þjónustu geta því bæði fallið
vinnuframlag, varahlutir og annar kostnaður, s.s. akstur.

Í 2. gr. er að finna afmörkun gagnvart löggjöf um lausafjárkaup, og
byggir hún að mestu á reglum gildandi réttar um það, hvenær um er að tefla
kaupsamning eða verksamning, sbr. 2. gr. laga um lausafjárkaup. Þá er tekið
fram í 4. tölul. að lögin taki ekki til vinnu við eða geymslu á lifandi dýrum.

Lögin gilda einungis um það, sem almennt eru kölluð neytendakaup,
þ.e. kaupandi þarf að vera neytandi og sá sem selur þarf að gera það í
atvinnuskyni. Neytandahugtakið er í 3. mgr. 1. gr. afmarkað með svipuð-
um hætti og gert er í norrænni löggjöf og tilskipunum Evrópusambandsins,
þ.e. kaupandi þjónustu telst neytandi ef hann er einstaklingur og kaupin
eru ekki í atvinnuskyni eða í tengslum við starf hans. Lögin mæla fyrir um
tiltekin lágmarksréttindi neytendum til handa og er almennt ekki leyfilegt
að víkja frá þeim til óhags fyrir neytandann, sbr. 3. gr. þeirra.

III. Skyldur seljanda þjónustu – leiðbeiningarskylda –
viðbótarverk-umönnunarskylda.

Helsta skylda seljanda er að veita þjónustu sem ekki er haldin göllum,
og standa skil á henni á réttum tíma.

Varðandi fyrra atriðið er í 9. gr. laganna að finna skilgreiningu á því
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hvenær seld þjónusta telst gölluð, en jafnframt eru í II. kafla almenn ákvæði
um það, hvaða kröfur þjónusta á að uppfylla.

Samkvæmt 1. málslið 1. mgr. 4. gr. skal þjónusta, er fellur undir ákvæði
laganna, ávallt vera byggð á fagþekkingu og vera í samræmi við góða
viðskiptahætti sem tíðkast hverju sinni. Krafan um fagþekkingu er vísiregla,
sem verður að túlka með hliðsjón af því sem tíðkanlegt er í því fagi sem
um er að tefla hverju sinni, og aðstæðum að öðru leyti. Áskilnaður um að
þjónusta sé í samræmi við góða viðskiptahætti felur á svipaðan hátt í sér
tilvísun til þess sem eðlilegt telst hverju sinni í viðkomandi starfsgrein.
Tilvísan til góðra viðskiptahátta er að finna í fleiri lögum, og má til dæmis
nefna 20. gr. samkeppnislaga, nr. 8/1993, og 55. gr. laga um vátrygginga-
starfsemi, nr. 60/1994.

Þá er í 5. gr. kveðið á um að seljandi skuli gæta þess að þjónusta sé í
samræmi við almennar reglur, staðla, reglur sem stjórnvöld setja, stjórn-
valdsákvarðanir og lög sem gilda um veitta þjónustu í þeim tilgangi að
vernda öryggi neytanda. Hér getur verið um að ræða almenn lagaboð, s.s.
byggingarreglugerð, en einnig er seljanda skylt að hlíta sértækum stjórn-
valdsákvörðunum eins og t.d. banni við notkun vöru á grundvelli V. kafla
laga um öryggi vöru og opinbera markaðsgæslu, nr. 134/1995.

Varðandi síðara atriðið, þ.e. hvenær verki telst lokið á réttum tíma, eru
ákvæði í 20. gr., sbr. það sem síðar verður rakið um afhendingardrátt.

Samkvæmt 1. mgr. 6. gr. er seljanda skylt að veita upplýsingar um hvort
fyrirhuguð kaup á þjónustu séu óhagkvæm fyrir neytandann að teknu til-
liti til kostnaðar við verkið með hliðsjón m.a. af verðgildi hlutarins. Ákvæði
þetta er sett með það í huga að neytandi er almennt í mun lakari aðstöðu
en seljandi þjónustu til að meta hagkvæmni t.d. viðgerðar á hlut. Er því
mælt fyrir um að seljandi ráðleggi neytanda um þetta í krafti fagþekkingar
sinnar. Það er þó endanlega neytandans að ákveða hvort verk skuli unnið.
Gera má ráð fyrir að neytandi þekki t.d. markaðsverð hlutar sem hann óskar
eftir viðgerð á, og á grundvelli þeirrar vitneskju og ráðlegginga seljanda
getur hann metið hvort viðgerð borgar sig.

Leiðbeiningarskylda seljanda er ekki aðeins virk áður en samið er um
kaup á þjónustu. Hún kann einnig að vakna ef í ljós kemur, eftir að verk
er hafið, að verkið reynist óhagkvæmt eða að umfang eða kostnaður verði
mun meiri en ráðgert var í upphafi. Skal seljandi þá tilkynna neytanda um
þetta, sbr. 2. mgr. 6. gr., og óska fyrirmæla hans um það, hvort haldið skuli
áfram með verkið. Ef ekki næst til neytandans er seljanda rétt að hætta
vinnu við verkið nema atvik bendi til annars, sbr. 3. mgr. 6. gr.

Önnur hlið leiðbeiningarskyldu seljanda kemur fram í 8. gr. Þar er mælt
fyrir um þá aðstöðu, þegar í ljós kemur eftir að verk er hafið, að eðlilegt
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sé að vinna önnur verk samtímis vegna tengsla þeirra við upphaflega verk-
ið. Tekið skal fram, að oftast myndi verða litið svo á að samningur almenns
efnis fæli í sér að vinna ýmis verk eftir því sem þeirra gerðist þörf. Til dæmis
myndi samningur um að stilla vél í bifreið að jafnaði fela í sér að skipt yrði
um kerti og kertaþræði ef nauðsynlegt reyndist. Ákvæði 8. gr. taka hins
vegar til þeirra tilvika, þegar slík túlkun kemur ekki til álita, en rök mæla
með því að fleiri verkþættir séu framkvæmdir en samið var um. Sem dæmi
má nefna að vél sé tekin úr bifreið vegna endurbyggingar og við það komi
í ljós, að gírkassi bifreiðarinnar þarfnist viðgerðar. Í slíku tilviki gæti borgað
sig að fjarlægja gírkassann til viðgerða í sama vinnuferlinu, en ekki myndi
hægt að líta svo á að sú vinna fælist í upphaflega samningnum um endur-
byggingu vélarinnar. Ber þá seljanda að óska eftir fyrirmælum neytanda um
það, hvort slíkt viðbótarverk skuli unnið. Ef ekki næst til neytanda eða ef
hann gefur ekki fyrirmæli innan sanngjarns frests, mælir 2. mgr. 8. gr. fyrir
um að seljanda sé rétt að vinna verk undir sérstökum kringumstæðum.

Ef neytandi hefur afhent seljanda hlut í tengslum við framkvæmd
þjónustu, hvílir á honum sú skylda að sækja hlutinn aftur þegar verki er
lokið, ella liggur fyrir viðtökudráttur af hans hálfu. Í IX. kafla eru ákvæði
er snerta umönnunarskyldu seljanda vegna muna sem ekki eru sóttir og
heimildir seljanda til að selja slíka muni fyrir kostnaði. Eru þessar heim-
ildir að mestu í samræmi við reglur kauparéttar, sbr. XI. kafla laga um
lausafjárkaup.

IV. Ákvörðun verðs.

Frumskylda kaupanda þjónustu er sú að greiða fyrir hana rétta þóknun.
Það má hins vegar heita einkenni á mörgum samningum um þjónustukaup,
að verð er ekki endanlega ákveðið við samningsgerð. Oft er slíkt ekki unnt,
þar sem ekki er vitað hvers konar vinnu er þörf og í hvaða umfangi.
Neytandinn gerir sér oft ekki grein fyrir því hvernig verðmyndun er háttað.
Þarf því ekki að koma á óvart, að lögin um þjónustukaup innihaldi allítar-
leg ákvæði um það, hvernig ákvarða skuli verð fyrir þjónustu. Ákvæði þessi
er að finna í VII. kafla laganna.

Hafi aðilar samið um verð fyrir þjónustu skal á því byggt. Verð kann
að koma fram í samningi með óbeinum hætti, t.d. ef seljandi þjónustu hefur
vísað til verðs í verðskrá eða ef samið hefur verið um tiltekið verð á
einingu. Ef ekki hefur verið samið um verð skal neytandi greiða það verð
sem telja má sanngjarnt með hliðsjón af því hve vinnan er mikil og hvers
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eðlis hún er, sbr. 28. gr. Ákvæðið er svipaðs efnis og 1. mgr. 45. gr. laga
um lausafjárkaup.

Lögin gera einnig ráð fyrir því að verk kunni að vera unnið samkvæmt
verðáætlun. Ef verk er unnið á grundvelli áætlunar, fremur en eiginlegs
tilboðs, liggur í hlutarins eðli að ávallt má vænta þess að endanlegt verð
þjónustu samsvari ekki nákvæmlega fjárhæð áætlunar. Hins vegar segir í
29. gr., að í slíkum tilvikum megi verð ekki fara verulega fram úr
verðáætlun. Mat á því hvað telst verulegt í þessum efnum hlýtur ávallt að
ráðast mjög af atvikum, en jafnan yrði að líta til tegundar þjónustu, venju
í viðkomandi atvinnugrein og þeirra upplýsinga sem seljandi kann að hafa
gefið um áætlunina. Þess skal getið að seljanda kann að vera heimilt að
áskilja sér greiðslu fyrir undirbúningsvinnu við gerð verðáætlunar
samkvæmt 33. gr.

Hvort sem seljandi hefur samið um verð eða gefið verðáætlun kunna
forsendur verðlagningar að raskast vegna atvika sem honum verður ekki
gefin sök á. Getur hann þá áskilið sér frekari greiðslu að uppfylltum
tilteknum skilyrðum, sbr. 30.-31. gr.

Loks er í VII. kafla mælt fyrir um að öll opinber gjöld, t.d.
virðisaukaskattur, skuli almennt innifalin í tilgreindu verði (32. gr.) og um
rétt neytanda til að fá í hendur sundurliðaðan reikning (34. gr.).

V. Afpöntunarréttur.

Í VIII. kafla laganna er kveðið á um rétt neytanda til að afpanta verk.
Samkvæmt almennum reglum samningaréttarins er ekki um að ræða rétt

kaupanda til að afpanta greiðslu, sem bindandi samningur hefur verið
gerður um. Slíkt myndi að öðru jöfnu teljast vanefnd og veita seljanda rétt
til efndabóta. Þó er í lögum um húsgöngu- og fjarsölu, nr. 46/2000, kveðið
á um rétt neytanda til að falla frá samningi við seljanda innan tiltekins frests.
Hliðstæð regla gilti samkvæmt eldri lögum um sama efni, nr. 96/1992.

Segja má, að jafnvel sé ríkari ástæða til að veita neytanda rétt til afpön-
tunar varðandi kaup á þjónustu heldur en við kaup á lausafé. Í þjón-
ustukaupum getur neytandi hindrað að greiðsla (vinnuframlag) verði til
með því að afpanta í tæka tíð, og þannig firrt sig tapi og/eða óhagræði. Á
hinn bóginn hefur seljandi þjónustu almennt enga sérstaka hagsmuni af því
að verkið sem slíkt sé framkvæmt, ef hagsmuna hans er gætt með öðrum
hætti.

Í 35. gr. laga um þjónustukaup er, í samræmi við framangreind sjón-
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armið, kveðið á um almennan rétt neytanda til að afpanta umsamda þjón-
ustu hvenær sem er, án þess að gefa upp ástæðu. Ef þjónusta er afpöntuð
eftir að verk hefur verið hafið, skal seljandi hætta vinnu við það, nema að
því leyti sem nauðsynlegt er, t.d. til að forða tjóni. Í 36. gr. eru svo nánari
fyrirmæli um bætur til handa seljanda og er meginreglan sú að þær eru
vangildisbætur, þ.e. seljandi á að verða eins settur og samningur hefði aldrei
verið gerður. Þó kann seljandi að eiga rétt á bótum fyrir afleitt tjón, sbr. 2.
mgr. 36. gr.

VI. Áhættuskipti.

Í IV. kafla laganna eru nánari fyrirmæli um það, hvenær áhætta af verki
flyst frá seljanda til neytanda. Meginreglan er sú, sbr. 1. mgr. 19. gr., að
seljandi ber áhættu af tjóni eða rýrnun sem verður áður en hann skilar af
sér verki, nema hann sýni fram á að tjónið sé vegna atvika sem ekki eru á
hans valdi. Í 2. mgr. er fjallað um það, hvenær verki telst skilað, og í 3. mgr.
er tekið á áhrifum viðtökudráttar neytanda. Loks kemur fram í 4. mgr. að
ef bæta þarf úr göllum, flytjist áhætta til neytanda þegar úrbætur hafa farið
fram.

VII. Vanefndir seljanda.

7.1. Galli á seldri þjónustu.
Í 1.-6. töluliðum 1. mgr. 9. gr. er að finna ítarlega skilgreiningu á því,

hvenær seld þjónusta telst gölluð.
Samkvæmt 1. tölul. er um galla að ræða ef árangur verks er ekki í sam-

ræmi við fyrirmæli 4. og 5. gr. sem áður var lýst. Þjónusta þarf m.ö.o. að
vera faglega af hendi leyst og í samræmi við opinber fyrirmæli og góða
viðskiptahætti.

Í 2. tölul. er mælt fyrir um að seld þjónusta teljist gölluð, þegar seljandi
hefur gefið rangar eða villandi upplýsingar gagnvart almenningi eða
kaupandanum sérstaklega, enda hafi þær verið forsenda fyrir kaupum á
þjónustu. Í raun er hér um að ræða ábyrgð seljanda á þeim upplýsingum
sem hann lætur frá sér fara og neytandinn má reiða sig á, hliðstætt og 18.
gr. laga nr. 50/2000 um lausafjárkaup. Seljandinn ber ábyrgð á því, ef
þjónustan svarar ekki til þeirra væntinga sem kaupandi mátti hafa á grund-
velli slíkra upplýsinga. Miðað við orðalag ákvæðisins verður ávallt að vera
fullnægt því skilyrði, að hinar röngu upplýsingar hafi verið ákvörðunar-
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ástæða fyrir kaupandann, svo hægt sé að byggja rétt á ákvæðinu. Er þetta
nokkru strangara orðalag en í 18. gr. laga um lausafjárkaup, en samkvæmt
henni er nægilegt að „ætla megi að upplýsingar hafi haft áhrif á kaupin“.

Samkvæmt 3. tölul. getur verið um galla að ræða, ef seljandi hefur ekki
veitt neytanda upplýsingar sem hann hafði eða mátti hafa vitneskju um og
hafa þýðingu fyrir framkvæmd verksins. Undir þetta ákvæði falla m.a. þau
tilvik sem nefnd eru í 6. gr., þ.e. þegar seljandi hefur vanrækt að leiðbeina
neytanda um það, hvort áformuð þjónustukaup séu óhagkvæm. Neytandi
á í slíkum tilvikum val um það, hvort hann beitir þeim úrræðum sem veitt
eru í 6. gr., eða hvort hann kýs að bera upplýsingaskortinn fyrir sig sem
galla samkvæmt þessu ákvæði.

Í 4. tölul. kemur fram, að þjónusta er gölluð af hún felur í sér hættu á
líkams- eða eignatjóni. Þjónustan verður því að fullnægja almennum ör-
yggisskilyrðum. Hætta á líkams- eða eignatjóni getur bæði beinst að neyt-
andanum sjálfum eða þriðja manni.

Samkvæmt 5. tölul. getur galli falist í því að árangur verks eða þjónustu
verður minni eða hefur minna notagildi en ella fyrir neytanda, ef vanrækslu
seljanda er um að kenna. Þrátt fyrir þetta orðalag má ráða af greinargerð
með frumvarpi því, sem varð að lögum nr. 42/2000, að ætlunin hafi verið
að mæla fyrir um hlutlæga ábyrgð seljanda á því ef þjónusta er ekki í sam-
ræmi við það sem um var samið eða neytandi mátti með réttu búast við,
enda er slíkt í samræmi við almennar réttarreglur um galla.

Loks er í 6. tölul. tekið fram að þjónusta teljist gölluð ef hún víkur að
öðru leyti frá því sem samningur aðila kveður á um.

Í 2. mgr. 9. gr. kemur fram fyrirvari þess efnis að neytandi geti ekki borið
fyrir sig galla samkvæmt 1. og 4. tölulið ef telja yrði það ósanngjarnt.
Tilgangur þessa ákvæðis er einkum að koma í veg fyrir að neytandi misbeiti
gallareglunum til að skapa sér fjárhagslegan ávinning á kostnað seljanda
þjónustu.

Rétti seljanda þjónustu til að setja fyrirvara við ábyrgð á göllum eru
takmörk sett, því að í 10. gr. kemur fram að neytandi geti borið fyrir sig
galla í skilningi 1.-4. og 6. tölul. 9. gr. þótt seljandi hafi tekið að sér að vinna
verk með fyrirvara, sem ekki telst sanngjarn. Fyrirvari kann að eiga rétt á
sér, t.d. vegna óska neytanda um að verk sé unnið á sérstaklega stuttum
tíma eða um að aðeins sé lagfært það allra nauðsynlegasta.

Í 17. gr. er fjallað um tilkynningaskyldu neytanda vegna galla. Ef neyt-
andi hyggst bera fyrir sig galla, verður hann að gera það innan sanngjarns
frests frá því hann verður gallans var. Hvað sem öðru líður getur neytandi
ekki borið fyrir sig galla ef meira en tvö ár eru liðin frá því hin selda þjón-
usta var innt af hendi, nema seljandi þjónustu hafi brotið gegn almennum
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viðskiptaháttum eða á annan hátt sýnt af sér vítavert gáleysi. Regla þessi
gildir ekki ef seljandi hefur með samningi tekið á sig ábyrgð í lengri tíma.
Hér er á ferðinni sambærileg regla og er að finna í 32. gr. laga um lausa-
fjárkaup.

7.2. Afhendingardráttur.
Seljandi skal ljúka þjónustu á umsömdum tíma. Ef ekki hefur verið

samið um skiladag skal seljandi skila verki innan sanngjarns frests eftir að
krafa um það kemur fram. Þó getur seljandi með vissum skilyrðum áskil-
ið sér frest til að inna af hendi þjónustu, vegna óviðráðanlegra atvika.
Ákvæði um þetta eru í 20. gr.

Vanefnd seljanda á skyldu sinni til að afhenda verk á réttum tíma veitir
neytanda rétt til að beita vanefndaúrræðum. Með sama hætti og varðandi
galla ber neytanda að tilkynna seljanda um það innan sanngjarns frests, ef
hann hyggst bera fyrir sig drátt á því að þjónusta sé af hendi leyst, sbr. 24.
gr. Geri hann það ekki, glatar hann rétti til að bera fyrir sig dráttinn, nema
seljandi hafi alls enga vinnu innt af hendi, brotið gegn góðum viðskipta-
háttum eða sýnt af sér annað vítavert gáleysi.

VIII. Vanefndaúrræði neytanda.

Lög um þjónustukaup innihalda allítarleg ákvæði um vanefndaúrræði
neytanda, bæði í tilefni af afhendingardrætti og galla.

8.1. Úrbótaskylda og –réttur.
Lögin mæla fyrir um skyldu, og í vissum tilvikum rétt, seljanda þjónustu

til að bæta úr galla. Samkvæmt 1. mgr. 11. gr. á neytandi almennt rétt á að
krefjast úrbóta vegna galla á seldri þjónustu, nema slíkt valdi seljanda óhæfi-
lega miklum kostnaði eða verulegu óhagræði. Neytandi á þó val um það,
hvort hann kýs að beita þessu úrræði eða öðrum vanefndaúrræðum, nema
seljandi bjóði fram úrbætur að fyrra bragði, sbr. 16. gr. Ef úrbætur eru
mögulegar án kostnaðar eða verulegs óhagræðis fyrir neytandann, verður
hann að gera sér þær að góðu nema hann hafi sérstakar ástæður til að hafna
þessu úrræði. Hvort sem um úrbótarétt eða –skyldu er að ræða gildir sú
meginregla, að neytandinn á ekki að greiða meira fyrir verkið í heild en verið
hefði, ef verkið hefði í upphafi verið leyst af hendi gallalaust, sbr. 12. gr.

Ef ekki tekst að fá seljanda til að inna af hendi úrbótaskyldu sína, á
neytandi þann kost að láta bæta úr galla á kostnað seljanda, sbr. 2. mgr. 11.
gr.
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8.2. Skaðabætur.
Um bótarétt vegna tjóns af völdum galla eru ákvæði í 15. gr. Neytandi

á sönnunarbyrði um að galli hafi verið á verki og að hann hafi beðið tjón
vegna hans. Ef þessum skilyrðum er hins vegar fullnægt, á seljandi
sönnunarbyrði um það að tjónið sé ekki að rekja til vanrækslu hans.
Sambærilega reglu er að finna í 1. mgr. 23. gr., varðandi bótarétt vegna
afhendingardráttar.

Samkvæmt 2. málsl. 1. mgr. 15. gr. á neytandi einnig bótarétt ef hina
seldu þjónustu „skortir eitthvað sem telja má að áskilið sé.“ Hér er um að
ræða hliðstætt orðalag og notað var í eldri kaupalögum, nr. 39/1922, og á
það við þegar seljandi hefur lofað eða ábyrgst að verk hefði tiltekna eigin-
leika. Jafnframt gildir ákvæðið ef seljandi hefur með framkomu sinni að
öðru leyti gefið slíkt til kynna. Mat á því, hvað telja skal áskilið, er hlutlægt
og því skiptir sök seljanda ekki máli.

Framangreindar reglur taka ekki til líkams- eða eignatjóns sem neytandi
kann að verða fyrir. Um líkamstjón fer eftir almennum skaðabótareglum
og eftir atvikum samkvæmt lögum um skaðsemisábyrgð, nr. 25/1991.

Í VI. kafla laganna er mælt fyrir um ábyrgð seljanda á tjóni á eignum
neytandans. Við framkvæmd þjónustu kemst seljandi iðulega í nána snert-
ingu við eina eða fleiri eignir neytandans, og veldur þetta sérstakri hættu á
tjóni. Aukinheldur getur verið erfiðleikum háð að afmarka slíkt tjón frá
tjóni sem rekja má til galla á framkvæmd verks, sbr. 15. gr. Samkvæmt
ákvæðum 25. gr. er seljandi þjónustu skaðabótaskyldur vegna tjóns sem
hann veldur við framkvæmd verks eða í tengslum við það, nema hann sanni
að vanrækslu hans hafi ekki verið um að kenna. Þá er mælt fyrir um það í
26. gr. að seljandi beri áhættuna af því að hlutir sem honum eru afhentir
vegna verksins farist eða skemmist af tilviljun. Bótaskylda seljanda kann
þó að vera háð því að neytandi hafi veitt honum viðhlítandi upplýsingar
um verðmæti eða meðferð hlutanna, sbr. 27. gr.

8.3. Riftun.
Ákvæði um riftun og eftirfarandi uppgjör er að finna í 14. gr. (vegna

galla) og 21.-22. gr. (vegna afhendingardráttar). Í báðum ákvæðunum er
mælt fyrir um hvenær heimilt er að rifta að hluta, þ.e. fyrir þann hluta verks,
sem ólokið er.

8.4. Afsláttur.
Samkvæmt 13. gr. getur neytandi krafist afsláttar af verði gallaðrar

þjónustu sem svarar til verðmætisrýrnunar vegna gallans. Er úrræði þetta
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í samræmi við almennar reglur kröfuréttar, og er hliðstætt ákvæði í 38. gr.
laga nr. 50/2000 um lausafjárkaup.

IX. Kærunefnd lausafjár- og þjónustukaupa.

Í bráðabirgðaákvæði í lögunum er mælt fyrir um skipun kærunefndar
lausafjár- og þjónustukaupa sem starfa skal frá gildistöku laganna til árs-
loka 2005. Þar sem lög um þjónustukaup eru fyrstu heildarlögin á sínu sviði
var talið rétt að aðilar að slíkum viðskiptum gætu leitað til óháðs aðila til
að fá álit á ágreiningsefnum er tengjast túlkun laganna. Viðskiptaráðherra
skipar einn nefndarmann eftir tilnefningu Neytendasamtakanna, annan eftir
tilnefningu Verslunarráðs Íslands og þann þriðja, sem jafnframt er for-
maður nefndarinnar, án tilnefningar. Niðurstöður kærunefndar eru ekki
bindandi fyrir málsaðila og geta þeir lagt ágreining sinn fyrir dómstóla með
venjulegum hætti.

Heimildir.

Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 120.
Betænkning nr. 1133/1988 om forbrugeraftaler om arbejder på løsøre og
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Stjórnarskrárákvæði 
um framsal valdheimilda 

ríkisins til alþjóðastofnana

Davíð Þór Björgvinsson

I.

Vaxandi samstarf ríkja á grundvelli þjóðaréttar og þátttaka Íslands í því
leiðir óhjákvæmilega til umræðu um fullveldi landsins og hugmyndir lands-
manna um það. Hlýtur þetta að beina athygli fræðimanna í lögfræði að
heimildum samkvæmt gildandi íslenskum rétti til að framselja ríkisvald til
alþjóðastofnana og mögulegar breytingar á íslensku stjórnarskránni til þess
að afmarka þessar heimildir og skýra þær. Hafa fræðimenn í lögfræði vakið
máls á því að skynsamlegt kunni að vera að huga að því að festa í
stjórnarskrá ákvæði sem að þessu lúta.1

Þótt ákvarðanir um þátttöku Íslands í alþjóðlegu samstarfi séu pólitísk-
ar í eðli sínu er hér jafnframt um áhugavert og mikilvægt lögfræðilegt
viðfangsefni að ræða, enda lýtur það að gildi og hlutverki stjórnarskrárinn-
ar, sem er m.a. að skilgreina stöðu íslenska ríkisins sem sjálfstæðs og full-
valda ríkis í samfélagi þjóðanna, auk þess sem hún er sá grunnur sem

1 Hér er vísað til fræðilegra viðhorfa sem sett voru fram af höfundi þessarar greinar ásamt
lagaprófessorunum Stefáni Má Stefánssyni og Viðari Má Matthíassyni í álitsgerð um
Schengensamstarfið og íslensku stjórnarskrána. Tillaga til þingsályktunar um fullgild-
ingu samnings sem ráð Evrópusambandsins og lýðveldið Ísland og konungsríkið
Noregur gera með sér um þátttöku hinna síðarnefndu í framkvæmd, beitingu og þróun
Schengen-gerðanna (Fylgiskjal IV). Alþingistíðindi A 1999-2000, (þskj. 240), bls. 1952-
1983. Í niðurlagi álitsgerðarinnar (bls. 1983) segir orðrétt: „Rétt þykir þó að benda á,
að þótt takmarkað framsal ríkisvalds með samningum um einstök málefni, eins og
Schengensamstarfið, sé samrýmanlegt stjórnarskránni, er fyrirsjáanlegt að aukin alþjóð-
leg samvinna einkum milli Evrópuríkja muni kalla á frekara framsal ríkisvalds. Að því
kann að koma að talið verði að framsal hafi átt sér stað í of ríkum mæli miðað við
reglur stjórnarskrárinnar, eins og þær eru nú. Það er því eðlilegt, þegar horft er fram á
vaxandi alþjóðlegt samstarf í framtíðinni, að undirbúa og framkvæma breytingar á ís-
lensku stjórnarskránni, til þess að koma í veg fyrir að sérstakur vafi rísi í hvert sinn,
sem stofnað er til samstarfs um tiltekinn málaflokk.“



214 Davíð Þór Björgvinsson

gjörvöll réttarskipunin er reist á. Þátttaka Íslands í alþjóðlegu samstarfi
hefur þegar reynt á þanþol íslensku stjórnarskrárinnar að þessu leyti. Ber
þar fyrst að nefna umræðu þá sem varð í tilefni af fullgildingu og lögfest-
ingu EES-samningsins. Aftur reyndi á það, í minna mæli þó, í tengslum
við þátttöku Íslands í Schengensamstarfinu. Með vaxandi og nánara
alþjóðasamstarfi er skynsamlegt að reikna með að þessi álitaefni kunni að
rísa aftur og sú staða geti komið upp að skortur á ákvæði um framsal
ríkisvalds í íslensku stjórnarskránni standi í vegi fyrir því að hagsmuna
Íslands verði nægjanlega gætt í alþjóðasamstarfi.

Þótt hér sé vísað til alþjóðlegs samstarfs almennt er jafnframt ljóst að
óhjákvæmilegt er að athyglin beinist að þessu málefni þegar hugað er að
þátttöku Íslands í samstarfi Evrópuríkja. Skiptir þá ekki öllu máli hvort
menn telja að byggja eigi á þeim grunni sem lagður er með EES-samn-
ingnum, ásamt lausnum sem svipar til Schengensamstarfsins eða tvíhliða
samkomulagi við Evrópusambandið um þau málefni sem brýn þykja, eða
jafnvel með fullri aðild að sambandinu. Þar með tengist þetta málefni
pólitísku deilumáli og fylgir því vissulega áhætta að freista þess að ræða það
á hlutlægan og fræðilegan hátt án þess að lenda mitt í hinni pólitísku víglínu.
Samt sem áður er rétt að freista þess og er það tilgangur þessarar greinar
að setja fram lögfræðileg atriði sem telja má að skipti máli í þessu sambandi
hvar sem menn kjósa að skipa sér í pólitískar fylkingar. Af því leiðir jafn-
framt að pólitískar ályktanir af því sem hér segir eru á ábyrgð þess sem
þær dregur.

II.

Í umræðu um stöðu Íslands að þjóðarétti er iðulega notað hugtakið
„fullveldi“ (enska: sovereignty). Þó skortir mikið á að fyrir liggi sameiginlegur
skilningur á því hvað hugtakið merkir. Skilgreining þess er ekki aðeins
mismunandi eftir fræðasviðum, heldur er og deilt um rétta skilgreiningu
þess innan einstakra fræðasviða.2 Þá er orðið tíðum notað til að höfða til
tilfinninga manna og þjóðerniskenndar. Verður það við þær aðstæður mjög

2 Um fullveldishugtakið í íslenskum ritum sjá t.d. Guðmund Hálfdánarson. Íslenska þjóð-
ríkið - uppruni og endimörk. Reykjavík 2001, einkum bls. 235 - 239; Davíð Þór Björgvins-
son: EES og framsal ríkisvalds. Afmælisrit. Þór Vilhjálmsson sjötugur. 9. júní 2000. Reykjavík
2000, einkum bls. 78 – 79 og 85 – 88; Atli Harðarson: Er fullveldi einhvers virði?
Vafamál. Reykjavík 1998, bls. 67 – 83. Af nýlegum erlendum ritum þar sem fjallað er
um fullveldishugtakið má nefna: National Constitutions in the Era of Integration. The Hague
1999 (ritstj. Antero Jyränki).
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gildishlaðið og fyrir vikið stundum erfitt að nota það í hlutlægri fræðilegri
umræðu, þ.m.t. lögfræðilegri.3

Fyrir efni þessarar greinar nægir að gera grein fyrir hugtakinu frá tveimur
sjónarhornum, sem bæði eru lögfræðileg; annars vegar má skoða það frá
sjónarhóli almenns þjóðaréttar og hins vegar frá sjónarhóli stjórnskipunarréttar
einstakra ríkja (einkum íslensks).

Það er meginregla þjóðaréttar að hann taki til fullvalda ríkja. Fjögur
grundvallaratriði eru forsenda fyrir tilvist ríkis, þ.e. fólk, land, lögbundið
skipulag og stjórnskipulegt sjálfstæði. Þegar sagt er að ríki sé fullvalda
samkvæmt þjóðarétti er einkum vísað til síðastnefnda atriðisins. Í því felst
að ríki fari sjálft með æðstu stjórn eigin málefna óháð yfirvöldum annarra
ríkja eða alþjóðastofnunum. Ekki er um það deilt að Ísland er fullvalda ríki
að þjóðarétti samkvæmt þessu, bæði að lögum og í reynd.

Þegar skoðuð er merking hugtaksins frá sjónarhóli stjórnskipunarrétt-
ar fellur það að efnisinntaki að mestu saman við þjóðréttarlega skilgrein-
ingu, en sjónarhornið er annað. Áherslan verður eins og áður á að æðsta
stjórn innri málefna, þ.m.t. mótun utanríkisstefnu, er í höndum innlendra
stofnana og aðila sem ekki sækja vald sitt til yfirvalda annarra ríkja eða
alþjóðastofnana. Í þessu felst, frá sjónarhóli þegnanna sjálfra, að æðstu
yfirvöld í ríkinu, óháð stjórnarformi, eru fullvalda. Þau deila völdum sínum
á landsvæði ríkisins ekki með öðrum, nema þau sjálf ákveði það með
lögmætum hætti.4

Að því er síðara atriðið varðar er einnig miðað við það í þessari grein
að „fullveldi“ í merkingu stjórnskipunarréttar sé „deilanlegt“ (divisible).5
Ríkisvaldið er að sjálfsögðu þrískipt, eins og þekkt er, þ.e. löggjafar-,
framkvæmdar- og dómsvald og handhöfn valdheimildanna skarast og að

3 Ýmis vafamál tengjast skilgreiningu og notkun þessa hugtaks. Þannig er því oft haldið
á lofti í ritum um þjóðarétt að allir þjóðréttarsamningar feli í sér skerðingu á fullveldi,
vegna þess að með samningi takmarki ríki í reynd, eðli málsins samkvæmt, svigrúm sitt
til athafna. Þá er stundum sagt sem svo, að frá pólitísku sjónarmiði séu ríki aldrei
fullkomlega fullvalda, nema þau öflugustu (í efnahagslegum, pólitískum og hernaðar-
legum skilningi). Á móti er því haldið fram að mörg markmið, sem telja má sammann-
leg og samþjóðleg, náist mun betur í samstarfi við aðra og á grundvelli samninga og
þannig geti takmörkun fullveldis, ef svo ber undir, aukið pólitískan, efnahagslegan og
hernaðarlegan styrk, sem aftur er brjóstvörn fullveldis. Dæmi um þetta er aðild Íslands
að NATO. Ekki verða þessi viðhorf eða önnur álíka rædd frekar í þessari grein, en
vissulega er hér um verðugt rannsóknarefni að ræða.

4 Sjá t.d. Ólaf Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands. 2. útgáfa. Reykjavík 1978, bls. 17 og
Gunnar G. Schram: Stjónskipunarréttur. 2. útgáfa. Reykjavík 1999, bls. 18.

5 Sjá um þetta t.d.: Daniela Obradovic: Community Law and the Doctrine of Divisible
Sovereignty. Legal issues of European integration. 1993/1, bls. 1 –20. Hér mætti einnig nota
íslenska orðið „skiptanlegt“.
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nokkru marki. Ennfremur skipast þessar valdheimildir á fleiri stofnanir og
embætti innan ríkisins. Af þeirri ástæðu m.a. að fullveldið er „deilanlegt“
í þessum skilningi er litið svo á að ríki geti verið fullvalda, þótt þau hafi
framselt einstakar valdheimildir ríkisins til alþjóðastofnana. Þannig dettur
fáum í huga að halda því fram af fullri alvöru að Frakkland og Þýskaland,
sem bæði eru aðildarríki Evrópusambandsins, séu ekki fullvalda þótt fram-
sal þeirra á ríkisvaldi til sameiginlegra stofnana sambandsins sé á sumum
sviðum umtalsvert. Er því skýrara í lögfræðilegri umræðu að ræða um
heimildir til framsals valdheimilda ríkisins fremur en framsal fullveldis.

Hafa mætti langt mál um þá hagsmuni sem fullveldi ríkis verndar eða
er ætlað að vernda. Tengjast þeir hagsmunir náið sögulegri og menningar-
legri arfleifð þjóðar og vitund hennar um sérstöðu sína og sameiginlega
ættjörð. Gengið er út frá ríkinu sem einni heild, þar sem þjóðin, ríkisvaldið
og handhafar þess eru samstíga eining sem hefur sömu hagsmuna að gæta.
Um þá hagsmuni standi sjálfstæði þjóðarinnar, fullveldið, vörð. Þetta er í
ætt við hefðbundnar hugmyndir um þjóðerni sem mótuðu umræður í
Evrópu á 19. öld, þ.m.t. á Íslandi og höfðu áhrif á baráttu þjóðríkja fyrir
sjálfstæði.6 Að því er varðar umræðuna um mögulega aðild Íslands að
Evrópusambandinu sérstaklega vega að sjálfsögðu þungt hagsmunir
Íslendinga af því að tryggja yfirráð yfir stjórn og nýtingu mikilvægustu
náttúruauðlinda þjóðarinnar, sem eru fiskimiðin í kringum landið. Þessi
yfirráð tengjast hugmyndum Íslendinga um fullveldi með sérstökum hætti
vegna þýðingu fiskveiða fyrir íslenskt efnahagslíf.

Í umræðu um fullveldi nú á dögum gætir þó í vaxandi mæli þess sjón-
armiðs að fullveldi ríkis eigi fyrst og fremst að þjóna því markmiði að ríki
geti á eigin forsendum staðið vörð um lýðræði, mannfrelsi og sjálfsákvörð-
unarrétt þegna sinna.7 Annars sé það lítils virði fyrir þá. Þetta sjónarmið
birtist m.a. í alþjóðastjórnmálum samtímans þar sem hernaðarlega öflug
ríki telja það rétt sinn, í skjóli siðferðilegra yfirburða, að ráðast að öðrum
ríkjum til að létta af þegnum þeirra byrðum harðstjóra sem skeyta ekki um
réttindi þeirra. Virðing fyrir fullveldi ríkis víkur þar með vegna þess að það

6 Um þjóðríkið er fjallað í riti Guðmundar Hálfdánarsonar: Íslenska þjóðríkið - uppruni og
endimörk (sbr. neðanmálsgrein 2). Má raunar vísa til ritsins í heild þar sem raktar eru
hugmyndir af þessu tagi og gerð grein fyrir áhrifum þeirra á íslenska þjóðernisstefnu
og sjálfstæðirbaráttu og raunar á stjórnmálaþróun á Íslandi á 19. og 20. öld.

7 Þessa viðhorfs gætir m.a. í íslenskum ritum: Davíð Þór Björgvinsson: EES og framsal
ríkisvalds., bls. 85-88 (neðanmálsgrein 2); Atli Harðarson: Er fullveldi einhvers virði?,
bls. 79-83. (sbr. neðanmálsgrein 2) Þetta er einnig til umræðu hjá Guðmundi
Hálfdánarsyni. Íslenska þjóðríkið - uppruni og endimörk (sbr. neðanmálsgrein 2), sbr. t.d.
bls. 235-236.
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tryggir sínum eigin þegnum ekki þessi réttindi. Á sama hátt má líta svo á
að réttur ríkis til að verja fullveldi sitt miði að því að til að tryggja þegnum
sínum þessi réttindi.

III.

Eftir heimsstyrjöldina síðari voru sett í stjórnarskrár ýmissa ríkja í
Evrópu ákvæði sem beinlínis og berum orðum gerðu ráð fyrir að heimilt
væri að takmarka fullveldi þeirra með því að framselja valdheimildir ríkisins
að vissu marki til alþjóðlegra stofnana. Rökin að baki þessum ákvæðum voru
þau að með því hefðu ríki aukið svigrúm til þátttöku í alþjóðlegu samstarfi
í því skyni að tryggja frið og efla samskipti við önnur ríki sem grundvölluð
væru á alþjóðalögum og friðsamlegri lausn deilumála, jafnvel fyrir sjálf-
stæðum stofnunum sem hefðu vald til að taka bindandi ákvarðanir.

Það er of langt mál að gera grein fyrir þessum ákvæðum í stjórnarskrám
aðildarríkja Evrópusambandsins í stuttri grein.8 Geta má þessara megin-
atriða: (i) Í sumum ríkjum voru ákvæðin sett óháð áformum um inngöngu
í Evrópubandalögin og áður en hugmyndir um stofnun þeirra höfðu verið
ræddar að ráði. Var aðild að þeim því ekki sérstaklega höfð í huga. Þetta
á við um Ítalíu, Þýskaland, Danmörku9 og að nokkru leyti Frakkland.
Ákvæðin höfðu að geyma almenna heimild til fela alþjóðastofnunum
meðferð ríkisvalds í takmörkuðum mæli á grundvelli samninga við önnur
ríki. Í Frakklandi og á Ítalíu var aðild að Evrópubandalögunum þó ákveðin
án skírskotunar til þessara ákvæða og raunar án þess að stjórnskipuleg
vandamál hafi að ráði mótað umræðuna um aðild í þessum löndum. Í
Þýskalandi og Danmörku var þessum ákvæðum aftur á móti beitt við

8 Af ritum þar sem fræðast má frekar um þetta má nefna: Antero Jyränki: Transferring
Powers of a Nation-State to International Organisations. The Doctrine of Sovereignty
Revisited. Í ritinu National Constitutions in the ERA of Integration, bls. 61-85 (sbr. neðan-
málsgrein 4) og ritið The Ratification of the Maastricht Treaty (ritstj. Finn Laursen og Sophie
Vanhoonacker). Dordrecht 1994. Vísað er til ritsins heild þar sem fjallað er í aðskild-
um köflum um málmeðferð í einstökum ríkjum Evrópusambandsins.

9 Til fróðleiks og vegna skyldleika íslenks réttar við danskan er við hæfi að taka hér upp
danska ákvæðið, en það hljóðar svo, sbr. 20. gr.: (Stk. 1.) „Beføjelser, som efter denne
grundlov tilkommer rigets myndigheder, kan ved lov i nærmere bestemt omfang over-
lades til mellemfolkelige myndigheder, der er oprettet ved gensidig overenskomst med
andre stater til fremme af mellemfolkelig retsorden og samarbejde. /(Stk. 2.) Til
vedtagelse af lovforslag herom kræves et flertal på fem sjettedele af folketingets
medlemmer. Opnås et sådant flertal ikke, men dog det til vedtagelse af almindelige
lovforslag nødvendige flertal, og opretholder regeringen forslaget, forelægges det folke-
tingsvælgerne til godkendelse eller forkastelse efter de for folkeafstemninger i §42 fast-
satte regler.“
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inngöngu í Evrópubandalögin. Undir þessum lið er einnig rétt að nefna
Noreg. Ákvæði 93. gr. norsku stjórnarskrárinnar sem heimilar takmarkað
framsal ríkisvalds var í fyrsta og eina skiptið beitt þegar landið gerðist aðili
að EES-samningnum.10 (ii) Í sumum löndum varð aðild að Evrópubanda-
lögunum tilefni til breytinga á stjórnarskrá. Þetta á við um Grikkland,
Holland, Írland, Lúxemborg og Svíþjóð. Í Hollandi var ákvæðinu þó ekki
beitt og landið gekk í Evrópubandalögin á grundvelli almennra laga án þess
að heimildin væri notuð. Ekki varð að sinni úr að ákvæði í sænsku
stjórnarskránni væri beitt þar sem bið varð á aðild Svíþjóðar að banda-
lögunum. (iii) Málsmeðferð var einnig nokkuð mismunandi þegar kom að
fullgildingu samningsins um Evrópusambandið (Maastricht-samn-
ingnum).11 Í sumum löndum var gerð sérstök breyting á stjórnarskrá og
kveðið sérstaklega á um aðild að Evrópusambandinu. Þetta á við um
Frakkland, Írland, Þýskaland, Portúgal og að nokkru leyti Spán. Þessi
ákvæði vísa beinlínis berum orðum til samningsins um Evrópusambandið
og heimila þátttöku þessara ríkja í þeirri samvinnu. Í öðrum tilvikum voru
hin eldri ákvæði talin nægja. Þetta á við um Belgíu, Grikkland, Ítalíu,
Lúxemborg og að nokkru leyti Spán. Í sumum þessara landa var þetta gert
með almennum lögum, og án þess að fram hefði farið veruleg stjórn-
skipuleg umræða að séð verði. Aðstæður í Hollandi voru sérstakar að því
leyti að aftur var ekki talin ástæða til að beita ákvæði stjórnakrárinnar við
inngöngu landsins í Evrópusambandið.

Ennfremur ber þess að geta að stjórnarskrárákvæðin eru mismunandi
þegar kemur að kröfum um meirihluta við þinglega afgreiðslu. Stundum er
gerð krafa um einfaldan meirihluta (t.d. Belgía, Ítalía og Þýskaland). Oftast
er gerður áskilnaður um aukinn meirihluta þingsins. Algengt er að miða við
2/3 en þó allt upp í að krefjast 5/6, eins og í Danmörku. Þar sem aðeins
er miðað við einfaldan meirihluta er litið svo á að lýðræðislegur grundvöllur

10 Sjá og Johs. Andenæs: Statsforfatningen i  Norge. Oslo 1998, bls. 11. Ákvæði 93. gr. norsku
stjórnarskrárinnar hljóðar svo: „For at sikre den internationale Fred og Sikkerhet eller
fremme international Retsorden og Samarbeide kan Stortinget med tre Fjerdedeles
Flertal samtykke i, at en international Sammenslutning som Norge er tilsluttet eller slut-
ter sig til, paa et sagligt begrænset Omraade, skal kunne udøve Beføielser der denne
Grundlov ellers tilligger Statens Myndigheder, dog ikke Beføielser til at forandre
Grundlov.“

11 Þótt hér sé vísað til samningsins um Evrópusambandið (Maastricht-samningurinn) í
eintölu er í raun um margra samninga að ræða. Samningar þessir mynda grundvöll að
stofnun Evrópusambandsins (ESB), en Evrópubandalagið er m.a. hluti þess.
Samningarnir voru undirritaðir í borginni Maastricht í Hollandi 7. febrúar 1992 og fela
m.a. í sér breytingar á eldri samningum og ýmsar yfirlýsingar og bókanir. Sjá nánar t.d.
Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið. Reykjavík 2000, bls. 49.
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ákvörðunartöku sé nægilegur með sérstöku ákvæði í stjórnarskrá. Þá gilda
í sumum löndum sömu reglur og um breytingar á stjórnarskránni. Að síð-
ustu má geta þess varðandi Evrópusambandið sérstaklega að það var nokkuð
mismunandi frá einu landi til annars hvaða atriði í samningnum það voru sem
réðu úrslitum um að talið var nauðsynlegt að breyta stjórnarskrá.

IV.

Í íslensku stjórnarskránni er ekki að finna ákvæði sem sérstaklega heim-
ilar framsal ríkisvalds til alþjóðastofnana. Sammæli eru meðal lögfræðinga
um það að 21. gr. íslensku stjórnarskrárinnar, sem fjallar um gerð þjóðrétt-
arsamninga, hafi ekki að geyma slíka heimild.12 Afleiðing þessa er að
réttarstaðan á Íslandi hefur þótt óljós. Kom þetta berlega í ljós þegar frum-
varp til laga um Evrópska efnahagssvæðið var til meðferðar á Alþingi á
sínum tíma.13 Niðurstaða Alþingis var sú, eftir harðar deilur, að heimilt væri
að fullgilda og lögfesta samninginn án breytinga á stjórnarskránni. Var sú
afstaða m.a. byggð á áliti sem þáverandi utanríkisráðherra, Jón Baldvin
Hannibalsson, fól fjórum virtum lögfræðingum að láta í té.14 Aftur var farin
svipuð leið þegar samningurinn um þátttöku Íslands í Schengensamstarfinu
var til meðferðar.15 Samkvæmt þessu er ljóst að í lagaframkvæmd hefur
verið talið að slíkt framsal valdheimilda ríkisins væri heimilt að vissu marki
og að ákveðnum skilyrðum uppfylltum, þótt ekki sé berum orðum kveðið
á um það í stjórnarskránni. Á grundvelli málsmeðferðar í þessum tilvikum,
síðari umræðu um þetta málefni og framkvæmd á þessu sviði má lýsa
réttarstöðunni á Íslandi þannig:

12 Sjá um skýringu þessa ákvæðis t.d. Ólaf Jóhannesson: Stjórnarskráin og þátttaka Íslands
í alþjóðastofnunum. Afmæliserindi Háskólans flutt 14. október 1962. Tímarit lögfræðinga
1. hefti 1962, bls. 1 – 27, sbr. einkum bls. 5 - 6. Einnig eftir sama höfund Stjórnskipun
Íslands (2. útgáfa), Reykjavík 1978, bls. 367 – 376. Ennfemur Gunnar G. Schram:
Stjórnskipunarréttur. Reykjavík 1999, bls. 373 – 386.

13 Alþingistíðindi A 1992, þskj. 1, bls. 1 (Frumvarp til laga um Evrópska efnahagssvæðið).
14 Álit nefndarinnar er prentað í Alþingistíðindum A, 1992 (þskj. nr. 30, fylgiskjal I), bls.

682 – 713. Höfundar álitsins voru Þór Vilhjálmsson þáverandi hæstaréttardómari og
núverandi forseti EFTA-dómstólsins, Gunnar G. Schram, fyrrverandi prófessor, Stefán
Már Stefánsson, prófessor og Ólafur Walter Stefánsson, fyrrverandi skrifstofustjóri í
dóms- og kirkjumálaráðuneytinu. Álitið er birt sem fylgiskjal með frumvarpi til stjórn-
skipunarlaga um breytingu á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33 17. júní 1944.

15 Sjá nánar neðanmálsgrein 3. Ennfremur eftir sömu höfunda: Álitsgerð um
Schengensamninginn og íslensku stjórnarskrána í ljósi samnings milli ráðs
Evrópusambandsins og Íslands og Noregs um framkvæmd, beitingu og þróun
Schengengerðanna frá 18. maí 1999 (Álitsgerð þessi er prentuð sem fylgiskjal V við
við þingsályktunartillögu þá sem getið er í neðanmálsgrein 3, sbr. Alþingistíðindi A 1999
– 2000, þskj. 240, bls. 1983 – 1994.
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Framsal valdheimilda ríkisins til alþjóðlegra stofnana er að vissu marki
heimilt. Fyrir því eru sett eftirfarandi skilyrði: (i) að framsalið sé byggt
á lögum, (ii) það sé afmarkað og vel skilgreint, (iii) það sé ekki verulega íþyngj-
andi, hvorki fyrir íslenska ríkið né þegnana, (iv) það sé byggt á samningi
sem kveði á um gagnkvæm réttindi og skyldur og mæli fyrir um samsvarandi
framsal ríkisvalds annarra samningsríkja, (v) að hinar alþjóðlegu stofnanir
sem vald er framselt til byggist á lýðræðislegum grundvelli og að þær
viðurkenni almennar meginreglur um réttláta málsmeðferð og stjórnsýslu, (vi) að
framsalið leiði af þjóðréttarsamningi sem stefnir að lögmætum markmiðum
í þágu friðar og menningarlegra, félagslegra eða efnahagslegra framfara.

Tekið skal fram að hér er um að ræða fræðilega framsetningu sem byggð
er á túlkun á lagaframkvæmd, fræðilegum viðhorfum og eigin niðurstöðum
höfundar og ekki er víst að fullt sammæli yrði um hana meðal íslenskra
lögfræðinga. Í því sambandi er ennfremur skylt að geta þess að ýmsir
lögfræðingar voru og eru enn á þeirri skoðun að EES-samningurinn hafi
verið andstæður stjórnarskránni, einkum vegna valdheimilda eftirlitsstofn-
unar EFTA og EFTA-dómstólsins á sviði samkeppnismála.16 Hefur ekki
náðst fullt sammæli um þetta álitamál meðal fræðimanna í lögum.17 Þá ber
að hafa í huga að fyrrgreind framsetning er eingöngu lögfræðileg og sker
ekki úr því álitaefni hvort EES-samningurinn sé ófullnægjandi frá pólitísku
sjónarmiði þar sem hann hafi falið í sér óhæfilegt framsal á fullveldi íslenska
ríkisins, einkum þegar hafðir eru í huga möguleikar þess til að hafa áhrif
á samningu þeirrar löggjafar Evrópusambandsins sem taka ber upp í EES-
samninginn. Ekki verður tekin afstaða til þess hér.

V.

Ef tekin er pólitísk ákvörðun um að setja í stjórnarskrá ákvæði sem
heimilar framsal ríkisvalds til alþjóðastofnana er haganlegt að skoða
fyrirmyndir í öðrum ríkjum og ennfremur taka mið af því sem telja má að

16 Sjá m.a. Björn Þ. Guðmundsson: Stjórnarskráin og EES (22. júlí 1992), Alþingistíðindi
A 1992, þskj. 30 (fylgiskjal), bls. 714 – 736; Álit dr. Guðmundar Alfreðssonar um EES
og stjórnarskrána (16. ágúst 1992). Alþingistíðindi A 1992, þskj. 30 (fylgiskjal III), bls.
737-758 og Sigurjón Ingvason: EES-samningurinn og stjórnarskráin. Úlfljótur 3. tbl.
1992, bls. 247 – 262. Eru þá ótaldir þeir þingmenn sem voru ósammála áliti fjórmen-
ninganna eins og fram kom í umræðu um málið á Alþingi og Alþingistíðindi vitna um.
Allir þessir höfundar töldu tiltekin ákvæði samningsins andstæð stjórnarskránni.

17 Sjá nánar um þessar deilur Davíð Þór Björgvinsson: EES og framsal ríkisvalds, bls. 79-
83 (sjá neðanmálsgrein 2).
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sé þegar gildandi réttur á Íslandi. Í samræmi við það er eðlilegt að eftir-
farandi atriði séu höfð í huga: (i) Framsal valdheimilda ríkisins sé alltaf
afturkræft. Í sumum löndum er þetta atriði orðað svo að alþjóðastofnun sé
falin framkvæmd valds (ekki valdið sjálft). (ii) Framsal ríkisvalds megi ekki
leiða til lakari réttarstöðu þegnanna en leiðir af stjórnarskrárbundnum réttindum
þeirra. Þetta sjónarmið fær aukið vægi ef fallist er á að markmið fullveld-
is sé að standa vörð um lýðréttindi þegnanna. (iii) Heimildin verði
takmörkuð við það að framsal sé aðeins heimilt í ákveðnum tilgangi, þ.e.
til að efla og treysta samskipti þjóða sem byggjast á þjóðarétti í þágu friðar,
öryggis og efnahagslegra-, félagslegra og menningarlegra framfara. Þetta
skilyrði má einnig orða svo að framsalið leiði af þjóðréttarsamningi sem
stefni að lögmætum markmiðum. (iv) Ganga verði út frá skilyrði um gagn-
kvæmni, sem felur í sér að önnur ríki verði að framselja meðferð ríkisvalds
með sama hætti. (v) Sett verði skilyrðið um að ríkið eigi sjálft aðild að við-
komandi alþjóðastofnun og þar með ákvörðunum um beitingu þess valds
sem henni er fengið. (vi) Stofnanir sem um ræðir séu lýðræðislegar og hafi í
heiðri málsmeðferðarreglur sem tryggi réttláta málsmeðferð sem sé a.m.k.
sambærileg við það sem íslenskir þegnar njóta í samskiptum við innlend
yfirvöld. (vii) Framsalið sé takmarkað. Það felur í sér að það sé vel afmarkað
í hverju tilviki hvaða valdheimildir um er að ræða. Ennfremur verður að
byggja á þeim skilningi að einstaka þættir ríkisvalds (löggjafar-, fram-
kvæmdar- og dómsvalds) verði ekki framseldir í heild sinni, aðeins tiltekn-
ar afmarkaðar valdheimildir í ákveðnum tilgangi. (viii) Framsal eigi sér stað
með lögum frá löggjafarþingi. Ennfremur þarf að huga að málsmeðferð,
einkum því hvort rétt sé að gera ráð fyrir auknum meirihluta þingsins þegar
lagafrumvarp er afgreitt. Verður þar að sjálfsögðu að taka mið af aðstæðum
í íslenskum stjórnmálum.

VI.

Hér er tilefni til að spyrja hver séu meginrökin fyrir því að setja sérstakt
ákvæði í stjórnarskrá um framsal ríkisvalds til alþjóðastofnana. Það er
vissulega fyrst og fremst pólitískt mat hvort tímabært sé, í ljósi vaxandi
þjóðréttarsamstarfs, að gera slíkt. Samt er það svo að við nánari útfærslu
slíkra hugmynda blandast saman með ýmsum hætti pólitískar og lögfræði-
legar hugleiðingar þannig að ekki verður alltaf skýrlega greint þar á milli.
Röksemdir sem koma til skoðunar eru m.a. þessar: (i) Ákvæði af þessu tagi
í stjórnarskrá fæli í sér yfirlýsingu af hálfu íslensku þjóðarinnar um vilja
hennar til að stuðla að friðsamlegum samskiptum ríkja á grundvelli
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þjóðaréttar. Í því skyni að auðvelda það að sammannlegum og alþjóðlegum
markmiðum verði náð sé hún reiðubúin að deila valdheimildum ríkisins
með öðrum ríkjum og eftirláta sameiginlegum alþjóðlegum stofnunum
ákvörðunarrétt sinn á ákveðnum sviðum gegn því að önnur ríki geri slíkt
hið sama. Frá þessu sjónarmiði má segja að ástæða sé til að hafa slíkt ákvæði
í stjórnarskrá án þess að samruninn í Evrópu sé sérstaklega hafður í huga.
(ii) Ákvæðið gæti um leið haft þann megintilgang að treysta fullveldið í sessi
með því að setja framsali ríkisvalds skorður, en heimildir til þess samkvæmt
gildandi rétti eru óljósar og ytri mörk heimils framsals ef til vill ekki nægi-
lega skýr. Frá því sjónarmiði er sérstakt ákvæði í stjórnarskrá til varnar
fullveldinu en hefði ekki þann megintilgang að skapa svigrúm til að tak-
marka það með framsali einstakra valdheimilda til alþjóðastofnana. Þetta
sjónarmið var áberandi í ýmsum Evrópuríkjum þegar ákvæði þessa efnis
var sett í stjórnarskrá og má nefna Noreg sem dæmi.18 (iii) Ákvæðið yrði
til þess fallið að löghelga með ótvíræðum hætti þá lagaframkvæmd sem
viðhöfð hefur verið á Íslandi (iv). Ákvæði af þessu tagi gæti almennt greitt
fyrir því að yfirvöld á hverjum tíma hefðu nægilegt svigrúm samkvæmt
stjórnarskrá til að gæta pólitískra og efnahagslegra hagsmuna ríkisins í
samskiptum og samningnum við aðrar þjóðir. (v) Ákvæðið myndi einnig
miða að því að kveða á um sérstaka málsmeðferð í tilfellum sem slíkum
og eftir atvikum gera ríkari kröfur til málsmeðferðar og lýðræðislegrar
ákvörðunartöku (svo sem áskilnaði um aukinn meirihluta). Þar með yrði
skotið traustari lýðræðislegum stoðum undir ákvarðanir af þessu tagi.

VII.

Ganga má lengra en hér hefur verið gert og setja einfaldlega, á grund-
velli þessara hugleiðinga, fram hugmyndir að því hvernig slíkt ákvæði í
stjórnarskrá Íslands gæti litið út.19

18 Johs. Andenæs: Statsforfatningen i  Norge, bls. 258 (sjá neðanmálsgrein 12).
19 Skylt er að geta þess að fram hefur komið á Alþingi þingmannafrumvarp sem miðar

að því að setja í stjórnarskrá ákvæði um framsal ríkisvalds til alþjóðastofnana. Þetta
gerðist þegar frumvarp til laga um Evrópska efnahagssvæðið var til meðferðar (sjá
neðanmálgrein 15), sbr. frumvarpi til stjórnskipunarlaga um breytingu á stjórnarskrá
lýðveldisins Íslands nr. 33 17. júní 1944, Alþingistíðindi A, 1992 (þskj. nr. 30), bls. 679.
Í frumvarpinu var lagt til að 21. gr. stjórnarskráinnar yrði svohljóðandi: „Forseti lýð-
veldisins gerir samninga við önnur ríki. Þó getur hann enga slíka samninga gert ef þeir
hafa í sér fólgið afsal eða kvaðir á landi [og landhelgi] eða á hvers konar fullveldisrétti í ís-



223Stjórnarskrárákvæði um framsal valdheimilda ríkisins ...

Mismunandi leiðir koma til greina í því efni. Er í því sambandi rifjað
upp að í sumum löndum var litið svo á að framsal ríkisvalds á grundvelli
samningsins um Evrópusambandið hafi verið svo víðtækt að hin
„hefðbundnu“ framsalsákvæði voru ekki talin nægja. Voru af þeim sökum
í sumum löndum gerðar sérstakar ráðstafanir til að tryggja stjórnskipulegt
gildi samningsins um Evrópusambandið. Sá möguleiki verður þó ekki
frekar útfærður hér enda tæpast skilyrði til þess þegar haft er í huga á hvaða
stigi umræðan um hugsanlega aðild Íslands að Evrópusambandinu er á
Íslandi. Verður þess vegna miðað við að ákvæðið verði almennara og taki
til þjóðréttarsamninga yfirleitt, sem kunna að mæla fyrir um sameiginlegar
stofnanir sem fara eiga með ríkisvald.

Ef þessi leið er valin má gera ráð fyrir að ákvæðið innihéldi þau atriði
sem að framan eru rakin og tæki þannig í meginatriðum mið af því sem
telja má að sé þegar gildandi réttur á Íslandi. Gera verður ráð fyrir að
ákvæðið skiptist í aðalatriðum í tvo hluta. Annars vegar yrði þar að finna
efnisreglur um framsal ríkisvalds og hins vegar reglur um málsmeðferð. Á
grundvelli þessa sýnast a.m.k. tvær leiðir geta komið til greina: Í fyrsta lagi
að hafa ákvæðið tiltölulega almennt orðað og opið, en setja þess í stað strang-
ari reglur um málsmeðferð, einkum um aukinn meirihluta. Fyrri hugmyndin
verður því svohljóðandi:20

Heimilt er á grundvelli þjóðréttarsamnings og með lögum að fela
alþjóðlegum stofnunum sem Ísland á aðild að, meðferð tiltekinna vald-
heimilda ríkisins á sviði löggjafar, framkvæmdar- og dómsvalds.
Frumvarp sem felur í sér framsal valdheimilda ríkisins samkvæmt máls-

lenskri lögsögu, framsal einhvers hluta ríkisvalds til fjölþjóðlegrar stofnunar eða samtaka eða ef þeir
horfa að öðru leyti til breytinga á stjórnhögum ríkisins nema samþykki Alþingis komi til.
Slíkt þingmál telst því aðeins samþykkt að þrír fjórðu alþingismanna greiði því atkvæði.“
(Breytingar miðað við gildandi ákvæði eru skáletraðar og orðin sem eru innan horn-
klofa féllu út í tillögunni). Ekki verður að öðru leyti fjallað um þetta frumvarp, en
vissulega er þar sett fram hugmynd um það hvernig mætti standa að slíkri breytingu.
Þá setti Ólafur Jóhannesson fram hugmyndir að slíku ákvæði í grein sinni í Tímarit
lögfræðinga frá 1962, sem vitnað er til hér að frama. Á bls. 26 segir hann: „Ég gæti hugsað
mér, að nýtt stjórnarskrárákvæði um þetta efni væri eitthvað á þessa lund. / Með lögum
má afsala valdi, sem stjórnarskráin felur handhöfum ríkisvaldsins, og fá það í hendur
alþjóðastofnunum, er eiga samkvæmt gagnkvæmum milliríkjasamningum að stuðla að
auknu alþjóðasamstarfi og alþjóðlegri réttarskipan, enda séu því valdaframsali ákveðin
skilyrði sett í lögunum. Slík lög öðlast þó eigi gildi fyrr en meiri hluti allra kosninga-
bærra manna í landinu hefur samþykkt þau með leynilegri atkvæðagreiðslu.“

20 Hér er miðað við að málgreinum þessum verði bætt við 21. gr. stjórnarskrárinnar.
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greininni hér á undan telst samþykkt hafi það hlotið a.m.k. 3/521 hluta
atkvæða þingmanna. Um framlagningu þess og meðferð að öðru leyti
gilda almennar reglur.

Í öðru lagi kemur til greina að hafa ákvæðið ítarlegra og kveða á um
frekari skilyrði fyrir því að heimilt sé að framselja ríkisvald, en gera á hinn
bóginn ráð fyrir að það sé hægt að gera með einföldum meirihluta á
Alþingi. Síðari hugmyndin gæti þá hljóðað svo:

Í þágu friðar, öryggis og framfara er heimilt, á grundvelli þjóðrétt-
arsamnings og með lögum, að fela alþjóðlegum stofnunum sem Ísland
á aðild að, í takmörkuðum mæli, meðferð valdheimilda ríkisins á sviði
löggjafar-, framkvæmdar- og dómsvalds. Það er skilyrði að þjóðréttar-
samningur kveði á um gagnkvæm réttindi og skyldur samningsaðila og
önnur samningsríki framselji á sama hátt valdheimildir sínar, og að
stofnanir sem vald er framselt til virði lýðræðislegar grundvallarreglur
og reglur um réttláta málsmeðferð. Framsal valdheimilda íslenska
ríkisins á grundvelli þessa ákvæðis má ekki leiða til þess að skert verði
réttindi sem landsmenn njóta samkvæmt stjórnarskrá þessari.22

Að því er fyrri leiðina varðar er rétt að taka fram að frá lögfræðilegu
sjónarmiði er ekki augljóst að í ákvæðinu þurfi að gera ráð fyrir auknum
meirihluta þótt hún sé við það miðuð. Í sumum löndum, sem þó teljast til
viðurkenndra réttar- og lýðræðisríkja, er í sambærilegum ákvæðum miðað
við einfaldan meirihluta, t.d. í Þýskalandi, Hollandi og Belgíu. Í því sam-
bandi má einnig benda á að samkvæmt íslensku stjórnarskránni þarf ein-
faldan meirihluta til að breyta henni, en þó á tveimur þingum með kosn-
ingum á milli. Hafa má ennfremur í huga að í íslenskri réttarframkvæmd
hefur ríkisvald  hingað til verið framselt  með einföldum meirihluta, sbr.
t.d. þegar EES-samningurinn var lögfestur sem þó var talin fela í sér visst

21 Þetta þýðir a.m.k. 38 atkvæði af 63. Hér kemur að sjálfsögðu til greina að gera ráð fyrir
enn stærri meirihluta, svo sem 2/3 (42 af 63), ¾  (48 af 63) o.s.frv. Hér er þó nauðsyn-
legt að taka mið af raunveruleika íslenskra stjórnmála þar sem samsteypustjórnir sitja
og styðjast oft við frekar nauman meirihluta. Sýnist í fljótu bragði að 3/5 geti verið
raunhæft og framkvæmanlegt. Það skal þó fúslega viðurkennt að þetta er mikið
matsatriði. Bent er á að í einu ákvæði stjórnarskráinnar, 6. mgr. 31. gr., sbr. stjórn-
skipunarlög nr. 77/1999, er miðað við að almenn lög sem breyta kjördæmamörkum
og tilhögun á úthlutun þingsæta verði aðeins samþykkt með 2/3 atkvæða á Alþingi.
Þar sem rík hefð er fyrir því í íslenskum stjórnmálum að breytingar séu ekki gerðar á
kjördæmaskipan og úthlutun þingsæta nema um þær sé breið pólitísk samstaða er ekki
víst að sömu sjónarmið eigi hér við að öllu leyti.

22 Hér er ekki gerð krafa um aukinn meirihluta og orðalag þessa ákvæðis á að fela í sér
að frumvarp sæti sömu meðferð í þinginu og lagafrumvörp endranær.
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framsal ríkisvalds. Með þetta í huga sýnist vel geta komið til greina að
stjórnarskrárákvæði sem samþykkt hefur verið á tveimur þingum geri ráð
fyrir að heimilt sé að framselja ríkisvald á grundvelli laga sem samþykkt
eru með einföldum meirihluta. Lýðræðislegur grundvöllur heimildar til
framsals ríkisvalds ætti strangt til tekið að vera nægilega tryggður með þeirri
málsmeðferð ef sjálf stjórnarskráin mælir svo fyrir. Við bætist að í ís-
lenskum rétti stendur heimild dómstóla til að meta stjórnskipulegt gildi laga
traustum fótum og felst í því vörn gegn því að gengið sé lengra í slíku fram-
sali en ákvæðið heimilar. Hér er þó um viðkvæmt álitamál að ræða og í ljósi
þess er fyrri leiðin með þeim hætti sem raun ber vitni.

Fleiri leiðir koma auðvitað til greina sem ekki verða þó ræddar hér, svo
sem að gera ráð fyrir sömu málsmeðferð og gildir um breytingar á
stjórnarskránni. Í fljótu bragði virðist sú leið þó frekar þunglamaleg sem
almenn regla, þótt hún hljóti eðli málsins samkvæmt að vera fær ef talið
yrði að það hentaði betur en að byggja á ákvæðum sambærilegum þeim
sem að framan eru rakin. Einnig kemur til skoðunar hvort rétt sé að gera
ávallt ráð fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu til að löghelga framsal valdheimilda
á grundvelli þjóðréttarsamninga, þótt ekki sé miðað við það í þessum
hugmyndum.23 Þá kemur einnig til greina að gera ráð fyrir sérstakri
málsmeðferð varðandi undirbúning slíks frumvarps o.fl. í þeim dúr.24 Ekki
verða þessi atriði þó rædd frekar í þessari grein.

Um kosti og galla þeirra leiða sem hér eru settar fram hugmyndir um
mætti hafa langt mál þótt það verði ekki gert hér. Er í því sambandi m.a.
bent á að hvorug leiðin afmarkar mögulegt framsal með afdráttarlausum
hætti, þótt til bóta sé í því sambandi að festa í stjórnarskrá ákveðin skilyrði
fyrir framsali eins og þessar hugmyndir fela í sér. Í fyrri leiðinni felst a.m.k.
að þetta er ekki unnt nema með auknum meirihluta (þótt ekki sé það
nauðsynlegt) og þar með er lýðræðislegur grundvöllur undir slíka ákvörðun
breikkaður. Túlkunarvandkvæði verða vissulega áfram til staðar, en vand-
séð hvernig hægt er að orða þessi ákvæði þannig að hjá þeim verði komist,
nema þau séu samin með tiltekna þjóðréttarsamninga eða tilteknar stofn-
anir í huga.

Sumum kann að þykja það kostur við fyrri leiðina að sú heimild er

23 Bent er á að í hugmyndum Ólafs Jóhannessonar, sem gerð er grein fyrir í neðanmáls-
grein 19 er gert ráð fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu.

24 Vegna mikilvægis fiskimiðanna kringum landið fyrir efnahagslega afkomu þjóðarinnar
kemur vissulega einnig til greina að kveða sérstaklega á um yfirráð Íslendinga yfir þeim
í stjórnarskránni. Ekki verða þó settar fram frekari hugmyndir um það hér hvernig slíkt
ákvæði mætti útfæra.
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opnari og því t.d. líklegt að hún rúmaði aðild að Evrópusambandinu. Á
hinn bóginn getur krafa um aukinn meirihluta gert það að verkum að
erfiðara er að koma frumvarpi í gegnum þingið sé tekið mið að aðstæðum
í íslenskum stjórnmálum.

Kostur við síðari leiðina er sá að krafa um einfaldan meirihluta gerir
það að verkum að auðveldara er að afla samþykkis þingsins. Á hinn bóginn
má túlka strangara orðalag (einkum orðin „í takmörkuðum mæli“) þannig
að heimildin sé þrengri og meiri óvissa ríki því um það hvort hún gengur
nægilega langt miðað við þróun þá sem orðið hefur innan
Evrópusambandsins. Um þetta er þó erfitt að segja nokkuð fyrirfram enda
margir þættir sem geta haft áhrif á það, m.a. hvernig staðið er að
undirbúningi slíkra tillagna, tilefni þeirra og þau sjónarmið sem fram kunna
að koma við samningu þeirra.

VIII. Niðurlag.

Í inngangi hér að framan segir að óhjákvæmilegt sé að efni greinar
þessarar verði tengt við samvinnu ríkja í Evrópu, einkum hugmyndirnar
um aðild Íslands að Evrópusambandinu. Hefur það raunar verið gert í
ríkum mæli. Ástæðan er auðvitað sú að útilokað er að Ísland geti gengið í
Evrópusambandið, með því mikla framsali valdheimilda ríkisvalds til
sambandsins sem í aðild fælist, án þess að breyting sé gerð á stjórnar-
skránni. Af aðild Íslands getur því ekki orðið nema frumvarp til breytinga
á stjórnskipunarlögum verði samþykkt á tveimur þingum með kosningum
á milli. Má því vera ljóst að af þessari lögfræðilegu ástæðu einni er aðild
tæpast á dagskrá á næstu árum, nema ráðist verði í slíkar breytingar strax
á því þingi sem nú stendur yfir (2002-2003). Samt er rétt að leggja áherslu
á að þau rök sem sett eru fram hér að framan eru í raun óháð hugsanlegri
aðild að Evrópusambandinu, enda geta þau átt við um hvers konar
alþjóðlega samvinnu. Það er líka skynsamlegt að ræða þessar hugmyndir
án sérstakrar tengsla við pólitískar deilur um Evrópusambandið ef unnt
er. Með því móti eru meiri líkur á að  ákvörðun í þessu efni verði tekin
með heildarhagsmuni íslensku þjóðarinnar til lengri tíma að leiðarljósi,
fremur en að menn skipi sér í fylkingar með eða á móti slíkum hugmynd-
um eftir afstöðu þeirra til Evrópusambandsins sérstaklega.
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Ísland sem opið
stjórnarskrárríki1

Kristrún Heimisdóttir2

I. Einkenni opins stjórnarskrárríkis.

Stjórnskipun og þar með stjórnarskrár ríkja í Evrópu hafa gengið í
gegnum miklar breytingar á síðustu áratugum. Á sama tíma hafa réttarkerfi
í heiminum, hvort sem er staðbundin réttarkerfi eða alþjóðarétturinn tekið
grundvallarbreytingum sem eðlilegt er að líkja við umbyltingu á fyrri öldum,
t.d. á Íslandi á þrettándu öld þegar lög norska konungsríkisins tóku við af
lögum og skipan hins svonefnda þjóðveldis. Ástæður þessara miklu breyt-
inga er ekki erfitt að skilja því þær eru á almannavitorði. Í fyrsta lagi samruni
markaða þjóðríkja í stóra sameiginlega markaði, ýmist svæðisbundna eða
hnattræna. Í öðru lagi aukið vægi mannréttinda með tilkomu alþjóðlegra
dómstóla s.s. Mannréttindadómstóls Evrópu í Strasbourg og Alþjóða
stríðsglæpadómstólsins. Í þriðja lagi tilkoma nýrra og áður óþekktra verk-
efna stjórnvalda sem eðli málsins vegna verða ekki leyst af einstökum
ríkisstjórnum heldur með samvinnu ríkja. Skýrasta dæmið um þetta eru
umhverfismál og það voru ekki síst þau sem leiddu til vitundarvakningar
um nauðsyn annars konar og aukinnar alþjóðasamvinnu, en slíkum
málaflokkum mun vafalaust fjölga eftir því sem ný samskiptatækni brýtur
meira upp hefðbundnar skilgreiningar á lögsögum ríkja.

Flestar þjóðir hafa brugðist við þessum breytingum með því að taka
sjálfar þátt í alþjóðlegu samstarfi af ýmsu tagi og í flestum ríkjum Evrópu
hefur stjórnarskrá beinlínis verið breytt vegna þessa alþjóðlega samstarfs eða
markverð umritun stjórnlagafræðanna verið gerð að tilstuðlan dómstóla.

1 Grein þessi er að hluta byggð á tveimur erindum sem flutt voru annars vegar á fundi
Félags stjórnmálafræðinga í ReykjavíkurAkademíunni 29. apríl 2000 og hins vegar á
fundi Sagnfræðingafélags Íslands í Norræna húsinu 5. september sama ár og
viðbrögðum og umræðum um efni þeirra. Síðara erindið er birt á vefsetrinu Kistunni
undir heitinu Stjórnmálasaga sem saga lögmætis og lýðræðis.

2 Höfundur er lögfræðingur hjá Samtökum iðnaðarins. Skoðanir þær sem settar eru fram
í þessari grein eru skoðanir höfundar en segja ekki til um stefnu samtakanna.
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Þýskaland er athyglisvert og lærdómsríkt dæmi. Stjórnlagadómstóll
Þýskalands (Bundesverfassungsgericht) hefur tekið á lögfræðilegum spurn-
ingnum sem þróun alþjóðasamvinnu, sérstaklega samrunaþróunin í
Evrópu, beinir að hugmynd Þjóðverja um sitt eigið ríki, einkenni þess og
verkefni, valdið sem það hefur og hvernig með það skuli farið. Í þýskri
lögfræði hefur hugtakið opið stjórnarskrárríki verið notað til að lýsa þýska
ríkinu eins og það hefur þróast frá stríðslokum með þátttöku í alþjóðlegum
stofnunum sem sumar fara með yfirþjóðlegt vald.3 Í stað þess að hugmynd-
in um ríkið mótist af innhverfri sýn á einingu ríkisins og réttindi borgara
eins og hún gerði á nítjándu öld og fram á þá tuttugustu hafi nokkuð annað
tekið við. Viðleitni til að tryggja frið með þátttöku í Sameinuðu þjóðunum
og viðurkenningu á valdi Öryggisráðsins, þátttaka í varnarbandalagi með
bindandi aðild að NATO, virk vernd mannréttinda, alþjóðlegar skuld-
bindingar í umhverfisvernd og þátttaka í alþjóðlegum viðskiptastofnunum
gerir að verkum að ríkið er breytt. Opið stjórnarskrárríki ber eftirtalin fimm
megineinkenni:4

1. Fullt vald ríkisins til sjálfdæmis um eigin verkefni og framkvæmd
þeirra er ekki lengur fyrirfram gefið (ekki a priori forsenda).

2. Fyrirmæli og lagasetning yfirþjóðlegra stofnana vegast stöðugt á við
stjórnarskrárbundin skilyrði ríkisins fyrir þátttöku í alþjóðastofn-
unum

3. Ríkið hefur enn sem fyrr eitt rétt til að beita lögregluvaldi
4. Ný sjálfsmynd réttarríkis þar sem útlendingar eiga þegnrétt
5. Opnun verður yfirmarkmið ríkisvaldsins 

II. Opnara Ísland.

„Jafnframt því sem Ísland brást við breytingum í varnar- eða hernaðarsamstarfi
þurfti það að finna sér stöðu í breyttum heimi evrópskrar og alþjóðlegrar efnahagssam-
vinnu. [...] Á Evrópska efnahagssvæðinu skyldi ríkja „frelsið fernt“, þ.e. óheftur að-
gangu fyrir vörur, þjónustu, fjármagn og vinnuafl að öllum löndum svæðisins. Á Ís-
landi vakti þetta frelsi ekki sérstakan áhuga; menn sáu frekast í því erlenda samkepp-
ni sem Ísland þyrfti að sætta sig við sem gjald fyrir lægri tolla á fiski. 

Aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu var aðeins einn þáttur í örum og

3 Sjá t.d. Stephan Hobe: Der offene Verfassungsstaat zwischen Souveränität und Interdependenz,
Berlin 1998.

4 Sama heimild, s. 422 til 424.
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víðtækum breytingum sem kenna má við „opnun“ landsins gagnvart umheiminum. Um
frjálsari verslun, bæði með vörur og þjónustu, var samið á vegum GATT [...] Í tengslum
við GATT-samning rýmkuðu Íslendingar um innflutning á landbúnaðarvörum 1995,
í smáum stíl þó, en þvert á mjög rótgróna verndarstefnu. Gjaldeyrisverslun varð líka
frjálsari. Um 1980 var verið að afnema síðustu hömlurnar á yfirfærslum vegna
vörukaupa og ferðalaga, og 1990-95 var horfið frá takmörkunum á fjármagns-
hreyfingum, þannig að bæði lánsfé og aðra peninga mátti flytja að vild inn og út úr
landinu. Brátt þótti jafn sjálfsagt að útlendingar kæmu með fjármagn og reynslu inn í
íslensk fyrirtæki og að Íslendingar reyndu fyrir sér í rekstri erlendis. [...] Áður höfðu
flest verkefni þótt standa Íslendingum nær en að leggja fé í stórfyrirtæki iðnríkjanna.
Nú var litið á það sem þátt í eðlilegri áhættudreifingu að ávaxta fé á mismunandi
markaðssvæðum heimsins. 

Þessi opnun hagkerfisins hélst í hendur við nánari snertingu Íslendinga við um-
heiminn á flestum sviðum öðrum. Samgöngur urðu greiðari, og meira um tímabundna
og varanlega búsetu, bæði Íslendinga erlendis og útlendinga á Íslandi. [...] Jafnvel aðgrein-
ing tungumálanna hvarf að talsverðu leyti vegna yfirburðastöðu enskunnar, einkum í
tölvuheimi, sem Íslendingar aðlöguðust greiðlega.“ 5

Opnara Ísland er heiti sem notað er til að lýsa breytingunni sem orðið
hefur á Íslandi á síðustu áratugum. Það er sagnfræðingur sem talar, Helgi
Skúli Kjartansson, höfundur yfirlitsverks um sögu Íslands á 20. öld.
Breytingarnar sem hann lýsir eiga flestar rætur í alþjóðasamningum sem
Íslendingar hafa gerst aðilar að á grundvelli alþjóðalaga. Niðurstaða hans
– og ég hygg að henni geti fáir mótmælt – er sú að Ísland hafi opnast og
beri félagsleg og hagræn einkenni opins ríkis á sama hátt og t.d. önnur ríki
á Evrópska efnahagssvæðinu. Ísland á tuttugustu öld, yfirlitsverk Helga Skúla,
markar sennilega þau tímamót að hér er hinni miklu þjóðfélagsbreytingu
sem leiddi af aðild Íslands að EES á tíunda áratug 20. aldar í raun lýst á
heildstæðan hátt í fyrsta skipti. Enn ber opinber umræða á Íslandi þess
merki að við höfum ekki fyllilega áttað okkur á opnun Íslands, afleiðingum
hennar og orsökum en hún er staðreynd samt.

III. Mikilvægi opnunarákvæða í nútíma stjórnarskrám.

Frá stríðslokum og fram undir þennan daga hafa flest Evrópuríki tekið
upp ákvæði í stjórnarskrár sínar sem heimila framsal fullveldis til alþjóð-

5 Helgi Skúli Kjartansson: Ísland á tuttugustu öld, Rvík. 2002, s. 464 til 470.
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legra stofnana með nánar greindum skilyrðum. Slík ákvæði má með réttu
nefna opnunarákvæði.6

Í Danmörku var þetta gert við setningu nýrrar stjórnarskrár 1953. Danir
heimiluðu framsal fullveldis í „nærmere bestemt omfang“ eða í
afmörkuðum mæli – með samþykki kosningabærra manna í þjóðaratkvæða-
greiðslu. Það er þess vegna sem Danir hafa hvað eftir annað greitt atkvæði
um Evrópusambandið, eða tiltekna áfanga í samrunaferlinu, og það er líka
þess vegna sem danskir kjósendur hafa í raun haft áhrif á þróun
Evrópusambandsins, að hin ríkin hafa orðið að taka mark á Danmörku eða
öllu heldur Dönum.

Gagnger endurskoðun Dana á stjórnarskrá sinni, þeirri frá 5. júní 1915
með breytingum 10. september 1920 sem lauk með setningu nýrra grund-
vallarlaga 1953, er sérstaklega áhugaverð vegna hins nána skyldleika íslensku
stjórnarskrárinnar við þá dönsku. Þau sifjatengsl rofnuðu í raun fyrst 1953
því Íslendingar frestuðu í raun gagngerri endurskoðun og samningu eigin
stjórnarskrár 1944. Í 20. gr. Dönsku stjórnarskrárinnar er ákvæðið um
framsal fullveldis að finna:

Valdheimildir, sem samkvæmt stjórnarskrá þessari heyra til ríkisvald-
inu, má með lögum og í nánar afmörkuðum mæli framselja alþjóðlegum
stofnunum sem stofnsettar eru með gagnkvæmum samningum við
önnur ríki til eflingar alþjóðlegri lögskipan og samvinnu.

Til samþykkis lagafrumvarps þessa efnis þarf fimm sjöttu hluta atkvæða
á þingi. Náist slíkur meirihluti ekki en hins vegar sá meirihluti sem nægir
um almenn lagafrumvörp og haldi ríkisstjórnin frumvarpinu uppi, er
það lagt fyrir almenna kjósendur til samþykktar eða synjunar eftir
reglum 42. gr. um þjóðaratkvæðagreiðslur.7

Höfundur ákvæðisins rakti forsendur þess fyrir dönsku stjórnar-
skrárnefndinni og benti fyrst á að (þá) 18. gr. dönsku stjórnarskrárinnar
(sem er samhljóða ákvæði 21. gr. stjskr. Lýðveldisins Íslands nr. 33 frá 1944)

6 Meðal þeirra ríkja sem hafa tekið upp slíkt ákvæði auk Danmerkur eru Noregur og
Svíþjóð, Austurríki, Belgía, Frakkland, Grikkland, Holland, Írland, Ítalía, Lúxemborg,
Portúgal, Spánn og Þýskaland. Bretland býr ekki við ritaða stjórnarskrá.

7 Karnov, s. 4 til 5. „Beføjelser, som efter denne grundlov tilkommer rigets myndighed-
er, kan ved lov i nærmere bestemt omfang overlades til mellemfolkelige myndigheder,
der er oprettet ved gensidig overenskomst med andre stater til fremme af mellemfolke-
lig retsorden og samarbejde. Til vedtagelse af lovforslag herom kræves et flertal på fem
sjettedele af folketingets medlemmer. Opnås et sådant flertal ikke, med dog det til
vedtagelse af almindelige lovforslag nødvendige flertal og opretholder regeringen
forslaget, forelægges det folketingsvælgerne til godkendelse eller forkastelse efter de
for folkeafstemninger i § 42 fastsatte regler.“
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væri eina ákvæði stjórnarskrárinnar sem beinlínis varðaði samskipti
Danmerkur við önnur ríki.8 Þá rakti hann þá þróun sem orðið hefði í
alþjóðlegu samstarfi, nefndi allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna, þing
Evrópuráðsins og Norðurlandaráð og þann vanda að danska stjórnarskráin
tók eingöngu á sjálfri samþykkt samninga við önnur ríki en um störf við
að framfylgja sáttmálanum á alþjóðlegum vettvangi voru engin ákvæði, t.d.
um vald danskra þingfulltrúa á fyrrnefndum þingum. Á þessu vandamáli
var síðan tekið með því að ákvæði um utanríkismálanefnd var aukið við
ákvæðið um samninga við önnur ríki, nú 19. gr. dönsku stjórnarskrárin-
nar. Meginathugunarefnið varðaði þó þær alþjóðlegu stofnanir sem fælu í
sér sérstaka tegund valds (síðar nefnd yfirþjóðlegt vald), nefndar voru Kola-
og stálbandalag Evrópu, Varnarbandalag Evrópu og Norður-Atlants-
hafssamningurinn.9

Á grundvelli ákvæðisins hefur verið efnt til þjóðaratkvæðagreiðslu í
Danmörku alls fimm sinnum vegna aðildarinnar að Evrópusambandinu og
áfanga í samruna innan þess, þ.e. árin 1972, 1986, 1992, 1993 og 1998. Á
þeim tíma sem liðinn er frá setningu hinnar nýju stjórnarskrár 1953 hefur
ákvæðið og álitaefni því tengt verið til mikillar umræðu í opinberu lífi í
Danmörku, jafnt á hinu pólitíska sviði sem fræðasviði. Það festi í sessi
tiltekna aðferð við að tryggja lögmæti alþjóðasamvinnu lýðræðisríkis sem
jafnframt felur í sér stöðugt endurmat á þeim stofnunum sem Danmörk
á aðild að og stöðugt endurmat á aðkomu Danmerkur að þeim.10

Rætur Evrópusambandsins liggja í efnahagslegri samvinnu og valdsvið
þess er enn mest á því sviði. Á þessu hafa orðið breytingar með breytingum
á sáttmálunum en ekki síður í dómaframkvæmd Evrópudómstólsins, en
það er hann sem hefur í raun skapað hið sérstaka eðli Evrópusambandsins
og gert það að réttarkerfi ólíkt öllu því sem heimurinn hefur áður þekkt,
alþjóðlega er sambandið sagt sui generis.

Í hinum fyrstu dómum Evrópubandalagsins, sem lögðu grunn að hinu
sérstaka réttarkerfi var talað um framsal fullveldis „á afmörkuðu sviði“.
Joseph Weiler hefur bent á að í þessu hafi falist eins konar sáttmála-
hugmynd um stjórnskipan og dómsvald.11 Að í þessari röksemdafærslu

8 Max Sørensen, Responsum vedrørende de problemer, der knytter sig til grundlovens
§ 18, Bilag 6, Betænkning afgivet af Forfatningskommissionen af 1946, Købh. 1953, s.113.

9 Kola- og stálbandalagið, reist á grunni hinar svo nefndu Schuman-áætlunar var forveri
þess Evrópusambands sem nú er við lýði. Varnarbandalag Evrópu varð hins vegar ekki
að veruleika.

10 Ítarlega er fjallað um opnunarákvæði dönsku stjórnarskrárinnar í Jens Hartvig Pedersen:
Suverænitetsafgivelse, København 1998.

11 Joseph Weiler, Transformation of Europe, The Yale Law Journal, vol. 100.
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dómstólsins hafi ekki einungis falist meginregla sem dómstóllinn geti síðar
fallið frá ef hann svo kysi, heldur tilboð til dómstóla aðildarríkjanna um
að viðurkenna þetta nýja réttarkerfi á þeirri forsendu að það mundi einungis
gilda á þessu takmarkaða sviði. Til marks um þetta sé dómur stjórn-
arskrárdómstóls Ítalíu frá árinu 1974 þar sem dómstóllinn loks við-
urkenndi forgang Evrópuréttarins, „á þeim grundvelli að það væri á
takmörkuðu sviði“.12 Í krafti 235. gr. Rómarsáttmálans, sem er eins konar
almenn heimild til lagasetningar,13 opnuðu stofnanir Evrópubandalag-
anna hins vegar víðtæk svið fyrir Evrópurétti, þ.e. ákvörðunarstofnanir
settu fram reglugerðir eða tilskipanir án þess að Evrópudómstóllinn héldi
verulega aftur af þeirri þróun. Í stað upptalningar á verkefnum Evrópu-
bandalaganna í sáttmálum kom sjálfdæmi Evrópusambandsins um verk-
efni sín. Það er að segja eftir því sem fullvalda aðildarríki viðurkenna slíkt
sjálfdæmi.

Viðbrögð dómstóla í aðildarríkjum hafa verið ólík. Í Belgíu fékk
Evrópurétturinn fullnaðarviðurkenningu árið 1971 með dómi æðsta
dómstólsins þar í landi. Röksemdafærsla Cour de cassation var næstum
samhljóða dómum Evrópudómstólsins, þ.e. að hvenær sem landsréttur og
þjóðaréttur stangist á skuli þjóðaréttur vega þyngra, en það eigi enn frekar
við um bandalagsrétt því samningarnir um bandalögin hafi skapað nýtt
réttarkerfi sem aðildarríkin hafi takmarkað fullveldi sitt gagnvart, á þeim
sviðum sem samningarnir taki til.14

Þess eru einnig dæmi að dómstólar í aðildarríkjum hafi gert hreina og
beina „uppreisn“ gegn Evrópudómstólnum og er dómur Conseil d’Etat í
Frakklandi frá árinu 1978 þar frægastur, en þar var gengið þvert gegn þeirri
reglu Evrópuréttarins að tilskipanir hefðu bein réttaráhrif.15

Andspyrna dómstóla í Þýskalandi hefur þó verið mest, staðföstust og
haft langsamlega mest áhrif á þróun Evrópusamrunans. Stjórnlagadómstóll
V-Þýskalands viðurkenndi fyrst í stað forgang Evrópuréttar aðeins sem

12 Stjórnarskrárdómstóll Ítalíu, dómur 30. október 1975, Mál 232/75 Frontini gegn Ministero
Estero. Sjá Oppenheimer, The Relationship between European Community Law and National
Law: The Cases, Cambridge 1994, s. 634 til 637.

13 „Ef aðgerðir af hálfu bandalagsins eru nauðsynlegar til þess að ná einhverjum af mark-
miðum bandalagsins varðandi starfsemi sameiginlega markaðarins og samningurinn
hefur ekki að geyma nægjanlega heimild til þeirra, ákveður ráðið, með samhljóða ályk-
tun, að tillögu framkvæmdastjórnarinnar og að höfðu samráði við Evrópska þingið,
viðeigandi reglur um þær.“

14 Ministre de la Economie gegn SA Fromagerie Franco Suisse „Le Ski“, 27. maí 1971.
15 Ministre d’intérieur gegn Cohn-Bendit, 22. desember 1978.
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Anwendungsvorrang en ekki Geltungsvorrang, þ.e. eins konar forgangsreglu um
beitingu Evrópuréttar en ekki að gildi hans væri æðra en landsréttar.16

Frægir eru Solange-dómarnir I og II þar sem stjórnlagadómstóllinn byggði
takmörkun á yfirþjóðlegu valdi Evrópu-dómstólsins á mannréttinda-
ákvæðum þýsku stjórnarskrárinnar.

Maastrichtdómurinn sem var kveðinn upp 12. október 199317 fól í sér
vatnaskil, því þá varð fullveldi þýska ríkisins og sá eiginleiki sem í þýskri
lögfræði er nefndur Kompetenz-Kompetenz að algjöru meginatriði í mati á
lögmæti Evrópusamrunans skv. þýsku stjórnarskránni. Þetta mætti þýða
sem sjálfdæmi en nánar tilgreint felst í slíku sjálfdæmi valdbærni til að ákveða
valdbærni sjálfs sín. Hugtakið var lengi vel fyrst og fremst notað um alþjóð-
lega dómstóla, þ.e. til að útlistunar á því að það væri dómstólsins en ekki
aðilanna að túlka stofnyfirlýsingar eða samninga sem lægju dómstólnum
til grundvallar. Síðar var hugtakinu beitt til að greina á milli alþjóðlegra
stofnana sem ekki höfðu Kompetenz-Kompetenz og ríkja sem hefðu það.18

Maastrichtdómurinn snerist um það hvort hinn nýi sáttmáli væri brot
á 38. gr. þýsku stjórnarskrárinnar um rétt manna til að kjósa. Fram að þessu
hafði verið litið svo á að hún tryggði aðeins formlegan rétt til þátttöku í
lýðræðislegum kosningum eins og hún í orði mælti fyrir um. Nú komst
dómstóllinn hins vegar að þeirri niðurstöðu að ákvæðið bannaði að dregið
yrði úr lögmæti ríkisvalds á grundvelli 23. gr. stjórnarskrárinnar [opnun-
arákvæðið] sem fengið væri með kosningum og áhrifum þeirra með fram-
sali ábyrgðar og skyldna Þingsins [Bundestag], svo mjög að það feli í sér
brot gegn ófrávíkjanlegum reglum [stjórnarsrkrárinnar].

Maastrichtdómurinn gengur þannig gegn Evrópuréttinum á fjölmarga
vegu: fyrst og fremst með því að hafna algjörum forgangi hans. Þetta er
gert á þeirri forsendu að Evrópusambandið sé ekki yfirþjóðlegt með þeim
hætti sem svo oft er haldið fram heldur ríkjasamband, og sem fullvalda ríki
ráði Þýskaland með eigin lögum beitingu Evrópuréttar í sinni lögsögu.
Dómstóllinn leit svo á að Þýskaland hefði framselt en ekki afsalað valdi til
Evrópubandalaganna, sem þess vegna hefðu ekki sjálfdæmi um vald sitt,
heldur gæti dómstóllinn ákvarðað hvort farið væri ultra vires eða út fyrir
valdheimildir. Þetta vald ætti því enn sem fyrr stoð í lýðræðislegu umboði

16 Juliane Kokott nefnir dóm (1971) 31 Bundesverfassungsgericht þessu til staðfestingar,
sjá German Constitutional Jurisprudenc and European Integration: Part I, European Public Law,
Vol. 2, Issue 2, s. 243.

17 Nefndur Maastricht-Urteil.
18 Juliane Kokott, German Constitutional Jurisprudenc and European Integration: Part I, s. 253.
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frá kjósendum í aðildarríkjum en umboð kjósenda til Evrópuþingsins væri
einungis því til stuðnings.19 

Í dómnum fólst áður óþekkt viðurkenning á rétti almennra borgara til
að láta meta lögmæti þess að Þýskaland tæki þátt í samrunaferlinu í Evrópu
á mælistiku lýðræðisreglu stjórnarskrárinnar.20 Niðurstaða stjórnlagadómstóls
Þýskalands var sú að Maastrichtsáttmálinn stríddi ekki gegn þeirri reglu,
Sambandsríkið Þýskaland hefði enn Kompetenz-Kompetenz og þýska
þingið réði meiriháttar ákvörðunum. Þýskaland sé enn meðlimur í milli-
ríkjabandalagi sem dragi vald sitt af valdi þeirra. Þýskaland er meðal þeirra
sem ráða samningnum (die Herren der Verträge) og er aðili að Evrópu-
sambandinu á eigin forsendum og nýtur þar jafnréttis við önnur ríki í skiln-
ingi 1. mgr. 2. gr. sáttmálans um Sameinuðu þjóðirnar frá 16. júní 1945.

Hæstiréttur Danmerkur beitti skilyrðum 20. gr. í dómi þann 6. apríl
1998.21 Málið höfðaði hópur almennra borgara sem kröfðust úrskurðar
dómsins um hvort Maastrichtsáttmálinn, sem þegar hafði verið samþykkt-
ur í þjóðaratkvæðagreiðslu, bryti engu að síður í bága við stjórnarskrána.
Því var haldið fram að samþykkt Maastrichtsáttmálans hefði átt að fara
fram eftir 88. gr. stjórnarskrárinnar, sem er hin almenna grein um breyt-
ingar á stjórnarskránni. Forsenda kröfu hópsins var því að framsal valds
skv. sáttmálanum gæti ekki talist vera „í nánar afmörkuðum mæli“, það væri
of víðfeðmt og varanlegt.

Í dómsniðurstöðunni fór Hæstiréttur Dana í fyrsta sinn að fordæmi
dómstóla í ýmsum Evrópuríkjum og greip inn í Evrópusamrunaferlið, eða
a.m.k. gaf til kynna að hann teldi sér það fært. Vert er að taka fram að til
skamms tíma var það sérstaða réttarkerfisins í Danmörku að Hæstiréttur
beitti ekki endurskoðunarvaldi, þ.e. kvað ekki upp úr um að lög stæðust
ekki stjórnarskrá. Niðurstaða réttarins var í fyrsta lagi skilgreining á því til

19 Athyglisvert er að þessar dómsniðurstöður skila sér greinilega í þýska háskólakennslu
um Evrópurétt. Ólíkt því sem gerist t.d. í almennum norrænum, breskum og hollensk-
um kennslubókum er áherslan þar ekki öll á sui generis eðli Evrópusambandsins heldur
er sjálfdæmi Evrópudómstólsins hafnað.

20 Maastrichtdómurinn þýski hefur að vonum verið gagnrýndur, ekki einungis á grund-
velli Evrópuréttar sem slíks, heldur einnig fyrir það hvernig stjórnlagadómstóllinn
útfærði lýðræðisreglu stjórnarskrárinnar. Dómstóllinn vísaði til „lifandi lýðræðis“ sem
yrði til þegar hópur fólks mótaði sér pólitískan vilja sem lýðurinn stjórnar og lögfestir
sjálfur til þess að færa í lög málefni sem hann varðar á einsleitan máta, hvort sem er
andlega, félagslega eða pólitískt. Þær raddir eru háværar að þetta feli í sér afturhvarf til
þjóðríkis frá þeirri hugmynd að lýðræði sé sjálfsákvörðunarréttur einstaklinga, en það
hafi í fyrri dómsniðurstöðu stjórnlagadómstólsins verið talin forsenda lýðræðisreglu
þýsku stjórnarskrárinnar.

21 UfR 1998.800 HD Hanne Norup Carlsen ofl. gegn Poul Nyrup Rasmussen.
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hvers framsal fullveldis tekur en mikilvægasti efnisþáttur niðurstöðunnar
var sú að hinar alþjóðlegu stofnanir sem fullveldið er framselt hafi ekki
sjálfdæmi um valdheimildir sínar gagnvart Danmörku. Stjórnarskrá Dan-
merkur og stjórnarskrárgjafinn, þ.e. danska þjóðin, skal hafa hið endan-
lega vald. Hæstiréttur Danmerkur setur í dómnum yfirþjóðlegu valdi
Evrópusambandsins m.a. takmörk af tvennu tagi: Réttur Evrópu-
sambandsins má „ekki stríða gegn ákvæðum stjórnarskrárinnar þar á meðal
frelsisréttindum hennar og 1. mgr. 20. gr. stjórnarskrárinnar er talin útiloka
að alþjóðlegri stofnun sé framselt vald til að ákveða sjálf umfang valds síns.
Með öðrum orðum: Fyrri takmörkunin er endurómur af Solange-
dómunum, en hin síðari kveður upp úr um að Evrópusambandið hafi ekki
Kompetenz-Kompetenz. En röksemdafærslan felur einnig í sér fleira. Rétturinn
lítur til sjálfs réttarkerfis Evrópusambandsins og bendir á að það byggi á
meginreglu um framselt vald (tildelte kompetencer) og lögmætisreglu og
því feli 235. gr. ekki í sér brot á reglu dönsku stjórnarskrárinnar um fram-
sal valds í „afmörkuðum mæli“. Það og almennt endurskoðunarvald sitt
telur Hæstiréttur Dana ráða því að hann hafi vald til að meta hvort
Evrópuréttur fari yfir mörk fullveldisframsals Danmerkur. Athyglisvert er
að rétturinn vísaði ákvörðun um það hvernig uppfylla skyldi lýðræðiskröfur
til danska þingsins og minnti á að fulltrúi Danmerkur í ráðherraráði ESB
væri ábyrgur gagnvart þinginu. Vert er að benda á í þessu sambandi að
danska þingið heldur uppi óvenju virku eftirliti með starfi fulltrúa sinna á
Evrópuvettvangi og allri lagasetningu á Evrópuvettvangi. Stefnumótun og
löggjöf ESB hlýtur vandlega umræðu á mótunarstigi í danska þinginu og
nefndum þess.

IV. Stjórnarskrárríkið Ísland.22

Í íslenskri lögfræði var fullveldi lengi vel skýrt á grundvelli skilgreiningar
þjóðaréttar á ríki, þ.e. útfrá greinimerkjunum land, íbúar og stöðug
ríkisstjórn. Þetta átti að því leyti skýrar rætur í sambandslagasáttmálanum
frá 1918 að í honum fólst að Ísland varð aðili að þjóðarétti. Í danskri
lögfræði, en hún hefur í raun haft ráðandi áhrif á íslenska réttarframkvæmd
og lögfræðiiðkun, var þessi skilgreining hins vegar fyrir æði löngu lögð til

22 Miklum mun ítarlegri greinargerð um lögfræðilegar spurningar er varða EES-
samninginn og íslenska stjórnskipun er að finna í Kristrún Heimisdóttir:
Stjórnarskrárbundið fullveldi Íslands, Tímarit lögfræðinga, 1. tbl. 2003.
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hliðar. Þetta var að verulegu leyti að tilstuðlan heimsþekkts dansks
lagaprófessors, Alf Ross, sem taldi hana gagnslausa og án merkingar því
hún færi í hring, fullvalda væru þau ríki sem ættu aðild að þjóðarétti og
aðild að þjóðarétti ættu fullvalda ríki. Þessi þróun í Danmörku virðist ekki
hafa vakið athygli á Íslandi.

Það kemur mörgum á óvart en lagalegt fullveldi varð ekki skilgreint
markmið Íslendinga fyrr en 1907.23 Og enda þótt fullveldið hafi verið fulln-
aðarsigur í sjálfstæðisbaráttunni þá er hætta á að viss einföldun felist í því
að skilja fullveldi sem samheiti fyrir sjálfstæði. Fullveldi Íslands hefur allt
frá upphafi verið bundið fullveldi. Með aðild að þjóðarétti undirgekkst Ísland
lögfestar alþjóðlegar reglur og Ísland hefur síðan skuldbundið sig hvað eftir
annað með staðfestingu alþjóðlegra samninga.

Ísland varð fullvalda ríki 1. desember 1918. Um leið og sambandslaga-
sáttmálinn fól í sér þjóðréttarlega viðurkenningu Danmerkur á fullveldi
Íslands fól hann og í sér að íslenskt ríkisvald varð fullburða, fékk einkenni
fullveldis. Í nefndaráliti sameinaðra fullveldisnefnda Alþingis eru þetta
nefnd „ytri merki fullveldis“ og talað um að „ekkert yfirríki“ hvað þá annað
ríki geti farið með íslensk „fullveldismál“, sem svo eru nefnd.24 Ísland hefur
vald friðar og styrjalda, þegnrétt, ráðstafar utanríkismálum sínum, ræður
myntskipun og myntsláttu og hefur dómsvaldið óskorað.25 Með öðrum
orðum: Ísland fær í hendur þær valdheimildir sem stjórnskipunarrétturinn
hefur allt frá Jean Bodin að Lárusi H. Bjarnasyni talið inntak fullveldisins.
Þessi fullveldismál eru hins vegar ekki falin einum fullvaldi í hendur heldur
stjórnarskrárbundnu ríkisvaldi á Íslandi.

Fyrir gildistöku sambandslagasáttmálans réðu (og takmörkuðu)
Stöðulögin frá 1871, sem sett höfðu verið einhliða af danska þinginu, vald-
heimildum íslenskra yfirvalda. Matzen skýrði réttarstöðuna svo að sem réttir
aðilar hins almenna fullvalda löggjafarvalds hefðu konungur og ríkisþingið
ákvarðað stöðu Íslands gagnvart danska ríkinu og þá stöðu gæti þetta sama
fullvalda löggjafarvald afnumið á sama hátt.26 Fyrir gildistöku sambands-
lagasáttmálans hafði Ísland ekki æðsta dómsvald, ekki æðsta framkvæmd-
arvald og réð ekki stríði og friði. Það hafði löggjafarvald í afmörkuðum
sérmálum en stjórnarskrárgjafinn var danska ríkið. Nú færðist allt þetta til

23 Sjá nánar um efni þessa kafla, Kristrún Heimisdóttir: Athugun á fullveldi Íslands. Ópren-
tuð kandídatsritgerð við lagadeild Háskóla Íslands.

24 Alþt. 1918 A, s. 24.
25 Alþt. 1918 A, s. 23.
26 Henning Matzen, Den danske Statsforfatningsret, bind I, Købh. 1881-1888, s. 247. Sams

konar viðhorf kemur fram í riti Carl Goos og Henriks Hansen, Grundtræk af den danske
Statsret, s. 308.
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íslensks ríkis með því að Íslendingar ákváðu að taka við því og Danir gáfu
það eftir. Ákvörðun Íslendinga var tekin í þjóðaratkvæðagreiðslu 19.
október 1918.27

Gildistaka sambandslaganna og þar með ákvörðun fullveldis Íslands
varð ekki tekin öðruvísi en í þjóðaratkvæðagreiðslu. Fyrir því eru a.m.k.
hagnýtar ástæður (sem sýna um leið lýðræði í verki) því menn hafa ekki
viljað endurtaka reynsluna af Uppkastinu. Tilurð fullveldis Íslands var
ákvörðun stjórnarskrárgjafans, kosningabærra manna í landinu. Verður að
álíta að inntak fullveldisins, skerðing eða aukning, sé einnig háð afstöðu
þessa sama stjórnarskrárgjafa. Ákvörðunarvaldið þar um sé kosningabærra
manna á Íslandi - sú framkvæmd var í raun fest í stjórnarformið haustið
1918.

Aðalsamningamenn Íslands 1918 voru þeir Bjarni Jónsson frá Vogi og
Einar Arnórsson lagaprófessor. Þegar sambandslögin og árangurinn sem
þau skiluðu Íslendingum eru skoðuð í samhengi við almenna þróun
þjóðaréttar á þessum tíma og það sem gerst hafði í sjálfstæðismálinu áratug-
ina á undan, er sláandi hversu vel var á málstað Íslendinga haldið.
Stjórnskipuleg staða Íslands var rædd talsvert ítarlega á alþjóðlegum
fræðavettvangi og hafði pólitísk fordæmisáhrif út fyrir landsteinana, m.a.
svo kunnugt sé á umræðu um stöðu Írlands.

Þátttaka Íslands í því nýja alþjóðlega samstarfi sem til varð eftir lok
síðari heimsstyrjaldar leiddi til ýmiss konar umræðu um áhrif þess á innri
mál ríkisins og fullveldi. Íslendingar voru ekki stofnfélagar en gengu í
Sameinuðu þjóðirnar þann 23. september 1946. Formlega var gengið frá
heimild til inngöngu með ályktun Alþingis 25. júlí 194628, en áður hafði
tveimur lögfræðingum, þeim Einari Arnórssyni og Gunnari Thoroddsen,
verið falin ritun greinargerðar um „hverjar skuldbindingar Íslands mundi
þurfa að takast á hendur, ef það vildi gerast meðlimur í bandalaginu.“29

Þar er gerð ítarleg grein fyrir áhrifum aðildar á fullveldi Íslands, einkum 2.
gr. stofnsáttmálans um jafnrétti fullvalda ríkja, vald öryggisráðsins og aðrar
skuldbindingar aðildarríkis. Greinargerðin er í raun eins konar efnislegt
framhald af greinargerð sambandslaganefndarinnar frá 1918 enda koma
sami maðurinn að hvoru tveggja, Einar Arnórsson.

27 Sambandslögin voru borin undir þjóðaratkvæði skv. Ákvæðum 21. gr. stjórn-
skipunarlaga nr. 12 frá 19. júní 1915, sbr. auglýsingu dagsetta 10. september 1918. Sjá
Stjórnartíðindi 1918 B, s. 323 til 326. Ákvæðið um þjóðaratkvæði sem fylgt var, kom
inn í frumvarp til stjórnskipunarlaga sem lagt var fram á Alþingi 1913 og gekk í gildi
árið 1915 sem 2. mgr. 61. gr. stjskr.

28 Alþingistíðindi, 1946 B, s. 77.
29 sama heimild, s. 2.
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Eitt af því sem ýtti Dönum í átt að því að setja sérstakt ákvæði í sína
nýju stjórnarskrá 1953 var aðild Danmerkur að NATO. Aðild Íslands að
NATO opnaði hins vegar hyldýpisgjá í opinberri umræðu á Íslandi og
brigslyrðin gengu á víxl. Engin lögfræðileg greinargerð um áhrif NATO-
aðildar á fullveldi Íslands lá fyrir Alþingi þegar ákvörðun um aðild var tekin,
en brigslyrði gengu milli stríðandi fylkinga þar sem orðinu fullveldi var æði
oft beitt.

Opnunarákvæði sambærilegt þeim sem tekin voru upp í stjórnarskrár
ríkja í Vestur-Evrópu á þessum árum virðast aldrei hafa komist á dagskrá
Alþingis að neinni alvöru. Árið 1962 lagði hins vegar áhrifamesti stjórn-
lagafræðingur þess tíma, Ólafur Jóhannesson, það til á opinberum vett-
vangi að Íslendingar bættu slíku ákvæði inn í stjórnarskrána.30 Niðurstaða
hans var sú að Ísland ætti ekki að geta gerst aðili að „valdamiklum
alþjóðastofnunum eins og t.d. Efnahagsbandalaginu, án undangenginnar
þjóðaratkvæðagreiðslu, er sýni að meirihluti – jafnvel aukinn meirihluti –
kjósenda vildi stíga það spor og fallast á það valdaafsal til alþjóðastofnunar,
er þar af leiddi“. Gerir Ólafur tillögu að orðalagi sem minnir mjög á
orðalag danska ákvæðisins en rökin sem hann færir fyrir nauðsyn þess að
taka upp slíkt ákvæði eru að þing og stjórn kunni að telja sig hafa frjáls-
ari hendur en stjórnarskráin mælir fyrir um og því sé bæði skýrara og
öruggara að setja sérstakt stjórnarskrárákvæði. Þá telur Ólafur að almenn
stjórnarskrárbreyting og þar af leiðandi þingrof og kosningar sé engan
veginn örugg aðferð til að ganga úr skugga um afstöðu manna til
fyrirhugaðrar þátttöku í alþjóðastofnun, því reynslan sýni að þar ráði
flokksleg sjónarmið mestu.

Enn er ekkert opnunarákvæði í stjórnarskránni.

IV. „Sérstaða Íslands“.

Ísland varð aðili að Evrópska efnahagssvæðinu við gildistöku laga nr.
2/1993, en frumvarp um staðfestingu samningsins um EES hlaut
samþykki á Alþingi þann 12. janúar 1993. Margir þingmenn gerðu grein
fyrir atkvæði sínu til þess sérstaklega að lýsa afstöðu til þeirrar
spurningar hvort samningurinn fæli í sér fullveldisafsal og væri brot á

30 Ólafur Jóhannesson, Stjórnarskráin og þátttaka Íslands í alþjóðastofnunum, Tímarit
lögfræðinga, 1. hefti 1962.



241Ísland sem opið stjórnarskrárríki

stjórnarskránni, en alþingismenn vinna drengskaparheit að henni. Það fór
ekki fram nein þjóðaratkvæðagreiðsla um samninginn, en miklar deilur
risu um það hvort þjóðaratkvæði væri stjórnskipuleg forsenda lögmætrar
aðildar. Gildistaka EES-samningsins byggði á þeirri forsendu „þings og
stjórnar“ svo notað sé orðalag Ólafs Jóhannessonar, að EES-samn-
ingurinn fæli ekki í sér framsal fullveldis og því væri heimilt að staðfesta
hann á hefðbundinn hátt með lagasetningu á Alþingi.

Í Noregi var ákvörðun um aðild að EES tekin eftir aðferð
opnunarákvæðis stjórnarskrár þeirra í 93. gr. þar sem norska ríkisstjórnin
leit svo á að í EES-samningnum fælist framsal á fullveldi. Ítarlega var um
þetta fjallað í greinargerð um frumvarpi norsku ríkisstjórnarinnar til
staðfestingar EES-samningsins31. Aðeins einn þáttur samningsins var þarna
talinn ráða úrslitum, þ.e. eftirlit með og viðurlög við brotum gegn sam-
keppnisreglum sem stofnanir EES skyldu samkvæmt samningum geta beitt
gagnvart einstaklingum og lögaðilum í ríkjunum.32

Á tíu ára ævi EES-samningsins hefur aðildarríkjum EFTA-megin
fækkað í þrjú og eru þau nú Noregur og Liectenstein auk Íslands. Í norskri
lögfræði má það nú heita að fullu viðurkennt að fullveldisframsal og
yfirþjóðlegt eðli Evrópska efnahagssvæðisins og stofnana megi jafna til
Evrópusambandsins sjálfs.33 Að því gefnu að það sé rétt mætti ætla að
Ísland falli undir greininguna á opnu stjórnarskrárríki. Ljóst er og
illumdeilanlegt að fullt vald íslenska ríkisins til sjálfdæmis um eigin verkefni
og framkvæmd þeirra er ekki lengur fyrirfram gefið. Íslenska ríkið hefur
enn sem fyrr eitt rétt til að beita lögregluvaldi og þegnréttur útlendinga
nýtur nú meiri viðurkenningar en áður. Opnun er að því leyti yfirmarkmið
ríkisvaldsins að sjónarmið um t.d. opinn alþjóðlegan markað vega þyngra
en ýmis önnur sjónarmið þegar réttmæti aðgerða ríkisstjórna er metið. Þá
stendur eftir einkennið er varðar stjórnarskrár ríkjanna. Er hægt að halda
því fram að fyrirmæli og lagasetning hinnar yfirþjóðlegu stofnunar
Evrópska efnahagssvæðisins vegist stöðugt á við stjórnarskrárbundin
skilyrði íslenska ríkisins fyrir þátttöku í alþjóðastofnunum?

31 St.prp. nr. 100 (1991-92) Om samtykke til ratifikasjon av Avtale om Det europeiske
økonomiske samarbeidsområde (EØS), undertegnet i Oporto 2. mai 1992,
Stortingsforhandlinger 1991 – 1992, del 2, s. 335 til 347.

32 Kveðið er á um þetta í 19. gr. samnings um stofnun Eftirlitsstofnunar og dómstóls, sbr.
bókun 4 og í 110. gr. sjálfs EES-samningsins um fullnustuhæfi fjársekta, sbr. einnig
bókun 21. Hér á landi eru þessi ákvæði lögfest í XI. kafla samkeppnislaga, nr. 8 frá 1993.

33 Ítarlega er fjallað um réttaráhrif EES-samningsins á Íslandi og sjónarmið um
yfirþjóðlegt eðli EES í Kristrún Heimisdóttir: Stjórnarskrárbundið fullveldi Íslands, Tímarit
lögfræðinga 1. tbl. 2003.
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Svarið við því er blátt áfram nei því skilyrðin fyrir þátttöku eru óljós
og stjórnskipulega óskýr. Hæstiréttur Íslands hefur enn ekki gefið neitt til
kynna um það að hann muni grípa inn í samrunaferli Íslands við Evrópu
á sama hátt og æðstu dómstólar hafa gert svo víða um álfuna. Á meðan er
Ísland einfaldlega opið ríki fremur en opið stjórnarskrárríki.






