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Formáli 

Lagadeild tekur nú í þriðja skipti þátt í árlegri ráðstefnu um rannsóknir í 
félagsvísindum við Háskóla Íslands. Í ár er ráðstefnan haldin í sjötta skipti 
með röð málstofa sem fram fara föstudaginn 28. október 2005 samhliða 
birtingu ráðstefnurita þar sem birtar eru rannsóknir framsögumanna. Þátttaka 
lagadeildar í ráðstefnunni hefur reynst kærkomin viðbót sem vettvangur fyrir 
kennara lagadeildar og aðra fræðilega þenkjandi lögfræðinga til að birta 
rannsóknir sínar. Þá er ánægjuefni að í ráðstefnuriti þessu eru einnig birtar 
tvær ritgerðir eftir höfunda með aðra menntun og sérfræðiþekkingu en 
lögfræði. Þar er annars vegar fjallað um ráðherraábyrgð frá sjónarhóli 
Gunnars Helga Kristinssonar prófessors í stjórnmálafræði og hins vegar um 
vatn og vatnafar á Íslandi í tengslum við umfjöllun um vatnalöggjöfina í 
ritgerð Freysteins Sigurðssonar jarðfræðings hjá Orkustofnun. 

Efni þeirra ritgerða sem hér eru birtar í stafrófsröð höfunda má greina í 
sex meginsvið: (I) Lögskýringarfræði; (II) Vatnsrétt og vatnsréttindi; (III) 
Eftirlit hins opinbera og stjórnsýsluviðurlög; (IV) Ystu mörk refsiverðrar 
hegðunar (hryðjuverk og kynferðislegt ofbeldi); (V) Reglur um ráðherra-
ábyrgð og (VII) Lagareglur um opinbera starfsmenn. Eins og sjá má er efni 
ritgerðanna fjölbreytt sem fyrr. Ítrekað skal að föstudaginn 28. október 2005 
gera höfundar grein fyrir rannsóknum sínum sem lýst er í þessum ritgerðum 
á málstofum sem haldnar verða í Lögbergi. Þar mun jafnframt gefast kostur á 
að ræða nánar þær niðurstöður sem höfundar komast að og setja fram 
fyrirspurnir um einstök atriði. 

Lagadeild þakkar öllum höfundum fyrir ritgerðir sínar og erindi sem flutt 
verða á ráðstefnunni ásamt að þakka fundarstjórum og öðrum þeim sem 
koma að skipulagningu ráðstefnunnar. Einkum á Friðrik H. Jónsson þakkir 
skildar fyrir yfirstjórn sína með verkefninu. Ritstjóri vill auk þess þakka öllum 
þeim sem gáfu af tíma sínum til að aðstoða hann við frágang þessa rits og 
ber þar einkum að nefna Maríu Thejll forstöðumann Lagastofnunar. Þá 
veittu auk Maríu þau Aagot Vigdís Óskarsdóttir lögfræðingur hjá umboðs-
manni Alþingis og Jóhannes Eiríksson stud. jur. ómetanlega aðstoð við 
prófarkalestur. Loks eiga allir þeir sem komu að ritrýni ritgerðanna þakkir 
skildar fyrir framlag sitt til verksins. 

 
Fyrir hönd lagadeildar Háskóla Íslands, 

 
Róbert R. Spanó



 

 



 

Eru sérstakar reglur um réttarstöðu 
ríkisstarfsmanna til gagns eða óþurftar? 

Ásmundur Helgason 

 

I. Inngangur 

Skyldur starfsmanns og þau réttindi sem hann öðlast við ráðningu í starf 
ráðast almennt af samspili ráðningarsamnings, sem hann hefur gert við 
vinnuveitandann, almenns kjarasamnings auk reglna sem löggjafinn hefur sett 
um tiltekin atriði á þessu sviði.1 Á grundvelli stjórnunarréttar síns getur 
vinnuveitandinn enn fremur gefið ýmis fyrirmæli eða sett reglur sem kunna 
að hafa áhrif á viðfangsefni og stöðu starfsmannsins. Vægi þessara ólíku 
réttarheimilda er þó mismunandi eftir því hver vinnuveitandinn er. Afar fátítt 
er að vikið sé að stofnun eða slitum á ráðningu á almennum vinnumarkaði 
eða öðrum atriðum sem snerta vinnusambandið í löggjöf hér á landi og 
almennt litlar lagaskorður reistar við stjórnunarheimildum vinnuveitandans. 
Almenn fyrirmæli löggjafans hafa hins vegar mun meira vægi við umfjöllun 
um réttarstöðu starfsmanna í þjónustu hins opinbera, einkum hjá ríkinu.2 
Helgast það af því að löng hefð er fyrir því hér á landi að löggjafinn setji 
ríkisvaldinu reglur um ýmis atriði er lúta að réttindum og skyldum starfs-
manna í þjónustu ríkisins. Um þessi atriði gilda nú lög nr. 70/1996, um 
réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, sem oftast eru kölluð starfsmanna-
lögin. Til viðbótar við fyrirmæli þeirra setja reglur stjórnsýsluréttar, bæði 
skráðar og óskráðar, verulegt mark á réttarstöðu opinberra starfsmanna enda 
gengið út frá því að stjórnvöld séu í veigamiklum atriðum bundin af þeim við 

                                                 
1  Þetta á þó ekki við um allstóran hóp embættismanna í þjónustu ríkisins. Grundvöllur er 

lagður að réttarstöðu þeirra með sérstakri skipun eða setningu í embætti og réttindi þeirra 
og skyldur svo og starfskjör ráðast í meira mæli af einhliða fyrirmælum ríkisvaldsins en 
almennt tíðkast, ýmist með sérákvæðum í lögum eða almennum eða sértækum ákvörðun-
um stjórnvalda.  

2  Umfjöllunin hér er svo til einskorðuð við starfsmenn ríkisins. Samkvæmt 1. mgr. 57. gr. 
sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998 skal mælt fyrir um starfskjör, réttindi og skyldur starfs-
manna sveitarfélaga í kjarasamningum hverju sinni og/eða í ákvæðum ráðningarsamninga.  
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töku ýmissa ákvarðana sem snerta réttindi þeirra og skyldur. Án efa skipta 
fyrirmæli stjórnsýslulaga nr. 37/1993 þar mestu máli en þar eru gerðar 
ákveðnar lágmarkskröfur til undirbúnings og úrlausnar mála sem lokið er 
með töku svokallaðra stjórnvaldsákvarðana.  

Í þeirri umfjöllun sem hér fylgir verður gerð tilraun til að skýra ástæður 
þessarar sérstöðu ríkisstarfsmanna og velt vöngum yfir því hvort þau atriði 
sem þar skipta mestu eigi eins vel við í dag eins og framan af 20. öld. Verður 
því meðal annars lýst hvernig aukin áhersla á hagkvæmni og skilvirkni í 
rekstri ríkisins hefur í ákveðnum tilvikum stuðlað að því að draga úr réttar-
öryggi ríkisstarfsmanna, ef tekið er mið af almennum kröfum stjórnsýslulaga, 
á sama tíma og gerðar eru meiri kröfur að þessu leyti í öðrum tilvikum og 
spurt hvort sú skipan geti talist eðlileg. Í fyrstu er þó rétt að víkja í stuttu máli 
að megineinkennum réttarstöðu ríkisstarfsmanna samkvæmt núgildandi 
löggjöf.  

II. Almennt um réttarstöðu ríkisstarfsmanna 

Eins og vikið var að hér í innganginum voru samþykkt hér á landi lög árið 
1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Eins og heiti þeirra ber 
með sér mæla þau fyrir um ýmis atriði sem þykja mikilvæg varðandi réttar-
stöðu ríkisstarfsmanna en þau leystu eldri lög nr. 38/1954 um sama efni af 
hólmi. Eiga lögin frá 1996 rætur að rekja til vaxandi áhuga á því að auka 
hagkvæmni og skilvirkni í rekstri ríkisins sem birtist í ýmsum breytingum á 
fyrirkomulagi opinbers rekstrar á 10. áratug síðustu aldar.3  

Megintilgangi laganna má skipta í þrjá þætti. Í fyrsta lagi var með þeim 
leitast við að auka sveigjanleika í starfsmannahaldi ríkisins samfara því að 
dregið skyldi úr þeim mun sem var á réttarstöðu ríkisstarfsmanna og starfs-
manna í þjónustu einkaaðila. Í öðru lagi miðuðu þau að því að auka sjálfstæði 
forstöðumanna ríkisstofnana og ábyrgð þeirra á starfsmannahaldi þeirra 
stofnana sem þeir veittu forstöðu og draga um leið úr hlutverki ráðuneyta á 
þessu sviði. Í þriðja lagi var ætlunin að fella brott ýmis ákvæði eldri laga sem 
þóttu úrelt og færa önnur til nútímahorfs.4 

Einn grundvallarþáttur laganna frá 1996 felst í því að greina á milli 
embættismanna annars vegar, sem eru taldir upp í 22. gr. laganna, og 
almennra ríkisstarfsmanna hins vegar, sem eru allir aðrir starfsmenn ríkisins 
                                                 
3  Ásmundur Helgason og Ómar H. Kristmundsson: Stjórnarráð Íslands 1964-2004. Fyrsta 

bindi. Skipulag og starfshættir, Reykjavík 2004, bls. 402-406. 
4  Alþt. 1995-1996, A-deild, bls. 3142. 
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er falla undir almennt gildissvið laganna eins og það er skilgreint í 1. og 2. gr. 
þeirra. Réttarstaða þessara tveggja hópa starfsmanna er ólík í mikilvægum 
atriðum. Almennir ríkisstarfsmenn eru í flestum tilvikum ráðnir af forstöðu-
manni viðkomandi stofnunar með ótímabundnum, skriflegum ráðningar-
samningi þar sem jafnan er gert ráð fyrir því að báðir samningsaðilar geti sagt 
samningnum upp með þriggja mánaða fyrirvara.5 Laun og önnur réttindi 
starfsmanna ráðast síðan í meginatriðum af kjarasamningum. Að þessu leyti 
er staða almennra ríkisstarfsmanna mjög lík því sem jafnan gildir um réttar-
stöðu launþega gagnvart vinnuveitendum sínum. Ýmis ákvæði laganna miða 
þó að því að tryggja betur réttarstöðu almennra ríkisstarfsmanna en tíðkast á 
almennum vinnumarkaði. Má þar nefna að heimild forstöðumanna til að 
segja starfsmönnum upp í þeim tilvikum þegar ákvörðunin á rætur að rekja til 
framgöngu viðkomandi starfsmanns í starfinu eða utan þess er bundin því 
skilyrði að hann hafi áður verið áminntur skriflega og honum gefið tækifæri 
til að bæta ráð sitt, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 44. gr. laganna.6  

Réttarstaða embættismanna er eins og áður segir frábrugðin réttarstöðu 
almennra ríkisstarfsmanna og raunar launþega almennt í ýmsum mikilvægum 
atriðum. Meginreglan er sú að embættismenn skulu skipaðir til að gegna 
tilteknu embætti, jafnan af viðkomandi ráðherra, og ræðst tímalengd og 
réttaráhrif skipunarinnar í meginatriðum af ýmsum ákvæðum laganna.7 Eitt 
helsta nýmæli þeirra fólst í því að tímabinda slíkar ákvarðanir þannig að 
embættismenn eru einungis skipaðir til fimm ára í senn nema að annað sé 
tekið fram í lögum. Skipunin framlengist þó sjálfkrafa um fimm ár hafi 
embættið ekki verið auglýst í tæka tíð áður en skipunartíminn rennur út.8 Á 

                                                 
5  Sjá 2. mgr. 5. gr., 1. mgr. 41. gr., 42. gr., 43. gr. og 46. gr. laga nr. 70/1996, um réttindi og 

skyldur starfsmanna ríkisins. Enn fremur er heimilt að ráða mann tímabundið til starfa en 
slík tímabundin ráðning skal þó aldrei vara samfellt lengur en í tvö ár, sbr. 2. mgr. 41. gr. 
laganna. 

6  Ákvæði 1. málsl. 21. gr. laganna, sem afmarkar þau tilvik þar sem veita ber áminningu áður 
en gripið er til uppsagnar, er svohljóðandi: „Ef starfsmaður hefur sýnt í starfi sínu óstund-
vísi eða aðra vanrækslu, óhlýðni við löglegt boð eða bann yfirmanns síns, vankunnáttu eða 
óvandvirkni í starfi, hefur ekki náð fullnægjandi árangri í starfi, hefur verið ölvaður að 
starfi eða framkoma hans eða athafnir í því eða utan þess þykja að öðru leyti ósæmilegar, 
óhæfilegar eða ósamrýmanlegar starfinu skal forstöðumaður stofnunar veita honum skrif-
lega áminningu.“ 

7  Sjá 2. mgr. 5. gr. og 1. mgr. 23. gr. laga nr. 70/1996. Enn fremur er heimilt að setja mann í 
embætti ýmist vegna forfalla þess sem skipaður hefur verið í embættið, en slík setning má 
ekki vara lengur en í eitt ár, eða til reynslu áður en viðkomandi er skipaður í embættið, og 
er hann þá settur í embættið til eins árs í senn en þó ekki lengur en í tvö ár, sbr. 24. gr. 
laganna. 

8  Sjá 2. mgr. 23. gr. laga nr. 70/1996. 
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meðan embættismaður er skipaður í embætti nýtur hann hins vegar töluverðs 
starfsöryggis enda gert ráð fyrir að hann verði ekki leystur frá starfi sínu 
nema við tilteknar aðstæður sem koma fram í 25. gr. laganna. Ef lausn frá 
embætti á rætur að rekja til framgöngu embættismannsins í starfi eða utan 
þess er í lögunum kveðið á um að málið skuli rannsakað á vandaðri hátt en 
almennt er gert við undirbúning stjórnvaldsákvarðana þannig að fyllsta 
réttaröryggis sé gætt, sbr. 26. til 29. gr. laganna.9 Þá ráðast launakjör 
embættismanna ekki af kjarasamningum eins og almennt tíðkast heldur 
ákveður Kjaradómur eða kjaranefnd hver starfskjör þeirra skuli vera. 

Á meðan að fyrirmæli starfsmannalaganna gera það að verkum að veru-
legur munur verður að teljast á formlegri réttarstöðu embættismanna og 
annarra ríkisstarfsmanna draga almennar reglur stjórnsýsluréttarins aftur á 
móti úr þeim greinarmun. Þegar stjórnsýslulögin voru sett árið 1993 kom 
skýrt fram í athugasemdum sem fylgdu frumvarpinu að gengið væri út frá því 
að ýmsar ákvarðanir er lúta að réttindum og skyldum opinberra starfsmanna 
teldust stjórnvaldsákvarðanir sem myndu falla undir gildissvið laganna.10 
Samkvæmt því ber stjórnvöldum að fylgja ákvæðum stjórnsýslulaga við 
stofnun starfssambandsins og lausn opinberra starfsmanna frá störfum, svo 
og við beitingu stjórnsýsluviðurlaga gagnvart þeim, nema að lög víki að 
einhverju leyti frá því. Í þessum tilvikum eiga umsækjendur um störf og 
starfsmenn hjá hinu opinbera því almennt að njóta sams konar réttar og aðili 
máls þegar stjórnvöld taka ívilnandi eða íþyngjandi ákvarðanir á grundvelli 
opinberra valdheimilda sinna, t.d. varðandi aðgang að gögnum og andmæla-
rétt, sbr. 13. til 19. gr. stjórnsýslulaga, og til rökstuðnings, sbr. 21. til 22. gr. 

                                                 
9  Ef litið er fram hjá því nýmæli núgildandi laga að skipun í embætti skuli vera tímabundin 

njóta embættismenn að þessu leyti hliðstæðrar réttarverndar og lög nr. 38/1954 gerðu ráð 
fyrir að ríkisstarfsmenn nytu almennt, sbr. 4. gr. og 7.-11. gr. þeirra laga. Á áttunda áratug 
20. aldar fór ríkið þó í auknum mæli að ráða starfsmenn til starfa með samningum sem 
gerðu ráð fyrir gagnkvæmum rétti til uppsagnar. Í lögunum frá 1954 var aðeins í undan-
tekningartilvikum gert ráð fyrir að slíkt væri heimilt. Nánar tiltekið sagði í 3. málsl. 1. mgr. 
1. gr. laganna að ákvæði í lögum, sem mæltu öðruvísi um einstaka flokka opinberra starfs-
manna, skyldu halda gildi sínu og að einnig væri rétt að setja í ráðningarsamninga „for-
stjóra atvinnufyrirtækja“, sem ríkið ræki, ákvæði um uppsögn og annað sem kynni að vera 
nauðsynlegt eða heppilegt starfans vegna. Þrátt fyrir þetta féllst Hæstiréttur á það í dómi 
frá 1974, Hrd. 1974:1170, að almennt væri heimilt að ráða starfsmann til starfa hjá ríkinu 
þannig að kveðið væri á um það í ráðningarsamningnum að vinnuveitandinn gæti sagt 
honum upp með þriggja mánaða fyrirvara og nýta sér þá heimild án frekari rökstuðnings. 
Um þróunina að þessu leyti og stöðu ríkisstarfsmanna á umræddu tímabili sjá nánar Viðar 
Már Matthíasson: „Nokkrir þættir um réttarstöðu ríkisstarfsmanna.“ Úlfljótur. 3, tbl. 1993, 
bls. 205-235. 

10  Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3283.  
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laganna. Þá hvíla á opinberum vinnuveitendum ýmsar skyldur sem leiða af 
leiðbeiningarreglu 7. gr. og rannsóknarreglu 10. gr. stjórnsýslulaga þegar þeir 
taka slíkar ákvarðanir. Til viðbótar við skráðar reglur af þessu tagi ber 
stjórnvöldum að haga ráðstöfunum sínum á þessu sviði á þann hátt að það 
samrýmist ýmsum óskráðum meginreglum stjórnsýsluréttar. Þannig verða 
slíkar ákvarðanir m.a. að byggja á málefnalegum sjónarmiðum og ef ætlast er 
til þess að úrlausn stjórnvaldsins eigi að ráðast af mati á aðstæðum í hverju 
tilviki er stjórnvöldum óheimilt að afnema það mat eða takmarka verulega í 
framkvæmd eða með verklagsreglum.11  

Ekki verður annað séð en að við setningu starfsmannalaganna frá 1996 
hafi verið byggt á því grundvallarsjónarmiði að almennt bæri að haga 
ákvörðunartöku í ýmsum málum er varða réttindi og skyldur ríkisstarfs-
manna í samræmi við ofangreind viðhorf nema að sérstaklega væri vikið frá 
því í einstökum ákvæðum laganna. Skipti þá engu máli hvort embættismaður 
eða almennur ríkisstarfsmaður ætti í hlut. Sést þessa stað í lögunum og í lög-
skýringargögnum.12 Má í því sambandi benda á ákvæði 49. gr. laganna sem 
gengur ljóslega út frá því að stjórnsýslulögin gildi almennt á þessu sviði. Er 
þar mælt fyrir um að ákvörðunum stjórnvalda samkvæmt starfsmannalögum 
verði ekki skotið til æðri stjórnvalda nema að sérstaklega sé mælt fyrir um 
slíkan málskotsrétt í einstökum ákvæðum laganna. Í athugasemdum við 
ákvæðið sagði að ef ekki væri kveðið á um þetta í lögunum „væri heimilt að 
kæra sérhverja ákvörðun, sem tekin er á grundvelli laganna til æðra stjórn-
valds með stjórnsýslukæru skv. 26. gr. stjórnsýslulaga“.13  

Ákvæði 49. gr. starfsmannalaga er ekki eina dæmið í lögunum þar sem 
fjallað er um sömu atriðin og stjórnsýslulög taka til. Má í því sambandi t.d. 
benda á niðurlag 21. gr. laganna en þar kemur fram að áður en starfsmanni er 

                                                 
11  Bæði í Noregi og í Danmörku eru sams konar viðhorf ríkjandi og hér á landi að þessu 

leyti. Þar einkennist hinn opinberi vinnumarkaður af því að skráðar og óskráðar megin-
reglur stjórnsýsluréttar gilda eftir atvikum samhliða reglum vinnuréttar, sbr. Emborg og 
Schaumburg-Müller: Offentlig arbejdsret. Kh. 1998, bls. 36-37. Sjá enn fremur Eckhoff og 
Smith: Forvaltningsrett. 7. útg., Ósló 2003, bls. 94 o.áfr. – Fanebust: Tjenestemannsrett. Ósló 
1987, bls. 10. – Matthiassen: Forvaltningspersonellet. 2. útg., Kh. 2000, bls. 35 o.áfr. 

12 Í athugasemdum við 6. gr. frumvarpsins sagði t.d. að almennt yrði að telja „að veitingar-
valdshafi hafi heimild til að veita hverjum þeim manni sem uppfyllir skilyrði 6. gr. starf að 
gættum grundvallarreglum stjórnsýsluréttarins“ og í því efni vitnað til UA 986/1993 (SUA 
1994:186). Alþt. 1995-1996, A-deild, bls. 3146. Þá segir í athugasemdum við 20. gr. frum-
varpsins, sem veitir heimild til að setja skorður við aukastörfum ríkisstarfsmanna, að við 
ákvörðunartökuna beri „forstöðumanni að gæta reglna stjórnsýsluréttarins, m.a. 12. gr. 
laga nr. 37/1993, sbr. álit umboðsmanns Alþingis frá 9. maí 1995, mál nr. 858/1993“. Alþt. 
1995-1996, A-deild, bls. 3150. 

13 Alþt. 1995-1996, A-deild, bls. 3157. 
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veitt skrifleg áminning skuli gefa honum „kost á að tala máli sínu ef það er 
unnt“. Ákvæði, sem er orðað með hliðstæðum hætti, gildir einnig þegar víkja 
skal embættismanni úr embætti, sbr. 2. mgr. 31. gr. starfsmannalaga. Orðalag 
þessara ákvæða er að nokkru leyti frábrugðið 13. og 14. gr. stjórnsýslulaga, 
þar sem fjallað er almennt um andmælarétt málsaðila við töku stjórnvalds-
ákvarðana. Kallar þessi aðstaða því á nánari athugun á því hver sé réttur 
starfsmannsins til að tjá sig í þessum tilvikum. Af svipuðum toga eru ákvæði 
2. málsl. 4. mgr. 26. gr. og 2. málsl. 1. mgr. 44. gr. laganna en orðalag þeirra 
virðist gefa til kynna að við þær aðstæður sem þar er lýst sé með öllu tekið 
fyrir skyldu stjórnvalda til að gefa ríkisstarfsmönnum kost á að tjá sig áður en 
þeir eru leystir frá starfi við þær aðstæður sem þar er lýst. Síðar í þessari 
umfjöllun verður vikið nánar að þessum ákvæðum. 

Í starfsmannalögunum er enn fremur að finna dæmi um lögfest skilyrði 
fyrir töku ákvörðunar sem kemur í stað matskenndari fyrirmæla í stjórnsýslu-
lögum. Þannig byggir áskilnaður 1. málsl. 1. mgr. 44. gr. laganna, um 
áminningu áður en gripið er til meira íþyngjandi ráðstafana, á hliðstæðum 
viðhorfum og meðalhófsregla 12. gr. stjórnsýslulaga, en gengur í raun lengra 
með því að lögfesta ákveðna útfærslu sem kemur í staðinn fyrir það mat sem 
meðalhófsreglan gerir ráð fyrir. Með öðrum orðum þyrfti að meta hverju 
sinni hvaða úrræði væru viðeigandi, með tilliti til þeirra lögmætu markmiða 
sem að væri stefnt, og gæta þess að fara ekki strangar í sakirnar en nauðsyn 
bæri til, sbr. 12. gr. stjórnsýslulaga, ef ekki væri mælt fyrir um það í lögunum 
að ávallt þyrfti að veita starfsmanni áminningu og gefa honum tækifæri til að 
bæta ráð sitt þegar talið er að hann hafi ekki sinnt starfsskyldum sínum eins 
og til er ætlast.  

Velta má vöngum yfir því hvernig skýra beri sérákvæði í starfsmanna-
lögum sem skarast á þennan hátt við fyrirmæli stjórnsýslulaga. Við umfjöllun 
um það gefur auga leið að ganga verður út frá þeirri almennu viðmiðun að 
yngri lög gangi framar eldri lögum. Ef reglur starfsmannalaga eru 
ósamþýðanleg stjórnsýslulögum ber því að leggja starfsmannalögin til 
grundvallar. Sú niðurstaða er augljós í þeim tilvikum þar sem starfsmannalög 
gera meiri kröfur til réttaröryggis en leiðir af ákvæðum stjórnsýslulaga. Í 
öðrum tilvikum þarf hins vegar að hafa í huga að tilgangur stjórnsýslulaga var 
að veita borgurunum lágmarksréttarvernd gagnvart stjórnsýslu hins opin-
bera.14 Verður því að telja eðlilegt að leitast sé við að skýra slík ákvæði til 
samræmis við reglur stjórnsýslulaga nema að skýrlega verði ráðið af orðalagi 

                                                 
14  Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3277-3278. 
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starfsmannalaga eða lögskýringargögnum að ætlunin hafi verið að víkja frá 
lágmarkskröfum stjórnsýslulaga.15  

Í samræmi við þessi viðhorf komst umboðsmaður Alþingis að þeirri 
niðurstöðu í UA 2475/1998 að fyrirmæli í niðurlagi 21. gr. starfsmannalaga 
um rétt starfsmanns til að tala máli sínu áður en ákveðið er hvort hann skuli 
áminntur verði ekki túlkuð þannig að í þeim tilvikum sé heimilt að gera 
minni kröfur til málsmeðferðar stjórnvalda en almennt við töku stjórnvalds-
ákvarðana.16 Öðru máli gegnir um 2. málsl. 4. mgr. 26. gr. og 2. málsl. 1. mgr. 
44. gr. laganna sem vikið var að hér að framan. Við túlkun þessara ákvæða 
hefur Hæstiréttur a.m.k. gengið út frá því að óskylt sé að gefa starfsmanni 
kost á að tjá sig um efni máls áður en ákveðið er að segja honum upp nema 
að uppsögnin eigi rætur að rekja til ávirðinga í starfi sem getið sé í 21. gr. 
laganna.17 

III. Af hverju gilda sérsjónarmið um ríkisstarfsmenn? 

Það er meginregla í vinnurétti að vinnuveitandinn hafi ekki einungis rétt til 
þess að ákveða hvort og þá hvaða fólk hann ræður til vinnu til sín heldur hafi 
hann einnig frelsi til að segja starfsmönnum sínum upp eftir því sem fyrir er 
mælt í ráðningarsamningi. Eru þetta meðal grundvallaratriða í svonefndum 
stjórnunarrétti vinnuveitandans.18 Segja má að fremur litlar skorður séu 
reistar við þessum rétti vinnuveitandans hér á landi. Við ráðningu ber honum 
þó að hlíta ýmsum lagafyrirmælum sem geta t.d. falið í sér að einungis þeir 
sem hafa sérstaka löggildingu eða menntun megi vinna tiltekin verk.19 Þá eru 
enn fremur nokkur dæmi um það í löggjöf hér á landi að lagt sé bann við því 
að slík ákvörðun verði byggð á tilteknum forsendum.20 Að auki geta ákvæði í 
kjarasamningum um forgangsrétt félagsmanna tiltekinna stéttarfélaga til 
vinnu sett honum ákveðnar skorður í þessu efni.  

                                                 
15  Sjá til hliðsjónar UA 1820/1996, UA 3712/2003 og UA 4095/2004 svo og Páll 

Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga. Rv. 2005, bls. 252. 
16  Sjá umfjöllun um þetta atriði í Ólafur Jóhannes Einarsson: „Nokkrar hugleiðingar um 

andmælareglu 13. gr. stjórnsýslulaga.“ Lögberg. Rit Lagastofnunar Háskóla Íslands. Ritstj. 
Stefán Már Stefánsson og Viðar Már Matthíasson, Rv. 2003, bls. 480-481. 

17  Sjá Hrd. 1999:4956 og Hrd. 10. apríl 2003 í máli nr. 338/2002.  
18  Arnmundur Backman og Gunnar Eydal: Vinnuréttur. Rv. 1986, bls. 119-120 og 160. – Lára 

V. Júlíusdóttir: Réttindi og skyldur á vinnumarkaði. Rv. 1997, bls. 68-69, 229-230 og 233.  
19  Sjá t.d. 1. gr., 6. gr. og 22. gr. læknalaga nr. 53/1988. 
20  Sjá t.d. 22. og 24. gr. laga nr. 96/2000, um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. 
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Hið sama gildir um uppsögn ráðningarsamninga, fremur litlar takmarkanir 
eru settar við rétti vinnuveitandans til að binda enda á starfssambandið þó að 
augljóst sé að slík ákvörðun hafi jafnan verulega röskun í för með sér fyrir 
lífsafkomu starfsmannsins og stöðu að öðru leyti. Þó er skylt að fylgja 
umsömdum eða lögmæltum fyrirmælum um uppsagnarfrest sem dregur 
vissulega úr þeirri röskun sem hlýst af ráðningarslitunum. Enn fremur má 
finna dæmi um löggjöf á sviði almenns vinnuréttar sem miðar að því að 
koma í veg fyrir að starfsmönnum sé sagt upp á grundvelli tiltekinna atriða, 
s.s. kynferðis eða vegna fæðingarorlofs, eða veitir tilteknum hópum starfs-
manna ákveðna vernd gegn uppsögnum, s.s. trúnaðarmönnum á vinnustað.21 
Á hinn bóginn hafa ekki verið settar almennar reglur hér á landi sem er ætlað 
að tryggja launþegum vernd gegn óréttmætum uppsögnum þó að rík hefð sé 
fyrir slíkri löggjöf í nágrannalöndunum.22 Nokkur dæmi eru þó um að 
dómstólar hafi talið uppsögn starfsmanns óréttmæta og fallist á skyldu 
vinnuveitandans til að greiða honum bætur vegna fjártjóns eða miska sem af 
því hlaust til viðbótar við laun í uppsagnarfresti.23 Í þessum tilvikum lá ljóst 
fyrir hver ástæða uppsagnarinnar var auk þess sem sýnt var fram á að hún 
byggðist á ófullnægjandi grundvelli. Almenna meginreglan virðist eftir sem 
áður vera sú að báðum samningsaðilum sé í raun heimilt að segja upp 
ráðningunni án þess að þörf sé á því að tilgreina nokkra ástæðu fyrir þeirri 
ákvörðun.24  

Þegar þessi réttarstaða er borin saman við þá lýsingu sem gefin var af 
réttarstöðu ríkisstarfsmanna er ljóst að hér ber nokkuð mikið á milli. Þó að 
starfsmannalögin frá 1996 hafi augljóslega miðað að því að færa löggjöfina 
nær því sem almennt gildir um réttarstöðu starfsmanna í þjónustu einkaaðila 
njóta ríkisstarfsmenn aukinnar réttarverndar. Þessi sérstaða ríkisstarfsmanna 

                                                 
21  Sjá 22. og 24. gr. laga nr. 96/2000, um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, 30. gr. 

laga nr. 95/2000, um fæðingar- og foreldraorlof, og 11. gr. laga nr. 80/1938, um stéttar-
félög og vinnudeilur.  

22  Í Danmörku nær slík regla til flestra vinnusamninga ýmist á grundvelli sérákvæða í lögum 
eða fyrirmæla í kjarasamningum. Þar hefur hins vegar ekki verið farin sú leið, eins og t.d. í 
Noregi, Svíþjóð og Finnlandi, að mæla fyrir um þessi atriði í almennri löggjöf sem nær til 
vinnumarkaðarins í heild. Sjá Rønnow Bruun: Usaglig afskedigelse. Kh. 1996, einkum bls. 
205-214. – Krarup og Matthiassen: Afskedigelsesret. Kh. 1984, einkum bls. 19-25. – 
Fanebust: Oppsigelse i arbejdsforhold. Bergen 1985, einkum bls. 22-34. 

23  Sjá Hrd. 1999:4583, en þar var fallist á að fulltrúi við meðferð áfengissjúklinga hjá SÁÁ 
ætti rétt á bótum að álitum fyrir tjón sem hlaust af uppsögn sem byggðist á efnislega rangri 
ásökun, og Hrd. 2000:869, en þar var talið að uppsögn hlaðmanns á Keflavíkurflugvelli 
hafi verið óréttmæt og fyrirsvarsmenn félagsins sem hann starfaði hjá gengið fram af svo 
stórfelldu gáleysi að það leiddi til sameiginlegrar skyldu þeirra til greiðslu miskabóta. 

24  Sjá t.d. Hrd. 1999:3985. 
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er hins vegar ekki sjálfsögð. Því er eðlilegt að spurt sé af hverju sérsjónarmið 
eru talin gilda um þennan hóp launþega á íslenskum vinnumarkaði.  

Til að leita svara við þessari spurningu getur verið upplýsandi að beina 
sjónum að því af hverju sérstök löggjöf var upphaflega sett hér á landi um 
ríkisstarfsmenn. Sú athugun veitir þó ekki einhlít svör. Rætur löggjafar á 
þessu sviði liggja nefnilega til ýmissa lagareglna sem settar voru á 19. öld um 
embættismenn danska konungsveldisins og byggðu á fyrirmælum í dönsku 
stjórnarskránni frá 1849, sem fjölluðu um réttarstöðu embættismanna, og 
síðar samhljóða ákvæði í íslensku stjórnarskránni frá 1874. Eftir að Íslending-
ar náðu sterkari tökum á löggjafarvaldinu í byrjun 20. aldar tók löggjöf á 
þessu sviði hins vegar að þróast í nokkuð aðra átt hér á landi en í Dan-
mörku.25 Ekki liggur skýrt fyrir af hverju það gerðist. Þessi þróun leiðir þó til 
þess að varhugavert getur verið að líta einungis til þeirra sjónarmiða sem lágu 
til grundvallar löggjöf á þessu sviði í Danmörku til að skýra af hverju 
ríkisstarfsmönnum er tryggð meiri réttarvernd hér á landi en launþegum 
almennt.  

Fyrstu heildarlögin um réttindi og skyldur ríkisstarfsmanna voru sett árið 
1954 eins og fram hefur komið. Ráða má af athugasemdum sem fylgdu 
frumvarpinu að þau hafi öðrum þræði miðað að því að greiða úr óvissu sem 
talið var að ríkti um réttarsamband ríkisins og starfsmanna þess.26 Markmið 
þeirra var þó einnig að stuðla að vandaðri meðferð mála til að draga úr hættu 
á bótaskyldu vegna frávikningar starfsmanna á grundvelli rangra ásakana eða 
ólögmætra sjónarmiða og vernda starfsmenn gegn gerræði af hálfu yfirboðara 
þeirra.27 Þetta tvíþætta markmið varpar þó ekki sérstöku ljósi á af hverju talið 
var að ríkisstarfsmenn ættu að eiga sérstakan bótarétt við starfslok eða hvers 
vegna þótti rétt að vernda þá gegn gerræði yfirboðara þeirra umfram aðra. 
Þegar stjórnsýslulögin voru sett árið 1993 var heldur ekki gerð sérstök grein 
fyrir því af hverju ákvarðanirnar, sem taldar voru upp í athugasemdum við 
frumvarpið og vörðuðu réttarstöðu opinberra starfsmanna, væru álitnar 
stjórnvaldsákvarðanir.28 Athugasemdir sem fylgdu frumvarpinu, sem varð að 
starfsmannalögum árið 1996, gefa heldur ekki til kynna hvers vegna talið var 
rétt að tryggja ríkisstarfsmönnum meira réttaröryggi í samskiptum sínum við 

                                                 
25  Þar skipti mestu afnám eftirlaunaréttar embættismanna hér á landi árið 1919 en eftirlauna-

rétturinn var grundvöllurinn að því lífstíðarréttarsambandi sem stofnað var til með skipun 
í embætti. 

26  Alþt. 1953-1954, A-deild, bls. 417. 
27  Sjá Gunnar Thoroddsen: „Löggjöfin um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.“ Úlfljótur. 

3. tbl. 1954, bls. 9-11. 
28  Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3283. 
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ríkið en launþegar búa almennt við í skiptum við vinnuveitendur á 
almennum vinnumarkaði, eins og þar sagði.29  

Þó að ekki sé skýrt hverjar ástæðurnar eru fyrir þessu fyrirkomulagi má ef 
til vill leiða ákveðnum líkum að því hverjar þær kunni að vera. Kemur þá til 
álita að fjalla um viðfangsefnið út frá þremur sjónarhornum, sögulegu 
sjónarhorni, samfélagslegu sjónarhorni og lagalegu sjónarhorni.  

a) Sögulegt sjónarhorn  
Ef litið er á viðfangsefnið út frá sögulegu sjónarhorni virðist sérstaða ríkis-
starfsmanna á íslenskum vinnumarkaði einkum ráðast af hugmyndafræðilegri 
arfleifð sem rekja má til 19. aldar. Sú ákvörðun að setja fyrirmæli í sjálfa 
stjórnarskrána um helstu atriðin er lutu að réttarstöðu embættismanna undir-
strikaði allsherjarréttarleg einkenni réttarsambands þeirra við ríkisvaldið. Þá 
gerði stjórnarskráin beinlínis ráð fyrir því að það væri hlutverk löggjafans að 
skilgreina í stórum dráttum réttindi embættismanna og skyldur þeirra að því 
marki sem það var ekki gert í stjórnarskránni.30 Þessi aðstaða hefur sennilega 
leitt til þess að gengið var út frá því að grundvöllur þessa réttarsambands 
byggðist fremur á stjórnarathöfn, sem væri ætlað að lúta reglum stjórnsýslu-
réttar, en á samningi tveggja aðila um vinnu, sem er viðfangsefni samninga- 
og vinnuréttar.31 Þá skiptir einnig máli að þær reglur sem lögðu grundvöllinn 
að þessu fyrirkomulagi í upphafi tryggðu ríkisstarfsmönnum verulegt starfs-
öryggi sem upphaflega byggðist á lögákveðnum eftirlaunarétti. Þó að eftir-
launarétturinn væri afnuminn hér á landi árið 1919 átti hann eftir að leggja 

                                                 
29  Sbr. Alþt. 1995-1996, A-deild, bls. 3143. 
30  Í stjórnarskránni um hin sérstaklegu málefni Íslands frá 1874 sagði m.a. í 4. gr.: 

„Konungur getur vikið þeim frá embætti, sem hann hefir veitt það. Eptirlaun embættis-
manna skulu ákveðin samkvæmt eptirlaunalögum.“ Enn fremur sagði þar að konungur 
gæti „flutt embættismenn úr einu embætti í annað, þó svo, að þeir missi einskis í af 
embættistekjum, og að þeim sé gefinn kostur á að kjósa, hvort þeir vilji heldur embættis-
skiptin eða þá lausn frá embætti með eptirlaunum þeim, sem almennar reglur ákveða“. Sjá 
Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands. 3. b., Kh. 1875, bls. 700. 

31  Sjá umfjöllun í Ólafur Jóhannesson: Stjórnarfarsréttur. Almennur hluti. Rv. 1955, bls. 108-109. 
Þetta endurspeglast raunar í hugtakanotkun á þessu sviði þar sem talað er um að vinnu-
veitandinn „skipi“ viðkomandi í starf eða maður sé „settur“ í embætti. Tungumálið gefur 
ekki kost á því að segja „ég setti mig í embætti“ eða „ég skipaði mig í starf “. Hins vegar er 
vel hægt að segja „ég réði mig í vinnu“. Þar virðist tungumálið fremur gera ráð fyrir að 
réttarsambandið byggi á tvíhliða samkomulagi beggja aðila en ekki einhliða ákvörðunar-
valdi vinnuveitandans. Vissulega er þó almennt gert ráð fyrir því að ekki geti komið til 
skipunar eða setningar í starf nema með samþykki þess sem hlut á að máli, sbr. Ólafur 
Jóhannesson: Stjórnarfarsréttur. Almennur hluti, bls. 108. 
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grunninn að því að ríkisstarfsmönnum var tryggður bótaréttur ef þeir voru 
leystir frá starfi án þess að verðskulda það að missa stöðu sína.32 

Þetta grundvallarviðhorf til réttarsambands ríkisstarfsmanna við vinnu-
veitanda sinn virðist hafa verið nokkuð lífseigt innan stjórnkerfisins og meðal 
lögfræðinga alla 20. öld. Birtist það meðal annars í því að umfjöllun um 
réttarstöðu opinberra starfsmanna hefur almennt verið talin til sérstaks hluta 
stjórnsýsluréttar innan fræðikerfis lögfræðinnar.33 Þá er það vafalaust til 
marks um þetta viðhorf að þegar nýrri starfsmannastefnu var hrint í 
framkvæmd á 10. áratug aldarinnar, og stefnt að því að draga úr þeim mun 
sem var á réttarstöðu ríkisstarfsmanna og starfsmanna í þjónustu einkaaðila, 
var það ekki gert með því að afnema þágildandi starfsmannalög og semja við 
stéttarfélög um réttindi þeirra og skyldur heldur voru sett fyrirmæli um þessi 
atriði í almenna löggjöf sem hafði yfir sér ótvírætt allsherjarréttarlegt 
yfirbragð. 

b) Samfélagslegt sjónarhorn 
Þegar viðfangsefnið er nálgast út frá samfélagslegu sjónarhorni leitar maður 
fremur að ástæðum fyrir þessari sérstöðu ríkisstarfsmanna í uppbyggingu 
stjórnkerfisins og einkennum í starfsemi hins opinbera. Þarf þá fyrst að huga 
að því að æðstu yfirmenn framkvæmdarvaldsins eru stjórnmálamenn sem á 
endanum sækja vald sitt til kjósenda. Þetta skapar ákveðnar hættur. Stjórn-
málamaður, sem þarf að njóta stuðnings annarra til að komast til metorða, 
getur freistast til að koma stuðningsmönnum sínum að innan kerfisins, bæði 
til að launa þeim greiðann og tryggja sér um leið ákveðinn stuðning í kerfinu. 
Bíræfnari stjórnmálamenn kunna enn fremur að reyna að losa sig við þá 
starfsmenn sem þeir telja mótsnúna sér og skapa um leið svigrúm til að koma 
stuðningsmönnum sínum að.  

                                                 
32 Eftir afnám eftirlaunaréttarins þróaðist dómvenja sem kvað á um að starfsmenn ættu 

bótarétt ef þeir misstu stöðu sína án þess að hafa til þess unnið. Sjá einkum Hrd. 1935:273, 
Hrd. 1942:319 og Hrd. 1953:231. Sjá enn fremur Jón P. Emils: „Frávikning embættis-
manna og réttaráhrif hennar.“ Úlfljótur. 4. tbl. 1952, bls. 3-12. Í starfsmannalögum nr. 
38/1954 var mælt fyrir um að dómstólar ættu úrskurðarvald um hvort stöðumissir væri 
óréttmætur og færi þá um bætur til aðila eftir úrskurði dómstóla. Í núgildandi starfsmanna-
lögum er sambærilegt ákvæði sem nær þó einungis til missi embætta, sbr. 32. gr. laga nr. 
70/1996. 

33 Í Stjórnarfarsrétti Ólafs Jóhannessonar, sem kom fyrst út árið 1955, var allstór hluti 
umfjöllunarinnar helgaður reglum um starfsmenn ríkis og sveitarfélaga. Sjá Ólafur 
Jóhannesson: Stjórnarfarsréttur. Almennur hluti, bls. 84-155. Í Stjórnskipun Íslands eftir Ólaf 
var einnig vikið að réttarstöðu starfsmanna ríkisins, sbr. Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun 
Íslands. 2. hluti, 2. útg. Gunnar G. Schram annaðist útgáfu. Rv. 1978, bls. 336-350. 
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Aðgerðir sem þessar geta grafið undan stöðugleika í starfsemi hins opin-
bera sem er nauðsynlegur til að skapa festu og öryggi í stjórnarframkvæmd. 
Þær geta enn fremur stuðlað að því að starfsmenn veigri sér við að sýna 
sjálfstæði og frumkvæði í starfi af ótta við að þeir verði látnir gjalda þess ef 
afstaða þeirra samrýmist ekki að öllu leyti vilja ráðamanna.34 Það er því ekki 
ólíklegt að lagafyrirmæli, sem miða að því að tryggja ríkisstarfsmönnum 
ákveðna réttarvernd og stuðla að málefnalegri úrlausn starfsmannamála, 
byggi á endanum á því að slíkar reglur séu nauðsynlegar til að stuðla að 
réttaröryggi og stjórnfestu í starfsemi hins opinbera. Er slík réttarvernd þeim 
mun nauðsynlegri þar sem árangur í opinberri starfsemi er jafnan ekki 
tengdur fjárhagslegri afkomu í eins ríkum mæli og við rekstur einkafyrirtækja. 
Starfsmaður getur við þær aðstæður ekki í eins ríkum mæli lagt traust sitt á að 
þegar hann nær góðum árangri í starfinu dragi það úr hættunni á því að 
vinnuveitandi hans taki þá fjárhagslegu áhættu að fá annan til að sinna því. 
Það skiptir væntanlega einnig máli í þessu sambandi að hér á landi megna 
reglur almenns vinnuréttar engan veginn að tryggja starfsmönnum æskilega 
vernd gegn misnotkun vinnuveitenda á valdi sínu. Þessi aðstaða kallar því á 
sértæka löggjöf um starfsmenn hins opinbera. 

c) Lagalegt sjónarhorn 
Einnig má nálgast þetta viðfangsefni út frá hugmyndum um hver sé 
grundvöllur heimilda hins opinbera til athafna. Hér að framan var þess getið 
að stjórnskipanin geri ráð fyrir því að yfirmenn framkvæmdarvaldsins séu 
stjórnmálamenn sem sæki á endanum vald sitt til kjósenda. Á þessu er meðal 
annars byggt í 14. gr. stjórnarskrárinnar nr. 33/1944 þar sem segir að ráð-
herrar beri ábyrgð á stjórnarframkvæmdum öllum en þá ábyrgð bera þeir sem 
kunnugt er gagnvart löggjafarþinginu. Umboð ráðherra til framkvæmda í 
þágu ríkisins er þó ekki takmarkalaust. Hlutverk þeirra hlýtur í grundvallar-
atriðum að vera bundið við að vinna landi og lýð til heilla ef svo má segja. 
Láti þeir hins vegar ákvarðanir sínar ráðast af óviðkomandi hagsmunum, t.d. 
ef þeir hygla sjálfum sér, ættingjum eða vinum, ganga þeir gegn ákveðnum 
meginviðmiðum um hlutverk og markmið hins opinbera, enda er tilgangur 
ríkisvalds ekki að tryggja einstökum aðilum áhrif, völd eða afkomu. Sams 

                                                 
34  Rök embættismanna innan Stjórnarráðs Íslands gegn áformum, sem komu fram á níunda 

áratug 20. aldar, um að tímabinda skipunartíma þeirra í störf byggðist m.a. á því að slíkt 
fyrirkomulag drægi úr stöðugleika, samræmi og aðhaldi sem þyrfti að einkenna starfsemi 
Stjórnarráðsins. Sjá Ásmundur Helgason og Ómar H. Kristmundsson: Stjórnarráð Íslands 
1964-2004, bls. 151. 
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konar skorður hljóta enn fremur að vera reistar við umboði annarra stjórn-
enda innan kerfisins til athafna.  

Með hliðsjón af þessum grundvallareinkennum er eðlilegt að ríkisvaldið 
setji reglur sem miði að því að ekki sé misfarið með það vald sem 
stjórnendum hins opinbera er falið að fara með í nafni ríkisins. Ef valdið, 
sem stjórnendur hafa gagnvart starfsmönnum hins opinbera, er tekið til 
athugunar í þessu ljósi kemur ekki á óvart að ríkisvaldið leitist við að tryggja 
að öll ákvörðunartaka á þessu sviði taki fyrst og fremst mið af þörfum og 
hagsmunum ríkisins. Ýmsar meginreglur stjórnsýsluréttar, sem er m.a. ætlað 
að tryggja gegnsæi og réttaröryggi við töku ákvarðana af hálfu stjórnvalda, 
stuðla beint eða óbeint að því að slíkum markmiðum verði náð.  

 
Velta má því fyrir sér hvort ofangreindar ástæður eigi enn þá að öllu leyti 

við, hvort ef til vill sé rétt að snúa við blaðinu og líta á öll réttartengsl um 
vinnu sömu augum. Í því sambandi má benda á að breytingarnar sem gerðar 
voru á uppbyggingu starfsmannakerfis ríkisins á 10. áratug 20. aldar gengu 
m.a. út á að færa ákvörðunarvald í þessum málum að miklu leyti til forstöðu-
manna einstakra stofnana á sama tíma og þeim var í auknum mæli falin 
ábyrgð á rekstri og fjárreiðum stofnananna. Má halda því fram að með því 
hafi dregið úr hættu á pólitískri íhlutun eða þrýstingi á þessu sviði auk þess 
sem telja má líklegra að ákvarðanir forstöðumanna taki frekar en áður mið af 
faglegum og rekstrarlegum forsendum vegna þeirrar ábyrgðar sem á þeim 
hvílir að þessu leyti.  

Hér verður ekki skorið endanlega úr þessu álitaefni. Þó verður að draga í 
efa að farsælt sé að afnema með öllu þá réttarvernd sem opinberum starfs-
mönnum er tryggð á grundvelli almennra reglna stjórnsýsluréttar og sérreglna 
um réttindi þeirra og skyldur. Slíkt skref væri ekki í takt við reglur nágranna-
ríkjanna þar sem réttarvernd launþegans er raunar einn lykilþátturinn í 
reglum almenns vinnuréttar. Þá skýtur það skökku við, í ljósi ofangreindra 
sjónarmiða um tilgang opinbers rekstrar, ef verulega væri dregið úr réttar-
öryggi á þessu sviði. Á það má þó fallast að ekki er að öllu leyti ljóst hvar 
eðlilegt er að draga mörkin í þessu efni. Verður þá að hafa í huga að of rík 
réttarvernd, sem veitir opinberum vinnuveitendum takmarkað svigrúm til 
aðgerða, kann að koma í veg fyrir að ákvarðanir séu teknar sem stuðli að 
bættri starfsemi eða aukinni hagkvæmni. Farsæl löggjöf á þessu sviði þarf því 
að einkennast af jafnvægi milli ólíkra markmiða þar sem áhersla er lögð á að 
skapa svigrúm til að mæta þörfum ríkisins hverju sinni fyrir hæft starfsfólk á 
sama tíma og réttaröryggis starfsmanna er gætt til að koma í veg fyrir að 
einstakar ákvarðanir séu teknar á ólögmætum eða röngum grundvelli. 
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IV. Einkennist löggjöfin af misvægi í réttarvernd? 

Í kafla II hér að framan var gerð almenn grein fyrir réttarstöðu ríkis-
starfsmanna og sérstaklega vikið að því hvernig starfsmannalögin frá 1996 og 
stjórnsýslulögin frá 1993 verka á þá réttarstöðu. Þegar ákvæði þessara laga 
eru athuguð í samhengi vekur nokkra athygli að í vissum tilvikum er dregið 
úr réttaröryggi ríkisstarfsmanna, ef tekið er mið af almennum kröfum 
stjórnsýslulaga, á sama tíma og gerðar eru meiri kröfur að þessu leyti í öðrum 
tilvikum. Þetta fyrirkomulag væri eðlilegt ef tilgangur þess væri að þræða 
meðalveg milli ofangreindra sjónarmiða. Vissulega kann að vera rétt að draga 
úr réttaröryggi við ákvörðunartöku á þessu sviði ef færð eru rök fyrir því að 
almennar reglur stjórnsýslulaga setji verulegar skorður við því að stjórnendur 
geti tekið ákvarðanir sem miði að því að bæta þjónustuna, gera hana skil-
virkari eða auka hagkvæmni í rekstri. Ætti það sérstaklega við ef ákvörðunin 
er í eðli sínu ívilnandi. Hins vegar er eðlilegt að álíta að veigameiri ástæður 
þyrftu að liggja til grundvallar slíku fráviki ef um íþyngjandi ákvörðun er að 
ræða.35 Þá kann einnig að vera full ástæða til að gera meiri kröfur til 
réttaröryggis en leiðir af almennum reglum einkum ef ákvörðun er mjög 
íþyngjandi og varðar veigamikla hagsmuni þess sem í hlut á. 

Þegar lögskýringargögn með starfsmannalögunum eru athuguð með þetta 
í huga kemur á óvart að það heyrir til undantekninga að vikið sé að þessu 
samspili laganna og stjórnsýslulaga. Vaknar jafnvel grunur um að í ein-
hverjum tilvikum hafi verið vikið frá almennum reglum stjórnsýsluréttarins 
án þess að ætlunin hafi verið að gera það.36 Einstök ákvæði starfsmannalaga 

                                                 
35  Með ívilnandi ákvörðun er hér átt við ákvörðun sem veitir einstaklingi betri rétt eða stöðu 

en hann átti fyrir án þess að röskun verði á réttarstöðu annarra málsaðila. Dæmi um slíka 
ákvörðun er ráðning eða skipun í opinbert starf. Ef ákvörðun leiðir hins vegar til þess að 
aðili máls missir einhver réttindi sem hann átti eða leiðir að öðru leyti til röskunar á réttar-
stöðu hans er talað um að ákvörðunin sé íþyngjandi. Uppsögn úr starfi er dæmi um 
ákvörðun af því tagi. 

36  Sjá hér 26. gr. laganna en þar er fjallað um hvenær rétt sé að veita embættismanni lausn 
um stundarsakir. Eru ástæður sem geta legið til grundvallar slíkri ákvörðun taldar upp í 2. 
mgr. og 3. mgr. greinarinnar. Í síðarnefndu málsgreininni segir m.a. að hafi embættis-
maður fjárreiður eða bókhald með höndum megi veita honum lausn um stundarsakir „ef 
ætla má eða víst þykir að óreiða sé á bókhaldi eða fjárreiðum“ hans eða ef embættismaður 
er „grunaður um háttsemi sem hefði í för með sér sviptingu réttinda skv. 68. gr. almennra 
hegningarlaga“. Í 4. mgr. greinarinnar segir að ef embættismanni er veitt lausn um stundar-
sakir „af ástæðum sem greindar eru í 2. mgr.“ sé skylt að veita honum áminningu og gefa 
honum færi á að bæta ráð sitt áður en honum er veitt lausn. Síðan segir orðrétt: „Annars 
er ekki skylt að gefa honum kost á að tjá sig um ástæður lausnar áður en hún tekur gildi.“ 
Hefur sá skilningur verið lagður í þessi lagafyrirmæli að ekki sé skylt að gefa embættis-
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leiða einnig í ýmsum tilvikum til misvægis á réttarstöðu ríkisstarfsmanna án 
þess að sjáanlegar skýringar séu á því. Verður hér vikið að tveimur dæmum 
sem virðast endurspegla óeðlilegt misvægi af þessu tagi. 

a) Stofnun og slit á ráðningu 
Eins og fram hefur komið teljast ákvarðanir sem teknar eru af hálfu opin-
berra aðila um stofnun og slit á ráðningu til stjórnvaldsákvarðana. Ber því að 
fylgja ákvæðum stjórnsýslulaga við töku þeirra nema að vikið sé frá þeim 
fyrirmælum í starfsmannalögum eða öðrum lögum. Engin ákvæði eru í 
starfsmannalögum sem kveða á um hvernig beri að haga meðferð mála við 
ráðningu ríkisstarfsmanna að öðru leyti en því að þar er kveðið á um að skylt 
sé að auglýsa laus störf opinberlega, sbr. 7. gr. laganna. Af þessu leiðir að við 
ráðningu verður málsmeðferð stjórnvalda gagnvart umsækjendum að 
uppfylla kröfur stjórnsýslulaga, þ .á m. andmælareglu 13. gr. laganna. Hefur 
umboðsmaður Alþingis í ýmsum tilvikum gagnrýnt að þess hafi ekki verið 
gætt að umsækjendum væri gefinn kostur á að tjá sig um þýðingarmiklar 
upplýsingar sem voru umsækjandanum í óhag og var aflað af hálfu við-
komandi stjórnvalds án vitundar umsækjandans.37 

Við uppsögn ríkisstarfsmanns gilda hins vegar sérreglur um andmælarétt, 
sbr. 2. málsl. 1. mgr. 44. gr. Eins og fram hefur komið hefur sá skilningur 
verið lagður í þessa sérreglu að ekki sé skylt að gefa starfsmanni kost á að tjá 
sig um efni máls áður en ákveðið er að segja honum upp nema að uppsögnin 

                                                                                                               
manninum kost á að tjá sig um ástæður lausnar ef hún byggist t.d. á því að talið er að 
óreiða sé á bókhaldi og fjárreiðum sem hann ber ábyrgð á eða að hann sé grunaður um 
refsiverða háttsemi, enda er vikið að þeim ástæðum í 3. mgr. en ekki 2. mgr. greinarinnar. 
Sjá Róbert R. Spanó: „Þróun andmælareglunnar eftir gildistöku 13. gr. stjórnsýslulaga.“ 
Úlfljótur. 3. tbl. 2002, neðanmálsgr. á bls. 372-373 og Hrd. 10. apríl 2003 í máli nr. 
338/2002. Eins og frumvarpið var úr garði gert þegar það var lagt fyrir þingið virðist þó 
ekki hafa verið gert ráð fyrir að neinn munur ætti að vera á réttarstöðunni að þessu leyti 
eftir því hvort ákvörðunin byggðist á ástæðum sem komu fram í 2. eða 3. mgr. 
greinarinnar, í báðum tilvikum bar að gefa embættismanninum kost á „að tala máli sínu“ 
ef það var unnt, eins og þar sagði. Ekki er í lögskýringargögnum vikið að því af hverju 
ákveðið var að draga með þessum hætti úr skyldum ríkisins til að gæta andmælaréttar. Í 
ræðu framsögumanns meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar sagði á hinn bóginn að 
breytingarnar, sem gerðar voru á upphaflega frumvarpinu, væru til þess að „hafa nægilegt 
samræmi milli þessara laga og stjórnsýslulaganna um það hvernig málsmeðferð er háttað“. 
Sjá Alþt. 1995-1996, A-deild, bls. 5807. Var þá sjálfsagt vísað til þess að með tillögum 
nefndarinnar var sú breyting gerð að áminna skyldi embættismann og gefa honum kost á 
að bæta ráð sitt áður en gripið væri til lausnar ef rekja mátti ástæðu ákvörðunarinnar til 
atriða sem kæmu fram í 2. mgr. greinarinnar. 

37  Sjá t.d. UA 4291/2004, UA 4249/2004, UA 3066/2000, UA 2999/2000 og UA 
2795/1999.  
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eigi rætur að rekja til ávirðinga í starfi sem fram komi í 21. gr. laganna. Á 
þetta frávik frá almennum reglum t.d. við þegar uppsögn stafar af því að 
verið sé að fækka starfsmönnum vegna hagræðingar í rekstri stofnunar.  

Fljótt á litið kann þetta að þykja eðlilegt enda snerta fjárhagslegar 
forsendur fyrir niðurskurði í rekstri stofnunar ekki viðkomandi starfsmann 
persónulega. Þetta er þó ekki alveg jafn einfalt og það lítur út fyrir að vera. 
Eftir að ljóst þykir að skera verður niður í rekstri stofnunar þarf að taka 
afstöðu til þess með hvaða hætti það skuli gert. Gefur auga leið að ekki er 
ávallt nauðsynlegt að segja upp starfsfólki til að mæta slíkum vanda. Þó að 
komist sé að þeirri niðurstöðu að rétt sé að fækka starfsfólki til að ná fram 
markmiðum um hagræðingu hefur því heldur ekki verið svarað hvar eigi að 
bera niður við niðurskurðinn. Enn fremur kunna fleiri en einn starfsmaður 
að koma til álita þó að afstaða hafi verið tekin til þess hvar í starfseminni 
niðurskurðurinn eigi að koma fram. Allt þetta ferli beinist að því að finna út 
á hverjum fækkunin eigi að bitna og á endanum þarf að taka afstöðu til þess 
hvaða starfsmanns stofnunin getur helst verið án. Ýmis sjónarmið sem snerta 
starfsmanninn sérstaklega geta þar skipt verulegu máli og má almennt ætla að 
hann hafi ríkar forsendur til að tjá sig um þau atriði.38 

Aðstaðan hér er ekki ósvipuð því þegar verið er að ráða mann í starf 
nema með öfugum formerkjum, þ.e. við uppsögn er leitast við að finna út 
hvaða starfsmann stofnunin má helst missa á meðan að við ráðningu er reynt 
að leggja mat á hvaða umsækjandi kemur til með að gagnast stofnuninni best. 
Í báðum tilvikum er t.d. eðlilegt að litið sé til upplýsinga um hvernig 
viðkomandi hafi staðið sig í starfi enda getur það gefið vísbendingu um 
hvernig hann muni framvegis leysa starf sitt af hendi. Hins vegar er almennt 
mikill munur á áhrifum þessara ákvarðana. Uppsögn starfsmanns er verulega 
íþyngjandi ákvörðun enda kann hún að hafa umtalsverða röskun í för með 
sér á stöðu og högum starfsmannsins. Það á ekki við um ráðningu í starf þó 
að umsækjanda geti fundist það miður að annar hafi verið talinn standa 
honum framar. Að öðru leyti hefur ákvörðunin almennt engin áhrif á stöðu 
hans. Í þessu ljósi skýtur skökku við að löggjafinn hafi útilokað að 
stjórnvöldum sé gert skylt að gefa starfsmanni sem sagt er upp kost á að tjá 

                                                 
38 Í UA 4018/2004 vék umboðsmaður að þessari aðstöðu. Í álitinu er gengið út frá því að 

stjórnvaldið geti tekið afstöðu til þess á hvaða starfsmanni sparnaðurinn eigi að bitna að 
einhverju leyti með hliðsjón af atriðum sem koma fram í 21. gr. starfsmannalaga. Hins 
vegar leiði fyrirmæli 2. málsl. 1. mgr. 44. gr. laganna til þess að ekki er skylt að gefa honum 
kost á að tjá sig um þau atriði. Umboðsmaður tók þó fram að hætta væri á því að málið 
teldist ekki nægjanlega upplýst í merkingu 10. gr. stjórnsýslulaga nema aflað væri 
upplýsinga um þessi atriði hjá þeim starfsmanni sem ætti í hlut. 
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sig um ástæður uppsagnarinnar á sama tíma og umsækjandi um opinbert starf 
á andmælarétt í samræmi við almennar reglur stjórnsýslulaga. 

b) Mismunandi ástæður uppsagnar 
Eins og fram hefur komið á ríkisstarfsmaður einungis andmælarétt við 
uppsögn ef ástæður uppsagnarinnar má rekja til atriða sem koma fram í 21. 
gr. starfsmannalaga, t.d. ef hann nær ekki fullnægjandi árangri í starfi eða 
hefur sýnt í starfi sínu óstundvísi eða aðra vanrækslu. Ef ástæða ákvörðunar-
innar er af öðrum toga er hins vegar ekki gert ráð fyrir að slíkur réttur sé fyrir 
hendi, sbr. 2. málsl. 1. mgr. 44. gr. laganna. Fleiri atriði gera það að verkum 
að nauðsynlegt er að það liggi skýrt fyrir hvaða ástæður liggja til grundvallar 
fyrirhugaðri uppsögn. Samkvæmt 1. tölul. 1. mgr. 44. gr. laganna er skylt að 
veita starfsmanni skriflega áminningu samkvæmt 21. gr. laganna áður en 
honum er sagt upp ef ákvörðunin á rætur að rekja til atriða sem koma fram í 
21. gr. laganna. Í öðrum tilvikum er áminning hins vegar ekki skilyrði 
uppsagnar.  

Skrifleg áminning samkvæmt 21. gr. starfsmannalaga telst til stjórnsýslu-
viðurlaga en í athugasemdum, sem fylgdu frumvarpi til stjórnsýslulaga, kom 
fram að ákvörðun um að beita opinberan starfsmann stjórnsýsluviðurlögum 
félli undir lögin.39 Ber því að gefa ríkisstarfsmanni, sem ætlunin er að veita 
áminningu, kost á því að tjá sig um efni málsins áður en áminning er veitt í 
samræmi við 13. gr. stjórnsýslulaga og fyrirmæli í niðurlagi 21. gr. starfs-
mannalaga.40 Af þessu leiðir að þegar upp koma atvik í störfum ríkis-
starfsmanns, sem falla að þeim atriðum sem talin eru upp í 21. gr. starfs-
mannalaga, verður að haga meðferð málsins í grófum dráttum með eftir-
farandi hætti: Fyrst ber að tilkynna starfsmanninum um að til athugunar sé að 
veita honum áminningu, sbr. 14. gr. stjórnsýslulaga, og gefa honum færi á því 
að tjá sig um þau atriði sem þykja gefa tilefni til áminningar. Leiði 
athugasemdir hans ekki til þess að horfið sé frá því að áminna hann er 
honum veitt skrifleg áminning og fær hann með því tækifæri til að bæta ráð 
sitt. Ef talið er að honum hafi ekki tekist að bæta úr þeim atriðum sem gáfu 
tilefni til áminningar getur nýtt mál hafist þar sem taka þarf afstöðu til þess 
hvort starfsmanninum skuli sagt upp. Ber þá að tilkynna honum um að málið 
sé hafið og gefa honum færi á að tjá sig um þau tilvik sem stjórnvaldið telur 

                                                 
39  Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3284. 
40  Sjá t.d. Hrd. 1999:802 og UA 2475/1998. 
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benda til þess að hann hafi ekki náð að bæta ráð sitt.41 Að því loknu verður 
að meta hvort ástæða sé til að segja starfsmanninum upp í ljósi ávirðinganna.  

Eins og þessi lýsing ber með sér er aðdragandi að uppsögn ríkis-
starfsmanns býsna viðamikill ef ástæðu ákvörðunarinnar má rekja til atriða er 
varða starfsmanninn sjálfan og koma fram í 21. gr. starfsmannalaga. Stafi 
uppsögn af öðrum ástæðum nægir á hinn bóginn að stjórnvaldið taki saman 
viðeigandi upplýsingar, sem það býr alla jafna sjálft yfir, meti aðstæður og 
tilkynni síðan viðkomandi starfsmanni að honum sé sagt upp störfum. 
Gríðarlegur munur er því á þeim kröfum sem gerðar eru til undirbúnings 
uppsagnar eftir því hver ástæða ákvörðunarinnar er. Í öðru tilvikinu eru 
gerðar meiri kröfur en leiðir af almennum reglum stjórnsýsluréttar en í hinu 
er dregið úr réttaröryggi starfsmanna ef tekið er mið af lágmarkskröfum 
stjórnsýslulaga.  

Það eru einkum þrjú atriði sem gera það að verkum að óeðlilegt er að jafn 
mikill munur sé á kröfum til undirbúnings uppsagnar og hér hefur verið gerð 
grein fyrir. Í fyrsta lagi er ákvörðunin eins í báðum tilvikum og almennt má 
gera ráð fyrir að hún hafi hliðstæð áhrif á stöðu starfsmannsins.42 Þó kann 
vissulega að vera þungbærara fyrir hann að vera leystur frá störfum vegna 
ávirðinga í starfi en ef honum er sagt upp af öðrum ástæðum. Í öðru lagi má 
vísa til umfjöllunarinnar hér að framan sem gefur til kynna að oft er fremur 
stigsmunur en eðlismunur á forsendum uppsagnar þó að upphaflegar 
ástæður slíkra ákvarðana megi ýmist rekja til framgöngu starfsmannsins eða 
aðstæðna í rekstri stofnunarinnar. Í þriðja lagi leiðir þessi mikli munur á 
kröfum til undirbúnings uppsagnar til aukinnar hættu á að stjórnendur reyni 
að segja starfsmönnum upp á fyrirhafnarlítinn hátt án þess að áminna 
starfsmanninn og veita honum andmælarétt þó að rekja megi ákvörðunina í 
raun til framgöngu hans í starfi. Er ákvörðunin þá réttlætt af hálfu stjórnand-
ans með tilvísun til rekstrarlegrar stöðu stofnunarinnar eða skipulags-
breytinga. Erfitt getur reynst fyrir starfsmanninn að sýna fram á að skýringar-
nar séu settar fram í blekkingarskyni. Að sama skapi kann að vera verulegum 
vandkvæðum bundið fyrir dómstóla eða umboðsmann Alþingis að skera úr 
um hvort stjórnandinn hafi misbeitt valdi sínu þegar hann ákvað að segja 
starfsmanninum upp á fyrirhafnarlítinn hátt.43  

                                                 
41  Sjá t.d. UA 2877/1999.  
42  Sjá þó 4. tölul. 5. gr. laga nr. 12/1997, um atvinnuleysistryggingar, en samkvæmt því missir 

maður rétt til atvinnuleysisbóta í 40 daga eigi maður sjálfur sök á því að hafa misst 
vinnuna.  

43  Sjá umfjöllun um regluna í Páll Hreinsson: „Misbeiting valds við val á leiðum til úrlausnar 
máls.“ Tímarit lögfræðinga. 4. hefti 1996, bls. 185-198. Sem dæmi um sönnunarvanda í 
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V. Niðurstöður 

Eins og yfirskrift þessarar umfjöllunar ber með sér var ætlunin að reyna að 
svara því hvort sérstakar reglur um réttarstöðu ríkisstarfsmanna væru til 
gagns eða óþurftar. Svo unnt sé að svara þessari spurningu þarf að huga að 
því hvers vegna talið er rétt að tryggja starfsmönnum ríkisins meiri réttar-
vernd en launþegar hafa almennt á vinnumarkaði. Hefur hér verið vikið að 
nokkrum mögulegum skýringum á þessu út frá þremur sjónarhornum.  

Færa má rök fyrir því að með breytingum sem gerðar voru á skipulagi 
starfsmannamála á 10. áratug 20. aldar hafi dregið nokkuð úr þörf á sérstakri 
réttarvernd fyrir ríkisstarfsmenn. Þó verður að álita að ýmis sjónarmið, m.a. 
þau er lúta að hlutverki ríkisvaldsins, leiði til þess að enn þá verði að telja rétt 
að tryggja ríkisstarfsmönnum aukna réttarvernd. Skiptir þá einnig miklu að 
hér á landi megna reglur almenns vinnuréttar engan veginn að reisa skorður 
við misnotkun vinnuveitenda á valdi sínu.  

Ekki er þó þar með sagt að sú útfærsla sem leiðir af núgildandi starfs-
mannalögum frá 1996 sé farsæl. Þegar betur er að gáð kemur í ljós að hún 
leiðir í sumum tilvikum til óeðlilegs misvægis í þeirri réttarvernd sem ríkis-
starfsmönnum er tryggð. Er í umfjölluninni vikið að tveimur dæmum um 
slíkt misvægi. Gefa þessi tilvik tilefni til að álykta að rétt sé að huga betur að 
því hvenær eðlilegt sé að víkja frá almennum reglum stjórnsýslulaga en gert 
var við setningu starfsmannalaganna. 

                                                                                                               
þessum tilvikum má vísa til álits umboðsmanns Alþingis í UA 4018/2004 þar sem ekki 
var talið upplýst að þær ástæður væru rangar sem gefnar voru af hálfu stjórnvaldsins um 
að uppsögnin stafaði af sparnaði. Hins vegar féllst Hæstiréttur í dómi frá 18. mars 2004 í 
máli nr. 275/2003 ekki á skýringar Háskóla Íslands og Landspítala-háskólasjúkrahúss um 
ástæður starfsloka yfirlæknis. Var m.ö.o. talið að ekki hefði verið sýnt fram á að aðrar 
efnislegar forsendur hafi legið til grundvallar því að staða hans var lögð niður en þær sem 
beint tengdust yfirlækninum. Varð niðurstaðan sú að skylt hafi verið að víkja honum úr 
starfi í samræmi við ákvæði VI. kafla starfsmannalaga, sbr. 3. mgr. ákvæðis til bráðabirgða, 
svo að hann fengi notið þeirrar réttarverndar sem þar er tryggð. 



30  Ásmundur Helgason 

 

 

 

Heimildaskrá: 

Alþingistíðindi. 
Arnmundur Backman og Gunnar Eydal: Vinnuréttur. Rv. 1986. 
Ásmundur Helgason og Ómar H. Kristmundsson: Stjórnarráð Íslands 1964-

2004. Fyrsta bindi. Skipulag og starfshættir. Rv. 2004. 
Eckhoff, Torstein og Eivind Smith: Forvaltningsrett. 7. útg. Ósló 2003. 
Emborg, Oluf og Peer Schaumburg-Müller: Offentlig arbejdsret. Kh. 1998. 
Fanebust, Arne: Oppsigelse i arbejdsforhold. Bergen 1985. 
Faneburst, Arne: Tjenestemannsrett. Ósló 1987. 
Gunnar Thoroddsen: „Löggjöfin um réttindi og skyldur starfsmanna 

ríkisins.“ Úlfljótur. 3. tbl. 1954, bls. 3-12. 
Jón P. Emils: „Frávikning embættismanna og réttaráhrif hennar.“ Úlfljótur. 4. 

tbl. 1952, bls. 3-12. 
Krarup, Ole og Jørgen Matthiassen: Afskedigelsesret. Kh. 1984. 
Lára V. Júlíusdóttir: Réttindi og skyldur á vinnumarkaði. Rv. 1997. 
Matthiassen, Jørgen: Forvaltningspersonellet. 2. útg. Kh. 2000. 
Ólafur Jóhannes Einarsson: „Nokkrar hugleiðingar um andmælareglu 13. gr. 

stjórnsýslulaga.“ Lögberg. Rit Lagastofnunar Háskóla Íslands. Ritstj. Stefán 
Már Stefánsson og Viðar Már Matthíasson, Rv. 2003, bls. 475-502. 

Ólafur Jóhannesson: Stjórnarfarsréttur. Almennur hluti. Rv. 1955.  
Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands. 2. hluti 2. útg. Gunnar G. Schram 

annaðist útgáfu. Rv. 1978. 
Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga. Rv. 2005. 
Páll Hreinsson: „Misbeiting valds við val á leiðum til úrlausnar máls.“ Tímarit 

lögfræðinga. 4. hefti 1996, bls. 185-198. 
Róbert R. Spanó: „Þróun andmælareglunnar eftir gildistöku 13. gr. stjórn-

sýslulaga.“ Úlfljótur. 3. tbl. 2002, bls. 363-416. 
Rønnow Bruun, Jørgen: Usaglig afskedigelse. Kh. 1996. 
Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands. 3. b. Kh. 1875. 
Viðar Már Matthíasson: „Nokkrir þættir um réttarstöðu ríkisstarfsmanna.“ 

Úlfljótur. 3. tbl. 1993, bls. 205-235. 



Reglur um réttarstöðu ríkisstarfsmanna 31 

 

Dómaskrá: 

Hrd. 1935:273 
Hrd. 1942:319 
Hrd. 1953:231 
Hrd. 1974:1170 
Hrd. 1999:802 
Hrd. 1999:3985 
Hrd. 1999:4583 
Hrd. 1999:4956 
Hrd. 2000:869 
Hrd. 10. apríl 2003 í máli nr. 338/2002 
Hrd. 18. mars 2004 í máli nr. 275/2003 

Álit umboðsmanns Alþingis: 

UA 858/1993 
UA 968/1993 
UA 1820/1996 
UA 2475/1998 
UA 2795/1999 
UA 2877/1999 
UA 2999/2000 
UA 3066/2000 
UA 3712/2003 
UA 4018/2004 
UA 4095/2004 
UA 4249/2004 
UA 4291/2004 
 



 



 

Réttur aðila að stjórnsýslumáli til að fella 
ekki á sig sök 

Björg Thorarensen 

 

I. Inngangur 

Í grein þessari verður fjallað um rétt aðila í stjórnsýslumáli til að fella ekki á 
sig sök eða þagnarrétt við rannsókn máls á stjórnsýslustigi í ljósi ákvæða 6. 
gr. Mannréttindasáttmála Evrópu (MSE), sbr. lög nr. 62/1994.1 Þar sem 70. 
gr. stjórnarskrárinnar sem bættist við ný mannréttindaákvæði hennar með 
stjskl. nr. 97/1995 sækir að miklu leyti fyrirmynd til 6. gr. MSE hefur það 
áhrif við mat á því hvort réttur aðila í stjórnsýslumáli til þess að fella ekki á 
sig sök telst jafnframt stjórnarskrárverndaður samkvæmt íslenskum rétti.2 Á 
meðan ekki er við neinar úrlausnir þess efnis að styðjast í íslenskri dómstóla-
framkvæmd verður umfjöllun um inntak réttarins að taka mið af því hvernig 
framkvæmd eftirlitsstofnana Mannréttindasáttmálans um efnið hefur verið 
háttað. 

Þótt rætur réttarins til þess að fella ekki á sig sök verði raktar til megin-
reglna opinbers réttarfars í tengslum við rannsókn refsimála hefur hann 
öðlast aukið vægi á síðustu árum á vettvangi stjórnsýsluréttarins með tilliti til 
framkvæmdar Mannréttindadómstóls Evrópu um túlkun 6. gr. sáttmálans. Á 
meðan stjórnsýslurétturinn einkennist af lagaákvæðum sem veita stjórn-
völdum ýmis úrræði til að knýja fram upplýsingar, s.s. upplýsingaskyldu aðila 
máls að viðlögðum dagsektum eða refsingu, einkennist staða sakbornings í 
refsimáli af því að honum er óskylt að veita lögreglu upplýsingar eða ljá 
atbeina sinn á annan hátt við rannsóknina. Þegar sama málið kemur til 

                                                 
1  Með aðila að stjórnsýslumáli er hér átt við einstakling eða lögaðila sem stjórnvalds-

ákvörðun beinist að en eðli málsins samkvæmt kemur rétturinn til að fella ekki á sig sök 
ekki til álita gagnvart stjórnvaldi sem er aðili stjórnsýslumáls. Sjá nánar um aðild stjórn-
valds að stjórnsýslumálum í riti Páls Hreinssonar: Stjórnsýslulögin. Skýringarrit. Forsætis-
ráðuneytið, Reykjavík 1994, bls. 46-48. 

2  Alþt. A 1994-1995, þskj. 389, bls. 2096-2097. 
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meðferðar á báðum þessum réttarsviðum geta komið upp álitaefni um það 
hvaða reglur skuli gilda um þetta atriði.3  

Í fyrstu verður hér lýst þeim almennu sjónarmiðum sem búa að baki 
þagnarréttinum og réttinum til fella ekki á sig sök í opinberu réttarfari og 
rakin helstu ákvæði laga um meðferð opinberra mála nr. 19/1991 (oml.) þar 
sem hann birtist. Því næst verður fjallað um megineinkenni og flokkun 
stjórnsýsluviðurlaga og nokkrar sérreglur, einkum á sviði skattalaga og 
samkeppnislaga, sem leggja skyldu á aðila stjórnsýslumáls til að veita stjórn-
valdi upplýsingar í tengslum við eftirlit eða rannsókn slíkra stofnana á 
ætluðum brotum á lögum sem geta leitt til stjórnsýsluviðurlaga og í sumum 
tilvikum einnig til refsinga í hefðbundinni merkingu. Þá verður vikið að því 
hvaða reglur gilda um eftirfarandi notkun upplýsinga eða gagna sem aflað er í 
stjórnsýslumáli sem sönnunargagna í síðara refsimáli og í því sambandi m.a. 
litið til reglna um rannsóknarnefndir í stjórnsýslunni og meðferð upplýsinga 
sem þær afla. 

Lýst verður nokkrum stefnumarkandi dómum Mannréttindadómstóls 
Evrópu frá síðustu árum um túlkun 6. gr. MSE varðandi rétt manns til þess 
að fella ekki á sig sök. Hefur dómstóllinn litið svo á að það sé þáttur í réttlátri 
málsmeðferð samkvæmt 1. mgr. 6. gr. að þeim sem er sakaður um refsivert 
brot í skilningi þess ákvæðis sé óskylt að tjá sig eða láta í té upplýsingar sem 
leitt geti til sakfellingar hans. Jafnframt hefur dómstóllinn slegið föstu að það 
ráði ekki úrslitum um gildi 6. gr. að þessu leyti hvort háttsemi er skilgreind 
refsiverð samkvæmt innanlandslögum. Verður reynt að meta hvort íslensk 
lög og lagaframkvæmd uppfylla þau skilyrði sem leidd verða af dómafram-
kvæmd Mannréttindadómstólsins á þessu sviði.  

II. Um rétt til að fella ekki á sig sök sem grunnreglu 
opinbers réttarfars 

1) Hugtökin þagnarréttur og réttur til að fella ekki á sig sök  
Hugtökin réttur til að fella ekki á sig sök og þagnarréttur hafa ekki verið skilgreind 
eða aðgreind sérstaklega í íslenskum rétti og hefur fremur lítið verið um þau 
ritað á sviði opinbers réttarfars.4 Þó má halda því fram að rétturinn til að fella 
                                                 
3  Jens Møller: „Forbud mod selvinkriminering i forvaltningsretten“. Forhandlingerne ved 

det 37. nordiske juristmøde i Reykjavik 18.-20. august 2005. Bind I, bls. 279. 
4  Sjá þó Jónatan Þórmundsson: „Réttarstaða sakbornings“. Tímarit Lögfræðinga 1984, 4. 

hefti, bls. 202 og 207-208 sem kallar rétt sakbornings til þess að neita að svara spurningum 
um refsiverða hegðun sem honum er gefin að sök „þagnarrétt“ en fjallar að öðru leyti 



Réttur aðila að stjórnsýslumáli til að fella ekki á sig sök 35 

 

ekki á sig sök (d. forbud mod selvinkriminering, e. right against self-incrimination) sé 
rýmra hugtak en rétturinn til að neita að tjá sig, eða þagnarrétturinn (d. retten 
til tavshed, e. right to remain silent) þar sem það felur ekki aðeins í sér réttinn til 
þess að veita ekki munnlegar upplýsingar heldur einnig rétt til þess að þurfa 
ekki að afhenda gögn eða ljá atbeina sinn að öðru leyti við rannsókn máls 
sem getur fellt sök á mann.5  

Íslenskir dómstólar virðast ekki hafa fengið til úrlausnar mál þar sem 
reynir á hvert sé nákvæmt inntak þessara réttinda eða hvort þýðingu hafi að 
greina á milli þeirra. Í úrlausnum Mannréttindadómstóls Evrópu hafa bæði 
hugtökin verið notuð og stundum í sömu andrá (e. right to remain silent and not 
to contribute to incriminating oneself ) og aðgreining þeirra er ekki alltaf fyllilega 
skýr, eins og nánar verður rakið í umfjöllun um framkvæmd dómstólsins um 
þessi efni.6 Í grein þessari verður vísað til hugtakanna í þrengri eða rýmri 
merkingu eftir því sem við á hverju sinni. 

2) Markmið og inntak réttarins í opinberu réttarfari 
Upprunalegt markmið reglunnar um þagnarrétt sakbornings er að sporna við 
því að maður verði þvingaður til þess að játa sök við yfirheyrslur hjá lögreglu 
og að upplýsingar sem fengnar eru fram með slíkri þvingun verði lagðar til 
grundvallar við ákvörðun um sekt manns, en með því skapist hætta á að 
menn verði ranglega sakfelldir.7  

Reglan um þagnarrétt sakbornings við rannsókn opinbers máls einkennir 
réttarstöðu hans og er ein af grundvallarreglum opinbers réttarfars. Hún 
kemur skýrt fram í 3. mgr. 32. gr. oml. sem mælir fyrir um að sakborningi sé 
óskylt á öllum stigum opinbers máls að svara spurningum sem varða refsi-
verða hegðun sem honum er gefin að sök. Ber að benda sakborningi ótvírætt 
á þennan rétt við skýrslutökur þegar efni standa til. Reglan er áréttuð hvað 
varðar yfirheyrslur hjá lögreglu í 2. mgr. 7. gr. reglugerðar um réttarstöðu 
handtekinna manna og yfirheyrslur hjá lögreglu nr. 395/1997. Hún gildir 
bæði á rannsóknarstigi hjá lögreglu og við málsmeðferð fyrir dómi. Láti 
lögregla hjá líða að benda sakborningi á þennan rétt við skýrslutöku er það 
                                                                                                               

almennt um rétt sakbornings til þess að þurfa ekki að ljá rannsóknaraðilum atbeina sinn 
við rannsókn máls gegn sér. 

5  Guy Stessens: „The Obligation to Produce Documents Versus the Privilege Against Self-
incrimination: Human Rights Protection Extended too Far“. European Law Review. 
Human Rights Survey 1997, bls. 48. 

6  Eva Smith: Straffeproces. Grundlæggende regler og principper. 5. útg., Forlaget Thomson, Gad 
Jura, Kaupmannahöfn 2003, bls. 31.  

7  Sjá um þetta t.d. rökstuðning í dómi Mannréttindadómstóls Evrópu í máli John Murray gegn 
Bretlandi frá 8. febrúar 1996, 44. mgr. Reports of Judgments and Decisions, 1996-I. 
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ekki einungis aðfinnsluvert heldur hefur verið talið að slík skýrsla geti ekki 
haft sönnunargildi í opinberu máli.8 Í eldri lögum um meðferð opinberra 
mála var tekið fram að sakborningi skyldi jafnframt bent á að þögn hans 
kynni að vera skýrð honum í óhag en fyrirmæli um þetta voru afnumin með 
lögum nr. 19/1991. Það hefur þó ekki verið talið stríða gegn rétti manna til 
þess að neita að tjá sig um sakargiftir, sem leiddur er af 6. gr. MSE í fram-
kvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu, að þögn hans kunni að verða skýrð 
honum í óhag þegar skorið er úr því í dómi hvort hann telst sýkn eða sekur.9 
Auk fyrrgreindrar meginreglu um þagnarrétt sakbornings kemur fram í 51. 
gr. oml. að manni er ekki skylt að svara spurningum að viðlagðri vitnaábyrgð 
ef ætla má að svar við henni feli í sér játningu eða bendingu um það að hann 
eða venslamaður hans eða aðrir honum nákomnir hafi framið refsiverðan 
verknað. 

Af ýmsum öðrum ákvæðum laga um meðferð opinberra mála má leiða 
hina víðtækari reglu um rétt sakbornings til þess að fella ekki á sig sök við 
rannsókn refsimáls. Þannig er sakborningi almennt óskylt að ljá lögreglu 
atbeina til rannsóknarinnar nema bein lagaskylda sé til þess að hlíta 
rannsóknaraðgerðum og liggja engin viðurlög við því að neita um slíkan 
atbeina. Þá er meginreglan að dómsúrskurð þurfi til ákveðinna rannsóknar-
aðgerða ef samþykki sakbornings liggur ekki fyrir og má þar til dæmis nefna 
93. gr. oml. varðandi leit og líkamsrannsókn, svo og d-lið 71. gr. varðandi 
geðrannsókn. Loks er sakborningi ekki skylt að afhenda eða benda lögreglu á 
muni, þar með talin skjöl, sem kunna að hafa sönnunargildi í opinberu máli, 
en lögreglu er hins vegar rétt að leggja hald á slíka muni sem finnast og telja 
má til sakargagna, sbr. 78. gr. oml. Þótt lögregla finni skjöl með upplýsingum 
sem sakborningur hefur skráð um sakarefnið hefur haldlagning þeirra ekki 
verið talin brjóta gegn rétti hans til að neita að tjá sig samkvæmt 3. mgr. 32. 
gr.  

 
Í dómi Hæstaréttar frá 24. janúar 2003 í máli nr. 25/2003 var deilt um lögmæti 
haldlagningar á dagbók sakbornings. Í úrskurði héraðsdóms sem staðfestur 
var í Hæstarétti er tekið fram að eðli máls samkvæmt sé engin takmörkun á 
því hvaða munir geti fallið undir 78. gr. oml. en það hljóti að ráðast af 
atvikum og aðstæðum hverju sinni. 
 

                                                 
8  Eiríkur Tómasson: Réttarstaða sakbornings og verjanda. Fjölrit, Úlfljótur 2004, bls. 17. Í H 

1990, 1710 var skortur á því að benda sakborningi á þennan rétt þó aðeins talinn 
aðfinnsluverður. 

9  Sbr. fyrrgreindan dóm í máli John Murray gegn Bretlandi frá 8. febrúar 1996, 47. og 48. mgr. 
Reports of Judgments and Decisions, 1996-I.  
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Auk fyrrgreindra varnagla sem eiga að tryggja réttarstöðu sakbornings að 
þessu leyti er viðurkennt að hann megi innan ákveðinna marka gefa ranga 
skýrslu eða tálma rannsókn máls með beinum athöfnum sér að refsilausu.10 
Samkvæmt 143. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 (alm. hgl.) varðar 
það sökunaut í opinberu máli ekki refsingu þó hann skýri rangt frá 
málavöxtum. Þeim manni skal ekki heldur refsað sem hefur skýrt rangt frá 
atvikum vegna þess að réttar upplýsingar um þau hefðu getað bakað honum 
refsiábyrgð. Einnig má benda á reglur í 3. mgr. 112. gr. alm. hgl. um áhrif 
þess að tálma rannsókn brots með því að eyðileggja, breyta eða koma undan 
sönnunargögnum og 3. mgr. 162. gr. sömu laga varðandi rangfærslu á 
sönnunargögnum. Þótt ekki liggi refsiviðurlög við slíkri háttsemi sakbornings 
geta þau kallað á aðrar ráðstafanir í þágu lögreglurannsóknar, s.s. gæslu-
varðhald samkvæmt a.-lið 1. mgr. 103. gr. oml. Einnig getur slík háttsemi 
sakbornings leitt til þess að sönnunarmat í refsimáli gegn honum verði 
óhagstæðara. Þá getur neitun sakbornings um að svara spurningum eða 
tregða á að svara undanbragðalaust og skýra greinilega frá atvikum máls haft 
áhrif á bótarétt hans vegna gæsluvarðhalds og annarra rannsóknaraðgerða 
sem hann hefur orðið að sæta að ósekju, en samkvæmt niðurlagsorðum 175. 
gr. oml. má fella niður bætur eða lækka þær ef sakborningur hefur valdið eða 
stuðlað að þeim aðgerðum sem hann reisir kröfu sína á.11 Hafa þessi áhrif af 
háttsemi sakbornings ekki verið talin brjóta gegn rétti hans til þess að fella 
ekki á sig sök. 

Í sérrefsilögum má finna reglur sem lúta að þröngt afmörkuðum 
aðstæðum um skyldu manns til að veita upplýsingar sem fellt geta sök á 
hann. Þannig er í 1. mgr. 58. gr. umferðarlaga nr. 50/1987 mælt fyrir um 
upplýsingaskyldu eiganda (umráðamanns) ökutækis og er honum skylt þegar 
lögreglan krefst þess að gera grein fyrir því hver hafi stjórnað ökutækinu á 
tilteknum tíma. Er þó ljóst að slíkar upplýsingar geta fellt sök á hann sjálfan 
hafi hann verið ökumaður. Varðar brot á þessu ákvæði sektum eins og önnur 
brot á umferðarlögum samkvæmt 100. gr. þeirra og reglugerð nr. 575/2001 
um sektir og önnur viðurlög vegna brota á umferðarlögum og reglum settum 
samkvæmt þeim. Ekki hefur komið til úrlausnar íslenskra dómstóla hvort 
ákvæði af þessu tagi brjóti gegn þagnarrétti sakbornings þannig að farið sé í 
bága við 70. gr. stjskr. eða 6. gr. MSE.. 12 
                                                 
10  Jónatan Þórmundsson: „Réttarstaða sakbornings“, bls. 208. 
11  Má um þetta til dæmis vísa til dóma Hæstaréttar frá 7. nóvember 2002 í máli nr. 194/2002 og 

H 2000, 3119.  
12  Álitaefni um þagnarrétt og upplýsingaskyldu bifreiðareiganda hafa m.a. komið til úrlausnar 

í nýlegum dómum Mannréttindadómstólsins í málum Weh gegn Austurríki frá 8. apríl 2004 
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III. Eftirlit stjórnvalda, stjórnsýsluviðurlög og 
þvingunarúrræði 

1) Aðgreining stjórnsýsluviðurlaga og refsinga 
Lög um meðferð opinberra mála og þar með framangreind ákvæði um 
þagnarréttinn og reglur um rétt til að fella ekki á sig sök taka að meginstefnu 
aðeins til mála sem handhafar ríkisvaldsins höfða til refsingar á hendur manni 
fyrir afbrot, eða refsimál sem rannsökuð eru hjá lögreglu samkvæmt nánari 
ákvæðum laganna.13 Lögin skilgreina ekki hvað er átt við með refsingum en 
samkvæmt 1. mgr. 31. gr. alm. hgl. er með refsingum átt við fangelsi eða 
fésektir. Þannig miðast lögin um meðferð opinberra mála við hið formlega 
refsiréttarhugtak og tilvik þar sem um refsiverða háttsemi er að ræða.  

Í löggjöf og réttarframkvæmd hér á landi hefur verið byggt á því að til séu 
aðrar tegundir viðurlaga sem kunna að líkjast refsingu í skilningi almennra 
hegningarlaga en eru engu að síður skilgreind á annan hátt í lögum og 
háttsemi sem þau liggja við því ekki skilgreind sem refsiverð háttsemi. 
Röksemdir að baki þessu geta verið að löggjafinn stefni að markmiðum sem 
eru ólík refsimarkmiðum að einhverju leyti. Sem dæmi um slíkt má nefna 
viðurlög við agabroti samkvæmt lögum um réttindi og skyldur starfsmanna 
ríkisins nr. 70/1996. Þá hafa stjórnvaldssektir og févíti samkvæmt stjórn-
valdsákvörðun verið taldar falla utan refsihugtaksins, en sektir samkvæmt 
skattalögum hafa þó verið taldar til refsinga.14 Þótt refsingar séu skilgreindar í 
31. gr. alm. hgl. sem áður segir liggur engin lagaleg skilgreining fyrir eða 
samheiti yfir þær viðurlagategundir sem ákveðnar eru af stjórnvöldum utan 
refsivörslukerfisins. Er því notast við hugtakið stjórnsýsluviðurlög sem 
nokkurs konar hliðstæðu við refsingu innan refsivörslukerfisins, sem jafn-
framt mætti kalla refsiviðurlög, en eðli stjórnsýsluviðurlaga og aðdragandi að 
ákvörðun um þau er þó að ýmsu leyti ólíkur. Hugtakið stjórnsýsluviðurlög 
hefur m.a. unnið sér sess sem samheiti yfir önnur viðurlög en refsingar sem 
                                                                                                               

og Rieg gegn Austurríki frá 24. mars 2005, en kærendur í báðum málum höfðu verið 
sektaðir fyrir að neita að gefa upplýsingar um ökumann bifreiðar sinnar sem hafði mælst 
af lögreglu á ólöglegum umferðarhraða. Ekki var talið að upplýsingaskylda við þessar 
aðstæður bryti gegn rétti kærenda samkvæmt 1. mgr. 6. gr. MSE, enda var ekki sýnt fram á 
skýr tengsl á milli skyldu þeirra til að upplýsa um ökumann og sakfellingar fyrir umferðar-
lagabrot, en í hvorugu tilvikinu voru kærendur ákærðir fyrir hraðakstur. 

13  Alþt. A 1990-1991, þskj. 101, bls. 1209. 
14  Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum. Bókaútgáfa Orators, Reykjavík 1992, bls. 78. 

Sjá einnig umfjöllun um skilgreiningar refsinga og tengsl refsiviðurlaga og stjórnsýslu-
viðurlaga í úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála frá 29. janúar 2005 í máli nr. 3/2004, bls. 
73. 
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opinberir starfsmenn geta sætt vegna réttarbrota í stjórnsýslunni, til dæmis 
um frávikningu á grundvelli ákvæða starfsmannalaga nr. 70/1996.15 Með 
stjórnsýsluviðurlögum í víðustu merkingu er hins vegar átt við öll viðurlög 
sem ákveðin eru af stjórnvaldi, til dæmis stjórnvaldssektir, álag, févíti, 
sviptingu réttinda og afturköllun leyfa í tilefni af lögbroti. Á hinn bóginn 
hefur fremur lítið verið ritað um stjórnsýsluviðurlög í þessum víðtækari 
skilningi, eðli þeirra og flokkun, á vettvangi stjórnsýsluréttarins.16 

Þá ber að hafa í huga að skilgreiningar af þessu tagi og greinarmunur á 
milli tvenns konar viðurlaga hefur hugsanlega takmarkaða þýðingu. Eins og 
nánar verður vikið að á eftir í umfjöllun um túlkun Mannréttindadómstóls 
Evrópu á 6. gr. MSE hefur þar verið slegið föstu að skilgreining innanlands-
réttar aðildarríkja á því hvað telst refsivert brot í skilningi ákvæðisins ráði ekki 
úrslitum um það hvort það gildi við tilteknar aðstæður.  

Greina þarf á milli stjórnsýsluviðurlaga annars vegar og þvingunarúrræða 
stjórnvalda hins vegar. Með þvingunarúrræðum stjórnvalda er stefnt að því 
að knýja einstaklinga eða lögaðila til að fara að lögum, almennum stjórn-
valdsfyrirmælum eða stjórnvaldsákvörðun annað hvort með athöfn eða 
athafnaleysi. Þannig má nefna sem dæmi heimildir stjórnvalda til að leggja 
dagsektir á málsaðila til að knýja fram skyldu til ákveðinnar athafnar. Megin-
munurinn á stjórnvaldssektum og dagsektum felst þannig í því að stjórn-
valdssektir eru í eðli sínu viðurlög sem ákveðin eru vegna liðinna atburða, 
með svipuðum hætti og á við um fésektir innan refsivörslukerfisins á meðan 
dagsektir hafa það markmið að þvinga fram athafnir eða athafnaleysi.  

Stjórnvaldsákvörðun um að beita þvingunarúrræðum eða stjórnsýslu-
viðurlögum er venjulega í höndum sérstakra stofnana eða nefnda innan 
stjórnsýslunnar sem löggjafinn hefur falið eftirlitshlutverk með framkvæmd 
tiltekinna laga og veitt ýmsar valdheimildir í því sambandi. Engar samræmdar 
reglur eða löggjöf gilda þó sérstaklega á þessu sviði umfram almennar reglur 
stjórnsýslulaga nr. 37/1993 sem gilda um öll stjórnsýslumál, en sérreglur um 
það ráðast af viðkomandi lögum hverju sinni. Er valdheimildum stofnana um 
þetta efni mjög misjafnlega háttað og einnig hvort viðurlög sem þær ákveða 
beinast bæði að einstaklingum og lögaðilum. 

Dæmi um stjórnsýsluviðurlög af þessu tagi eru álagning stjórnvaldssekta og 
afturköllun réttinda eða leyfa til tiltekinnar starfsemi ef ekki er farið að ákvæðum 
laga eða reglugerða eða tilteknum fyrirmælum sem eftirlitsstofnanir beina til 
                                                 
15  Starfsskilyrði stjórnvalda. Skýrsla nefndar um starfsskilyrði stjórnvalda, eftirlit með starfsemi 

þeirra og viðurlög við réttarbrotum í stjórnsýslunni, bls. 115. 
16  Sjá nánari umfjöllun Páls Hreinssonar á öðrum stað í þessu riti í greininni „Stjórnsýslu-

viðurlög“.  
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aðila.17 Þá eru dæmi þess að stjórnvaldssektir gangi undir heitinu févíti í 
merkingunni viðurlög í tilvikum þar sem brotið er gegn tilgreindum fyrir-
mælum eða reglum sem eftirlitsstofnanir hafa sett.18 Hvað varðar þvingunar-
úrræði stjórnvalda, er algengt að lög veiti eftirlitsstofnunum heimildir til að 
beita dagsektum til að knýja á um að t.d. öryggisatriðum sé fullnægt eða aðrar 
úrbætur gerðar í rekstri fyrirtækja. Auk þess eru ýmis dæmi um að lög mæli 
fyrir um skyldu til þess að veita slíkum stofnunum upplýsingar eða gögn og 
að dagsektir liggi við því að neita um upplýsingar.19  

Þar sem ákvarðanir af því tagi sem lýst er að framan eru almennt taldar 
falla utan refsiviðurlaga í skilningi almennra hegningarlaga og laga um 
meðferð opinberra mála gilda sem áður segir almenn ákvæði stjórnsýslulaga 
um meðferð máls, nema sérstakra undantekninga frá þeim sé getið. Hafa 
dómstólar staðfest það sjónarmið.  

Í dómi Hæstaréttar í H 1999, 957 var til úrlausnar krafa um ógildingu á 
ákvörðun Fiskistofu um að leggja á gjald vegna ólögmæts sjávarafla 
samkvæmt lögum nr. 37/1992. Hélt stefnandi því fram að í álagningu 
gjaldsins fælist refsiákvörðun og því bæri að fara með málið samkvæmt 

                                                 
17  Dæmi um þetta má m.a. sjá í útvarpslögum nr. 53/2000. Samkvæmt 30. gr. laganna getur 

útvarpsréttarnefnd úrskurðað að útvarpsstöð skuli greiða stjórnvaldssektir fari hún ekki að 
tilteknum ákvæðum laganna, en beita má áminningu teljist brotið ekki alvarlegt eða 
ítrekað. Þá getur útvarpsréttarnefnd afturkallað leyfi til útvarps samkvæmt 31. gr. séu 
reglur brotnar enda sé um alvarleg og ítrekuð brot að ræða. Samkvæmt 37. gr. 
samkeppnislaga nr. 44/2005 getur Samkeppniseftirlitið lagt stjórnvaldssektir á fyrirtæki 
eða samtök fyrirtækja sem brjóta gegn tilteknum ákvæðum EES-samningsins, bann-
ákvæðum laganna eða ákvörðunum teknum samkvæmt þeim. Þá má nefna 54. gr. laga um 
verðbréfaviðskipti nr. 33/2003 sem heimilar Fjármálaeftirlitinu að leggja stjórnvaldssektir 
á hvern þann sem brýtur gegn ákvæðum laganna um innherjaviðskipti. 

18  Dæmi um þetta má m.a. sjá í lögum um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi nr. 
87/1998. Samkvæmt 2. mgr. 11. gr. laganna getur Fjármálaeftirlitið lagt févíti á eftirlits-
skyldan aðila sem brýtur gegn ákvörðunum sem teknar hafa verið af Fjármálaeftirlitinu. 
Einnig má benda á 3. mgr. 136. gr. laga um loftferðir nr. 60/1998 sem mælir fyrir um að 
Flugmálastjórn Íslands geti lagt févíti á eftirlitsskyldan aðila sem brýtur gegn ákvörðunum 
sem teknar hafa verið af stofnuninni. 

19  Í ýmsum lagaákvæðum er mælt fyrir um upplýsingaskyldu aðila og heimildir eftirlits-
stofnana til að leggja dagsektir á þá sem ekki fara að tilmælum þeirra, þ.m.t. kröfu um að 
veita upplýsingar. Þar má nefna 1. mgr. 11. gr. laga um opinbert eftirlit með fjármála-
starfsemi nr. 87/1998 (Fjármálaeftirlitið), 4. mgr. 73. gr. laga um fjarskipti nr. 81/2003 
(Póst- og fjarskiptastofnun), 23. og 24. gr. laga um varnir gegn mengun hafs og stranda 
(Umhverfisstofnun eða heilbrigðisnefnd), 27. og 28. gr. laga um hollustuhætti og 
mengunarvarnir nr. 7/1998 (heilbrigðisnefnd), 82. og 87. gr. laga um aðbúnað, hollustu-
hætti og öryggi á vinnustöðum (Vinnueftirlit ríkisins), 21. gr. laga um rafrænar undirskriftir 
(Löggildingarstofa) og 12. gr. laga um sérstakt gjald vegna ólögmæts sjávarafla nr. 37/1992 
(Fiskistofa). 
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almennum reglum opinbers réttarfars varðandi refsiákvarðanir. Í forsendum 
héraðsdóms sem staðfestur var í Hæstarétti var rökstutt að lög nr. 37/1992 
kvæðu ekki á um fésektir, heldur álagningu sérstaks gjalds vegna sannanlegs 
ólögmæts sjávarafla samkvæmt sjálfstæðri löggjöf þar um. Um málsmeðferð 
færi því eftir þeim lögum, stjórnsýslulögum og almennum reglum stjórnsýslu-
réttarins, eftir því sem við ætti. 

Samkvæmt framansögðu gilda engin lagaákvæði um þagnarrétt sak-
bornings eða rétt til þess að fella ekki á sig sök við meðferð stjórnsýslumála 
sem leiða til stjórnsýsluviðurlaga. Þá er ekki að finna almennar reglur um það 
hvort eða að hvaða marki upplýsingar sem stjórnvöld afla við eftirlit með 
framkvæmd laga og rannsókn mála verði notaðar sem sönnunargögn í 
opinberu máli, þótt sérreglur megi finna um það efni í löggjöf um sjálfstæðar 
rannsóknarnefndir eins og nánar verður rakið hér á eftir.  

2) Löggjöf sem mælir í senn fyrir um stjórnsýsluviðurlög og refsiviðurlög 
Ýmis dæmi eru um að löggjöf, sem veitir eftirlitsstofnunum heimildir til að 
ákveða lögaðilum stjórnsýsluviðurlög eins og stjórnvaldsektir eða févíti vegna 
brota á lögunum, geymi einnig refsiákvæði þess efnis að brot á lögunum 
varði refsingu, þ.e. fésekt eða fangelsi. Er þá hvort tveggja til að lögin heimili 
að refsiábyrgð vegna brota verði lögð einvörðungu á einstaklinga eða bæði á 
einstaklinga og lögaðila. Um fyrrnefndu aðstöðuna má sjá dæmi í 20. gr. laga 
um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi nr. 87/1998 sem kveður á um að 
fyrir brot á lögunum skuli refsað með sektum eða fangelsi allt að einu ári liggi 
ekki þyngri refsing við broti samkvæmt öðrum lögum. Um hið síðarnefnda 
má vísa til samkeppnislaga nr. 44/2005, þar sem heimild er í 37. gr. til að 
leggja stjórnvaldssektir á lögaðila en samkvæmt 1. mgr. 42. gr. varða brot 
gegn lögunum, reglum og fyrirmælum samkvæmt þeim fésektum eða fangelsi 
allt að tveimur árum en fangelsi allt að fjórum árum ef sakir eru miklar. 
Samkvæmt 3. mgr. 42. gr. má gera sektir jafnt lögaðila sem einstaklingi og má 
ákvarða lögaðila sekt án tillits til þess hvort sök verður sönnuð á starfsmann 
hans. Ef opinber rannsókn hefst vegna gruns um refsivert brot á lögunum 
samkvæmt 42. gr. verður virkur réttur sakbornings til þess að tjá sig ekki um 
sakarefnið samkvæmt 3. mgr. 32. gr. oml., svo og aðrar reglur sem stefna að 
því að vernda rétt manns til að fella ekki sök á sjálfan sig sem áður var lýst. 
Við rannsókn samkeppnisyfirvalda á máli sem getur leitt til stjórnvaldssekta 
er hins vegar enginn slíkur réttur til staðar. 

Þá má sjá dæmi þess að það teljist sjálfstætt refsivert brot samkvæmt 
viðkomandi lögum að veita stofnunum sem annast framkvæmd laga og 
álagningu stjórnvaldssekta rangar eða villandi upplýsingar. Um slíka aðstöðu 
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er fjallað í 2. mgr. 42. gr. samkeppnislaga þar sem fram kemur að sá sem 
gefur þeim, sem annast framkvæmd laganna, rangar skýrslur skuli sæta 
refsingu samkvæmt XV. kafla alm. hgl. Af þessari ástæðu vakna óhjákvæmi-
lega álitaefni um það hvert sé gildi skýrslna og annarra gagna, sem aflað var á 
stjórnsýslustigi, í eftirfarandi refsimáli gagnvart sakborningi sem var ekki bent 
á rétt sinn til að tjá sig ekki og neita að afhenda gögn um sakarefni en bar 
þvert á móti skyldu samkvæmt lögum til þess að veita upplýsingar. 

Hér á eftir verður sjónum nánar beint að tveimur sviðum, skattalög-
gjöfinni og samkeppnislögum, þar sem fara saman heimildir eftirlitsstofnana í 
stjórnsýslunni til þess að beita þvingunarúrræðum til að knýja fram 
upplýsingar, leggja á stjórnsýsluviðurlög við brotum á lögum og jafnframt að 
vísa máli til opinberrar rannsóknar vegna gruns um refsiverð brot. Eru þessi 
tvö réttarsvið valin til að varpa ljósi á tvenns konar skipan mála í löggjöfinni 
varðandi stöðu aðila að stjórnsýslumáli hvað varðar rétt hans til að fella ekki 
á sig sök.  

 
a) Skattalöggjöf. Innan skattkerfisins fer fram umfangsmikið eftirlit með 

framkvæmd löggjafar á sviði skattamála þar sem bæði er kveðið á um skatt-
eftirlit, skattrannsóknir, þvingunarúrræði og viðurlagaákvarðanir skatt-
yfirvalda. Jafnframt hafa verið settar ítarlegar reglur um meðferð þessara 
mála og verkaskiptingu stofnana en að þessu leyti nýtur málaflokkurinn 
nokkurrar sérstöðu miðað við önnur lög þar sem fjallað er um eftirlit, 
rannsóknarheimildir og viðurlagaákvarðanir stjórnvalda. Meginheimildin um 
þetta efni eru lög um tekjuskatt og eignarskatt nr. 90/2003 en sérreglur um 
einstakar skatttegundir má m.a. finna í lögum um virðisaukaskatt nr. 50/1988 
og lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda nr. 45/1987. Í XI. kafla laganna 
um tekjuskatt og eignarskatt er lýst mismunandi hlutverki stofnana sem 
teljast til skattyfirvalda, en það eru ríkisskattstjóri, skattstjórar og skatt-
rannsóknarstjóri ríkisins.  

Reglum um framkvæmd skattalöggjafar má í stórum dráttum skipta í tvo 
þætti. Annars vegar eru þær reglur sem gilda um málsmeðferð við skatteftirlit 
og hins vegar þær reglur sem gilda um skattrannsóknir. Er grundvallarmunur á 
þessum tvenns konar aðstæðum með tilliti til réttarstöðu skattaðila sem 
verður nú lýst stuttlega enda hefur sá greinarmunur þýðingu fyrir úrlausn um 
það hvaða reglur gilda um rétt hans til þess að fella ekki á sig sök á 
stjórnsýslustigi.  

Samkvæmt 102. gr. laga nr. 90/2003 annast skattstjórar skatteftirlit hver í 
sínu umdæmi og fer ríkisskattstjóri með yfirstjórn skatteftirlits á landinu öllu. 
Um skattrannsóknir gildir hins vegar ákvæði 103. gr. sömu laga en samkvæmt 
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1. mgr. hennar hefur skattrannsóknarstjóri ríkisins með höndum rannsóknir 
samkvæmt lögunum og lögum um aðra skatta og gjöld sem á eru lögð af 
skattstjórum eða þeim falin framkvæmd á. Við rannsóknaraðgerðir skatt-
rannsóknarstjóra skal gætt ákvæða laga um meðferð opinberra mála eftir því 
sem við getur átt, einkum að því er varðar réttarstöðu grunaðra manna á 
rannsóknarstigi, sbr. 7. mgr. 103. gr. Þá er gert ráð fyrir nauðsynlegri aðstoð 
lögreglu í þágu rannsóknar skattrannsóknarstjóra ef aðili færist undan 
afhendingu bókhaldsgagna og hætta er á sakarspjöllum vegna gruns um 
væntanlegt undanskot gagna, sbr. 5. mgr. sömu greinar. Í athugasemdum við 
forvera 103. gr. sem kom inn í núverandi mynd í lög um tekjuskatt og 
eignarskatt með lögum nr. 111/1992 (og varð 102. gr. A þágildandi laga nr. 
75/1981) er fjallað nánar um greinarmun á skatteftirliti og skattrannsóknum, 
en segir þar m.a.:  

 
Með skatteftirliti hefur verið átt við þann hluta skattendurskoðunar eftir að 
álagning hefur farið fram og fer fram utan skattstofu, í starfsstöð eða 
skrifstofu skattaðilans. Skatteftirlitið hefur þannig verið hluti hinnar almennu 
skattendurskoðunar sem fer fram án þess að fyrir liggi nokkur ákveðinn 
grunur um skattsvik. Þýðing skatteftirlits hefur vaxið mjög með upptöku 
staðgreiðslukerfis skatta 1988 og virðisaukaskatts 1990, þar sem við er komið 
eftirliti um leið og skýrsla gjaldanda berst skattyfirvöldum, mánaðarlega er 
varðar staðgreiðslu (og tryggingagjald) og á tveggja mánaða fresti er varðar 
virðisaukaskatt. Tilgangur með skatteftirliti hefur fyrst og fremst verið sá að 
veita almennt aðhald og hafa varnaðaráhrif en einnig að skapa grundvöll fyrir 
gjaldahækkunum í einstökum málum. Með skattrannsóknum er annars vegar 
verið að skapa grundvöll fyrir gjaldahækkun með því að afla sönnunargagna í 
skattsvikamálum og hins vegar að undirbúa refsimeðferð sem getur verið 
annaðhvort sektarmeðferð hjá yfirskattanefnd eða opinber refsimeðferð hjá 
dómstólum eftir rannsókn hjá Rannsóknarlögreglu ríkisins á refsiþættinum.20 
 
Í XII. kafla laganna um tekjuskatt og eignarskatt er fjallað um viðurlög og 

málsmeðferð og er þar annars vegar ákvæði um stjórnsýsluviðurlög, svo-
kallað álag, í 108. gr. og hins vegar um refsingar í 109. gr. Er hér einnig byggt á 
fyrrgreindri skiptingu þar sem skattstjórar ákveða álag samkvæmt 108. gr. 
sem lið í skatteftirliti ef framtalsskyldur aðili telur ekki fram til skatts innan 
tilskilins frests eða annmarkar eru á framtali. Um refsiverð brot eða skattsvik 
er hins vegar fjallað í 109. gr. en með því er átt við að aðili gefi af ásetningi 
eða stórkostlegu hirðuleysi rangar eða villandi upplýsingar sem ætlaðar eru til 
nota við skattákvarðanir. Sama gildir ef aðili vanrækir að gefa upplýsingar 

                                                 
20  Alþt. A 1992-1993, þskj. 417, bls. 2793.  
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sem kunna að hafa þýðingu við skattákvarðanir. Varðar slíkt brot fésektum 
og er nánar fjallað um útreikning þeirra í 1. og 2. mgr. 109. gr. Þá eru 
samkvæmt 6. mgr. 109. gr. lagðar sektir eða fangelsi allt að tveimur árum við 
því að skila ekki skattskýrslum samkvæmt 90. gr., launaskýrslum samkvæmt 
92. gr. eða láta skattyfirvöldum ekki í té allar nauðsynlegar upplýsingar og 
gögn sem þau beiðast samkvæmt 94. gr. Heimilt er að sekta lögaðila fyrir 
brot á lögunum, samkvæmt 8. mgr. 109. gr.21  

Í 110. gr. laga um tekjuskatt og eignarskatt er fjallað um meðferð mála út 
af brotum gegn skattalöggjöfinni. Skattrannsóknarstjóri rannsakar slík brot 
en samkvæmt 3. mgr. greinarinnar skulu mál út af brotum gegn skattalöggjöf 
sæta meðferð opinberra mála. Samkvæmt 1. mgr. 110. gr. úrskurðar yfir-
skattanefnd sektir nema málinu sé vísað til opinberrar rannsóknar hjá lög-
reglu, annað hvort að frumkvæði skattrannsóknarstjóra eða eftir ósk 
sakbornings ef hann vill ekki hlíta því að mál verði afgreitt af yfirskattanefnd. 
Ítarlegar reglur um framkvæmd skatteftirlits og skattrannsóknar eru í 
reglugerð nr. 373/2001. Þá fjalla lög nr. 30/1992 um yfirskattanefnd og 
meðferð mála fyrir henni. Í 22. gr. þeirra laga koma fram reglur um sektar-
meðferð þegar nefndin úrskurðar um refsiverð brot á skattalöggjöfinni og er 
þar m.a. tekið fram að við meðferð slíks máls skuli gæta ákvæða laga um 
meðferð opinberra mála að því er varðar rétt sökunautar og varnir hans.  

Af ofangreindum ákvæðum er ljóst að skýr greinarmunur er gerður á 
stöðu skattaðila eftir því hvort hann er andlag skatteftirlits annars vegar eða 
skattrannsóknar hins vegar. Hefur því verið litið svo á að eftirlitsaðgerðir 
skattstjóra og eftir atvikum ríkisskattstjóra á grundvelli lagareglna þar um, séu 
þáttur í stjórnsýslumáli í merkingu stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Um meðferð 
slíkra mála gilda því stjórnsýslulög að því leyti sem ekki eru gerðar strangari 
kröfur til málsmeðferðar í öðrum lögum í einstökum málum. Hefur álag 
samkvæmt 108. laga um tekjuskatt og eignarskatt ekki verið talin refsing í 
lögformlegum skilningi refsiréttarins en telst þess í stað til stjórnsýsluviður-
laga. Skattrannsóknir hafa það hins vegar að markmiði að afla sönnunargagna 
í skattsvikamálum og undirbúa eftir atvikum refsimeðferð af því tilefni. 
Stefna ákvæði skattalaganna að því að tryggja rétt sakbornings við þessar 

                                                 
21  Hugtakið „skattsvik“ hefur verið notað um margra áratuga skeið bæði í dómum og 

almennri málnotkun sem samheiti yfir refsiverð brot á skattalögum þótt ekki liggi fyrir 
einhlít lagaleg skilgreining hugtaksins. Sjá skýrslu starfshóps um umfang skattsvika á 
Íslandi sem var lögð fyrir Alþingi af fjármálaráðherra á 131. löggjafarþingi 2004-2005, 
þskj. 664, bls. 8. 
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aðstæður með sama hætti og á við endranær við rannsókn opinbers máls.22 
Þá er ljóst að sektir yfirskattanefndar teljast til refsinga en ekki stjórnvalds-
sekta, þótt rannsókn og málsmeðferð séu utan almenna refsivörslukerfisins.23 

 
b) Samkeppnislög. Samkvæmt 5. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005 fer 
Samkeppniseftirlitið með eftirlit samkvæmt lögunum og daglega stjórnsýslu á 
því sviði. Samkvæmt 1. og 2. mgr. 19. gr. laganna getur Samkeppniseftirlitið 
krafið einstök fyrirtæki, fyrirtækjahópa og samtök fyrirtækja sem lögin taka til 
um allar upplýsingar og gögn sem þykja nauðsynleg við athugun einstakra 
mála. Upplýsinga er hægt að krefjast munnlega eða skriflega og skulu þær eða 
önnur gögn sem óskað er eftir gefnar innan hæfilegs frests sem stofnunin 
setur. Sérreglur um framkvæmd samkeppnisreglna samkvæmt samningnum 
um Evrópska efnahagssvæðið eru í VII. kafla laganna og samkvæmt 2. mgr. 
21. gr. er skylt að veita Eftirlitsstofnun EFTA og EFTA-dómstólnum þær 
upplýsingar sem þessum stofnunum er nauðsynlegt að afla sér til að unnt sé 
að framkvæma samninginn um Evrópska efnahagssvæðið og samning 
EFTA-ríkjanna um eftirlitsstofnun og dómstól að því er varðar samkeppnis-
mál. Þá hafa Eftirlitsstofnun EFTA og EFTA-dómstóllinn heimild sam-
kvæmt 24. gr. laganna til að leggja sektir á fyrirtæki, samtök fyrirtækja eða 
einstaklinga fyrir brot af ásetningi eða gáleysi á 53., 54. eða 57. gr. EES-
samningsins svo og á ákvæðum bókunar 4 með samningi milli EFTA-
ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls eða á reglum sem settar 
eru með heimild í 32. gr. laganna.  

Í IX. kafla laganna er safnað saman öðrum ákvæðum um þvingunar-
úrræði, stjórnsýsluviðurlög og refsiviðurlög vegna brota á lögunum. Sam-
kvæmt 38. gr. getur Samkeppniseftirlitið ákveðið þeim dagsektir sem ekki fer 
að ákvörðun samkvæmt lögunum þar til farið verður að henni.  

Samkeppniseftirlitið getur samkvæmt 37. gr. laganna lagt stjórnvaldssektir 
á fyrirtæki eða samtök fyrirtækja sem brjóta gegn bannákvæðum laganna eða 
ákvörðunum teknum samkvæmt þeim, auk brota gegn 53. og 54. gr. EES- 
samningsins. Geta sektirnar numið allt frá 50.000 – 40.000.000 kr. eða meira 
en sektin skal þó ekki vera hærri en sem nemur 10% af heildarveltu síðasta 
almanaksárs hjá viðkomandi aðila. Af ákvæðinu er ljóst að stjórnvaldssektir 
verða aðeins lagðar á lögaðila en ekki einstaklinga.  

                                                 
22  Sbr. álit umboðsmanns Alþingis frá 24. september 2001 í málum nr. 2896/1999 og 2954/2000 

(SUA 2001:178). 
23  Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 78. 
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Um refsiverð brot á lögunum, reglum og fyrirmælum settum samkvæmt 
þeim er síðan fjallað í 42. gr. Varða slík brot fésektum eða fangelsi allt að 
tveimur árum en fangelsi allt að fjórum árum ef sakir eru miklar. Þá er 
tilgreint sem sjálfstætt brot í 2. mgr. sömu greinar að sá sem gefur þeim sem 
annast framkvæmd laga þessara, rangar skýrslur, skuli sæta refsingu 
samkvæmt XV. kafla alm. hgl. Loks kemur fram í 3. mgr. 42. gr. að sektir 
megi gera jafnt lögaðilum sem einstaklingum. Í lögunum er ekki sérstaklega 
fjallað um rannsókn og meðferð mála hjá Samkeppniseftirlitinu en 
samkvæmt 2. mgr. 8. gr. skal það setja sér reglur um málsmeðferð. Sam-
kvæmt lögum nr. 8/1993 hafa verið settar reglur nr. 922/2001 um máls-
meðferð hjá samkeppnisyfirvöldum. Einnig hefur samkeppnisráð sett reglur, 
nr. 397/2002, um atvik sem leiða til niðurfellingar sekta eða ákvarðana um 
að lækka sektir í málum er varða ólögmætt samráð fyrirtækja. 

Rannsókn máls og undirbúningur ákvörðunar samkeppnisyfirvalda um 
álagningu stjórnvaldssekta telst þáttur í stjórnsýslumáli í merkingu stjórn-
sýslulaga nr. 37/1993 og fylgir í öllum meginatriðum reglum þeirra laga. Er 
almennt heimilt að skjóta ákvörðunum Samkeppniseftirlitsins um viðurlög til 
áfrýjunarnefndar samkeppnismála sbr. ákvæði IX. kafla laganna og verða þær 
ekki bornar undir dómstóla fyrr en úrskurður áfrýjunarnefndar liggur fyrir. 
Vakni grunur um refsiverð brot á lögunum samkvæmt 42. gr. við meðferð 
máls hjá samkeppnisyfirvöldum verður kæru þess efnis beint til lögreglu og 
fer um rannsókn slíks máls að hætti laga um meðferð opinberra mála. 

Engin ákvæði er að finna í samkeppnislögunum um það, hvort eða 
hvenær Samkeppniseftirlitið skuli vísa máli til lögreglu, hvaða gögn eða 
upplýsingar sem aflað hefur verið í stjórnsýslumálinu verði afhentar lögreglu í 
því sambandi og hvert sé gildi skýrslna sem sakborningar í síðara refsimáli 
hafa gefið samkeppnisyfirvöldum eða gagna sem þeir afhentu við meðferð 
stjórnsýslumálsins. Af þeim ákvæðum sem lýst hefur verið að framan er þó 
ljóst að aðili málsins nýtur ekki stöðu sakbornings þegar hann gefur skýrslu 
til samkeppnisyfirvalda, jafnvel þótt grunur kunni að vera kominn upp um að 
hann hafi framið refsiverð brot á lögunum samkvæmt 42. gr. áður en 
lögreglurannsókn hefst.24  

Eftir því sem næst verður komist hefur ekki verið ákært fyrir brot á 
refsiákvæðum samkeppnislaga, frá setningu fyrri samkeppnislaga nr. 8/2003, 
en þegar þetta er ritað hefur mál vegna meintra samkeppnislagabrota þriggja 
                                                 
24  Til samanburðar má geta þess að samkvæmt 1. mgr. 12. gr. laga nr. 87/1998 um opinbert 

eftirlit með fjármálastarfsemi ber Fjármálaeftirlitinu að greina ríkislögreglustjóra frá ef brot 
eftirlitsskylds aðila á lögunum eru alvarleg og hann hefur að mati Fjármálaeftirlitsins gerst 
brotlegur við lögin með refsiverðum hætti. 



Réttur aðila að stjórnsýslumáli til að fella ekki á sig sök 47 

 

olíufélaga og stjórnenda þeirra verið til rannsóknar hjá lögreglu um nokkurt 
skeið.25 Ekki liggja því fyrir neinar dómsúrlausnir hér á landi sem fjalla um 
það hvert sé gildi gagna sem aflað er í rannsókn samkeppnisyfirvalda sem 
sönnunargagna í refsimáli. 

3) Skorður við notkun upplýsinga sem aflað er hjá rannsóknarnefndum 
Áður en fjallað verður um framkvæmd eftirlitsstofnana Mannréttindasátt-
málans um túlkun 6. gr. sáttmálans varðandi rétt aðila að stjórnsýslumáli til 
að fella ekki á sig sök og ályktað hvernig þau réttindi eru tryggð í íslenskri 
löggjöf er vert að víkja að nokkrum sérreglum sem gilda um rannsóknar-
nefndir innan stjórnsýslunnar og réttarstöðu manna sem þar gefa skýrslur.  

Þess eru nokkur dæmi að sjálfstæðum stjórnsýslunefndum sem eru settar 
á fót með lögum sé falin rannsókn á tilteknum málum. Er þá markmið 
rannsóknar jafnframt skýrt afmarkað í lögum auk þess sem sérstakar reglur 
gilda um framkvæmd rannsóknar, skýrslugerð nefndarinnar og takmarkanir 
eru lagðar við notkun upplýsinga sem þar koma fram. Má þar fyrst nefna lög 
um rannsókn flugslysa nr. 35/2004. Samkvæmt 1. mgr. 2. gr. laganna er 
markmið flugslysarannsókna að miða að því að auka öryggi í flugi. Þá er 
tekið fram í 2. mgr. sömu greinar að ef um ræðir rannsókn á meintri refsi-
verðri háttsemi í tengslum við flugslys fari um það samkvæmt lögum um 
meðferð opinberra mála og slík rannsókn sé óháð rannsókn flugslysa. 
Samkvæmt lögunum starfar sérstök rannsóknarnefnd flugslysa og er hún 
sjálfstæð og óháð öðrum stjórnvöldum, sbr. 3. gr. laganna. Ítarleg ákvæði eru 
í lögunum um framkvæmd rannsóknar hennar og skýrslugerð. Í 14. gr. 
laganna kemur fram að nefndinni er heimilt að taka skýrslur af eiganda, 
notanda eða umráðanda loftfars, áhöfn þess, starfsmönnum flugmálayfir-
valda og hverjum öðrum sem ætla má að kunni að geta veitt vitneskju er 
stuðli að því að leiða í ljós orsök slyss. Í 20. gr. laganna er síðan tekið fram að 
skýrslum rannsóknarnefndar flugslysa skuli ekki beitt sem sönnunargögnum í 
opinberum málum en verði flugslys tilefni rannsóknar refsimáls skuli nefndin 
veita lögreglu upplýsingar og gögn sem varða vettvang og úrlausn tæknilegra 
álitaefna. Heimilt er með dómsúrskurði að mæla fyrir um skyldu nefndar-
innar til að veita aðgang að ákveðnum gögnum ef þeirra verður ekki aflað 
með öðrum hætti, ef sérstaklega ríkir hagsmunir krefjast þess og ætla má að 

                                                 
25  Með úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála frá 29. janúar 2005 í máli nr. 3/2004 voru 

lagðar stjórnvaldssektir á sömu fyrirtæki á grundvelli 52. gr. þágildandi samkeppnislaga nr. 
8/1993 en hún var samhljóða 37. gr. núgildandi samkeppnislaga. 
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úrslit máls velti á gögnunum. Þó er ljóst samkvæmt niðurlagi 21. gr. að ekki 
skal afhenda gögn sem geyma framburð aðila og vitna fyrir nefndinni.  

Af lögunum er ljóst að rannsókn flugslysa er skýrt aðgreind frá rannsókn 
opinberra mála og stefna ákvæði laganna m.a. að því að tryggja rétt manns til 
þess að fella ekki á sig sök við skýrslugjöf í slíku máli. Í athugasemdum sem 
fylgdu frumvarpinu er vísað til þess grundvallaratriðis varðandi markmið 
rannsókna samkvæmt lögunum að flugslys endurtaki sig ekki og að stuðla að 
auknu öryggi í flugi. Því verði skýrslur sem aðilar og vitni gefa í rannsókn 
flugslysa ekki undir neinum kringumstæðum hagnýttar í öðrum tilgangi. 
Jafnframt er um það vísað til meginreglu íslensks réttarfars um milliliðalausa 
málsmeðferð fyrir dómi.26  

Í lögum um rannsókn sjóslysa nr. 68/2000 má finna nokkurs konar 
hliðstæðu við rannsóknarnefnd flugslysa og er þar einnig gerður skýr greinar-
munur á rannsókn samkvæmt lögunum og rannsókn refsimáls. Lögin taka 
samkvæmt orðanna hljóðan til sjóslysa og markmið rannsókna samkvæmt 
þeim miðar að því einu að koma í veg fyrir slys um borð í skipum og að 
öryggi til sjós megi aukast, sbr. 3. mgr. 1. gr. Tekið er fram í 4. mgr. sömu 
greinar að um rannsókn á meintri refsiverðri háttsemi í tengslum við sjóslys 
fari samkvæmt lögum um meðferð opinberra mála og sé hún óháð rannsókn 
samkvæmt lögunum um rannsókn sjóslysa. Samkvæmt 4. gr. laganna starfar 
rannsóknarnefnd sjóslysa sjálfstætt og óháð stjórnvöldum og öðrum 
rannsóknaraðilum, ákæruvaldi og dómstólum. Í 12. gr. laganna er tekið fram 
að skýrslum rannsóknarnefndar sjóslysa skuli ekki beitt sem sönnunar-
gögnum í opinberum málum. Í almennum athugasemdum sem fylgdu 
frumvarpinu og skýringum með 12. gr. er m.a. tekið fram að framburður 
fyrir rannsóknarnefnd sjóslysa sé gefinn við aðrar aðstæður en við rannsókn 
opinbers máls. Við síðargreindu aðstöðuna sé lögreglu skylt að greina 
hlutaðeigandi frá því hvort hann sé yfirheyrður sem sakborningur eða vitni. 
Það samræmist því ekki kröfum sem gerðar eru til réttaröryggis og varða 
réttarstöðu sakaðra manna að framburður sem gefinn er fyrir nefndinni verði 
notaður sem sönnunargagn í sakamáli. Er jafnframt bent á að afhending 
slíkra gagna til lögreglu myndi brjóta í bága við alþjóðlega sáttmála um 
mannréttindi sem Ísland er aðili að, án þess að nánar séu tilgreind ákveðin 
réttindi eða sáttmálar í því sambandi.27  
 
 

                                                 
26  Alþt. A 2003-2004, þskj. 644, bls. 2639 og 2646. 
27  Alþt. A 1999-2000, þskj. 869, bls. 4553 og 4556. 
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IV. Réttur til að fella ekki á sig sök sem þáttur í réttlátri 
málsmeðferð samkvæmt 6. gr. Mannréttindasáttmála 

Evrópu 

1) Inngangur 
Í 1. mgr. 6. gr. MSE kemur fram að þegar kveða skal á um réttindi og skyldur 
manns að einkamálarétti eða um sök, sem hann er borinn um refsivert brot, 
skuli hann eiga rétt til réttlátrar málsmeðferðar innan hæfilegs tíma fyrir 
sjálfstæðum og óvilhöllum dómstóli. Þá tryggir 2. mgr. ákvæðisins að hver sá 
sem er borinn sökum um refsiverða háttsemi skuli talinn saklaus uns sekt 
hans er sönnuð að lögum og í 3. mgr. eru talin upp nokkur grunnréttindi 
sakbornings sem teljast til helstu þátta í réttlátri málsmeðferð í sakamálum.  

Á undanförnum áratug hefur mótast nokkur dómaframkvæmd hjá 
Mannréttindadómstól Evrópu sem lýtur að vernd 6. gr. MSE á réttinum til 
þess að fella ekki á sig sök, við hvaða aðstæður rétturinn verður virkur og 
hvert sé inntak hans. Ljóst er að rétturinn takmarkast við mál þar sem maður 
er borinn sökum um refsivert brot. Þótt þagnarrétturinn eða rétturinn til þess 
að fella ekki á sig sök sé ekki nefndur berum orðum í ákvæðinu hafa 
fyrirmæli 1. mgr. 6. gr. um réttláta málsmeðferð verið skýrð svo að þau feli í 
sér bann við því að manni sem er borinn sökum um refsivert brot sé gert 
skylt að svara spurningum um þá háttsemi.28 Reglan er jafnframt náskyld rétti 
manns sem verndaður er í 2. mgr. 6. gr. MSE, að sakaður maður skuli talinn 
saklaus uns sekt hans er sönnuð. Er þannig á því byggt að ákæruvaldinu beri 
að sanna sök sakbornings án þess að nota til þess sönnunargögn sem byggja 
á því að sakborningur hafi verið þvingaður til þess að ljá atbeina sinn við 
rannsókn máls.29 Dómstóllinn hefur þó ekki afmarkað skýrt í úrlausnum 
sínum af hvoru ákvæðinu reglan er dregin, en lætur venjulega sitja við tilvísun 
til þess að um ræði þátt í réttlátri málsmeðferð samkvæmt 1. mgr. 6. gr. MSE. 

Óumdeilt er að hafi maður á annað borð stöðu sakbornings í opinberu 
máli er honum ávallt óskylt að tjá sig um sakargiftir við skýrslutöku hjá 
lögreglu eða fyrir dómi og vakna sjaldnast álitaefni um réttinn við þær 
aðstæður í kærumálum fyrir Mannréttindadómstólnum. Hitt er meira vafamál 
og jafnframt helsta skoðunarefnið hér á eftir hvort sama regla eigi við þegar 
mál er til meðferðar hjá öðrum stjórnvöldum en lögreglu. Eins og lýst hefur 
                                                 
28  Þess má geta að í 14. gr. Alþjóðasamnings um borgaraleg og stjórnarmálaleg réttindi sem 

einnig verndar réttinn til réttlátrar málsmeðferðar fyrir dómi er tilgreint í g-lið 3. mgr. að 
sakborningi verði „ekki þröngvað til þess að bera gegn sjálfum sér eða játa sök.“ 

29  Jens Møller: „Forbud mod selvinkriminering i forvaltningsretten“, bls. 279. 
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verið að framan geta stjórnvöld krafist upplýsinga og gagna þegar þau sinna 
eftirlitshlutverki sínu með framkvæmd laga og jafnframt ákveðið einstak-
lingum og lögaðilum stjórnsýsluviðurlög vegna lögbrota eftir að hafa knúið 
fram slíkar upplýsingar. Eru slík mál að jafnaði stjórnsýslumál þar sem máls-
meðferð fer eftir almennum reglum stjórnsýslulaga. Jafnframt mæla lög 
gjarnan fyrir um upplýsingaskyldu gagnvart stjórnvöldum við þessar 
aðstæður að viðlögðum dagsektum sem stjórnvald getur ákveðið verði henni 
ekki sinnt. Þá eru dæmi þess að röng eða villandi skýrslugjöf feli í sér sjálf-
stætt refsivert brot. 

Í ljósi dómaframkvæmdar Mannréttindadómstólsins þarf að huga að 
tveimur atriðum við þessar aðstæður.  

 
- Í fyrsta lagi hvort stjórnsýsluviðurlög, eins og stjórnvaldssektir, teljist 

í raun viðurlög fyrir refsivert brot í skilningi 1. mgr. 6. gr. MSE eins og 
dómstóllinn hefur skýrt það ákvæði jafnvel þótt það sé ekki 
skilgreint þannig í innanlandslöggjöf og þar með rakni við 
þagnarréttur aðila að stjórnsýslumáli.  

- Í öðru lagi hvort það brjóti gegn þagnarrétti manns og réttinum til 
að fella ekki á sig sök að leggja fram skýrslur og gögn sem aflað 
hefur verið á stjórnsýslustigi sem sönnunargögn í eftirfarandi 
refsimáli gegn honum. 

 
Verður hér á eftir lýst þróun í dómaframkvæmd Mannréttindadóm-

stólsins um þessi atriði en samhliða því verður gerður stuttur samanburður 
við íslenskan rétt og dómaframkvæmd eftir því sem tilefni er til, einkum á 
sviðum skattalöggjafar og samkeppnislaga sem áður var fjallað um. 

2) Skýring hugtaksins „refsivert brot“ 
 Nauðsynlegt er í fyrstu að fara nokkrum orðum um það hvaða skilning 
Mannréttindadómstóllinn hefur lagt í orðin að vera borinn sök um refsivert brot 
(e. criminal charge) samkvæmt 1. mgr. 6. gr. MSE. Hefur hugtakið refsivert 
brot öðlast sjálfstæða merkingu í meðförum dómstólsins og tekur því ekki 
mið af því hvort háttsemi er skilgreind sem refsiverð í löggjöf aðildarríkisins 
eða fellur utan hins hefðbundna refsivörslukerfis. Þannig er ekki sjálfgefið að 
viðurlög sem eru skilgreind sem stjórnsýsluviðurlög í íslenskum rétti, til 
dæmis réttindasvipting, skattálag, stjórnvaldssektir eða févíti, falli utan 
gildissviðs 6. gr. Hefur úrlausn um það hvort um ræðir refsivert brot sérstaka 
þýðingu þar sem ekki er hægt að fela stjórnvöldum endanlegt ákvörðunarvald 
um refsiviðurlög heldur tryggir 6. gr. rétt manna til þess að skjóta slíkri 
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ákvörðun til dómstóla sem uppfylla kröfur ákvæðisins og geta endurskoðað 
hana. Skiptir í því sambandi engu hvort brotið er minniháttar eða meiri-
háttar.30  

Til að skera úr um það hvort um sé að ræða refsivert brot hefur 
dómstóllinn lagt til grundvallar eftirfarandi atriði. Í fyrsta lagi tekur hann mið 
af því hvort háttsemin sé skilgreind sem refsiverð samkvæmt innanlands-
lögum eða hvort um ræðir til dæmis agaviðurlög eða viðurlög innan stjórn-
sýslunnar en það eitt ræður þó ekki úrslitum. Í öðru lagi er litið til þess hvert 
sé gildissvið þeirra reglna sem brotið er gegn, hvort þær bindi t.d. aðeins 
afmarkaðan hóp manna með sameiginleg einkenni eða hafi almennt gildi 
með svipuðum áhrifum og refsireglur. Loks er í þriðja lagi litið til þess hvert 
er eðli, markmið og umfang þeirra viðurlaga sem liggja við brotinu.31 

Sem dæmi um viðurlög sem ekki eru talin lúta að refsiverðu broti í 
úrlausnum Mannréttindadómstólsins út frá þessum sjónarmiðum má nefna 
réttarfarssekt sem dómstóll ákveður aðila að dómsmáli vegna háttsemi hans í 
tengslum við rekstur þess eða agaviðurlög lögmanna. Í því sambandi má 
nefna mál Ravnsborg gegn Svíþjóð, þar sem sænskur dómstóll hafði gert máls-
aðila sekt fyrir ótilhlýðileg ummæli í greinargerð.32 Þess má geta að í 
íslenskum lögum er mælt fyrir um viðurlög við báðar þessar aðstæður sem 
taldar eru falla utan refsivörslukerfisins. Um réttarfarssektir í einkamálum er 
fjallað í 134.-136. gr. laga um meðferð einkamála nr. 91/1991 og gagnvart 
málflytjendum í opinberum málum í 3. mgr. 11. gr. oml., sbr. einnig dóm 
Hæstaréttar frá 17. febrúar 2005 í máli nr. 318/2004. Þá er fjallað um aga-
viðurlög lögmanna sem ákveðin eru af úrskurðarnefnd lögmanna í 27. gr. 
laga um lögmenn nr. 77/1998.33 

Á hinn bóginn hefur dómstóllinn komist að niðurstöðu um að brot á 
ákvæðum skattalaga geti talist refsiverð brot í skilningi 6. gr., þótt viðurlög 
við þeim teljist til stjórnsýsluviðurlaga í innanlandslöggjöf.  
                                                 
30  Sbr. dóm Mannréttindadómstólsins frá 21. febrúar 1984 í máli Öztürk gegn Þýskalandi. 

Series A. 73. 
31  Peer Lorenzen, Lars Adam Rehof, Tyge Trier, Nina Holst-Christensen og Jens Vedsted-

Hansen: Den Europæiske Menneskerettighedskonvention með kommentarer (art 1-10). Jurist og 
Økonomfurbundets Forlag, Kaupmannahöfn 2003, bls. 318-319. Einn af fyrstu dómum 
Mannréttindadómstólsins sem lagði grunninn að þessari túlkun hans var í máli Engel o.fl. 
gegn Hollandi frá 8. júní 1976, 82. mgr. Series A. 22-A. 

32  Dómur frá 23. mars 1994, Series A 283-B. Sbr. einnig ákvörðun Mannréttindadómstólsins 
frá 24. nóvember 1998, í máli Brown gegn Bretlandi (mál nr. 38644/97), þar sem 10 þúsund 
punda sekt sem lögmannafélag ákvað að gera lögmanni vegna agabrota var ekki talin falla 
undir viðurlög fyrir refsivert brot í skilningi 1. mgr. 6. gr.  

33  Ekki hefur reynt á ágreining um eðli þessara viðurlaga með hliðsjón af vernd 6. gr. MSE í 
dómsúrlausnum hér á landi. 
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Stefnumarkandi um þetta atriði var mál Bendenoun gegn Frakklandi. Varð það 
niðurstaða dómsins að skattsektir sem kæranda var gert að greiða féllu í raun 
undir gildissvið 6. gr. MSE þótt þær væru skilgreindar sem stjórnsýsluviðurlög 
utan refsivörslukerfisins samkvæmt landslögum. Var einkum litið til þess að 
um ræddi almennar reglur um slíkar sektir sem næðu jafnt til allra 
skattgreiðenda og hefðu það markmið að skapa varnaðaráhrif. Þá voru fjár-
hæðir sektanna háar auk þess sem varðhald lá við sem vararefsing. 34  
 
Þessi niðurstaða leiðir hugann að skipan þessara mála samkvæmt íslenskri 

löggjöf sem lýst var í kafla III.2. að framan. Eins og þar kom fram byggja 
viðurlagaákvæði skattalöggjafarinnar á því að um ræði tvenns konar aðgerðir 
varðandi framkvæmd laga; annars vegar skatteftirlitið sem er í höndum skatt-
stjóra sem fylgir reglum stjórnsýslulaga og getur leitt til þess að mönnum sé 
ákveðið álag. Hins vegar skattrannsóknir sem fylgja reglum um meðferð 
opinberra mála, stefna að því að afla sönnunargagna í skattsvikamálum og 
undirbúa refsimeðferð sem getur hvort heldur verið sektarmeðferð hjá 
yfirskattanefnd eða refsimál fyrir dómstólum. Enginn vafi leikur á því að 
skattsektir sem yfirskattanefnd úrskurðar teljast refsing samkvæmt íslenskum 
rétti og viðurlög við refsiverðum brotum í skilningi 6. gr. MSE.35 Á hinn 
bóginn er ekki hægt að útiloka, í ljósi dómaframkvæmdar Mannréttinda-
dómstólsins, að álag sem skattstjóri ákveður á grundvelli 108. gr. laga um 
tekjuskatt og eignarskatt teldist einnig viðurlög við refsiverðum brotum kæmi 
slíkt mál til úrlausnar þar. Má þar líta til þess að reglurnar um skattálag hafa 
almennt gildissvið með svipuðum áhrifum og refsireglur, auk þess sem 
viðurlögin geta numið háum fjárhæðum og því verið mjög þungbær fyrir 
þann sem þau beinast að. Þó ber að hafa í huga að skipan mála hér á landi er 
ekki sambærileg þeirri sem var til skoðunar í Bendenoun-málinu og t.d. liggur 
engin vararefsing við slíkum skattálögum hér á landi. Þá má líta til þess að 
eftir að ákvörðun skattstjóra um álag hefur verið skotið til yfirskattanefndar 
til endurskoðunar samkvæmt lögum nr. 30/1992 stendur skattaðila til boða 
að bera mál undir dómstóla samkvæmt 15. gr. laganna. Geta þeir endur-
skoðað ágreining um skattskyldu og skattstofna en úrskurður yfirskatta-
nefndar er þó fullnaðarúrskurður um skattfjárhæð. 

                                                 
34  Dómur frá 24. febrúar 1994. Series A. 284 
35  Í þessu sambandi má benda á álit umboðsmanns Alþingis frá 6. febrúar 2002 í máli nr. 

3047/2000 (SUA 2002:166), en þar er fjallað um rétt manns sem sætir rannsókn ætlaðra 
refsiverða brota hjá yfirskattanefnd til þess að fá úrlausn mála sinna innan hæfilegs tíma, 
sbr. 2. mgr. 70. gr. stjórnarskrárinnar og 1. mgr. 6. gr. MSE. 
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Mannréttindadómstóllinn hefur enn sem komið er ekki slegið föstu að 
stjórnvaldssektir vegna brota á samkeppnislögum falli undir gildissvið 6. gr. 
MSE þar sem um ræði viðurlög fyrir refsiverð brot í skilningi ákvæðisins. 
Verður því að draga ályktanir um það af dómum hans um skyld álitaefni. Þó 
má benda á niðurstöðu Mannréttindanefndar Evrópu sem gefur til kynna 
hver yrði líkleg niðurstaða dómstólsins um það efni.36  

 
Í máli Société Stenuit gegn Frakklandi varð það niðurstaða Mannréttindanefndar-
innar að ákvörðun stjórnvalds um að leggja sektir á fyrirtæki í samræmi við 
frönsk samkeppnislög fæli í sér ákvörðun um viðurlög fyrir refsivert brot í 
skilningi 1. mgr. 6. gr. MSE, þegar tekið væri tillit til almenns gildissviðs 
sektanna, markmiðs þeirra og eðlis. Nefndin féllst ekki á þau rök frönsku 
ríkisstjórnarinnar að um ræddi stjórnvaldssektir sem lytu aðeins málsmeðferð 
innan stjórnsýslunnar og stefndu að stjórnsýslulegum markmiðum en hefðu 
ekki almennt gildi eins og refsiviðurlög. Nefndin byggði niðurstöðu sína á því 
að markmið samkeppnislaganna stefndi að því að vernda þá almanna-
hagsmuni sem fælust í því að viðhalda frjálsri samkeppni. Þá mætti fjármála-
ráðherra ákveða háar sektir fyrir brot á samkeppnislögum, allt að 5% af 
heildarveltu fyrirtækis eða 5 milljónir franka og væri ljóst að sektunum væri 
ætlað að hafa almenn varnaðaráhrif eins og refsiviðurlög.37  
 
Í ljósi þessarar niðurstöðu nefndarinnar svo og annarra niðurstaðna 

hennar og Mannréttindadómstólsins um svipuð málefni má telja mjög senni-
legt að brot á samkeppnislögum sem stjórnvaldssektir liggja við samkvæmt 
37. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005 og fjallað var um í kafla 3.2. myndu falla 
undir hugtakið refsivert brot í skilningi 1. mgr. 6. gr. MSE og því beri að tryggja 
að unnt sé að bera slíka ákvörðun undir dómstóla til endurskoðunar. Í því 
sambandi er ljóst að samkvæmt íslenskum rétti hafa dómstólar almennt 
rúmar heimildir til að endurskoða stjórnvaldsákvarðanir og byggir sú skipan 
einkum á 60. gr. stjórnarskrárinnar sem mælir fyrir um að dómendur skeri úr 
öllum ágreiningi um embættistakmörk yfirvalda. Einnig hefur 70. gr. stjórnar-
skrárinnar um rétt til aðgangs að dómstólum til að fá skorið úr um réttindi 
manns og skyldur skotið sterkari stoðum undir þá reglu að dómstólar hafi 
fullt og óskorað vald til þess að fjalla um sérhverja ákvörðun stjórnvalda, sem 
undir þá er borin, í samræmi við reglur réttarfarslaga og að þeir séu jafnframt 

                                                 
36  Ólafur Jóhannes Einarsson: „Meðferð samkeppnismála og 6. gr. Mannréttindasáttmála 

Evrópu. Rétturinn til málsmeðferðar fyrir sjálfstæðum og óvilhöllum dómstóli“. Tímarit 
lögfræðinga, 4. hefti 2004, bls. 528-529. 

37  Skýrsla Mannréttindanefndar Evrópu frá 30. maí 1991 í máli nr. 11598/85, einkum 57.-65. 
mgr. Málinu lauk með sátt fyrir Mannréttindadómstólnum, sbr. dóm hans frá 27. febrúar 
1992. Series A. 232-A. 
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bærir til þess að fjalla bæði um form hennar og efni.38 Þá gefur dóma-
framkvæmd hér á landi í málum um ógildingu ákvarðana samkeppnisyfir-
valda tilefni til að ætla að uppfyllt séu þau skilyrði sem leidd verða af 6. gr. 
MSE og framkvæmd Mannréttindadómstólsins varðandi endurskoðun dóm-
stóla á ákvörðunum um stjórnvaldssektir.39 Örðugra er að slá föstu hvort 
þagnarrétturinn og rétturinn til að fella ekki á sig sök sem 6. gr. verndar þegar 
maður er borinn sök um refsvert brot er nægilega tryggður í slíkum málum.  

3) Rétturinn til að fella ekki á sig sök á stjórnsýslustigi 
a) Inngangur. Hér á eftir verður reynt að varpa ljósi á það hvaða reglur verða 
leiddar af 6. gr. MSE og dómaframkvæmd Mannréttindadómstólsins 
varðandi rétt aðila í stjórnsýslumáli til þess að fella ekki á sig sök bæði hvað 
varðar réttinn til að tjá sig ekki og réttinn til að afhenda ekki tiltekin gögn.40 
Verður samhliða þeirri umfjöllun vikið að aðstöðunni í íslenskum rétti eftir 
því sem tilefni er til. Loks verður litið stuttlega til dómaframkvæmdar EB-
dómstólsins þar sem reynt hefur á álitaefni um þetta í tengslum við rannsókn 
samkeppnismála og ákvörðun viðurlaga fyrir samkeppnisbrot. 

Þótt all margir dómar hafi gengið um efnið hjá Mannréttindadómstóli 
Evrópu ber að hafa í huga að dómstóllinn hefur verið varkár í rökstuðningi 
sínum. Í stað þess að alhæfa um vernd 6. gr. að þessu leyti hefur dómstóllinn 
tilhneigingu til að binda rök nokkuð við atvik máls hverju sinni. Verður 
niðurstaðan eða heildarmynd um inntak verndarinnar því aðeins fengin með 
því að skoða og setja í samhengi helstu dóma sem taka á nokkrum 
afmörkuðum hliðum álitaefnisins.  

Mál þar sem Mannréttindadómstóllinn hefur komist að þeirri niðurstöðu 
að brotið hafi verið gegn rétti manns til að fella ekki á sig sök eru í megin-
dráttum af tvennum toga.41 Annars vegar er um að ræða mál sem fjalla um 
skyldu manns til að veita upplýsingar í aðstöðu þar sem hann telst borinn sök 
                                                 
38  Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi. Íslensk lög og lagaframkvæmd í ljósi 1. og 3. mgr. 

6. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu. Bókaútgáfa Orators, Reykjavík 1999, bls. 64. 
39  Um endurskoðunarvald dómstóla almennt að þessu leyti má vísa til rökstuðnings í H 

2001, 3723 og varðandi sektarákvörðun samkeppnisyfirvalda svo og dóms Hæstaréttar frá 
30. október 2003 í máli nr. 37/2003. Sbr. einnig Ólaf Jóhannes Einarsson: „Meðferð 
samkeppnismála og 6. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu. Rétturinn til málsmeðferðar fyrir 
sjálfstæðum og óvilhöllum dómstóli“, bls. 539-545. 

40  Í ritgerð Ásgerðar Ragnarsdóttur: Áhrif réttarins til að fella ekki sök á sjálfan sig við málsmeðferð 
á stjórnsýslu- og dómstigi má finna samantekt með reifun flestra úrlausna eftirlitsstofnana 
sáttmálans um efnið. Lokaritgerð til embættisprófs í lögfræði við lagadeild HÍ, maí 2004. 

41  Samantekt um þróun dómaframkvæmdar Mannréttindadómstólsins undanfarinn áratug 
eftir þessari flokkun má m.a. finna í dómi hans frá 8. apríl 2004 í máli Weh gegn Austurríki, 
einkum 39.-52. mgr.  
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um refsivert brot samkvæmt 1. mgr. 6. gr. MSE í sjálfstæðri merkingu þess 
orðs, þótt það sé ekki skilgreint svo í landsrétti. Hins vegar er um að ræða 
mál þar sem manni hefur verið skylt að veita upplýsingar í stjórnsýslumáli án 
þess að fyrir liggi grunur um refsivert brot á þeim tímapunkti en upplýsingar-
nar eru notaðar síðar sem sönnunargögn í refsimáli gegn honum.  

 
b) Stjórnsýslumál þar sem maður telst í raun borinn sök um refsivert brot. Verður 

nú fyrst vikið að fyrri aðstöðunni þar sem eðli brots og markmið viðurlaga 
svo og almennt gildissvið lagareglna ræður úrslitum við mat á því hvort 
maður telst borinn sök um refsivert brot án tillits til skilgreiningar í lands-
löggjöf. 

 
Í máli Funke gegn Frakklandi voru atvik þau að kærandi var grunaður um 
tollalagabrot og neitaði að afhenda tollyfirvöldum tiltekin gögn um banka-
innistæður sínar erlendis. Höfðuðu tollyfirvöld sérstakt mál fyrir dómstólum 
gegn kæranda, þar sem þess var krafist að hann afhenti frönskum yfirvöldum 
gögnin. Var kæranda gerð sekt fyrir að afhenda ekki umrædd gögn og jafn-
framt gert skylt að afhenda þau að viðlögðum dagsektum. Ekki kom þó til 
þess að kærandi yrði ákærður fyrir brot á tollalögum. Kærandi taldi að hann 
hefði verið borinn sökum um refsivert brot og að þvingun til að afhenda 
gögn við þær aðstæður hefði brotið gegn rétti hans samkvæmt 1. og 2. mgr. 6. 
gr. MSE. Dómstóllinn féllst ekki á að sérstakt eðli tollalagabrota sem ríkið 
vísaði til leiddi til þess að nauðsynlegt væri að geta krafist upplýsinga með 
þessum hætti. Það varð niðurstaða dómstólsins að þessar aðgerðir tollyfir-
valda til að þvinga kæranda til að afhenda gögn með upplýsingum sem þau 
töldu að væru til, þótt ekki væri vissa fyrir því, og án þess að reynt hefði verið 
að afla þeirra með öðrum hætti, fælu í sér skyldu hans til að láta í té 
sönnunargögn um refsivert brot sem hann var sakaður um. Með þessu hefði 
því verið brotið gegn rétti hans samkvæmt 1. mgr. 6. gr. MSE til þess að neita 
að tjá sig um sakargiftir og þurfa ekki að játa á sig sök. Ekki var talin þörf á að 
skoða sérstaklega hvort einnig hefði verið brotið gegn 2. mgr. 6. gr. 42  
  
Nokkuð svipuð aðstaða var uppi í máli J. B. gegn Sviss þar sem fjallað var 

um áhrif neitunar um að afhenda gögn vegna rannsóknar hjá skattyfir-
völdum. 

 
Við meðferð skattyfirvalda á máli kæranda hafði hann viðurkennt að hafa 
ekki greint rétt frá tekjum af tilteknum fjárfestingum en jafnframt neitað að 
afhenda skattyfirvöldum þau gögn sem þau fóru fram á við rannsókn málsins. 
Vegna stöðugrar neitunar um að afhenda gögnin var honum fjórum sinnum 

                                                 
42  Dómur frá 25. febrúar 1993. Series A. 256-A, 44. mgr. 
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gert að greiða sektir. Ekki kom til þess að refsimál væri höfðað gegn honum 
vegna skattabrota en málinu lauk með samkomulagi hans við skattyfirvöld. 
Kærandi hélt því fram að brotið hefði verið gegn rétti hans til réttlátrar 
málsmeðferðar samkvæmt 1. mgr. 6. gr. MSE þar sem leitast hafði verið við 
að þvinga hann til að láta yfirvöldum í té tiltekin gögn í máli þar sem hann var 
borinn sök um refsivert brot. Af hálfu ríkisins var á því byggt að kærandi 
hefði við rannsókn skattyfirvalda ekki verið borinn slíkum sökum og því félli 
málið ekki undir 1. mgr. 6. gr. MSE. Mannréttindadómstóllinn féllst ekki á 
þessi rök ríkisins en taldi að um refsimál hefði verið að ræða í skilningi 
ákvæðisins. Hann benti einnig á að ekki lægi skýrt fyrir í lögum um máls-
meðferðina hvort um ræddi þvingunaraðgerðir í þágu skatteftirlits til þess að 
álagning gæti farið fram eða rannsókn skattyfirvalda vegna gruns um refsivert 
brot þar sem gögn sem kærandi var krafinn um hefðu fellt á hann sök. Var 
því talið að brotið hefði verið gegn rétti kæranda samkvæmt 1. mgr. 6. gr. 
MSE. 43  
 
Af síðari dóminum má draga þá ályktun að ef til staðar er grunur um 

refsivert skattalagabrot við stjórnsýslurannsókn skuli skattaðili njóta þagnar-
réttar og annarra þátta í réttinum til þess að fella ekki á sig sök, eins og við á 
um réttarstöðu sakborninga almennt. Ef hins vegar er um að ræða lið í 
skatteftirliti þar sem upplýsingaskylda er lögð á skattaðila til þess að álagning 
geti farið fram virðist málsmeðferðin falla utan gildissviðs 6. gr. og þagnar-
rétturinn því ekki vera til staðar. Við þær aðstæður verður það ekki talið 
brjóta gegn 6. gr. að skylda mann til þess að láta skattyfirvöldum í té allar 
nauðsynlegar upplýsingar og gögn sem þau óska eftir. Var þetta sjónarmið 
staðfest og útfært nánar í máli Allen gegn Bretlandi.  

 
Kærandi hélt því fram að skylda hans til að gera skattyfirvöldum grein fyrir 
eignum sínum að viðlögðum refsingum bryti í bága við 1. mgr. 6. gr. MSE. 
Mannréttindadómstóllinn tók fram að skylda til þess að veita skattyfirvöldum 
upplýsingar um tekjur og eignir til þess að álagning gæti farið fram væri 
sameiginlegt einkenni á skattkerfum aðildarríkjanna og mikilvæg forsenda 
fyrir skilvirkni í starfsemi þeirra. Í þessu máli kvartaði kærandi yfir því að 
hann hefði verið ákærður og dæmdur fyrir að veita skattyfirvöldum rangar 
upplýsingar um eignir sínar, og taldi hann að með því hefði verið brotið gegn 
rétti hans til að fella ekki á sig sök samkvæmt 1. mgr. 6. gr. MSE. Því hafnaði 
dómstóllinn með fyrrgreindum rökum og tók fram að sá réttur gæti ekki veitt 
mönnum almenna undanþágu frá skyldu til að veita stjórnvöldum 
upplýsingar. Þá var vísað til þess að í þessu máli hefði ekki verið til staðar 
grunur um refsivert brot sem stjórnvöld hefðu verið að knýja fram 

                                                 
43  Dómur frá 3. maí 2001, einkum 46.-49. mgr. Reports of Judgments and Decisions 2001-

III.  
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upplýsingar um og að upplýsingarnar hefðu ekki verið notaðar sem 
sönnunargögn í refsimáli gegn kærandanum. Var því ekki brotið gegn 
réttindum hans samkvæmt 6. gr. MSE.44 
 
Sá greinarmunur sem gerður er hér á aðstæðum eftir því hvort um ræðir 

skatteftirlit eða rannsókn um skattsvik er áþekkur því sem lýst var að framan 
varðandi íslenska skattalöggjöf. Annars vegar gilda reglur um málsmeðferð 
við skatteftirlit og hins vegar gilda reglur um skattrannsóknir, þegar grunur 
vaknar um refsiverð skattsvik. Er grundvallarmunur á þessum tvenns konar 
aðstæðum með tilliti til réttarstöðu skattaðila sem kemur fram í lögum um 
tekjuskatt og eignarskatt nr. 90/2003. Ef um ræðir rannsókn á skattsvikum er 
meðferð máls í höndum skattrannsóknarstjóra og nýtur skattaðili þar stöðu 
sakbornings samkvæmt lögum um meðferð opinberra mála og þar með 
þagnarréttarins. Er skylt að benda sakborningi á þann rétt við skýrslutöku 
eins og endranær við lögreglurannsókn.45  

Mannréttindadómstóllinn virðist ekki hafa fengið til úrlausnar álitaefni 
um það hvernig þagnarrétti og rétti til þess að fella ekki á sig sök er háttað 
við rannsókn brota á samkeppnislögum. Sem áður segir er líklegt, miðað við 
fyrri framkvæmd hans, að slík brot myndu falla undir hugtakið refsivert brot í 
skilningi 1. mgr. 6. gr. án þess að hægt sé að slá föstu á hvaða stigi í meðferð 
samkeppnismáls rétturinn verður virkur og að hvaða marki hann felur í sér 
rétt manna til þess að þurfa ekki að afhenda gögn sem tengjast broti. Í 
úrlausnum Mannréttindadómstólsins hefur ekki heldur verið tekin bein 
afstaða til þess hvort eða með hvaða hætti lögaðilar njóti réttarins til þess að 
fella ekki á sig sök. Í ljósi þess að dómstóllinn hefur fallist á að lögaðilar geti 
notið verndar 1. mgr. 6. gr. við aðrar aðstæður, t.d. réttar til aðgangs að 
dómstólum og málsmeðferðar innan hæfilegs tíma er ekki ólíklegt að hann 
fái slík kærumál til úrlausnar í framtíðinni.46  

Á vettvangi Evrópuréttarins hefur hins vegar þurft að leysa úr ýmsum 
álitaefnum við framkvæmd samkeppnislöggjafar sem tengjast bæði skyldunni 
til að afhenda gögn og réttarstöðu lögaðila í því sambandi. Hefur EB-dóm-

                                                 
44  Málinu var vísað frá með ákvörðun Mannréttindadómstólsins frá 10. september 2002 í 

máli nr. 76574/01. Reports of Judgments and Decisions 2002-VIII. Sama niðurstaða 
dómstólsins varð m.a. í máli King gegn Bretlandi, sbr. ákvörðun frá 8. apríl 2003 (mál nr. 
13881/02). 

45  Sbr. nánari umfjöllun um mismunandi rétt skattaðila í áliti umboðsmanns Alþings frá 24. 
september 2001 í málum nr. 2896/1999 og 2954/2000 (SUA 2001:178). 

46  Sbr. t.d. dóm Mannréttindadómstólsins í máli Comingersoll gegn Portúgal frá 6. apríl 2000. 
Reports of Judgments and Decisions 2000-IV. Einnig skýrsla Mannréttindanefndarinnar í 
máli Société Stenuit gegn Frakklandi frá 30. maí 1991 (mál nr. 11598/85). 
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stóllinn fengið til úrlausnar hvort menn njóti réttarins til þess að fella ekki á 
sig sök þegar framkvæmdastjórn Evrópusambandsins krefst upplýsinga á 
grundvelli 11. gr. reglugerðar nr. 17/62 sem fjallar um málsmeðferð til að 
tryggja framkvæmd samkeppnisreglna bandalagsins.47 Ef fyrirtæki verður ekki 
við beiðni framkvæmdastjórnarinnar um upplýsingar er unnt að leggja á það 
stjórnvaldssekt eða knýja þær fram með dagsektum.  

 
Í dómi EB-dómstólsins í máli Orkem gegn framkvæmdastjórninni reyndi í fyrsta 
skipti á viðurkenningu réttarins til að fella ekki sök á sjálfan sig á vettvangi 
EB-réttar. Framkvæmdastjórnin hafði krafið kæranda svara við spurningum 
sem voru tvíþættar. Annars vegar spurningum sem vörðuðu staðreyndir, svo 
sem hvenær tilteknir fundir hefðu átt sér stað og hverjir hefðu verið við-
staddir, og hins vegar spurningum sem beinlínis tengdust þátttöku kæranda í 
samkeppnishamlandi aðgerðum, svo sem varðandi markmið tiltekinna 
aðgerða hans. Kærandi hélt fram að honum væri ekki skylt að veita þessar 
upplýsingar með vísan til réttarins til að fella ekki sök á sjálfan sig. Í 
niðurstöðu sinni tók dómstóllinn fram að framkvæmdastjórninni væri heimilt 
að þvinga fyrirtæki til að veita nauðsynlegar upplýsingar og gögn, þótt þau 
yrðu notuð til að sýna fram á að samkeppnisbrot hefði átt sér stað. Hins 
vegar sló dómstóllinn föstu að þessi heimild væri takmörkuð að því leyti að 
framkvæmdastjórnin mætti ekki þvinga fyrirtæki til að veita svör við 
spurningum sem gætu falið í sér viðurkenningu á broti sem hún ætti að sanna. 
Í samræmi við það komst dómstóllinn að þeirri niðurstöðu að heimilt væri að 
þvinga kæranda til að svara þeim spurningum sem aðeins vörðuðu stað-
reyndir en að óheimilt væri að þvinga hann til að svara þeim spurningum sem 
beinlínis tengdust þátttöku hans í samkeppnishamlandi aðgerðum.48  
 
Samkvæmt framangreindu er meginreglan samkvæmt EB-rétti sú að 

fyrirtækjum er skylt að veita framkvæmdastjórninni þær upplýsingar og gögn 
sem hún krefst að viðlögðum sektum án tillits til réttarins til að fella ekki sök 

                                                 
47  Þann 1. maí 2004 tók gildi reglugerð nr. 1/2003 sem kom í stað reglugerðar nr. 17/62. Í 

18. gr. hinnar nýju reglugerðar er að finna sambærilegt ákvæði og í 11. gr. hinnar eldri 
reglugerðar.  

48  Dómur í máli Orkem gegn framkvæmdastjórninni frá 18. október 1989 (mál nr. C-374/87). 
Hafa niðurstöður dómstólsins í sambærilegum málum verið á sömu leið, t.d. í máli 
Mannesmann-Röhrenwerke AG gegn framkvæmdastjórninni frá 20. febrúar 2001 (mál T-112/98), 
en þar tók undirrétturinn fram að skilyrðislaus réttur til að fella ekki sök á sjálfan sig við 
rannsókn samkeppnismála væri ekki fortakslaus samkvæmt EB-rétti og að rétturinn væri 
aðeins viðurkenndur ef þvingun til að veita upplýsingar hefði í för með sér viðurkenningu 
á samkeppnisbroti. Sjá einnig dóma með sambærilegum rökstuðningi í málum Limburgse 
Vinyl Maatschappij o.fl. gegn framkvæmdastjórninni frá 15. október 2002 (C-238/99 P, C-
244/99 P) og í málum Tokai Carbon Co. Ltd o.fl. gegn framkvæmdastjórninni frá 29. apríl 2004 
(T-236/01, T-239/01, T-244/01, T-245/01, T-246/01, T-251/01 og T-252/01).  
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á sjálfan sig. Sú undantekning er gerð frá þeirri meginreglu að ekki má þvinga 
fyrirtæki til að veita svör við spurningum sem fela í sér beina viðurkenningu á 
samkeppnisbroti. Þannig er almennur þagnarréttur eða réttur til að fella ekki 
sök á sjálfan sig ekki viðurkenndur samkvæmt EB-rétti, heldur aðeins réttur 
til að þurfa ekki að veita upplýsingar sem fela í sér viðurkenningu á broti sem 
framkvæmdastjórnin á að sanna. Samkvæmt þessu virðist rétturinn til að fella 
ekki sök á sjálfan sig samkvæmt EB-rétti takmarkaðri en samkvæmt 6. gr. 
Mannréttindasáttmála Evrópu eins og hann birtist í framkvæmd Mann-
réttindadómstólsins.49  

Hins vegar ber að hafa í huga að Mannréttindadómstóllinn er sú stofnun 
sem ræður úrslitum um túlkun ákvæða sáttmálans og þar með hvert sé inntak 
verndar 6. gr. MSE að þessu leyti. Því er ekki víst að niðurstaða hans um þau 
álitaefni sem EB-dómstóllinn hefur fengið til úrlausnar varðandi réttinn til að 
fella ekki á sig sök yrði á sama veg. Verður ekki hægt að slá föstu að hinn 
þrengri skilningur sem EB-dómstóllinn leggur í 6. gr. MSE um þetta atriði 
gefi endanlegt svar um vernd ákvæðisins á meðan Mannréttindadómstóllinn 
hefur ekki tekið afstöðu til álitaefnisins. 

c) Upplýsingar sem aflað er í stjórnsýslumáli eru síðar notaðar í refsimáli. Hinn 
megin flokkur mála fyrir Mannréttindadómstólnum um þessi efni fjallar um 
notkun upplýsinga, sem aflað hefur verið í stjórnsýslumáli áður en maður er 
borinn sök um refsivert brot, í refsimáli sem síðar er höfðað.  

 
Stefnumarkandi um þessa aðstöðu var dómur Mannréttindadómstólsins í 
máli Saunders gegn Bretlandi. Þar var aðstaðan sú, að kærandanum, sem var 
forstjóri stórfyrirtækis, var skylt að viðlagðri refsingu að svara spurningum 
sem lagðar voru fyrir hann af sérstakri rannsóknarnefnd á vegum iðnaðar- og 
viðskiptaráðuneytisins sem ætlað var að rannsaka yfirtöku á öðru félagi og 
viðskipti með hlutabréf. Þær upplýsingar, sem kærandi lét þannig í té, voru 
síðar lagðar fram sem umtalsverður hluti sönnunargagna ákæruvaldsins í 
refsimáli sem höfðað var gegn honum fyrir ýmis efnahagsbrot. Kærandi var 
sakfelldur, einkum á grundvelli þeirra upplýsinga sem hann hafði veitt 
rannsóknarnefndinni og hlaut hann fimm ára fangelsisdóm. Af dómi Mann-
réttindadómstólsins má ráða að ekki hafi verið litið svo á að rannsókn 
nefndarinnar sem slík hafi fallið undir gildissvið 6. gr., þ.e. að kærandi hafi á 
þeim tímapunkti verið borin sök um refsivert brot og á þeim tíma hafði 
brotið ekki verið kært til lögreglu. Hins vegar má segja að dómstóllinn hafi 
einkum litið til þriggja atriða sem höfðu þýðingu. Í fyrsta lagi var litið til þess 
að kæranda var skylt að skýra satt og rétt frá atvikum fyrir rannsóknar-
nefndinni að viðlagðri refsiábyrgð, í öðru lagi til þess að skýrslur sem voru 

                                                 
49  Sjá nánar Jens Møller: „Forbud mod selvinkriminering i forvaltningsretten“, bls. 292. 
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teknar af honum voru notaðar af ákæruvaldinu til að fella á hann sök í 
refsimáli og loks í þriðja lagi til þess mikla vægis sem skýrslurnar höfðu sem 
helstu sönnunargögn ákæruvaldsins í refsimálinu. Dómstóllinn komst að 
þeirri niðurstöðu að brotið hefði verið gegn rétti kæranda til þess að fella ekki 
sök á sjálfan sig sem væri þáttur í réttlátri málsmeðferð samkvæmt 1. mgr. 6. 
gr. MSE. Var þó ekki talið nauðsynlegt að slá föstu hvort rétturinn væri 
algildur eða hvort unnt væri að takmarka hann í vissum tilvikum. Dóm-
stóllinn tók þó fram að rannsókn flókinna efnahagsbrota eins og átti við í 
þessu máli réttlætti ekki að vikið yrði frá þessum rétti.50  
 
Af dóminum í máli Saunders væri nærtækt að ætla að óheimilt væri að nota 

upplýsingar sem manni hefur verið skylt að veita stjórnvaldi að viðlagðri 
refsiábyrgð sem sönnunargagn gegn honum í síðara refsimáli.51 Í nýrri málum 
hefur þó skýrst betur afstaða dómstólsins til álitaefnisins um það hvort og þá 
að hvaða marki heimilt er að nota upplýsingar sem manni hefur verið skylt 
að gefa áður en hann er borinn sök um refsivert brot, í refsimáli sem síðar er 
höfðað gegn honum. Af þeim má sjá að rétturinn til þess að fella ekki á sig 
sök við þessar aðstæður er ekki algildur. Virðist hér vega þungt fyrir niður-
stöðu dómstólsins hvort slíkar skýrslur eru megin sönnunargögnin varðandi 
sekt manns eða aðeins hluti þeirra án þess að hafa úrslitaþýðingu fyrir sak-
fellingu.  

 
Kemur þetta sjónarmið m.a. skýrt fram í ákvörðun dómstólsins í máli Serves 
gegn Frakklandi, þar sem það var ekki talið brjóta gegn 6. gr. MSE að skýrslur 
sem sakborningi var skylt að gefa við rannsókn á agabrotum innan hersins, 
hefðu síðar verið lagðar fram sem sönnunargögn í refsimáli gegn honum. 
Lagði dómstóllinn áherslu á að skýrslurnar hefðu hvorki verið einu sönnunar-
gögnin í refsimálinu né hefðu þær ráðið úrslitum um sekt kæranda.52 Þá má 
benda á niðurstöðu dómsins í máli Coëme o.fl. gegn Belgíu. Meðal kæruefna í 
málinu var að ákæruvaldið hefði notað framburð sem kæranda var skylt að 
gefa sem vitni í refsimáli gegn þriðja manni, sem sönnunargagn í refsimáli 
sem var síðar höfðað gegn kæranda og með því hefði verið brotið gegn 1. 
mgr. 6. gr. MSE. Féllst dómstóllinn ekki á þessi rök með vísan til þess að 

                                                 
50  Dómur frá 17. desember 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-VI, 67.-76. 

mgr. Sambærilegt kæruefni var til umfjöllunar með sömu niðurstöðu dómstólsins í dómi í 
máli I.J.L. o.fl gegn Bretlandi, frá 19. september 2000. Reports of Judgments and Decisions 
2000-IX. Sjá ennfremur dóm í máli Heaney og McGuinnes gegn Írlandi, frá 21. desember, 40. 
og 59. mgr. Reports of Judgments and Decisions 2000-XII. 

51  Jonas Cristoffersen: „Selvinkriminering – Menneskerettighedsdomstolens praksis“. 
Juristen nr. 2, 2000, bls. 55.  

52  Ákvörðun frá 4. maí 2000 í máli nr. 38642/97. Reports of Judgments and Decisions 2000-
V. 
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umræddar skýrslur hefðu ekki haft þýðingu fyrir sakfellinguna.53 Loks má 
nefna ákvörðun Mannréttindadómstólsins í máli Staines gegn Bretlandi, en í því 
máli lagði dómstóllinn sérstaka áherslu á að kanna með hvaða hætti 
framburðarskýrslur úr stjórnsýslumáli voru síðar notaðar í meðförum ákæru-
valdsins sem sönnunargögn í refsimáli. Kærandi hafði gefið skýrslur til 
rannsóknarmanna sem iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið hafði skipað á 
grundvelli laga um fjármálaþjónustu til að rannsaka tiltekin hlutabréfavið-
skipti. Var henni skylt samkvæmt lögum að viðlagðri refsiábyrgð að svara 
spurningum sem lagðar voru fyrir hana og að því leytinu til voru aðstæður 
svipaðar og í Saunders-málinu. Skýrslur þessar voru síðar lagðar fram af hálfu 
ákæruvaldsins í refsimáli sem var höfðað gegn kæranda. Taldi kærandi að 
með þessu væri brotið gegn rétti hennar til að fella ekki á sig sök og að málið 
hefði ekki fengið réttláta meðferð samkvæmt 1. mgr. 6. gr. MSE. 
Dómstóllinn skoðaði ítarlega hvernig skýrslugjöf kæranda bar að og hvernig 
skýrslurnar voru notaðar í refsimálinu og bar það saman við aðstæður í máli 
Saunders. Í fyrsta lagi var á það bent að kærandi hafði gefið rannsóknar-
mönnum bæði skriflegar og munnlegar skýrslur áður en hún var kölluð til 
formlegrar skýrslugjafar. Þá mótmælti hún því ekki við meðferð refsimálsins 
að ákæruvaldið vísaði til yfirlýsinga hennar og vísaði hún jafnframt til þeirra 
sjálf við málsvörn sína. Dómstóllinn tók fram að þótt yfirlýsingarnar sem 
kærandi gaf við þessar aðstæður kynnu að vera fallnar til þess að varpa á hana 
sök þá leiddi það eitt ekki til þeirrar niðurstöðu að rétturinn til að fella ekki á 
sig sök hefði verið brotinn. Bent var á að ákæruvaldið hefði ekki notað 
skýrslurnar til þess að grafa undan trúverðugleika kæranda eða sýna fram á 
þversagnir í framburði hennar. Taldi dómstóllinn þannig ekki sýnt fram á að 
ákæruvaldið hefði notað framburð kæranda í þeim tilgangi að renna stoðum 
undir sekt hennar í málinu. Því hefði ekki verið brotið gegn rétti hennar til að 
fella ekki á sig sök samkvæmt 1. mgr. 6. gr. og var kærunni vísað frá.54 
 
Þeir dómar sem raktir eru að framan varða heimild til að nota í refsimáli 

munnlegan framburð sem aflað hefur verið fyrir stjórnvaldi eða skýrslur sem 
hafa verið gefnar í refsimáli gegn þriðja manni. Ekki liggja fyrir afdráttar-
lausar niðurstöður Mannréttindadómstólsins um það hvernig aðstaðan er 
þegar maður hefur verið þvingaður til að leggja fram í stjórnsýslumáli tiltekin 
gögn, t.d. skjöl úr bókhaldi eða fundargerðir, sem síðan eru lögð fram sem 
sönnunargögn ákæruvaldsins í refsimáli. Í ljósi rökstuðnings dómstólsins 
varðandi notkun munnlegra skýrslna er ekki hægt að útiloka að ef slík gögn 
ráða úrslitum um sekt manns gæti verið höggvið nærri rétti hans til þess að 
fella ekki á sig sök sem verndaður er af 1. mgr. 6. gr. MSE. Þó má hafa í huga 

                                                 
53  Dómur frá 22. júní 2000, 128. mgr. Reports of Judgments and Decisions 2000-VII. 
54  Ákvörðun frá 16. maí 2000 í máli nr. 41552/98. Reports of Judgments and Decisions 

2000-V. 
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að upplýsingar í gögnum, sem manni er skylt samkvæmt lögum að leggja 
fram, verða ekki til vegna þvingunarinnar sem slíkrar og hættan á því að þær 
séu óáreiðanlegar af þeirri ástæðu er því ekki til staðar. Því mætti þá halda 
fram að grunnrökin sem búa að baki þagnarréttinum ættu ekki við um 
afhendingu gagna.55 Þessu sjónarmiði má finna stoð í rökstuðningi 
Mannréttindadómstólsins í máli Saunders þar sem greinarmunur var gerður 
annars vegar á rétti sakbornings til þess að tjá sig ekki um sakargiftir sem nyti 
verndar 6. gr. og hins vegar sönnunargögnum sem ættu sjálfstæða tilveru án 
tillits til vilja sakbornings og fengin væru frá honum með þvingun, s.s. skjöl, 
blóðsýni, öndunarsýni eða lífsýni.56 Þá er jafnframt ljóst að ekki skapast slík 
óvissa um gögn sem fengin eru án atbeina þess sem rannsókn beinist að t.d. 
með þvingunaraðgerðum eins og húsleit og haldlagningu gagna.  

Hér á landi hefur ekki svo að séð verði reynt á ágreiningsefni fyrir 
dómstólum sem tengjast 6. gr. MSE og notkun ákæruvalds á sönnunar-
gögnum sem aflað hefur verið í stjórnsýslumáli, hvorki munnlegum skýrslum 
né gögnum sem afhent eru við rannsókn stjórnvalda á grundvelli lagaskyldu. 
Í dómi Hæstaréttar í H 1999, 3750 komu til umfjöllunar ákvæði laga um 
tekjuskatt og eignarskatt um upplýsingaskyldu, þó ekki í tengslum við þetta 
álitaefni. Í dóminum má finna almenn ummæli um markmið upplýsinga-
skyldu samkvæmt skattalögum og er m.a. á það bent að játa verði skattyfir-
völdum rúmar heimildir til mats um það hvenær slíkra upplýsinga sé þörf. 
Það mat verði þó að vera málefnalegt, gæta verði meðalhófs í beitingu 
úrræða, sbr. 12. gr. stjórnsýslulaganna og eigi dómstólar mat um það hvort 
réttmætar ástæður liggi fyrir beiðninni. 

Þá má geta þess að í áliti umboðsmanns Alþingis frá 26. ágúst 1996 kom til 
skoðunar hvort skýrslutökum í málsmeðferð flugmálastjórnar og flugslysa-
nefndar við rannsókn á þyrluslysi hefði verið ábótavant. Fór málsmeðferðin 
eftir ákvæðum þágildandi laga um loftferðir nr. 34/1964.  

 
A kvartaði yfir því að hann hefði verið yfirheyrður af starfsmönnum flug-
málastjórnar og nefndarmönnum flugslysanefndar án þess að gætt hefði verið 
að rétti hans til þess að tjá sig ekki um sakarefnið samkvæmt 3. mgr. 32. gr. 
laga um meðferð opinberra mála. Umboðsmaður fjallaði um það megin-
markmið skýrslugerðar um niðurstöðu rannsóknar á flugslysi samkvæmt 

                                                 
55  Guy Stessens: „The Obligation to Produce Documents Versus the Privilege Against Self-

incrimination: Human Rights Protection Extended too Far“. European Law Review, 
Human Rights Survey 1997, bls. 52. 

56  Sjá 69. mgr. dómsins í máli Saunders gegn Bretlandi. Sbr. einnig Clare Ovey og Robin C.A. 
White: Jacobs & White. The European Convention on Human Rights. 3. útg., Oxford University 
Press 2002, bls. 176. 
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loftferðarlögum að gera grein fyrir orsök slyss. Þótt tilgangur rannsókna 
flugslysanefndar væri að koma í veg fyrir að flugslys endurtækju sig og að 
auka öryggi í flugi skyldi samkvæmt 1. mgr. 145. gr. loftferðalaga senda ríkis-
saksóknara skýrslu um niðurstöðu rannsóknar og yfirlýsingu um hvort ástæða 
væri til að ætla að réttarreglur hefðu verið brotnar. Á grundvelli skýrslna af 
þessu tagi hefðu verið gefnar út ákærur og skýrslurnar notaðar sem 
sönnunargögn af hálfu ákæruvalds. Í áliti umboðsmanns var fjallað ítarlega 
um hvernig slík aðstaða horfir við rétti manns til þess að fella ekki á sig sök 
samkvæmt 6. gr. MSE, m.a. í ljósi niðurstöðu Mannréttindadómstóls Evrópu 
í máli Funke gegn Frakklandi og niðurstöðu Mannréttindanefndar Evrópu sem 
þá lá fyrir í máli Saunders gegn Bretlandi, en þau mál voru reifuð hér að framan. 
Umboðsmaður benti hins vegar á að skýrslurnar í þessu tiltekna máli hefðu 
ekki verið lagðar fram sem sönnunargögn í opinberu máli. Þá hefðu, eftir að 
skýrslurnar voru teknar, verið sett ný lög um rannsókn flugslysa nr. 59/1996 
sem girtu fyrir að skýrslum rannsóknarnefndar flugslysa yrði lengur beitt sem 
sönnunargögnum í opinberum málum og gögn sem geymdu framburð aðila 
yrðu ekki afhent lögreglu. Með hliðsjón af þessu taldi umboðsmaður ekki 
tilefni til að gera athugasemdir við rannsókn flugmálastjórnar og flugslysa-
nefndar að þessu leyti.57  
 
Þá er vert að benda á álit umboðsmanns Alþingis frá 24. september 2001 þar 

sem fjallað var ítarlega um ólík markmið skatteftirlits og skattrannsókna og 
eðli skýrslutöku af aðila máls eftir því hvor málsmeðferðin á í hlut.  

 
A kvartaði yfir málsmeðferð skattstjóra við athugun á skattframtölum og 
ákvörðun hans um að vísa máli til skattrannsóknar í kjölfar þess að A mætti 
ekki til skýrslutöku. Umboðsmaður dró þá ályktun af ákvæðum þágildandi 
laga um tekjuskatt og eignarskatt og reglugerðar nr. 373/2001 um fram-
kvæmd skatteftirlits og skattrannsókna að eftirlitsaðgerðir skattstjóra, og eftir 
atvikum ríkisskattstjóra, væru þáttur í stjórnsýslumáli í merkingu stjórnsýslu-
laga nr. 37/1993. Þá taldi umboðsmaður að skattstjórinn hefði haft heimild 
samkvæmt 94. gr. laganna til að boða A til skýrslutöku og jafnframt væri mælt 
í lögum fyrir um tilteknar refsingar við því að maður vanrækti af ásetningi eða 
stórkostlegu gáleysi að gegna þeirri skyldu. Þegar aðili neitaði að sinna 
kvaðningu skattstjóra til skýrslugjafar væri það lögmælt úrræði að vísa málinu 
til skattrannsóknarstjóra ríkisins þar sem meðferð þess færi eftir ákvæðum 
laga um meðferð opinberra mála og skattaðili nyti þar með réttarstöðu sak-
bornings. Í álitinu var m.a. vísað til niðurstöðu Mannréttindadómstólsins í 
Saunders-málinu og tekið fram að það kynni að brjóta gegn fyrirmælum 1. 

                                                 
57 Mál nr. 1133/1994 (SUA 1996:258). Fyrrgreind lög um rannsókn flugslysa nr. 59/1996 

hafa nú verið leyst af hólmi með lögum nr. 35/2004 sem fjallað var um að framan. Má því 
segja að ákvæði núgildandi laga um rannsóknir flugslysa og sjóslysa sem rakin voru að 
framan tryggi nægilega að skýrslur sem gefnar eru fyrir slíkum rannsóknarnefndum verði 
ekki notaðar í þessu skyni.  
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mgr. 6. gr. MSE ef skýrslur, sem teknar væru af aðila máls fyrir stjórnvaldi á 
grundvelli lagaskyldu þar um, þ.e. áður en formleg lögreglurannsókn hæfist í 
máli hans, væru síðan lagðar fram í opinberu máli á hendur honum. Með 
hliðsjón af því benti hann á að þegar skattaðili væri boðaður til skýrslutöku 
hjá skattstjóra yrði að hafa í huga þau lagasjónarmið sem byggju að baki þeirri 
meginreglu að manni yrði ekki þröngvað til þess að gefa skýrslu gegn sjálfum 
sér eða játa sök, sbr. 1. mgr. 6. gr. MSE. Niðurstaða umboðsmanns var að sú 
skipan sem ráðgerð væri um þessi atriði í lögum um tekjuskatt og eignarskatt 
gæfi ekki tilefni til athugasemda. 58 

V. Samantekt og niðurstöður 

Hér verður reynt að draga saman helstu ályktanir af framkvæmd Mann-
réttindadómstóls Evrópu um túlkun og beitingu 6. gr. MSE varðandi rétt 
aðila að stjórnsýslumáli til þess að fella ekki á sig sök, skoða íslenska 
réttaframkvæmd í ljósi hennar og huga að því hvernig vert sé að bregðast við 
í mótun löggjafar á þessu sviði. Þó verður að árétta að varasamt er að alhæfa 
um hvaða reglur gilda um efnið þar sem dómstóllinn hefur verið varkár að 
gefa almennar yfirlýsingar um inntak verndar 6. gr. og aðeins vísað til þeirra 
atvika sem eru uppi í hverju máli. Því má ætla það fremur vandasamt verk að 
setja fram tæmandi reglur um efnið.  

Í fyrsta lagi má þó draga þá ályktun af umfjölluninni hér að framan að 
skylda til þess að láta stjórnvöldum í té upplýsingar vegna eftirlits þeirra með 
framkvæmd laga og þvingunarúrræði til að knýja á um hana, þegar ekki er uppi 
ákveðinn grunur um refsiverða háttsemi, brýtur ekki gegn rétti manns til að fella 
ekki á sig sök í skilningi 1. mgr. 6. gr. MSE. Ljóst er að heimildir ýmissa 
eftirlitsstofnana í stjórnsýslunni, t.d. skattyfirvalda, til að krefjast upplýsinga í 
tengslum við lögbundið hlutverk þeirra varðandi eftirlit með framkvæmd 
laga eru forsenda þess að þær geti sinnt því hlutverki sínu.  

Á hinn bóginn er sýnt, að þegar grunur hefur vaknað um refsivert brot við 
rannsókn stjórnsýslumáls er líklegt að brotið verði gegn rétti manns til þess 
að fella ekki á sig sök verði hann þvingaður með dagsektum eða öðrum 
úrræðum til að tjá sig um brotið eða afhenda gögn sem því tengjast nema 
unnt sé að útiloka að þær upplýsingar sem um er að ræða geti haft þýðingu 
fyrir ákvörðun um sekt hans. Ætla verður að grunur stjórnvalds þurfi að vera 
svo sterkur að ástæða sé til að vísa málinu til opinberrar rannsóknar. 

                                                 
58 Mál nr. 2896/1999 og 2954/2000 (SUA 2001:178). 
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Verði litið svo á að stjórnsýsluviðurlög fyrir lögbrot teljist í raun fela í sér 
viðurlög fyrir refsivert brot í skilningi 1. mgr. 6. gr. MSE eins og 
Mannréttindadómstóllinn hefur skýrt ákvæðið raknar þessi réttur við á því 
tímamarki sem rannsókn stjórnvalds beinist að slíku broti. Í því sambandi er 
vert að hafa í huga að sum brot sem varða stjórnvaldssektum samkvæmt 
íslenskum lögum, t.d. samkeppnisbrot samkvæmt lögum nr. 44/2005, eru 
líkleg vegna almenns gildis þeirra lagareglna og markmiðs slíkra viðurlaga til 
þess að falla undir hugtakið refsivert brot í skilningi 6. gr. MSE. Að svo 
stöddu er þó ekki hægt að setja fram almenna reglu um að þvingun til að 
afhenda gögn vegna rannsóknar samkeppnisyfirvalda á samkeppnislaga-
brotum standist ekki þær kröfur sem Mannréttindadómstóll Evrópu gerir 
enda hefur dómstóllinn ekki fengið slík álitaefni til úrlausnar. Hafa má til 
hliðsjónar framkvæmd EB-dómstólsins sem hefur greint á milli þess hvers 
konar upplýsingar og gögn eru veitt undir slíkri þvingun, þótt hún slái engu 
föstu um það hver yrði niðurstaða Mannréttindadómstólsins um efnið. 

Telja verður mjög líklegt að hafi aðili í stjórnsýslumáli gefið munnlegar 
skýrslur til stjórnvalds án þess að hann hafi við það tímamark verið grunaður 
um refsivert brot, og þær síðar notaðar sem sönnunargögn ákæruvalds í 
refsimáli gegn honum brjóti það gegn rétti hans til að fella ekki á sig sök 
samkvæmt 6. gr. MSE. Þó ber að gera fyrirvara við þessa ályktun þegar litið 
er til úrlausna Mannréttindadómstólsins því máli skiptir hvert er umfang og 
eðli slíkra skýrslna í samanburði við önnur sönnunargögn í refsimálinu. Þá 
þarf ekki síður að líta til þess hvort gögn sem aflað hefur verið með þessum 
hætti hafa verulega þýðingu til þess að fella sök á mann í refsimálinu eða litla 
þýðingu.  

Könnun íslenskra lagaákvæða um rannsóknir eftirlitsstofnana í stjórn-
sýslunni og upplýsingaskyldu í tengslum við eftirlit þeirra með lagafram-
kvæmd sýnir að mjög óljóst er hvort eða að hvaða marki réttur aðila að 
stjórnsýslumáli til þess að fella ekki á sig sök samkvæmt 6. gr. MSE er 
verndaður. Þótt dæmi séu um skýrar lagareglur varðandi þennan rétt, t.d. á 
vettvangi skattalaga og löggjafar um sjálfstæðar rannsóknarnefndir, heyrir 
slíkt til undantekninga. Enga almenna reglu er að finna þar fyrir utan sem 
tryggir rétt manns, sem er grunaður um refsivert brot, til þess að neita að tjá 
sig um sakarefnið eða afhenda gögn til stjórnvalds sem hefur mál hans til 
rannsóknar utan refsivörslukerfisins. Eru ekki heldur neinar almennar reglur 
sem tryggja að skýrslur sem aðili að stjórnsýslumáli gefur stjórnvaldi verði 
ekki notaðar í síðara refsimáli gegn honum. 

Vert er að kanna leiðir til þess að tryggja betur réttindi manna að þessu 
leyti. Í því sambandi má hafa til hliðsjónar þær leiðir sem farnar hafa verið 
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eða eru til skoðunar á nágrannalöndunum. Þannig kemur til álita hvort rétt er 
að setja almenn lög um réttaröryggi við beitingu lagaákvæða um upplýsinga-
skyldu eins og gert hefur verið í Danmörku til þess að mæta kröfum sem 
leiddar hafa verið af 6. gr. MSE um rétt til að fella ekki á sig sök.59 
Samkvæmt 10. gr. dönsku laganna skulu stjórnvöld ekki beita lagaákvæðum 
um upplýsingaskyldu gagnvart einstaklingi eða lögaðila ef til staðar er rök-
studdur grunur um að hann hafi framið refsivert brot, nema unnt sé að 
útiloka að þær upplýsingar sem krafist er geti haft þýðingu fyrir ákvörðun um 
sekt hans.60 

Sömu markmiðum mætti hugsanlega ná með því að bæta við stjórnsýslu-
lögin nr. 37/1993 sérstökum kafla eða ákvæðum um málsmeðferð í tengslum 
við ákvörðun stjórnsýsluviðurlaga, þar á meðal ákvæði um réttinn til að fella 
ekki sök á sjálfan sig. Er sú leið nú til skoðunar í Noregi að bæta ákvæði inn í 
stjórnsýslulög sem tekur til mála sem eru til rannsóknar hjá stjórnvöldum og 
geta leitt til stjórnsýsluviðurlaga eða til áframhaldandi meðferðar hjá lögreglu 
eða ákæruvaldi. Samkvæmt fyrirliggjandi tillögu um slíkt lagaákvæði eiga 
aðilar sem slík rannsókn beinist að rétt á að neita að svara spurningum eða 
afhenda gögn eða hluti ef það getur leitt til þess að viðkomandi verði gert að 
sæta hvort heldur stjórnsýsluviðurlögum eða refsiviðurlögum og ber að 
kynna aðila þann rétt. Við mat á því frá hvaða tímamarki menn skuli njóta 
réttarins til að fella ekki sök á sjálfa sig á stjórnsýslustigi er litið til þess að það 
velti á því hvort rannsókn hafi beinlínis það markmið að sýna fram á brot á 
lögum en í öðrum tilvikum frá þeim tímapunkti þegar stjórnsýslumál tekur á 
sig form rannsóknar á tilteknum lögbrotum sem geta varðað stjórnsýslu-
viðurlögum eða refsiviðurlögum.61 

Löggjafarþróun síðustu ára hefur leitt í ljós tilhneigingu í þá átt að fela 
ýmsum sérhæfðum stofnunum í stjórnsýslunni eftirlit með framkvæmd laga, 
veita þeim þvingunarúrræði til að knýja á um upplýsingaskyldu og heimildir 
til að ákveða stjórnsýsluviðurlög við brotum á lögum, reglugerðum eða fyrir-
mælum. Hvílir þessi þróun á ákveðnum hagkvæmnisrökum auk þess sem 

                                                 
59  Lov om retssikkerhed ved anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter nr. 442 frá 9. 

júní 2004. Sjá nánar varðandi röksemdir að baki lagasetningunni í Retssikkerhedscommission-
ens betænkning nr. 1428/2003, einkum 6. kafla skýrslunnar. 

60  Með tilvísun til refsiverðs brots (d. strafbar forhold) virðast lögin stefna að því að byggt 
verði á þeim skilningi sem Mannréttindadómstóllinn hefur lagt í hugtakið í 1. mgr. 6. gr. 
MSE, en því er þó ekki slegið föstu í skýringargögnum með lögunum. Sbr. einnig Jens 
Møller, bls. 287. 

61 Nánari rökstuðning varðandi tillögur um slíkar lagabreytingar í Noregi má finna í NOU 
2003:15: Fra bot til bedring – et mer nyansert og effektivt sanksjonssystem med mindre bruk af straf, 
bls. 188-191. 
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slíkar stofnanir búa yfir nauðsynlegri sérþekkingu á þeim viðfangefnum sem 
þær hafa með höndum. Er því full ástæða til að ætla að álitaefni um rétt aðila 
í stjórnsýslumáli til að fella ekki á sig sök sem hér hefur verið fjallað um komi 
til úrlausnar dómstóla í ríkari mæli hér á landi á komandi árum. 
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Eftirlits- og rannsóknarhlutverk Alþingis 
– forsenda ráðherraábyrgðar 

Bryndís Hlöðversdóttir 

 

I. Inngangur 

Þingræðið er eitt af megineinkennum íslenskrar stjórnskipunar, þótt hvergi sé 
þingræðisreglan skráð berum orðum í stjórnarskrá. Hún á sér þó stoð í 1. gr. 
stjórnarskrárinnar þar sem segir að Ísland sé lýðveldi með þingbundinni 
stjórn en almennt er þó talið að þingræðisreglan sé ekki lögvarin með þessu, 
heldur byggist hún á venju. Þingræðishugtakið felur í sér að þeir einir geti 
verið ráðherrar sem þjóðþingið eða meirihluti þess styður eða vill þola í 
embætti. Þingmeirihlutinn ræður þannig í raun hverjir gegna ráðherra-
embættum, ráðherrar eru því nokkurs konar trúnaðarmenn Alþingis. Þeir 
eiga að sækja þingfundi og svara fyrir stjórnarstefnuna og framkvæmdir ríkis-
stjórnarinnar.1 Í þingræðislöndum er algengt að þingræðisreglan byggist á 
venju, þótt dæmi séu þess í nágrannalöndum okkar að hún sé orðuð berum 
orðum í stjórnarskrá.2 Framkvæmd reglunnar hefur svo verið með ýmsum 
hætti eftir löndum.  

Það þykir sjálfsagt í lýðræðisríki að valdi fylgi ábyrgð.3 Þinginu sem 
stofnun er samkvæmt okkar stjórnskipan falið að gæta þess að ráðherrar 
framkvæmi vald sitt með lögformlegum hætti og að þeir gæti festu og 
ábyrgðar við valdhöfn sína. Þannig hefur þingræðisreglan ásamt þeirri sterku 
stöðu sem Alþingi hefur í stjórnskipaninni sem æðsta stofnun þjóðfélagsins,4 

                                                 
1  Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, 2. útg., 1978, bls. 162 og Gunnar G. Schram: 

Stjórnskipunarréttur, 2. útg., 1999, bls. 148 - 150. 
2  Í 2. mgr. 3. gr. finnsku stjórnarskrárinnar frá 11. júní 1999 segir t.d.: „Regeringsmakten 

utövas av republikens president samt statsraadet, vars medlemmar skall ha riksdagens 
förtroende.“  

3  Jens Peter Christensen: Ministeransvar. Árósum 1997, bls. 26. 
4  Stjórnskipun Íslands, bls. 179. Þar segir: „Í stuttu máli má segja að Alþingi sé samkoma 

þjóðkjörinna fulltrúa, sem fer með veigamesta þátt ríkisvaldsins, er valdamesta stofnun 
þjóðfélagsins og meginstoð stjórnskipunarinnar.“ 
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kallað á að þingið sinni eftirliti með framkvæmdarvaldinu. Sé upplýst að 
ráðherra fari ekki með vald sitt eins og vera ber, skal hann sæta ábyrgð. 

Af þingræðisreglunni leiðir sá hluti ráðherraábyrgðarinnar sem kallast 
pólitísk ábyrgð eða þingleg ábyrgð; ráðherra í ríkisstjórn eða ríkisstjórn í 
heild, sem hefur hlotið vantraust þingsins, er skylt að segja af sér.5 Að auki 
ber ráðherra síðan lagalega ábyrgð sem grundvallast á 14. gr. stjórnarskrár-
innar og l. nr. 4/1963, um ráðherraábyrgð.  

Þingeftirlit og rannsóknarskylda þingsins áður en til ákvörðunar um 
vantraust eða saksókn kemur er grundvöllur þess að ráðherraábyrgðin virki í 
raun. Þingið hefur ýmis tæki til þess að sinna þessu eftirlits- og rannsóknar-
hlutverki sínu en þingeftirlitið byggist svo á öðrum grunni sem er upplýsinga-
skylda ráðherra gagnvart þinginu. Þessir tveir grundvallarþættir, upplýsinga-
skylda ráðherra gagnvart Alþingi og rannsóknar- og eftirlitshlutverk þingsins 
eru forsenda þess að ráðherraábyrgð geti komið til að það lýðræðislega 
viðmið sé í heiðri haft að valdi skuli fylgja ábyrgð. Ef ráðherra sinnir ekki 
upplýsingaskyldu sinni gagnvart þinginu er ógerlegt að koma við slíku eftirliti 
og án undangenginnar rannsóknar á málavöxtum og eftirlits þingsins er ólík-
legt að til ráðherraábyrgðar komi í raun.  

Í grein þessari verður fjallað um þingeftirlit hér á landi og þau úrræði sem 
þingið hefur til þess að sinna eftirlits- og rannsóknarskyldu sinni. Leitast 
verður við að svara þeirri spurningu hvort þessir þættir séu fullnægjandi hér á 
landi. Til samanburðar er einkum litið til danskra laga og framkvæmdar en 
íslensk ákvæði um ráðherraábyrgð og þingeftirlit eru að nokkru leyti sniðin  
eftir dönskum reglum um það efni. Í þessum tveimur löndum hafa reglurnar 
hins vegar þróast með ólíkum hætti í seinni tíð. 

II. Ráðherraábyrgð – tvenns konar markmið, tvenns konar 
form 

Ráðherraábyrgð er sem áður segir tvenns konar. Annars vegar pólitísk ábyrgð 
sem leiðir af þingræðisreglunni en markmið hennar er að tryggja áhrif 
löggjafarsamkomunnar og eftirlit með framkvæmdarvaldinu.6 Hins vegar 
lagaleg ábyrgð sem á sér stoð í 14. gr. stjórnarskrárinnar og sem er útfærð nánar 

                                                 
5  Stjórnskipun Íslands bls. 162 og Stjórnskipunarréttur, bls. 149. 
6  Ministeransvar, bls. 128. 
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í lögum um ráðherraábyrgð, nr. 4/1963, en henni er ætlað að tryggja að 
ráðherra fari að lögum við embættisfærslu sína.7 

a. Framkvæmdin hér á landi 
Aldrei hefur á það reynt hér á landi að Alþingi hafi höfðað mál á hendur 
ráðherra samkvæmt ráðherraábyrgðarlögum, frá því að þau voru sett fyrst 
árið 1904.8 Aðeins tvisvar sinnum reyndi á það á heimastjórnartímabilinu að 
ráðherrar segðu af sér vegna gagnrýni á embættisfærslu þeirra.9 Þessi stað-
reynd vekur óneitanlega upp spurningar um það hvort pottur sé brotinn 
einhvers staðar í okkar kerfi, enda er þessi framkvæmd á skjön við það sem 
hefur gerst í nágrannalöndunum. Sjálfsagt væri hægt að draga þá ályktun af 
framkvæmdinni, eða öllu heldur skorti á framkvæmd hér á landi, að íslenskir 
ráðherrar gerðu færri mistök en starfsbræður þeirra annars staðar, en sú 
skýring er ekki trúverðug.10 Líklegra er að einhvers staðar þurfi að gera 
bragarbót í okkar eftirlits- og rannsóknarkerfi; það vanti hlekki einhvers 
staðar til þess að keðjan haldi. 

b. Mörk pólitískrar ábyrgðar og lagalegrar 
Skilin á milli pólitískrar ábyrgðar ráðherra og lagalegrar eru ekki alltaf skýr. 
Það svið, sem lagalega ábyrgðin nær til, er þó skýrara að forminu til, það er 
sú ábyrgð sem fjallað er um í lögum um ráðherraábyrgð og sem landsdómi er 
ætlað að dæma um. Ekki er fullljóst hversu langt pólitíska ábyrgðin nær í raun 
og veru en um það hefur ekki verið mikið fjallað í íslenskum fræðiritum og 
ekki er heldur að finna margar vísbendingar í framkvæmd þar sem lítið hefur 
reynt á slíka ábyrgð.  

Fjallað er um mörk pólitískrar ábyrgðar og lagalegrar í áðurnefndri 
doktorsritgerð Jens Peter Christensen, Ministeransvar. Höfundur lítur svo á 
að pólitísk ábyrgð ráðherra geti náð yfir svið sem spannar allt frá pólitískum 
kurr, yfir embættisfærslu ráðherra yfir í formlegar aðfinnslur í nefndarálitum 
eða ályktunum þingsins og samþykkt vantrauststillögu. Hann bendir á að 
ekki séu til staðar neinar lagalegar leiðbeiningar um það við hvaða aðstæður 
þinginu sé rétt að gera kröfu um pólitíska ábyrgð ráðherra en lögin um 
ráðherrábyrgð taka á því til hvaða tilvika lagalega ábyrgðin nær.11 Taka má 

                                                 
7  Ministeransvar, bls. 128. 
8  Stjórnskipunarréttur, bls. 180. 
9  Stjórnskipunarréttur, bls. 155. 
10 Sjá umfjöllun um þetta m.a. Eiríkur Tómasson: „Hugleiðingar um réttarstöðu ráðherra“. 

Úlfljótur, 2. tbl. XLVII. árg. 1994, bls. 174. 
11  Ministeransvar, bls. 27-28. 
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undir þetta einnig hvað íslenskan veruleika varðar, en munurinn er þó sá að í 
Danmörku er hægt að tala um nokkra framkvæmd um ráðherraábyrgð en 
íslensk framkvæmd er vægast sagt fábrotin.  

Í Danmörku hefur þróunin verið sú að þessi tvö form ráðherraábyrgðar 
hafa í raun runnið saman í eitt. Þingið virðist jafnan hafa leitað eftir því að 
kanna lagalegan grundvöll embættisfærslu ráðherra og ráðsmennsku hans 
áður en það tekur ákvörðun um það hvort rétt sé að leggja fram vantrausts-
tillögu, eða kalla eftir pólitískri ábyrgð hans. Þannig byggir hið pólitíska 
ábyrgðarkerfi í raun ákvarðanir sínar á því hvaða mælikvarða lagalega 
ábyrgðin setur. Í þeim málum, sem hafa komið upp í Danmörku og geta 
talist til pólitískra hneykslismála, hefur það jafnan gerst að þingið hefur hafið 
athugun sína á því að óska eftir lögfræðilegri úttekt í einhverri mynd. Hefur 
sú úttekt síðan alfarið verið lögð til grundvallar við ákvörðun þingsins um 
framhald málsins. Hafi niðurstaða hinnar lagalegu úttektar orðið sú að ekki 
væri ástæða til að ætla að um lagalega ábyrgð væri að ræða, hefur þingið ekki 
látið reyna á pólitíska ábyrgð.12 Af þessu má ljóst vera að hlutverk eftirlits- og 
rannsóknarkerfisins er mikilvægt, þ.e. að þau tæki, sem þingið hefur til þess 
að sinna eftirliti sínu með framkvæmdarvaldinu virki í raun og að hlutlaus 
rannsókn geti farið fram áður en ákvörðun er tekin um framhaldið. 

c. Aðkoma þingsins 
Hvort sem um er að ræða pólitíska ábyrgð eða lagalega hefur þingið mikil-
vægu eftirlits- og rannsóknarhlutverki að gegna áður en ráðherraábyrgð getur 
komið til. Þótt fjölmiðlar og aðrir þátttakendur í lýðræðisþjóðfélaginu gegni 
mikilvægu hlutverki til aðhalds stjórnvöldum þá hefur í stjórnskipan okkar 
verið gert ráð fyrir að þingið sinni þessu hlutverki að mestu leyti. Pólitíska 
ábyrgðin kemur ekki til sögunnar nema fyrir liggi raunverulegur vilji þingsins 
til þess að láta ráðherra axla slíka ábyrgð, því ítrasta form slíkrar ábyrgðar er 
afsögn ráðherra í kjölfar þess að vantrauststillaga er samþykkt á þingi. 
Auðvitað geta ýmsar ástæður legið til grundvallar því að ráðherra biðst 
lausnar og þurfa þær ekki endilega að fela í sér ráðherraábyrgð, s.s. vegna 
ágreinings innan ríkisstjórnar, veikinda eða annarra utanaðkomandi atvika. 
Ráðherra getur með öðrum orðum hvenær sem er beðist lausnar, hvort sem 
sú ósk er sprottin af persónulegum eða pólitískum rótum. Mörg dæmi eru 
um þetta í framkvæmd hér á landi en hins vegar eru þess fá dæmi að 
ráðherrar hafi sagt af sér í kjölfar gagnrýni á embættisfærslu þeirra, þannig að 

                                                 
12  Ministeransvar, bls. 26-30. 
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unnt sé að tala um að þeir hafi axlað ráðherraábyrgð.13 Í þeim tveimur 
tilvikum sem ráðherrar hafa sagt af sér í kjölfar slíkrar gagnrýni var þó ekki 
samþykkt vantrauststillaga, heldur báðust þeir lausnar áður en til slíks kom. 

III. Eftirlits – og rannsóknarhlutverk þingsins 

a. Almennt eftirlitshlutverk 
Hér á landi hefur þingið á grundvelli stjórnarskrár og laga ýmis úrræði til að 
sinna almennu eftirlitshlutverki sínu með framkvæmdarvaldinu. 

Í 54. gr. stjórnarskrárinnar segir að alþingismönnum sé heimilt með leyfi 
Alþingis að óska upplýsinga ráðherra eða svars um opinbert málefni með því 
að bera fram fyrirspurn um málið eða biðja um skýrslu. Um framkvæmd 
fyrirspurna og skýrslubeiðna er svo nánar kveðið í þingskapalögum, nr. 
55/1991. Ákvæði 49. gr. þeirra fjallar um fyrirspurnir en þær geta ýmist verið 
munnlegar eða skriflegar. Almennt er litið svo á að ráðherra sé skylt að svara 
fyrirspurn sem leyfð hefur verið en ekki er í lögum um ráðherraábyrgð 
kveðið á um að vanræksla á að svara fyrirspurn skuli varða refsiábyrgð.14  

Skýrslur getur ráðherra látið vinna að eigin frumkvæði eða samkvæmt 
beiðni Alþingis. Samkvæmt 45. gr. þingskapalaga getur ráðherra ótilkvaddur 
gefið Alþingi skýrslu um opinbert málefni sem hann óskar að gera grein fyrir. 
Er þá skýrslan prentuð og henni útbýtt á þingfundi. Ef ráðherra eða níu 
þingmenn óska þess skal skýrslan tekin til umræðu, ráðherra gerir þá grein 
fyrir skýrslunni og þingmenn taka þátt í umræðum. Á grundvelli 46. gr. 
þingskapalaga geta níu þingmenn óskað eftir skýrslu ráðherra um opinbert 
málefni. Ráðherra skal ljúka slíkri skýrslugerð innan 10 vikna ef hún á annað 
borð er samþykkt af þinginu og skal skýrslan síðan prentuð og henni útbýtt á 
fundi, sbr. 2. mgr. 46. gr. þingskapalaga. Ef ráðherra eða skýrslubeiðendur 
óska þess skal skýrslan tekin til umræðu. 

Þingnefndum er heimilt skv. 26. gr. þingskapalaga að fjalla að eigin frum-
kvæði um önnur mál en þau sem þingið vísar til þeirra og geta gefið þinginu 
skýrslu þar um, sbr. 31. gr. sömu laga. Frá því árið 1991, þegar ákvæðið kom 
fyrst í lög, hefur heimild 26. gr. þingskapalaga verið notuð níu sinnum af 
þingnefnd; þrisvar sinnum af fjárlaganefnd (skýrslur Ríkisendurskoðunar), 
þrisvar sinnum af efnahags- og viðskiptanefnd (skýrslur Ríkisendur-
skoðunar), tvisvar sinnum af umhverfisnefnd (starfsleyfistillögur fyrir álver) 

                                                 
13  Stjórnskipunarréttur, bls. 154-155.  
14  Stjórnskipunarréttur, bls. 266. 
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og einu sinni af allsherjarnefnd (skaðabótalög).15 Í frumvarpi því er samþykkt 
var árið 1991 og varð að lögum um þingsköp Alþingis segir um 26. gr. að 
með ákvæðinu sé haft í huga að nefnd geti þegar þing er ekki að störfum að 
sumri, unnið að athugun tiltekinna mála og að þetta gæti verið vísir að eftirliti 
fagnefndar með þeim stofnunum framkvæmdarvaldsins sem heyra undir 
málsvið nefndarinnar.16 Á Alþingi hafa verið fluttar tillögur um að fasta-
nefndum þingsins verði falið eiginlegt rannsóknarvald en þær hafa ekki 
hlotið brautargengi.17 

Þingmenn geta samkvæmt 1. mgr. 50. gr. þingskapalaga tekið mál fyrir 
utan dagskrár í allt að hálftíma á venjulegum fundi. Getur slík umræða byggst 
á yfirlýsingum eða spurningum til ráðherra. Að auki getur forseti leyft að slík 
umræða sé lengri en hálftími, ef mál er í senn svo mikilvægt að ekki rúmast 
innan ramma 1. mgr. og svo aðkallandi að ekki geti beðið meðferðar form-
legra þingmála. Mega þá málshefjandi og ráðherra sem hlut á að máli ekki 
tala lengur en þrjátíu mínútur og aðrir þingmenn og ráðherrar ekki lengur en 
fimmtán mínútur í senn. Algengt er að forseti semji við þingflokka um lengd 
og fyrirkomulag lengri utandagskrárumræðna en umræður skv. 1. mgr. 50. gr. 
þingskapalaga eru mun algengari en skv. 2. mgr. Að auki er þingmönnum 
heimilt skv. 3. mgr. 50. gr. þingskapalaga að gera stutta athugasemd um störf 
þingsins í allt að 20 mínútur í upphafi þingfundar.  

Auk þeirra úrræða sem hér hafa verið nefnd geta skýrslur umboðsmanns 
Alþingis og Ríkisendurskoðunar orðið grundvöllur sérstakrar umfjöllunar 
þingsins um embættisfærslu ráðherra eða undirmanna þeirra ef tilefni gefst 
til. Samkvæmt 2. gr. laga nr. 85/1997, um umboðsmann Alþingis, er það 
hlutverk umboðsmanns að hafa eftirlit með stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga í 
umboði Alþingis. Skal hann auk þess gæta þess að stjórnsýslan fari fram í 
samræmi við lög og vandaða stjórnsýsluhætti. Ríkisendurskoðun starfar 
einnig á vegum Alþingis, sbr. lög nr. 86/1997, um Ríkisendurskoðun. 
Stofnunin endurskoðar ríkisreikning og reikninga þeirra sem hafa með 
höndum fjárvörslu og rekstur á vegum ríkisins og skal hún ennfremur annast 
eftirlit með framkvæmd fjárlaga og vera þingnefndum til aðstoðar við störf 

                                                 
15  Munnleg heimild, Dr. Þorsteinn Magnússon, forstöðumaður á skrifstofu Alþingis, 25. 

ágúst 2005. 
16  Alþt. 1991 A, bls. 28. 
17  Sjá t.d. frumvarp flutt á 131. löggjafarþingi árið 2004-5, 135. mál. Fyrsti flutningsmaður 

var Jóhanna Sigurðardóttir en frumvarpinu var ætlað að skerpa á eftirlits- og aðhalds-
hlutverki Alþingis gagnvart framkvæmdarvaldinu og fela fastanefndum þingsins víðtækt 
umboð og rannsóknarvald í einstökum málum, umfram það sem þær hafa nú þegar skv. 
26. gr., sbr. 28. gr. þingskapalaga. 
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sem varða fjárhagsmálefni ríkisins. Ljóst er því að báðar veita þessar 
stofnanir ráðherrum verulegt aðhald með störfum sínum.  

b. Rannsóknarhlutverk 
Samkvæmt 14. gr. stjórnarskrárinnar getur Alþingi kært ráðherra fyrir 
embættisrekstur þeirra og um þetta er einnig fjallað í lögum um landsdóm, 
nr. 3/1963, sbr. 1. gr., þar sem segir að landsdómur dæmi þau mál er Alþingi 
lætur höfða gegn ráðherra út af embættisrekstri hans. Ákvörðun Alþingis um 
málshöfðun skal gerð með þingsályktun og skulu kæruatriðin nákvæmlega 
tiltekin í þingsályktunartillögunni, sbr. 13. gr. landsdómslaga. Ljóst er að þessi 
framgangsmáti kallar á undanfarandi rannsókn málsins, sem eðli máls og 
lögum samkvæmt hvílir á Alþingi að framkvæma. Hið sama á við þegar 
pólitíska ábyrgðin er annars vegar, hún kemur vart til án einhvers konar 
undangenginnar rannsóknar. Stjórnarskrá og lög gefa ekki miklar leið-
beiningar um það hvað þurfi til að koma til þess að þingið samþykki 
vantrauststillögu gegn ráðherra eða krefji hann um pólitíska ábyrgð og harla 
ólíklegt er að þingið myndi samþykkja slíka tillögu án þess að fyrir lægju 
sterkar röksemdir fyrir því að um lögbrot eða brot á góðri ráðsmennsku væri 
að ræða. Slíkt liggur vart fyrir nema að undangenginni ítarlegri rannsókn á 
málavöxtum. Rannsóknarþátturinn er því mikilvægur undanfari þess að til 
ráðherraábyrgðar geti komið í raun og framkvæmdin hlýtur að vekja upp 
spurningar um það hvort sá þáttur sé fullnægjandi grundvöllur ábyrgðar. 

Alþingi getur á grundvelli 39. gr. stjórnarskrárinnar skipað nefndir 
alþingismanna til að rannsaka mikilvæg mál er almenning varða og getur 
Alþingi veitt þessum nefndum rétt til að heimta skýrslur, munnlegar og bréf-
legar, bæði af embættismönnum og öðrum, sbr. 39. gr. stjórnarskrárinnar. 
Stjórnarskráin gefur ekki frekari fyrirmæli um þetta vandasama hlutverk 
þingsins og í lögum er ekki að finna frekari leiðbeiningu um hvernig með það 
skuli farið. Þegar litið er til framkvæmdar á þessu ákvæði stjórnarskrárinnar 
er ekki heldur um auðugan garð að gresja. Aðeins einu sinni hefur verið 
skipuð nefnd á grundvelli 39. gr. íslensku stjórnarskrárinnar, þrátt fyrir að um 
það hafi verið fluttar tugir tillagna á síðustu áratugum en neðri deild Alþingis 
kaus á grundvelli ákvæðisins nefnd til að rannsaka okur þann 22. mars 
1955.18 

Í Danmörku hefur það margsinnis gerst að efnt hefur verið til opinberrar 
rannsóknar á meintum brotum ráðherra á ráðherraábyrgðarlögum eða öðrum 
lögum. Oftast hafa slíkar rannsóknir verið gerðar af dómurum með sérstaka 

                                                 
18  Stjórnskipun Íslands, bls. 266; Stjórnskipunarréttur, bls. 284. 
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umboðsskrá eða rannsóknarrétti en einnig hafa ráðherrar sjálfir átt 
frumkvæði að dómsrannsókn eftir að hafa orðið fyrir gagnrýni fyrir störf sín 
eða sinna undirmanna. Rannsóknir þessar voru til skamms tíma oftast grund-
vallaðar á dönsku réttarfarslögunum eða sérstökum lögum, en nú hafa verið 
sett sérstök lög um rannsóknarnefndir.19 Til að stýra slíkum rannsóknum 
hafa gjarnan verið fengnir löglærðir embættisdómarar. Þeir hafa skilað 
skýrslu að aflokinni rannsókninni og gefið í henni álit, en hafa ekki dómsvald 
í viðkomandi máli. Slíkar rannsóknir krefjast þess að málinu sé fylgt eftir með 
einhverjum hætti og hafa þær oftar en ekki haft miklar afleiðingar fyrir 
ráðherra og embættismenn. Ráðherrar hafa á grundvelli slíkra rannsókna 
orðið fyrir pólitískri gagnrýni af hálfu þingsins sem hefur í ákveðnum 
tilvikum leitt til þess að þeir hafa neyðst til afsagnar en á síðustu 25 árum 
hefur í einu tilviki verið höfðað ríkisréttarmál í kjölfar slíkrar rannsóknar, en 
það var í svokölluðu Tamílamáli.20 

Í 51. gr. dönsku stjórnarskrárinnar er ákvæði sambærilegt því sem er í 39. 
gr. íslensku stjórnarskrárinnar sem reyndar er sniðið að danskri fyrirmynd. 
Síðan ákvæðið kom í stjórnarskrá Dana árið 1849 hafa verið settar á fót 
fimm rannsóknarnefndir þingsins á grundvelli ákvæðisins. Í fyrstu þremur 
tilvikunum var um að ræða úttekt á lagalegum og stjórnsýslulegum atriðum 
án þess að þar væri á ferðinni skoðun á einstaklingsbundinni ábyrgð, 
pólitískri eða lagalegri. Í þeim tveimur síðari var um að ræða mál sem kalla 
mætti rannsókn fremur en lagalega úttekt. Í öðru tilvikinu var sett á laggirnar 
nefnd árið 1918 og varð niðurstaða hennar til þess að þingið samþykkti 
vantrauststillögu á þáverandi forsætisráðherra vegna tiltekinna mála er 
vörðuðu málefni Færeyja. Síðast var rannsóknarnefnd skipuð á grundvelli 51. 
gr. dönsku stjórnarskrárinnar árið 1945 en hún fékk það hlutverk að kanna 
hvaða mælikvarða mætti nota sem grundvöll ráðherraábyrgðar og gefa 
þinginu skýrslu þar um. Allt frá því að ákvæðið um rannsóknarnefndir kom 
fyrst inn í stjórnarskrá Dana hefur það verið umdeilt að því er varðar 
heimildir nefndanna til þess að rannsaka mál sem geta leitt til einstaklings-
bundinnar ábyrgðar, lagalegrar eða pólitískrar.21 Í umræðunni komu fram 
ásakanir um að slíkar nefndir væru ekki hlutlausar, heldur tækju þær um of 
mið af þeim pólitíska veruleika sem þær störfuðu í. 

Krafan um að þeir sem hafi mál er varða embættisfærslur ráðherra og 
undirmanna þeirra til rannsóknar skuli vera hafnir yfir pólitíska gagnrýni 

                                                 
19  Lov om undersøgelseskommissioner nr. 357 frá 2. júní 1999. 
20  Ministeransvar, bls. 117-135. 
21 Ministeransvar, bls. 547-549. 
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leiddi til þess að dómarar völdust í auknum mæli til slíkra starfa af danska 
þinginu. Þeirra sjálfstæði er stjórnarskrárvarið og ekki er efast um lögfræði-
lega þekkingu þeirra. Þetta form rannsóknar mála hefur þó einnig sætt gagn-
rýni og bent hefur verið á að þau tilvik geti komið upp að hentugra sé að 
hafa annan en dómara í forystu fyrir slíkri rannsókn, t.d. annan löglærðan 
einstakling sem vegna sérþekkingar sinnar á tilteknum þáttum málsins gæti 
verið vel til þess fallinn. Þá hefur það verið tilhneiging að líta á niðurstöður 
dómararannsóknar sem ígildi dóms og þannig hefur henni verið gefið meira 
vægi en henni er ætlað að hafa. Að auki hefur það verið gagnrýnt að dómarar 
stýri rannsókn á málum sem séu oft á tíðum mjög pólitísk, það geti haft í för 
með sér að dómarar blandist um of inn í pólitíska umræðu. Slíkt sé ekki til að 
styrkja stöðu dómstólanna og sjálfstæði þeirra.22 

Í kjölfar umræðu og mikillar gagnrýni á framkvæmd rannsóknarvalds 
þingsins voru í Danmörku sett fyrrgreind lög árið 1999 um rannsóknar-
nefndir en með þeim lögum voru felldar úr gildi heimildir laga til að koma á 
fót rannsókn undir stjórn dómara.23 Í lögunum um rannsóknarnefndir er 
skýrt er kveðið á um það hvaða heimildir slíkar nefndir hafi og hvernig 
málsmeðferð fyrir þeim skuli háttað. Lögin gera ráð fyrir að dómsmála-
ráðherra geti að eigin frumkvæði eða á grundvelli þingsályktunar, sett á 
laggirnar rannsóknarnefnd til að rannsaka afmörkuð mál sem hafa almenna 
þýðingu. Ef grundvöllur slíkrar rannsóknar er þingsályktun skal dómsmála-
ráðherra hafa samráð við þingskapanefnd danska þingsins um nánara 
hlutverk nefndarinnar, fyrirkomulag rannsóknar og val á einstaklingum í 
nefndina, sbr. 1. gr. laganna.24 Samkvæmt dönsku lögunum skal rannsókninni 
ætíð stýrt af löglærðum einstaklingi, sbr. 2. gr., og kveða lögin nánar á um 
starfsskilyrði þeirra og heimildir. Þar er fjallað um réttindi og skyldur 
einstaklinga sem kallaðir eru fyrir slíkar nefndir, sbr. 5. og 6. kafli laganna, 
réttarstöðu þess sem rannsókn sætir, sbr. 7. kafli, og málsmeðferð að öðru 
leyti.25 

Ekki var 51. gr. dönsku stjórnarskrárinnar afnumin um leið og lögin um 
rannsóknarnefndir voru sett árið 1999, þannig að sú heimild er enn til staðar 
í dönskum rétti. Ólíklegt er þó að til hennar komi í framkvæmd í ljósi þeirrar 
gagnrýni sem sú aðferð til að sinna rannsóknarhlutverkinu hefur fengið í 
gegnum tíðina í Danmörku. 
                                                 
22  Sjá nánari umfjöllun um þetta í Ministeransvar, bls. 539-590. 
23  Lov om undersøgelseskommissioner nr. 357 frá 2. júní 1999. 
24  Hér er hugtakið þingskapanefnd notað um þá nefnd sem á dönsku heitir Folketingets 

Udvalg for Forretningsordenen. 
25  Sjá nánar, Lov om undersögelseskommisioner nr. 357 frá 2. júní 1999. 
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c. Upplýsingaskylda ráðherra gagnvart þinginu 
Eins og rakið var hér fyrr í greininni gera íslenska stjórnarskráin og þing-
skapalög ráð fyrir því að þingið geti krafið ráðherra svara um tiltekin mál 
með því að bera upp fyrirspurnir, óska eftir skýrslum um tiltekin mál o.s.frv. 
Grundvöllur þess að þingmönnum sé unnt að rækja þetta hlutverk sitt er sá 
að ráðherra gefi þinginu þær upplýsingar sem um er beðið og dragi ekkert 
undan, nema honum sé það skylt vegna trúnaðar sem honum ber að virða.  

Þótt almennt sé litið svo á hér á landi að upplýsingaskylda ráðherra 
gagnvart þinginu sé til staðar þá er það ekki tekið fram berum orðum í lögum 
um ráðherraábyrgð að vanræksla á þessari skyldu leiði til ábyrgðar. Litið 
hefur verið svo á að þrátt fyrir að slíkt ákvæði sé ekki í lögum um ráðherra-
ábyrgð sé eigi að síður unnt að gera ráðherra refsingu fyrir að vanrækja slíka 
skyldu.26 Þetta gæti þó verið vandkvæðum bundið í framkvæmd og ákvæði 
ráðherraábyrgðalaganna um brot á góðri ráðsmennsku hefur sætt gagnrýni 
fyrir að vera afar óljóst og þar af leiðandi hæpinn grundvöllur refsingar.27 Á 
Alþingi hefur ekki verið vilji til þess hingað til að setja í lög ákvæði um að 
það varði ráðherra ábyrgð ef hann sinnir ekki upplýsingaskyldu sinni 
gagnvart þinginu. Um þetta hafa verið flutt frumvörp á Alþingi en þau hafa 
ekki hlotið brautargengi.28  

Í dönskum lögum um ráðherraábyrgð,29 segir berum orðum að það sé 
refsivert ef ráðherra gefur þinginu rangar eða villandi upplýsingar eða heldur 
leyndum upplýsingum fyrir þinginu er það fjallar um mál, sbr. 2. mgr. 5. gr. 

                                                 
26  Stjórnskipun Íslands, bls. 272, Stjórnskipunarréttur, bls. 266. 
27  Sjá Róbert Spanó: „Stjórnarskráin og refsiábyrgð (síðari hluti) – meginreglan um skýrleika 

refsiheimilda“. Tímarit lögfræðinga, 1. hefti, 55. árg., 2005, og Starfsskilyrði stjórnvalda, 
skýrsla nefndar um starfsskilyrði stjórnvalda, eftirlit með starfsemi þeirra og viðurlög við 
réttarbrotum í stjórnsýslu, Reykjavík, 1999, bls. 140. 

28  Sjá t.d. frumvarp til laga sem flutt var á 116. löggjafarþingi árið 1991-2, 342. mál. 
Frumvarpið var um breytingu á lögum nr. 4. frá 19. febrúar 1963 um ráðherrábyrgð og 
flutningsmaður Páll Pétursson. Þar var gert ráð fyrir að við 10. gr. ráðherraábyrgðalaganna 
bættist nýr liður, c-liður er orðaðist svo: „c. ef hann gefur Alþingi rangar eða villandi 
upplýsingar eða við meðferð máls á Alþingi leynir upplýsingum er hafa verulega þýðingu.“ 
Í greinargerð með frumvarpinu er breytingin rökstudd með vísan til þess að vegna skorts á 
slíku ákvæði hafi ráðherrar ekki nauðsynlegt aðhald og geti freistast til að gefa Alþingi 
rangar eða villandi upplýsingar eða leyna það mikilvægum upplýsingum. Þetta geti leitt til 
óvandaðrar meðferðar og orsakað fullkominn trúnaðarbrest Alþingis og ráðherra. Vakin 
er athygli á dönsku ákvæði um sama efni til rökstuðnings breytingunni. Málið fékk ekki 
framgang á Alþingi en fleiri mál af sama toga hafa verið flutt um þetta efni án þess að hafa 
hlotið samþykki. 

29  Lov om ministres ansvarlighed nr. 117 frá 15. apríl 1964. 
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dönsku laganna. Í norskum lögum um ráðherraábyrgð30 er kveðið á um að 
það geti varðað ráðherra refsiábyrgð ef hann gefur rangar eða villandi 
upplýsingar eða lætur hjá líða að gefa upplýsingar sem hann veit eða má vita 
að hafa þýðingu fyrir tiltekið mál. Norska ákvæðið á reyndar við um meðferð 
máls í ríkisstjórn en það er einnig talið eiga við um meðferð máls í þinginu, 
enda er upplýsingum sem fram koma í ríkisstjórn oft á tíðum miðlað til 
þingsins.31  

Vissulega er það svo að beiðni þingmanna um upplýsingar frá ráðherra er 
oft liður í pólitísku spili og því hefur stundum verið haldið fram að skoða 
beri skyldu ráðherra til að svara í því ljósi.32 Á móti kemur að jafnframt því 
að ráðherrar taki þátt í pólitískri umræðu og þrátt fyrir að fyrirspurnir til 
þeirra séu oft settar fram í því ljósi þá eru upplýsingar þeirra til þingsins 
einnig nauðsynlegur grundvöllur þess að þingið geti sinnt sínu lýðræðislega 
eftirlitshlutverki með framkvæmdarvaldinu.33 Auk þess stafar stór hluti þeirra 
mála, sem þingið meðhöndlar í störfum sínum, frá ríkisstjórninni og ljóst að 
það er erfiðleikum bundið fyrir löggjafarvaldið að fjalla um og afgreiða slík 
mál án þess að upplýsingaskylda ráðherra sé tryggð. Þrátt fyrir að þingmenn 
eigi þess kost að fá upplýsingar um mál, sem til meðferðar eru í þinginu frá 
öðrum aðilum, einstaklingum, stofnunum eða fjölmiðlum, þá er ríkisstjórnin 
sjálf þó mikilvægasta heimildin. Án fullnægjandi upplýsinga þaðan er 
vandkvæðum bundið fyrir þingið að sinna eftirlitshlutverki sínu.34  

Grundvöllur upplýsingaskyldu ráðherra, afmörkun þessarar skyldu og 
heimildir til undantekninga þar á er frekar óljós í íslenskri stjórnskipan, enda 
hefur það löngum verið deiluefni á Alþingi hversu langt þessi skylda nær og 
eftir atvikum hvaða upplýsingar það eru sem ráðherra er heimilt eða skylt að 
undanskilja slíkri skyldu. Á síðustu árum hafa komið upp nokkur slík tilvik 
og niðurstaða þeirra hefur leitt í ljós að nokkuð skortir á að skýrt sé hversu 
langt þessi skylda nær og hver réttur þingmanna er í þessum efnum.35 Í 
                                                 
30  Lov om straff for handlinger som påtales ved riksrett (ansvarlighetsloven) nr. 1 frá 2. maí 

1932. 
31  Per Helset og Björn Stordrange: Norsk statsforfatningsret; Osló, 1998, bls. 292. Í Eivind 

Smith: Regjeringens opplysningsplikt overfor Stortinget, Osló, 1997, bls. 58. 
32  Ministeransvar, bls. 365 – 366. 
33  Ministeransvar, bls. 360-361.  
34  Regjeringens opplysningsplikt overfor Stortinget, bls. 13 – 14. 
35  Sjá t.d. vefútgáfu Alþingistíðinda, umræður um rétt þingmanna til upplýsinga um málefni 

hlutafélaga í ríkiseigu, slóðir: http://www.althingi.is/dba-bin/bferil.pl?ltg=121&mnr=241 
(sótt á vefinn 17. ágúst 2005); http://www.althingi.is/altext/121/03/l20133314.sgml (sótt 
á vefinn 17. ágúst 2005); um skyldu ráðherra til að svara upplýsingum um söluverð 
ríkisjarða; http://www.althingi.is/dba-bin/bferil.pl?ltg=127&mnr=151 (sótt á vefinn 17. 
ágúst 2005).  
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skýrslu nefndar um starfsskilyrði stjórnvalda, sem lögð var fyrir Alþingi árið 
1999, er bent á að æskilegt sé að tekið verði til athugunar að setja nánari 
fyrirmæli í þingskapalög um upplýsingaskyldu ráðherra gagnvart þinginu. 
Mætti þar taka afstöðu til þess hvaða upplýsingar ráðherra væri heimilt að 
undanþiggja í svörum sínum og á grundvelli hvaða röksemda. Einnig er á 
það bent að ef til vill væri ástæða til að setja ákvæði í þingskapalög þess efnis 
að þingnefndum væri heimilt að taka við upplýsingum frá ráðherra sem 
þagnarskylda ríkir um og um þagnarskyldu þingmanna um slíkar upplýsingar. 
Í núgildandi lögum er slík heimild ekki til staðar, nema hvað varðar utanríkis-
málanefnd en skv. 24. gr. þingskapalaga eru nefndarmenn bundnir þagnar-
skyldu um þá vitneskju sem þeir fá í nefndinni ef formaður nefndarinnar eða 
ráðherra kveður svo á.36 

d. Er rannsóknarferlið Akkilesarhæll ráðherraábyrgðar? 
Af umfjölluninni hér að framan má vera ljóst að það er ekki einhlítt hvern 
eða hverja þingið velur til þess að framkvæma rannsókn á embættisfærslu 
ráðherra eða undirmanna þeirra. Eins og áður segir hefur lítið reynt á þetta 
hlutverk þingsins hér á landi en einsýnt er að slík mál kunna að koma hér 
upp í framtíðinni sem kalla á að þessu hlutverki sé sinnt. En óneitanlega 
vaknar sú spurning hvort heimildir þær sem þingið hefur samkvæmt stjórnar-
skrá og lögum séu viðunandi. Þau mál sem komið hafa upp í Danmörku á 
umliðnum áratugum og umræðan í kjölfar þeirra hafa leitt í ljós ágalla á 
slíkum ákvæðum í dönskum lögum, sem m.a. leiddi til breytinga og nýrrar 
lagasetningar um rannsóknarnefndir sem áður eru nefnd. En hvernig er 
staðan hér á landi? Væri Alþingi Íslendinga í stakk búið til að framkvæma 
ítarlega rannsókn á embættisfærslum ráðherra ef upp kæmu mál hér á landi er 
kölluðu á slíkt? Er ákvæði stjórnarskrárinnar fullnægjandi grundvöllur hlut-
lausrar rannsóknar sem væri yfir tortryggni hafin? 

Jens Peter Christensen fjallar í bók sinni Ministeransvar ítarlega um þann 
mikilvæga grundvöll ráðherraábyrgðar sem rannsóknarferlið er og dregur 
hann þá ályktun að í Danmörku sé rannsóknarferlið í raun Akkilesarhæll 
ráðherraábyrgðarinnar, en rétt er að vekja athygli á því að sú gagnrýni er sett 
fram áður en lögin frá 1999 um rannsóknarnefndir voru sett. Höfundur 
vekur í riti sínu athygli á því að slíkt kerfi þurfi að uppfylla ákveðnar kröfur 
eigi það að geta með réttu staðið undir þessu hlutverki sínu. Í fyrsta lagi þurfi 
að gæta þess við val á rannsóknaraðila að sjálfstæði hans og pólitískt hlutleysi 
sé tryggt og að hann búi yfir tryggum fræðilegum grunni til þess að takast á 

                                                 
36  Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 106-107. 
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við þau flóknu ferli sem kunna að koma til skoðunar við embættisfærslu 
ráðherra. Margt bendi til þess að dómarar séu best til þess fallnir að takast á 
við þetta hlutverk í ljósi þess að sjálfstæði þeirra er tryggt í stjórnarskrá, að 
þeir búi yfir mikilli lögfræðilegri þekkingu og hæfni auk þess sem þeir búi yfir 
mikilli þekkingu á málsmeðferðarreglum og sönnunarfærslu. Höfundur 
kemst hins vegar að þeirri niðurstöðu að þingnefndir, sem skipaðar eru þing-
mönnum sem þingið velur á grundvelli 51. gr. stjórnarskrárinnar dönsku, séu 
ekki vel til þessa hlutverks fallnar í ljósi þess að þeim tekst að jafnaði ekki að 
öðlast það sjálfstæði gagnvart pólitíska valdinu, sem nauðsynlegt er eigi þær 
að vera hafnar yfir tortryggni. Auk þess sé mikilvægt að málsmeðferðarreglur 
séu skýrar í þeim tilvikum sem reynir á ráðherraábyrgð og jafnvel geti 
skynsamlegt í slíkum tilvikum að láta málsmeðferð eiga sér stað fyrir luktum 
dyrum.37 Eins og áður greinir voru sett lög um rannsóknarnefndir í Dan-
mörku árið 1999 en í þeim er m.a. tekið tillit til þeirrar gagnrýni sem hér 
hefur verið rakin.  

Hvort sem ástæðan fyrir hinni fábrotnu framkvæmd á rannsóknarhlut-
verki þingsins hér á landi er almenn tregða þingsins til að sinna því hlutverki 
eða það að ákvæði þar um séu ófullkomin, er ljóst að þessu hlutverki hefur 
lítt verið sinnt. Þá eru hér á landi ekki til neinar reglur um skipan, heimildir 
og málsmeðferð rannsóknarnefnda á borð við þær sem settar voru í 
Danmörku árið 1999. Má því með sanni segja að verulega skorti á það að 
reglur um rannsóknarferlið hér á landi séu skýrar og viðunandi. 

IV. Samantekt og ályktun 

Ekki er ósennilegt að tregða þingsins til þess að rannsaka mál er upp koma 
um embættisfærslur ráðherra eða undirmanna þeirra kunni að valda nokkru 
um það hversu lítið hefur reynt á ráðherraábyrgð sem slíka hér á landi. Oft 
hefur sú skýring verið nefnd til sögunnar í stjórnmálaumræðunni að 
meirihlutaræðið sé mun meira hér á landi en t.d. í nágrannalöndunum og að 
þingið hér sé ekki jafn sjálfstætt gagnvart framkvæmdarvaldinu og víða 
annars staðar. Á Norðurlöndum er löng hefð fyrir minnihlutastjórnum sem 
hefur að mörgu leyti styrkt stöðu þinganna gagnvart framkvæmdarvaldinu en 
hér á landi höfum við langoftast búið við meirihlutastjórnir. Eflaust ræður 
slík stjórnmálaleg þróun í samskiptum þings og ríkisstjórnar miklu um þetta, 
en hún má ekki koma í veg fyrir að ráðherraábyrgðin virki í raun.  

                                                 
37  Ministeransvar, bls. 539 – 590 og 601 – 602. 
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Eigi þingið að geta sinnt eftirlits- og rannsóknarhlutverki sínu með 
framkvæmdarvaldinu er nauðsynlegt að endurskoða og eftir atvikum styrkja í 
sessi þau úrræði sem það hefur í þessu skyni. Ljóst er að 39. gr. stjórnar-
skrárinnar hefur ekki orðið vettvangur til þess að rannsaka einstök mál og 
framkvæmdin á sambærilegu ákvæði í Danmörku og gagnrýni í tengslum við 
einstök mál, sem þar hafa komið upp, bendir til þess að nauðsynlegt sé að 
endurskoða ákvæðið og taka skýra afstöðu til þess hvernig það eigi að virka í 
raun. Til greina gæti komið að rýmka ákvæðið þannig að það tæki ekki aðeins 
til þingmanna heldur einnig til sérfróðra manna utan þings eftir nánar 
afmarkaðri skilgreiningu þar um. Líklegt er að svipuð gagnrýni kæmi upp hér 
á landi og komið hefur fram í Danmörku, að tortryggni myndi gæta í garð 
nefndar sem væri skipuð þingmönnum og ótta um að niðurstöður hennar 
lituðust um of af flokkspólitískum viðhorfum. Þá er nauðsynlegt að settar 
verði í lög reglur um skipan, heimildir og starfsskilyrði rannsóknarnefnda á 
borð við þær reglur sem settar voru í Danmörku árið 1999.  

Í tengslum við þá endurskoðun, sem nú á sér stað á stjórnarskránni, er 
mikilvægt að fara almennt ofan í kjölinn á þeim reglum sem gilda um 
ráðherraábyrgð. Fram hefur komið gagnrýni á lögin um ráðherraábyrgð og 
m.a. hefur verið á það bent að þar skorti á skýrleika hinnar almennu 
verknaðarlýsingar í 10. gr. ráðherraábyrgðarlaga.38 Af framkvæmd í Dan-
mörku má auk þess ráða að rétt sé að endurskoða okkar reglur um þetta efni, 
ekki síst þær sem lúta að rannsóknar- og eftirlitshlutverki þingsins sem 
nauðsynlegum undanfara ráðherraábyrgðar. Það er ekki æskilegt að gera slíka 
endurskoðun í skugga máls sem upp kann að koma í framtíðinni, betur fer á 
því að hún eigi sér stað óháð raunverulegum átökum um tiltekið mál og 
umræðum þar um. Hætt er við að vandkvæði kunni að koma upp ef Alþingi 
stæði frammi fyrir stóru pólitísku hneykslismáli sem kallaði á ráðherraábyrgð, 
nema unnið verði að endurskoðun og styrkingu þeirra ákvæða laga og 
stjórnarskrár sem um þessi mál gilda.  

                                                 
38 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 140. Sjá einnig: „Stjórnarskráin og refsiábyrgð (síðari hluti) – 

meginreglan um skýrleika refsiheimilda“, bls. 63. 
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Miskabótakröfur í málum er varða 
réttarstöðu opinberra starfsmanna 

Einar Karl Hallvarðsson 

 

I. Inngangur 

Miskabætur eru þær sem ætlað er að jafna ófjárhagslegt tjón að lagaskilyrðum 
uppfylltum. Helsta heimild til greiðslu miskabóta er í 26. gr. skaðabótalaga nr. 
50/1993, en víðar í löggjöfinni er tekið fram að bæta megi tjón vegna miska. 
Hér er ekki til skoðunar 4. gr. skaðabótalaga um varanlegan miska heldur 
aðeins fyrrnefnda heimildin í þeim lögum. 

Það hefur verið drjúgur hluti stjórnsýsluréttar og vinnuréttar að rannsaka 
réttarstöðu opinberra starfsmanna eða ríkisstarfsmanna sérstaklega. Lög nr. 
70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins1 hafa þá meginþýðingu 
að því er varðar þá síðarnefndu og allflóknar reglur um frávikningu þeirra og 
aðrar íþyngjandi ákvarðanir. Dómsmál sem steyta á réttarstöðu opinberra 
starfsmanna í ýmsu tilliti innihalda eftir atvikum kröfu starfsmanns um 
miskabætur. Þar eru ekki þau ein sem varða frávikningu starfsmanna heldur 
einnig þau deilumál er rísa út af öðrum ágreiningi milli aðila vinnusambands-
ins, t.d. vegna áminningar eða jafnvel launakrafna. 

Spyrja má hvort þetta tvennt eigi einhverja samleið, þ.e. miskabótakröfur 
og álitaefni sem snerta kröfur opinberra starfsmanna á hendur vinnu-
veitendum sínum, einkum vegna frávikningar. Almennt er um óskyld réttar-
úrræði að tefla – a.m.k. fræðilega. Staðreyndin er hins vegar sú að í mörgum 
málum af þessum toga hafa risið kröfur til miskabóta. Það fer svo eftir 
atvikum hvort á þær er fallist, en lagaheimildin er fyrir hendi. Þetta er það 
sem réttlætir að skrifa ritgerð um efnið því þessi atvik eru oft ekki greind 
með umfangsmikilli útlistun í dómum. Þar við bætist að þótt niðurstaða 
dóms sé á þá lund að frávikning opinbers starfsmanns hafi verið ólögmæt 
eða áminning felld úr gildi er kálið ekki sopið – það eitt skilar viðkomandi 

                                                 
1  Stundum nefnd starfsmannalög hér eftir. 
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ekki miskabótum. Hér er þá ætlunin að líta á þessa íslensku dómaframkvæmd 
að einhverju marki. 

II. Miski og miskabætur almennt – réttarheimildir 

Með skaðabótalögum nr. 50/1993 var lögfest almennt ákvæði í 26. gr. þeirra 
um miskabætur. Sagði þá um skilyrði miskabóta að sá sem ábyrgð bæri á 
ólögmætri meingerð gegn frelsi, friði, æru eða persónu annars manns skyldi 
greiða þeim sem misgert er við miskabætur. Með 13. gr. laga nr. 37/1999 um 
breytingu á skaðabótalögum var ákvæðið fært í svofellt horf: 
 

Heimilt er að láta þann sem: 
a. af ásetningi eða stórfelldu gáleysi veldur líkamstjóni eða 
b. ábyrgð ber á ólögmætri meingerð gegn frelsi, friði, æru eða 

persónu annars manns 
greiða miskabætur til þess sem misgert var við. Þeim sem af ásetningi 
eða stórfelldu gáleysi veldur dauða annars manns má gera að greiða 
maka, börnum eða foreldrum miskabætur. 

 
Ákvæði b liðar greinarinnar var óbreytt frá áðurgildandi ákvæði 26. gr. að 

því undanskildu að um heimild er að ræða en ekki skyldu.2 
Hinn almenna heimild 26. gr. skaðabótalaga til að dæma miskabætur 

vegna ólögmætrar meingerðar gegn frelsi, persónu, friði eða æru leysti af 
hólmi ákvæði 264. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Í greinargerð sem 
fylgdi frumvarpi til skaðabótalaga koma fram nokkur atriði sem vert er að 
nefna í þessari könnun.3  

Meginbreytingin var sú að nægilegt var að meingerð væri ólögmæt en ekki 
refsiverð eins og eftir tilvitnuðu ákvæði í hegningarlögum, þótt ekki sé unnt 
að skýra dómaframkvæmd um eldri heimildina svo að hún hafi takmarkast 
við refsinæmi.  

Í athugasemdum við 26. gr. frumvarps til skaðabótalaga var tekið fram að 
í skilyrði greinarinnar um ólögmæta meingerð fælist að um saknæma hegðun 
væri að ræða. Gáleysi myndi þó þurfa að vera verulegt til þess að tjónsatvik 
yrði talið ólögmæt meingerð. Myndi hugtakið t.d. ekki taka til smávægilegra 
hrekkja eða stríðni. Einsýnt er af dómum að ef ákvörðun um uppsögn eða 
                                                 
2  Sjá greinargerð með frumvarpi sem varð að lögum nr. 37/1999, athugasemdir við 13. gr. 

Alþt. 1998-1999, þskj. nr. 199, bls. 1300. 
3  Sjá greinargerð með frumvarpi sem varð að lögum nr. 50/1993, Alþt. 1992-1993, þskj. nr. 

596, bls. 3628 og 3668-3669. 
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áminningu er lögmæt kemur ekki til greiðslu miskabóta vegna sömu stjórn-
valdsákvörðunar. Á hinn bóginn veit niðurstaða um ólögmæta frávikningu 
eða ólögmæta og ógilda uppsögn ekki á það að skilyrði miskabóta séu fyrir 
hendi. Dómaframkvæmd leiðir þetta hiklaust í ljós og kemur hún heim og 
saman við skýringargögn.  

Hvað snertir miskabætur í þeim málaflokkum sem hér eru til skoðunar 
má líta sérstaklega til þeirra ummæla í lögskýringargögnum að auk bóta fyrir 
ófjárhagslegt tjón eftir 26. gr. yrði áfram unnt samkvæmt almennum skaða-
bótareglum að dæma bætur fyrir fjártjón af slíkum réttarbrotum. Nokkra þá 
dóma sem rannsakaðir verða má hugsanlega túlka svo að miskabætur séu þar 
ekki dæmdar sökum þess hvernig bætur fyrir fjártjón eru þar ákvarðaðar. 
A.m.k. má leiða að því líkur að skilin þarna á milli séu óglögg, en þó víkjast 
dómstólar ekki undan því að taka af skarið um hvort miski er sérstaklega 
dæmdur eður ei. 

Loks er þess að geta að í skýringargögnum þessum var áréttað að skylda 
til greiðslu miskabóta getur stofnast gagnvart þeim sem ábyrgð ber á ólög-
mætri meingerð eftir reglunni um vinnuveitendaábyrgð. Ekki sé nauðsynlegt 
að viðkomandi sé sjálfur sekur um meingerðina. Þetta hefur augljóslega 
þýðingu þegar um frávikningu starfsmanns er að ræða þar sem æðri stjórn-
völd geta átt aðild að máli vegna athafna forstöðumanna ríkisstofnana. 

Um heimildina til greiðslu miskabóta vakti athygli á sínum tíma dómur 
Héraðsdóms Reykjavíkur frá 31. október 1995.4 Voru atvik í stuttu máli þau að 
forstöðumanni Bifreiðaprófa ríkisins var veitt lausn frá störfum um stundar-
sakir. Ástæður lausnar voru grunsemdir um að hann hefði hlutast til um að 
gefin væru út ökuskírteini á fölskum forsendum. Var málið sent til opinberrar 
rannsóknar. Stefnandinn taldi sig hafa legið undir röngum sakargiftum í fjóra 
og hálfan mánuð og að brottvikning hans hefði verið ólögmæt. Rannsóknin 
leiddi ekki til ákæru og fékk stefnandi laun sín greidd að fullu vegna þess tíma 
sem hann sætti lausn um stundarsakir. Í dómi héraðsdóms voru atvik þau 
sem urðu til frávikningar ekki talin stórvægileg og raunar rakin til gáleysis 
mannsins. Taldi dómurinn að 3. mgr. 7. gr. laga nr. 38/1954, hvar undan-
farandi áminning var ekki skilyrði lausnar um stundarsakir, hefði ekki verið 
lögmætur grundvöllur brottvikningar. Hins vegar hefði verið forsenda til að 
veita honum lausn um stundarsakir á grundvelli 2. mgr. 7. gr. að undan-
genginni áminningu. Þá hefði hann átt rétt á að tala máli sínu áður en 
ákvörðun var tekin, sbr. 1. mgr. 11. gr. laganna. Þeim skilyrðum hefði ekki 
verið fylgt og ennfremur þótti á stefnanda brotið að því er varðaði þann tíma 

                                                 
4  Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur 31. október 1995 í málinu nr. E-8711/1993. 
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sem afgreiðsla málsins tók eftir að rannsókn lauk, sbr. 2. mgr. 8. gr. laganna. Í 
dómi héraðsdóms sagði síðan: „Af þessum sökum þykir rétt með vísan til megin-
reglna starfsmannalaga nr. 38/1954 og 264. gr. laga nr. 19/1940, sem þá var í gildi, 
að stefndu greiði stefnanda miskabætur vegna röskunar, óþæginda og álitshnekkis, en 
jafnframt skal haft í huga að hann átt þar nokkra sök á sjálfur.“ 

Þessum dómi var ekki áfrýjað til Hæstaréttar en ástæða er til að nefna 
hann hér sökum þess hvernig dómurinn telur meginreglu starfsmannalaganna 
eldri standa til greiðslu miskabóta, ásamt 264. gr. almennra hegningarlaga. 
Lagarök þessa efnis sjást ekki í þeim dómum Hæstaréttar sem reifaðir verða. 
Þá tekur dómurinn sérstaklega afstöðu til þess hvaða efnisatriði ættu sérstak-
lega við, þ.e. röskun, óþægindi og álitshnekkir. 

Til að varpa nokkru ljósi á skilyrði miskabóta almennt skulu nefndir tveir 
dómar sem ekki tengjast opinberum starfsmönnum með þeim hætti sem hér 
er til athugunar. Í fyrra tilvikinu var talið brotið gegn ákvæði 1. mgr. 71. gr. 
stjórnarskrár um friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu og 8. gr. samnings 
um verndun mannréttinda og mannfrelsis, sbr. lög nr. 62/1994 um 
mannréttindasáttmála Evrópu. Voru tildrögin þau að tveir starfsmenn félags-
málanefndar í sveitarfélagi fóru inn á heimili og tóku þaðan barn frá 
sambúðarfólki sem var sonur karlsins, en sú aðgerð var talin ónauðsynleg 
samkvæmt 24. gr. barnaverndarlaga. Aðgerðirnar þóttu fela í sér röskun á 
friði heimils sambúðarfólksins og til þess fallnar að valda þeim álitshnekki og 
andlegri áþján (hrd. 2000, bls. 3440). Í hinu tilvikinu voru nemanda við 
Háskóla Íslands dæmdar miskabætur þar sem brotið hefði verið gegn rétti 
hennar sem fatlaðs nemanda við skólann, en hún var blind. Var talið að í því 
hefði falist ólögmæt meingerð gegn persónu hennar og frelsi til menntunar 
(hrd. 1999, bls. 390). 

Þótt til þessara dóma sé nánast vísað af handahófi eru þeir merkir og 
nýlegir. Í báðum tilvikum er tekið mið af grundvallarréttindum manna. Þeir 
sýna einnig hversu mikið svigrúm er til ákvörðunar miskabóta og það ber að 
hafa í huga þegar þetta efni er tengt einhverju sérstöku sviði á borð við 
réttarstöðu opinberra starfsmanna. 

III. Á hvaða lagaskilyrði miskabóta reynir sérstaklega 

Eins og fyrr segir er það heimildin í 26. gr. skaðabótalaga sem til úrlausnar er 
alla jafna og vert er að líta einnig á sérákvæði 28. gr. laga nr. 96/2000 um 
jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Frelsi, friður, æra eða persóna 
manna eru þeir hagsmunir sem 26. gr. verndar gegn meingerðum. Rök-
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stuðningur sem oftast kemur fram í málum sem hér er til skoðunar er á þá 
lund að starfsheiður eða álit hafi beðið hnekki og því er æra eða persóna 
manna þau efnisatriði sem oftast reynir á. Áþján eða sársauka er einnig lýst 
og allrahanda orð og orðasambönd eru notuð sem merkja atriði áþekk þeim 
sem nefnd eru í lagagreininni. 

Ákvæði 28. gr. laga nr. 96/2000 nefnir bara miska sem dæma megi auk 
bóta fyrir fjártjón ef því er að skipta. Í eldri lögum um sama efni var heimild 
til að dæma auk bóta fyrir fjártjón ef því er að skipta, fégjald fyrir hneisu, 
óþægindi og röskun á stöðu og högum. 

Í þeim málum sem reifuð verða hér á eftir eru kröfur til greiðslu miska-
bóta rökstuddar með ýmsum hætti – oftar en ekki er í raun vísað til allra 
efnisatriða í 26. gr. skaðabótalaga. Æra manna og starfsheiður, álitshnekkir, 
hneisa eða persónulegar þjáningar koma þó oftast við sögu. Á þessum 
atriðum er oft nokkur munur, en e.t.v. mætti skilja á milli þess hvenær fólk 
telur réttarbrotið hafa bitnað á andlegri líðan sinni eða einnig valdið ærumissi 
eða álitshnekki í augum annarra almennt eða á vinnumarkaði. Allt eru þetta 
matskennd atriði sem mætti sanna með viðeigandi sönnunarfærslu, t.d. vott-
orði, vitnisburði eða jafnvel matsgerð. Þessi atriði geta einnig horft þannig 
við dómstólum að almennt séð megi telja meingerð til þess fallna að valda 
miska á þann hátt sem lýst er í 26. gr. Meginskilyrði miskabóta og það sem 
hin lögfræðilega aðferð nálgar best er hins vegar þetta sérstaka saknæmisstig; 
hvenær er jafnframt um ólögmæta meingerð að ræða. Hvort dómstólar veita 
fullnægjandi svör við því má þá hafa í huga hér á eftir. 

IV. Íslensk dómaframkvæmd 

Í þessari umfjöllun verða nefndir nokkrir íslenskir dómar sem varða opinbera 
starfsmenn – þá ríkisstarfsmenn eða starfsmenn sveitarfélaga. Áður en 
málum er varða opinbera starfsmenn er skipað í sérstakan flokk verður að 
afmarka hugtakið opinber starfsmaður. Ekki er unnt að taka alfarið mið af 
lögum nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra starfsmanna og þeirri 
meginskilgreiningu sem kemur fram í 1. gr. þeirra þar sem vissir opinberir 
starfsmenn eru undanskildir efnissviði þeirra laga og öðrum bætt þar við að 
heita má. Gildir það sama og fyrr að hugtakið opinber starfsmaður er 
nokkuð óákveðið.5 Til einföldunar er nægjanlegt að ganga út frá því að 
aðallega sé átt við starfsmenn ríkis og sveitarfélaga og stofnana þeirra. 

                                                 
5  Sjá Ólafur Jóhannesson, 1974, bls. 98 og áfram. 
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Skilgreining á hugtakinu ríkisstarfsmaður er þrengra og nær til þeirra sem 
falla undir lög nr. 70/1996 en hafa verður í huga að þau lög ná til fleiri í 
þjónustu ríkisins en fyrr þar sem aðeins hluti starfsmanna ríkisins féll undir 
eldri lög nr. 38/1954.6  

Ákvæði laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins hafa 
í mörgum tilvikum verið fyrirmynd að reglum sem sveitarfélög hafa sett um 
réttindi og skyldur starfsmanna sinna. Efni vinnusambandsins getur þó samt 
verið af eðlisólíkum toga – ríkisstarfsmenn bera sérstakar skyldur samkvæmt 
settum lögum en í mörgum tilvikum gilda sömu efnisreglur um starfsmenn 
sveitarfélaga, en þá á grundvelli þessara sérstöku reglna sveitarfélaga. Undan-
tekningarnar koma svo úr öllum áttum – kennarar og skólastjórnendur 
grunnskóla falla undir sérstök lög um réttindi og skyldur7 og starfsmaður á 
almennum vinnumarkaði kann að hafa ritað undir ráðningarsamning þar sem 
efni laga um réttindi og skyldur ríkisstarfsmanna er hluti af einkaréttarlegum 
samningi.8 Enn má nefna það sem opinberir starfsmenn ættu sameiginlegt 
með því að ákvarðanir um réttindi þeirra og skyldur eru í mörgum tilvikum 
teknar af stöðuveitanda sem bundinn er af ákvæðum stjórnsýslulaga nr. 
37/1993, þótt ekki teljist allar ákvarðanir sem á getur reynt til stjórnvalds-
ákvarðana. Ríkisstarfsmönnum sérstaklega mætti svo skipa í hópa, bæði eftir 
því hvort um embættismenn er að ræða, eftir virðingarstiga – t.d. þá æðstu 
sem falla undir kjaradóm – eða eðli starfa, ábyrgð eða menntun, ekki síst 
þeirra sem hafa tiltekna sérmenntun sem nauðsynleg er til rækslu starfans.  

Til að týnast ekki í skilgreiningum, en halda þræðinum í þessari umfjöllun, 
er gengið út frá einföldustu skilgreiningu á hugtakinu opinber starfsmaður og 
það verður að telja nægjanlegt enda er ætlunin að varpa ljósi á hvort æru-
vernd þeirra er ríkari ef svo má segja. Að setja opinbera starfsmenn í einn 
heildarflokk mætti réttlæta með því að viðkomandi vinnur störf í opinbera 
þágu og vammleysi þeirra er áréttað með almennum hegningarlögum, sbr. 
ákvæði XIV. kafla þeirra. Að líkindum hæfir skilgreining af þeim vettvangi 
betur efninu hér að sumu leyti samanborið við þá sem setja má saman frá 
sjónarhóli vinnuréttar eða stjórnsýsluréttar. Kemur þar til að venjulega hefur 
niðurstaðan orðið sú að hugtakið opinber starfsmaður sé afstætt og að skýra 
verði það eftir því hvar það kemur fyrir í lagatexta hverju sinni.9 Hefur verið 

                                                 
6  Sjá um það hrd. 1990, bls. 452 og 1995, bls. 274. Sjá einnig frumvarp til laga um réttindi og 

skyldur starfsmanna ríkisins, Alþt. 1995-1996, þskj. nr. 650, sjá m.a. bls. 3143. 
7  Lög nr. 72/1996. 
8  Um það síðastnefnda má vísa til hrd. 1996, bls. 3169. 
9  Sjá Lára V. Júlíusdóttir: Stéttarfélög og vinnudeilur. Rvk. 1994, bls. 203. 
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gengið svo langt að telja hugtakið á undanhaldi innan stjórnsýslunnar.10 
Breytingar á ákvæðum almennra hegningarlaga með lögum nr. 54/2003 tóku 
nokkuð mið af þeirri skilgreiningu sem fram kom í dómi Hæstaréttar frá 
1992 (hrd. 1992, bls. 401) þar sem talið var að með hugtakinu væri einkum átt 
við „þá starfsmenn ríkis og sveitarfélaga, er fari með heimildir til ákvarðana, 
framkvæmdarvald eða fyrirsvar gagnvart almenningi eða einstökum þjóðfélagshópum og 
þurfi öðrum fremur að ganga fram fyrir skjöldu í þágu opinberra hagsmuna“.11 
Breytingin á ákvæðum almennra hegningarlaga var þó takmörkuð við 
merkingu hegningarlaga.12 Að starfa í opinbera þágu með öllum þeim 
réttindum og skyldum sem því fylgja, ábyrgð og orðstír – um það snýst málið 
til einhverrar aðgreiningar frá hinum almenna vinnumarkaði. 

Dómar þeir sem reifaðir verða hér fyrst varða starfsmenn sem falla í flokk 
opinberra starfsmanna hvað sem öðru líður. Hins vegar eru málsástæður til 
stuðnings miskabótakröfum sjaldnast innblásnar af þeim skilgreiningum sem 
að ofan greinir nema óbeint í besta falli. 

1. Opinberir starfsmenn 
Fyrst verða nefndir dómar þar sem starfsmissir er talinn ólögmætur, einkum 
vegna þess að brotið er gegn málsmeðferðarreglum sem óhjákvæmilegt var 
að fara eftir þegar um ávirðingar eða ásakanir gegn starfsmanni – brot gegn 
starfsskyldum – var að ræða. Í þeim tilvikum er mismunandi hvort dómurinn 
tekur afstöðu til þess jafnframt hvort þær voru ósannaðar eða jafnvel rangar 
með öllu. 

Hrd. 1999, bls. 802. Konunni E sem var forstöðumaður á vinnustofu 
fatlaðra var sagt upp störfum en hún hafði verið ráðin með gagnkvæmum 
þriggja mánaða uppsagnarfresti. Var hún ríkisstarfsmaður og féll undir lög 
nr. 70/1996. Hún höfðaði bótamál á hendur vinnuveitanda sínum og byggði 
á því að uppsögnin hefði verið ólögmæt. Krafðist hún bóta fyrir fjártjón og 
miska. Uppsögnin fór fram að undangenginni áminningu en verulegur vafi 
lék á um það hvort henni hefði verið kynnt að til stæði að áminna hana og 
hverjar ástæður hefðu legið til þess. Uppsögnin var meðal annars byggð á því 
að skort hefði á vilja hennar til samstarfs og að hún hafi neitað að hlýða 
fyrirmælum yfirboðara sinna og nauðsynlegu samstarfi. Var einnig byggt á 
því að ítrekaðar kvartanir hefðu borist vegna starfa hennar. Hafði E skilað 
greinargerð þar sem hún taldi óframkvæmanlegt að hrinda áformuðum 
                                                 
10  Sjá frumvarp til laga um breytingar á almennum hegningarlögum nr. 19 12. febrúar 1940 

(brot í opinberu starfi), Alþt. 2002-2003, þskj. nr. 390, bls. 1634-1637. 
11  Í dóminum er fjallað um hugtakið vegna refsiverndar opinberra starfsmanna. 
12  Sjá áðurnefnt frumvarp til breytinga á almennum hegningarlögum. 
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breytingum á starfsemi vinnustofunnar í framkvæmd. Yfirmaður hennar taldi 
að í þessu kæmi meðal annars fram neitun E við að hlýða fyrirmælum. Í 
meginatriðum var niðurstaða dómsins byggð á því að ekki hefði verið sýnt 
fram á að andmælaréttar hefði verið réttilega gætt í samræmi við fyrirmæli 21. 
gr. starfsmannalaga. Var talið að áminningin hefði ekki fullnægt 44. gr. 
laganna og ekki hefði verið rétt að segja E upp á grundvelli 43. gr. þeirra. 
Uppsögnin var talin ólögmæt og bótaskyld. Dómurinn hafnaði því einnig að 
með fyrrnefndri greinargerð E hefði hún brotið gegn hlýðniskyldu sem 
starfsmannalögin legðu henni á herðar. Þvert á móti hefði hún að geyma 
málefnalega gagnrýni til þeirra vandkvæða sem E sá því samfara að hrinda 
áformuðum breytingum í framkvæmd. Í raun hafi ekki verið úr því skorið 
hvort E myndi neita að hlýða fyrirmælum yfirboðara sinna. E voru dæmdar 
bætur umfram greiðslur sem hún naut í uppsagnarfresti og ákvörðun bóta-
fjárhæðar ítarlega rökstudd í dóminum einkum í ljósi þess hversu mikill 
missir það var að horfa á eftir starfi því sem hún hafði gegnt um langt árabil, 
en hún var 55 ára að aldri. Var talið að möguleikar hennar til að afla sér nýs 
starfs þar sem þekking hennar og kunnátta kæmi að notum væru litlir í 
heimahögum hennar. Málsbætur stöðuveitanda voru engar taldar með hlið-
sjón af því hvernig hann stóð að áminningu og uppsögn E. Í niðurlagi 
forsendna Hæstaréttar sagði síðan að ekki væru „efni til ákvörðunar 
miskabóta samhliða þessari niðurstöðu“. Í dómi héraðsdóms sem einnig taldi 
uppsögnina bótaskylda voru ekki talin lagaskilyrði fyrir því að dæma 
miskabætur. 

Í máli þessu var niðurstaðan á þá lund að ekki einvörðungu var 
uppsögnin ólögmæt sökum málsmeðferðar heldur var í veigamiklum atriðum 
hafnað þeim ávirðingum sem á E voru bornar. Miskabótakrafa E var rök-
studd með vísan til 26. gr. skaðabótalaga og því haldið fram að uppsögnin og 
uppsagnarástæðan hafi valdið henni verulegum ærumissi. Kröfunni var 
hafnað á þann hátt sem fyrr segir. 

Hrd. 2000, bls. 3757. Vagnstjóra hjá Strætisvögnum Reykjavíkur var sagt 
upp störfum með þriggja mánaða uppsagnarfresti, en um kjör hans fór eftir 
ákvæðum kjarasamnings Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar (SR) við 
Reykjavíkurborg og reglugerð um réttindi og skyldur starfsmanna Reykja-
víkurborgar. Hann var ekki talinn opinber starfsmaður í skilningi þágildandi 
sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986 en á hinn bóginn var talið að vinnuveitanda 
hans hefði borið að fara að reglum III. kafla stjórnsýslulaga nr. 37/1993 við 
ákvörðun um uppsögn. Hefði hún þurft að byggjast á málefnalegum 
sjónarmiðum. Fram kom að ástæða uppsagnarinnar hefði verið sú að hann 
hefði eitt sinn sleppt því að aka tæplega helming þeirrar leiðar, sem honum 
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bar að aka og hefði hann ekki svarað kalli varðstjóra sem reyndi að hafa 
samband við hann. Þá var þess getið að hann hefði fengið áminningu fyrir að 
virða ekki tímasetningar í akstri, auk þess sem hann hefði fengið tiltal vegna 
ýmissa atriða í starfi. Var starfsmaðurinn boðaður á fund en tilkynnti um 
veikindaforföll. Var honum ekki gefinn kostur á öðrum fundi, heldur sent 
uppsagnarbréf. Þannig var talið að brotið hefði verið gegn rannsóknarreglu 
10. gr. og andmælarétti 13. gr. stjórnsýslulaga og hefði uppsögnin því verið 
ólögmæt. Stöðuveitandi var talinn skaðabótaskyldur fyrir fjártjón vegna 
launamissis. Í dómi Hæstaréttar segir: „Við ákvörðun bóta ber að hafa í huga, að 
gagnáfrýjandi, sem var tæpra 54 ára gamall, hafði unnið í 15 ár hjá SVR og átti vegna 
menntunar sinnar og aldurs ekki margra kosta völ á vinnumarkaði. Með hliðsjón af því 
og hinu hvernig staðið var að uppsögn hans þykja bætur til hans eiga að vera 900.000 
krónur með dráttarvöxtum eins og krafist er frá þingfestingardegi í héraði. Ekki eru efni 
til ákvörðunar miskabóta samhliða þessari niðurstöðu.“ 

Þarna eru bætur fyrir fjártjón metnar með hliðsjón af því einnig hvernig 
staðið var að uppsögn hans, eins og það var orðað. Ávirðingar voru sem sagt 
fyrir hendi af hálfu vinnuveitanda, en ástæðan fyrir því að uppsögnin var 
ólögmæt og bótaskyld stafar í raun af því að lögboðinni málsmeðferð var 
ekki fylgt. Orðalag í forsendum dómsins sem vitnað var til sérstaklega getur 
bent til þess að bætur fyrir fjártjón eigi að nokkru að vega upp þá verndar-
hagsmuni sem miskabætur gera einnig. Er m.ö.o. hafnað að dæma miska-
bætur samhliða niðurstöðu málanna að öðru leyti, þ.e. um bætur fyrir 
fjártjón. Af þeim sökum hafi ekki verið efni til að dæma sérstaklega miska-
bætur að auki. Þótt sérstaklega sé tekið fram að starfsmaðurinn hafi ekki 
talist til opinberra starfsmanna í skilningi sveitarstjórnarlaga má allt að einu 
telja að réttarstaða hans hafi í raun haft öll þau einkenni. 

Hrd. 2000, bls. 2878. Kennara við framhaldsskóla voru dæmdar bætur 
sökum ólögmætrar uppsagnar en ástæður hennar voru þær að skólameistari 
taldi hana ekki hafa valdið starfi sínu. Kennarinn var ríkisstarfsmaður í 
skilningi laga nr. 70/1996. Hafði hann ekki verið áminntur í samræmi við 21. 
gr. laganna. Hæstiréttur taldi óhjákvæmilegt að líta svo á í ljósi þess, sem áður 
er sagt um 21. gr. laganna, að uppsögnin hefði átt rætur að rekja til ástæðna, 
sem þar eru greindar. Bar því að veita kennaranum skriflega áminningu 
samkvæmt skýru ákvæði 44. gr. laganna áður en til uppsagnar kæmi og gefa 
honum kost á að bæta ráð sitt. Var ekki fallist á þá vörn að ákvæðið ætti ekki 
við þegar um tímabundna ráðningarsamninga væri að ræða. Uppsögnin var 
talin ólögmæt og að hún leiddi til bótaskyldu. Voru kennaranum dæmdar 
hæfilegar bætur fyrir fjártjón. Miskabótakröfu að fjárhæð 500.000 kr. var 
hafnað. Reisti kennarinn þá kröfu sína á því að aðferð skólameistara við að 
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binda enda á ráðninguna hefði verið sérlega meiðandi og falið í sér meingerð 
gegn persónu hennar. Héraðsdómur sýknaði af öllum kröfum og hafnaði 
miskabótakröfu sérstaklega með því að ekki hefði verið sýnt fram á að aðferð 
skólameistara við að binda enda á ráðninguna hafi verið með þeim hætti að 
kennarinn ætti rétt á miskabótum. Forsendur Hæstaréttar voru á þá lund að 
ekki þætti í ljós leitt að fyrir hendi væru skilyrði 26. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993 
með áorðnum breytingum til að dæma stefnda til greiðslu miskabóta. 

Í þessu tilliti er rétt að líta til annars dóms sem kveðinn var upp af 
Hæstarétti um líkt leyti, en varðaði þó eldri heimild til greiðslu miskabóta í 
264. gr. almennra hegningarlaga. Málið tengist hins vegar starfslokum manns 
sem taldist ríkisstarfsmaður samkvæmt eldri lögum um réttindi þeirra og 
skyldur frá 1954.  

Hrd. 2000, bls. 617. Atvik voru þau að B kom úr launalausu leyfi frá starfi 
sínu sem flugumferðarstjóri. Vegna erfiðleika í einkalífi og undanfarandi 
lyfjanotkunar gat hann ekki sinnt starfi sínu er hann kom úr leyfinu. Í 
framhaldi af því gekkst hann undir sálfræði- og læknisrannsóknir. Geðlæknir 
ritaði Flugmálastjórn bréf þar sem hann taldi B ekki fullnægja heilbrigðis-
skilyrðum reglugerðar útgefnum af Flugmálastjórn. Flugumferðarstjóra-
skírteini B var afturkallað á þeim forsendum að hann hefði mætt tvívegis á 
vaktir þótt hann hefði verið óvinnufær samkvæmt læknisvottorði. Gilti 
afturköllunin að minnsta kosti meðan mál hans væri til meðferðar hjá ráðu-
neyti samgöngumála. Í kjölfar mótmæla sinna við aðgerðum voru B greidd 
laun en ekki var talið að krafa hans um afturköllun ákvörðunar Flugmála-
stjórnar um sviptingu réttinda hefði verið afgreidd efnislega. B byggði 
bótakröfu sína á hendur íslenska ríkinu á því að hann hefði orðið af 
tryggingagreiðslum sem hann hefði átt rétt til og krafðist einnig miskabóta. 
Hæstiréttur taldi að Flugmálastjórn og ráðuneytinu hefði borið að upplýsa B 
um niðurstöður þeirra sérfræðinga sem rannsökuðu heilbrigði hans að 
frumkvæði Flugmálastjórnar. Var talið að niðurstöður þessar hefðu getað 
varðað mikilvæga hagsmuni B og að athafnaleysi Flugmálastjórnar og 
ráðuneytis teldist saknæmt og bakaði bótaskyldu. B voru dæmdar bætur sem 
samsvöruðu þeim fjárhæðum skírteinistryggingar sem hann hefði átt rétt til 
og svonefndrar hóptryggingar. Málsástæðum íslenska ríkisins byggðum á 
tómlæti var hafnað, meðal annars sökum þess að B átti við andlega vanheilsu 
að stríða á þessum tíma. Um miskabótakröfu B sagði í dómi Hæstaréttar:  

 
Loks krefst gagnáfrýjandi miskabóta sem hann telur sig eiga rétt á til þess að 
fá bætta með peningum þá ómannúðlegu meðferð, sem hann telur sig hafa 
hlotið, þar sem sjálfstraust hans hafi verið brotið niður og honum ekki 
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leiðbeint um sjúkdóm sinn heldur hafi hann verið leyndur mikilvægum 
upplýsingum, sem gert hefðu honum lífið léttara. Ekki verður talið að 
skilyrðum 1. mgr. 264. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, sem í gildi var 
á þeim tíma sem hér skiptir máli, til að dæma miskabætur sé fullnægt í málinu 
og ber því að hafna þessum kröfulið. 
 
Miðað við forsendur Hæstaréttar í málinu fyrir bótaskyldu vegna fjártjóns 

og hvaða aðstæður og atvik stofnuðu til hennar má staldra við það af hverju 
miskabótakröfu var hafnað. Forsendur dómsins fyrir því hvers eðlis réttar-
brotin voru gegn B benda til þess að skýringar á 264. gr. almennra hegningar-
laga samanborið við ákvæði 26. gr. skaðabótalaga ráði einhverju. Ekki skal 
það þó fullyrt og nefna má Héraðsdóm Reykjavíkur frá 23. maí 2005 í málinu nr. 
E-9175/2004 þar sem uppsögn ríkisstarfsmanns var talin ólögmæt og bóta-
skyld, en ástæður hennar voru þær að forstöðumaður taldi starfsmanninn 
óvinnufæran sökum veikinda. Miskabótakröfu var hafnað með því að í 
uppsögninni kæmu ekki fram fordómar gegn sjúkdómi stefnanda eða niður-
lægjandi afstaða gagnvart honum sem telja mætti til meingerðar samkvæmt 
26. gr. skaðabótalaga. 

Hrd. 18. mars 2004 í málinu nr. 275/2003. Læknirinn G starfaði sem 
prófessor í fræðigrein sinni við Háskóla Íslands og sem yfirlæknir á Land-
spítala – háskólasjúkrahúsi. Í málinu var dæmt um það sakarefni hvort 
niðurlagning á stöðu G við læknadeild Háskólans væri lögmæt. Taldi Hæsti-
réttur ekki unnt að fallast á að staðan hefði í raun verið lögð niður í skilningi 
34. gr. laga nr. 70/1996 sem tekur til atvika sem ekki varða starfsmanninn 
sjálfan. Var talið ljóst að ríkur vilji hafi verið til þess að víkja G frá starfi 
vegna ætlaðra ávirðinga hans. Í því tilviki hefði borið að gera það í samræmi 
við ákvæði VI. kafla laganna, sbr. 3. mgr. ákvæðis til bráðabirgða, svo að 
hann fengi notið þeirrar réttarverndar sem ríkisstarfsmönnum er þar tryggð. 
Ávirðingar sem um var að ræða áttu sér langa forsögu og voru alvarlegar. 
Hafði honum verið vikið um stundarsakir úr prófessorsstöðu sinni vegna 
ávirðinga og einnig sagt upp störfum yfirlæknis á spítalanum. Nefnd 
samkvæmt 27. gr. starfsmannalaga hafði komist að þeirri niðurstöðu að ekki 
hefði verið rétt að veita G lausn um stundarsakir úr prófessorsstöðunni og 
Hæstiréttur hafði í fyrri dómi talið uppsögn hans úr starfi yfirlæknis ógilda. 
Þær ávirðingar sem á G voru bornar voru alvarlegar. Var vísað til slakrar 
rannsóknarvirkni, hann hefði ekki sinnt kennslu sem skyldi, mæting á 
deildarfundi verið lítil og störfum á Sjúkrahúsi Reykjavíkur svo illa sinnt að 
búið væri að áminna hann af þeim sökum. Var talið að hann hefði ekki náð 
fullnægjandi árangri í starfi sem prófessor. Bótaskylda var lögð á Háskóla 
Íslands þar sem brotinn hefði verið réttur á G vegna þeirrar meðferðar er 
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staðan var lögð niður eins og fyrr segir. Bætur fyrir fjártjón voru ákveðnar 
með hliðsjón af þeim atriðum sem til skoðunar koma samkvæmt dóma-
framkvæmd. Þar á meðal var fallist á að eins og aðdraganda starfsloka hans 
hefði verið háttað og í ljósi þeirra ávirðinga sem á hann hefðu verið bornar 
kynni honum að reynast erfitt að nýta sérkunnáttu sína hér á landi að 
minnsta kosti, eins og það var orðað. Síðan sagði í dómi Hæstaréttar:  

 
„Með hliðsjón af því, hvernig aðaláfrýjandi stóð að því að koma [G] úr starfi 
andstætt ákvæðum laga nr. 70/1996 þykir hann ekki hafa sérstakar málsbætur, 
er áhrif hafi á bótafjárhæð. Þessar aðstæður leiða einnig til þess, að [G] verður 
talinn hafa orðið fyrir ólögmætri meingerð á æru sinni og persónu, svo að 
miskabótum varði samkvæmt 1. mgr. 26. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993, sbr. 
13. gr. laga nr. 37/1999.“  
 
Dæmdi Hæstiréttur bætur að álitum og hefði þá „verið tekið tillit til þess 

miska sem [G] mátti þola af hendi aðaláfrýjanda.“ 
Í dóminum er vísað til þeirra einstöku efnisatriða 26. gr. skaðabótalaga 

sem niðurstaðan um miskabætur var reist á. Um hafi verið að ræða ólögmæta 
meingerð, sem er meginskilyrði, og vísað til að hún hafi bitnað á æru og 
persónu. Hér virðist niðurstaðan um miska ekki aðeins varða starfsheiður 
mannsins í ljósi stöðu hans og sérkunnáttu heldur er það málsmeðferðin og 
brot á lögum nr. 70/1996 gagnvart honum sem réttlætir miskabætur. 

Á árinu 1995 féll dómur í Hæstarétti þar sem reyndi á sakarefni sem 
svipar til þess sem greinir að framan að því er varðar lögmæti frávikningar í 
formi niðurlagningar stöðu (hrd. 1995, bls. 1347). Staða yfirverkfræðings við 
Hafnamálastofnun var lögð niður. Var niðurstaða dómsins sú að honum 
voru dæmdar bætur þar sem staðan hefði í raun ekki verið lögð niður. Tókst 
stöðuveitanda ekki að sýna fram á að aðrar efnislegar forsendur en þær sem 
beint tengdust starfsmanninum hefðu ráðið því að staðan var lögð niður. 
Hér var því um að ræða efnislega rangar forsendur fyrir þeirri ákvörðun að 
víkja starfsmanninum frá, þ.e. forsendur sem ekki stóðust lög. Skilja verður 
dóm Hæstaréttar um ákvörðun bóta þannig að staðfest sé í sjálfu sér 
niðurstaða héraðsdóms að telja kröfu um miskabætur ekki hafa haft lagastoð. 
Í dóminum koma ekki fram lagarök starfsmannsins fyrir kröfunni en ætla 
verður að 264. gr. hefði komið til álita ef á hefði verið fallist að ákvörðunina 
hefði mátt telja röskun á stöðu og högum eins og haldið var fram. Það kann 
að skýra þennan mun að í dóminum er einungis komist að þeirri niðurstöðu 
að um rangan lagagrundvöll frávikningar sé að ræða og að með niður-
lagningunni hafi verið brotinn réttur á starfsmanninum. Frávikning á grund-
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velli ávirðinga sem uppi voru hefði átt að leiða til annarrar málsmeðferðar 
eftir atvikum, en ekki var tekin afstaða til þeirra. 

Í dómi Hæstaréttar frá árinu 2000 (hrd. 2000, bls. 383) var talið að manni 
sem gegndi stöðu lektors við heimspekideild Háskóla Íslands hefði verið sagt 
upp með ólögmætum hætti. Var einnig talið að á honum hefðu verið brotin 
ákvæði 12. og 13. gr. stjórnsýslulaga og 1. mgr. 11. gr. elsri starfsmannalaga  
við uppsögn. Háskólinn var dæmdur til að greiða lektornum fyrrverandi 
skaðabætur vegna fjártjóns en niðurstaða héraðsdóms um að sýkna af kröfu 
til miskabóta var staðfest. Sagði í héraðsdómi um þá kröfu að með hliðsjón 
af því sem rakið væri í dóminum þætti hann þó ekki hafa sýnt fram á að í 
stjórnvaldsákvörðunum starfsmanna Háskólans hefði falist ólögmæt mein-
gerð gegn frelsi, friði, æru eða persónu hans, sbr. 26. gr. skaðabótalaga. Skorti 
því lagaheimild til að dæma honum miskabætur. Í málinu réðist niðurstaða 
Hæstaréttar af því að ráðherra einn hefði getað veitt honum lausn frá starfi, 
þótt aðferð við ráðningu hans upphaflega hefði ekki verið rétt. Þá hefði verið 
brotinn á starfsmanninum réttur samkvæmt ákvæðum stjórnsýslulaga. 
Ástæða uppsagnar var sú stefna heimspekideildar að kennarar skyldu keppa 
um stöður eftir að þær hefðu verið auglýstar og að enginn gæti setið í stöðu 
nema hann hefði hlotið hæfnisdóm. Hafði maðurinn verið ráðinn ótíma-
bundið í stöðuna án þess að hafa hlotið hæfnisdóm, en dómnefndarálit lá 
fyrir um að hann væri ekki hæfur til að gegna stöðu dósents. Uppsögn hans 
úr starfi lektors kom hins vegar ekki til fyrr en þremur og hálfu ári síðar. Í 
málinu kom fram að gögn sem máli gátu skipt, doktorsritgerð og umsókn um 
norskan háskóla, hefðu ekki legið fyrir nefndinni. Niðurstaðan valt því einnig 
á reglum stjórnsýslulaga um meðalhóf og andmælarétt. Krafa mannsins til 
miskabóta á grundvelli 26. gr. skaðabótalaga var rökstudd með því að hin 
ólögmæta uppsögn og önnur meðferð hann hefði þurft að sæta af hálfu 
Háskóla Íslands hefði valdið honum sársauka og þjáningum og orðið honum 
til álitshnekkis. Einnig hafi hún orðið til þess að hann og eiginkona hans 
gætu ekki starfað í sama landi vildu þau bæði starfa við sitt fag. Á þessi rök 
var ekki fallist. 

Hrd. 2001, bls. 3416. Sveitarfélag sagði upp bæjarstjóra þess. Ekki var 
fallist á að uppsögnin hefði stofnað til frekari launagreiðslna en sem nam 
gagnkvæmum uppsagnarfresti þótt ráðningu hefði verið slitið fyrr en ætlað 
var. Um miskabótakröfu sagði svo:  

 
„Áfrýjandi gerir einnig kröfu til 500.000 króna miskabóta úr hendi stefnda. 
Enda þótt fallast megi á það með áfrýjanda að stefndi hafi gengið óþarflega 
hart fram með því að krefjast þess að áfrýjandi rýmdi skrifstofu sína fyrirvara-
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laust að kvöldlagi í framhaldi af samþykkt bæjarstjórnar um uppsögn 
ráðningarsamningsins eru ekki lagaskilyrði til að dæma áfrýjanda miskabætur. 
Verður stefndi því einnig sýknaður af miskabótakröfu áfrýjanda.“  
 
Hér er vissulega eitt dæmið þar sem miskabótakröfu er hafnað með 

nokkrum rökstuðningi. Vinnuveitandinn var talinn hafa gengið óþarflega hart 
fram eins og í dóminum sagði og einhverja þýðingu hafa þessi ummæli – 
framgangan er a.m.k. ekki réttlætt sérstaklega með stoð í skilmálum vinnu-
sambandsins eða réttarreglum. Freistandi væri að velta því upp hvort þessi 
rökstuðningur sýni þá meingerð sem telst réttu megin laganna sem stríðni. 

Um alvarlegri ávirðingar eða ásakanir sem leiða til brottvikningar eru til 
allmörg dæmi þar sem stöðumissir er engu að síður talinn óréttmætur. 
Miskabótakröfur í slíkum málum eru sérstakt skoðunarefni. 

Í dómi Hæstaréttar frá 2003 (hrd. 2003, bls. 1500) var leyst úr bótakröfum 
sem hafðar voru uppi af tollverði (H) sem vikið var úr embætti, en grunur 
hafði beinst að honum um að hafa tvisvar flutt áfengi inn ólöglega. Þegar 
grunur þessi kviknaði var H handtekinn og úrskurðaður í gæsluvarðhald í 
ársbyrjun 1997. Meðan hann sætti gæsluvarðhaldi var hann leystur frá 
störfum um stundarsakir og síðar að fullu í nóvember sama ár. Saksókn á 
hendur honum dróst en með dómi héraðsdóms í apríl 2001 var hann 
sýknaður af öllum ákæruatriðum. Dómi þeim var ekki áfrýjað. H höfðaði mál 
gegn ríkinu til heimtu skaðabóta vegna handtöku og gæsluvarðhalds, missis 
embættis og dráttar á málsmeðferð. Hvað snerti embættismissi taldi Hæsti-
réttur að lausn um stundarsakir hefði verið réttlætanleg án áminningar, sbr. 3. 
og 4. mgr. 26. gr. laga nr. 70/1996. Hins vegar hefðu ávirðingarnar ekki 
sannast og stöðuveitanda því ekki unnt að sýna fram á að lagaskilyrði hefðu 
verið til þess að víkja H úr embætti að fullu. Við ákvörðun bóta fyrir fjártjón 
sem hlaust af embættismissi var lagt til grundvallar að hann hefði að öllu 
óbreyttu mátt búast við því að halda embætti sínu þar til hann næði 
hámarksaldri samkvæmt 3. mgr. bráðabirgðaákvæðis starfsmannalaga, sbr. 
25. gr. þeirra. Sagði síðan að stöðumissir hans hafi verið til þess fallinn að 
sverta æru hans og gera honum erfitt fyrir um stöðuval og að til þess yrði að 
líta við ákvörðun bóta, sbr. 26. gr. skaðabótalaga, sbr. 13. gr. laga nr. 
37/1999. Brot á friði og æru mannsins var einnig metið til miskabóta vegna 
þess dráttar sem á rannsókninni varð og að því er best verður séð vegna 
ólögmæts gæsluvarðhalds einnig. Miskabæturnar í málinu voru því í raun af 
þrenns konar ástæðum, en þær sem dæmdar voru vegna embættismissis voru 
sérstaklega rökstuddar á þann hátt sem áður sagði. 



Miskabótakröfur 101 

 

Hrd. 2000, bls. 447. Í málinu var dæmt um starfslok manns sem starfað 
hafði sem húsvörður hjá Landsbanka Íslands í nær tuttugu ár. Var honum 
sagt upp störfum og ástæður gefnar þess efnis að hann hefði gefið upp 
rangar fjárhæðir varðandi launagreiðslur til starfsmanns sem vann við 
ræstingar hjá bankanum. Það hefði ekki verið í verkahring hans að mati 
yfirmanna. Talið var að uppsögn hans hefði átt að fara eftir sérreglum í 
kjarasamningi, sbr. lög nr. 34/1977 um kjarasamninga starfsmanna banka í 
eigu ríkisins. Hefði átt að segja honum upp með sex mánaða fyrirvara og gefa 
honum kost á að tala máli sínu áður en lokaákvörðun um uppsögn væri 
tekin, nema hann hefði brotið starfsreglur bankans í verulegu atriði. Talið var 
að röng upplýsingagjöf mannsins yrði ekki rakin til ásetnings um að blekkja í 
lögskiptum, heldur hefði verið um mistök að ræða. Þóttu mistök hans ekki 
réttlæta fyrirvaralausa uppsögn úr starfi og var þá jafnframt litið til langs 
starfsaldurs mannsins hjá bankanum og þess að hann hafði aldrei verið 
áminntur vegna starfa sinna. Þá var talið ósannað að gætt hefði verið 
andmælaréttar við uppsögn. Starfsmanninum fyrrverandi voru dæmdar bætur 
úr hendi bankans vegna ólögmætrar uppsagnar. Í dóminum er bæði tekin 
afstaða til þess að efnisleg skilyrði hefðu ekki verið til fyrirvaralausrar 
uppsagnar og að brotinn hefði verið á honum réttur til andmæla. Raunar var 
lagt til grundvallar að eldri lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins 
hefðu gilt með þeim undantekningum sem giltu sérstaklega um starfsmenn 
banka, jafnt öðrum lögum sem og ákvörðunum bankaráðanna settum með 
heimild í lögum. Í dóminum kemur fram að mál starfsmannsins var kært til 
lögreglu, en leiddi ekki til ákæru. Í dómi Hæstaréttar sagði svo um kröfu hans 
til miskabóta:  

 
Gagnáfrýjandi hefur auk kröfu fyrir fjárhagstjón uppi kröfu til miskabóta. 
Byggir hann á því að brottvikningin, ástæðan sem gefin var fyrir henni og 
eftirfarandi sakamálarannsókn, hafi valdið honum ærumissi. Meint brot 
gagnáfrýjanda var rannsakað af rannsóknarlögreglu ríkisins í kjölfar kæru 
Vátryggingafélags Íslands hf. á hendur honum án þess að það leiddi til ákæru. 
Ber aðaláfrýjandi ekki ábyrgð á þeim málarekstri. Þykja viðbrögð bankans við 
brotum gagnáfrýjanda á starfsreglum bankans ekki réttlæta sérstakar miska-
bætur.  
 
Eins og segir í dóminum var það tryggingafélag sem kærði atvikið til 

lögreglu en bankinn tók sérstaklega fram að kæran hefði ekki verið að hans 
tilhlutan. Þessir síðasttöldu dómar eru þó áhugaverðir til samanburðar enda 
metur stöðuveitandi brot starfsmanna sinna í báðum tilvikum mjög alvarleg. 
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Í fyrra tilvikinu voru sakir þó ósannaðar, en fremur talin mistök í þeim síðari 
sem ekki áttu að leiða til fyrirvaralausrar uppsagnar. 

Ljóst er að þótt ávirðingar sem leiða til frávikningar reynist ósannar eða 
rangar er krafa til miskabóta ekki í höfn þótt stöðumissir dæmist vera ólög-
mætur. Í hrd. 1962, bls. 900 voru hins vegar dæmdar miskabætur af þeim 
sökum og þar eru tilgreindar ástæður sem bæjarstjórn bar á bæjarstjóra með 
svofelldri ályktun:  

 
„Með því að sannað er, að bæjarstjóri Akraness, [D], hefur á eigin ábyrgð 
dregið bænum fé af uppbótargreiðslum til ellilífeyrisþega í elliheimili Akra-
ness, að upphæð samtals kr. 62.223.00, nýlega ákveðið fjárfestingu fyrir hönd 
bæjarins, að upphæð kr. 300.000.00, án samráðs við bæjarstjórn, vanrækt að 
framkvæma samþykktir bæjarráðs og tíðum stungið undir stól erindum til 
bæjarstjórnar, í stað þess að leggja þau fyrir bæjarráð til úrlausnar, þá 
samþykkir bæjarstjórn Akraness að segja honum upp bæjarstjórastarfinu frá 
og með 25. ágúst 1960 að telja.“ Í dómi Hæstaréttar sagði: „Sakargiftir á 
hendur gagnáfrýjanda í ályktun þessari eru móðgandi og meiðandi. Þær eru 
mun meinlegri fyrir þá sök, að þær voru fram bornar sem rökstuðningur fyrir 
því að víkja honum úr stöðu hans. Eigi hefur verið reynt í málinu að finna 
sakargiftunum stað né réttlæta þær. Að svo vöxnu máli ber að dæma aðal-
áfrýjanda samkvæmt 1. mgr. 264. gr. hegningarlaga nr. 19/1940 til að greiða 
gagnáfrýjanda miskabætur ....“ 
 
Hér reyndi á ávirðingar sem voru bersýnilega mjög alvarlegar og reyndust 

sérstaklega móðgandi og meiðandi við þær aðstæður að ekki var reynt að 
finna þeim stoð eða réttlæta þær þegar á reyndi í dómsmáli. Af eldri dómum 
sker hann sig nokkuð úr enda sýnist nokkuð mikið hafa þurft til að koma svo 
að miskabætur yrðu dæmdar og þeim oftar hafnað með því að ekki þættu 
vera skilyrði til þeirra á sama hátt og nýrri dómar sýna.13 

Í nokkrum dómum sem raktir hafa verið koma til úrlausnar rök fyrir 
miskabótum sem varða starfsheiður með einum eða öðrum hætti. Nokkra 
sérstöðu hefur rökstuðningur sem leyst var úr í dómi frá 1961 (hrd. 1961, bls. 
878) þar sem leikari við Þjóðleikhúsið byggði skaðabótakröfu sérstaklega á 
því að hann hefði ekki getað komið fram á leiksviði í heilt leikár, en leikari 
sem hefði leiklist að aðalstarfi væri mjög háður því að leikhúsgestir þekktu 
hann og persóna hans og leikframkoma greiptist inn í vitund þeirra er leikhús 
sæktu. Með þessari fjarveru sinni frá leiksviðinu taldi leikarinn sig hafa beðið 
tjón. Þessari röksemd var hafnað. 

                                                 
13  Sjá af eldri dómaframkvæmd hrd. 1972, bls. 920 og hrd. 1981, bls. 834. 
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2. Krafa til miskabóta í tengslum við annað en frávikningu opinberra 
starfsmanna 
Áminningar sem skylt er að veita ríkisstarfsmönnum þegar þeir hafa unnið til 
þess á grundvelli 21. gr. starfsmannalaga hafa orðið tilefni málaferla, en 
miskabótakröfur eru alls ekki alltaf með í för.14 Er hér átt við þegar sakar-
efnið er áminningin ein og sér en ekki sem undanfari starfsloka sem síðan 
verða tilefni málaferla. Nýlegur dómur kvað þó upp úr um rétt til miskabóta 
samhliða því sem ákvörðun um áminningu var felld úr gildi. Með dómi 
Hæstaréttar frá árinu 2004 (hrd. 18. mars 2004 í málinu nr. 371/2003) var felld 
úr gildi áminning sem veitt var lögreglumanni fyrir þær sakir að hafa mætt 
ölvaður til vinnu. Var tekist á um flókna sönnunaraðstöðu og sönnunarbyrði 
sem og lagaatriði vegna þess konar ávirðinga í umræddu tilviki, en meirihluti 
Hæstaréttar taldi yfirmenn lögreglumannsins ekki hafa aflað sér fullnægjandi 
sönnunar um ölvunarástand mannsins umrætt sinn. Efnisleg skilyrði reyndust 
því ekki hafa staðið til þess að veita honum áminningu á grundvelli 21. gr. 
starfsmannalaga. Ásamt því að staðfesta hinn áfrýjaða dóm þess efnis að fella 
hana úr gildi lét Hæstiréttur óraskaða standa ákvörðun hans um miskabætur 
með því að áminningin „var til þess fallin að skaða æru stefnda, sem starfað hafði 
sem lögreglumaður í 32 ár, auk þess sem hann var færður í annað starf, sem honum þótti 
áhugaminna“. Forsendur héraðsdóms voru á svipaða lund hvað snerti 
bótaskyldu vegna miska, en nefnt var sérstaklega að ásökun um ölvun í starfi 
með áminningunni væri „sérlega særandi og lítillækkandi“. Í dómi Héraðsdóms 
Reykjavíkur frá 17. janúar 2002 í málinu nr. E-4228/2001 var ekki talið að 
lagaskilyrði hefðu verið til að veita áminningu, en ástæður hennar voru þær 
að lögreglumaður hefði óhlýðnast fyrirmælum yfirmanns. Á hinn bóginn var 
sýknað af kröfu um miskabætur enda hefðu ekki komið fram rök fyrir því að 
í áminningunni fælist meingerð sem unnin hefði verið af ásetningi eða gáleysi 
gegn æru mannsins eða öðrum hagsmunum hans, sbr. 26. gr. skaðabótalaga. 

Verði niðurstaðan á þá lund að stjórnvaldsákvörðunin sem beinist að 
réttarstöðu starfsmannsins telst lögmæt verður sýknað af miskabótakröfu 
sem haldið er uppi af sömu rót. Vart þarf að taka þetta fram en rétt að slá 
þann varnagla að krafan sé þá ekki af öðrum atvikum sprottin sem dæmt er 
um samhliða, sbr. hrd. 2000, bls. 3252. Þar var sýknað af kröfu um ógildingu á 
áminningu sem talin var lögmæt bæði að formi og efni. Um kröfu til 

                                                 
14  Í hrd. 2000, bls. 712 var ekki haldið uppi kröfu um miskabætur. Þar var sýknað af kröfum 

um að áminning yrði felld úr gildi. Í hrd. 2000, bls. 2887 var áminning felld úr gildi, en 
miskabótakröfu var ekki haldið á lofti. 
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miskabóta kvað Hæstiréttur: „Miskabótakrafa áfrýjanda er leidd af kröfu hans 
um ógildingu áminningarinnar. Kemur sú krafa því ekki frekar til álita.“15 

Eins og nefnt var í upphafi geta kröfur til miskabóta komið til álita í ýmsu 
tilliti samhliða ágreiningi sem rís af vinnusambandinu þegar í hlut eiga 
opinberir starfsmenn. Að framan hafa verið raktir dómar sem langflestir 
varða frávikningu og nú síðast áminningar. Í dómi Hæstaréttar frá árinu 2003 
(hrd. 2003, bls. 4366) voru til úrlausnar kröfur starfsmanns sjúkrahúss sem 
rekið var af Reykjavíkurborg. Starfsmaðurinn sem var sjúkraliði hafði sætt 
áminningu sem félagsmálaráðuneytið hafði fellt úr gildi þar sem máls-
meðferðarreglum var ekki sinnt. Krafa um ógildingu hennar var því ekki til 
úrlausnar heldur kröfur um miska og vegna lögmannskostnaðar, auk máls-
kostnaðar vegna dómsmálsins sjálfs. Miskabótakrafan var höfð uppi vegna 
hinnar ólögmætu áminningar og vegna eftirfarandi framkomu af hálfu yfir-
manna, þar á meðal „ólögmætrar mismununar við úthlutun aukavakta“. 
Byggði sjúkraliðinn á 26. gr. skaðabótalaga og taldi að um ólögmæta mein-
gerð gegn persónu hennar hefði verið að ræða. Dómur héraðsdóms geymir 
mjög ítarlegar forsendur fyrir þeirri niðurstöðu sinni að dæma starfs-
manninum miskabætur. Umræddur starfsmaður hlýtur að teljast hafa fallið 
undir skilgreininguna opinber starfsmaður þótt ekki teldist hún ríkisstarfs-
maður á þeim tíma sem áminningin var veitt. Er um þessa réttarstöðu fjallað 
sérstaklega í dómi héraðsdóms, en hvað varðar forsendur fyrir miskabótum 
er við hæfi að taka orðrétt upp töluverðan hluta forsendna dómsins og sýnist 
þá ekki þurfa að reifa málsatvik nánar: 

 
„Við úrlausn þess hvort umrædd áminning og eftirfarandi mismunun 
varðandi skiptingu yfirvinnu teljist hafa verið meingerð gegn persónu hennar 
ber að líta til þess að umrædd áminning var ólögmæt bæði að efni og formi. 
Áminningin var þungbærari en ella þar sem stefnandi var trúnaðarmaður 
sjúkraliða og áminningin veitt í tengslum við væringar á vinnustaðnum, vegna 
fréttaflutnings um yfirvinnu hjúkrunarfræðinga, sem annar af þeim sem 
áminninguna veitti tengdist. Þá var í áminningunni vísað til fyrri munnlegra 
áminninga sem ekki hefur verið sýnt fram á í málinu að hafi verið veittar. 
Áminningin var þrátt fyrir augljósa ágalla á efni og formi ekki dregin til baka. 
Hún var loks felld úr gildi af félagsmálaráðuneytinu með úrskurði 3. maí 
2000, tæpum þremur árum eftir að hún var veitt. Það bætti ekki úr skák að 
stefnandi hefur enn ekki fengið uppreisn æru af hálfu yfirmanna sinna, hún 
hefur ekki verið beðin afsökunar og jafnvel í máli þessu er því enn haldið 
fram að áminningin hafi verið lögmæt að efni og formi.  

                                                 
15  Sjá einnig hrd. 2003, bls. 4597. 
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     Af hálfu stefnda var þó ekki látið þar við sitja heldur þykir upplýst í 
málinu að hjúkrunarfræðingar sem sáu um að velja starfsfólk á aukavaktir 
gengu nær algerlega framhjá stefnanda við útdeilingu aukavakta. Varð þetta til 
þess að stefnandi taldi sig tilneydda að taka að sér önnur verr launuð störf að 
Arnarholti, utan hennar fagsviðs, til að bæta sér tekjutapið. Þykir framan-
greind framkoma yfirmanna stefnanda gagnvart henni í heild sinni mjög 
niðrandi, til þess fallin að varpa rýrð á störf hennar, gera henni illmögulegt að 
njóta sín í vinnunni og óttast um starfsöryggi sitt. Kom þetta sérstaklega illa 
við stefnanda sem starfað hafði á Arnarholti í 11 ár og var trúnaðarmaður 
sjúkraliða á vinnustaðnum.  
     Umrædd framkoma yfirmanna stefnanda gagnvart henni fól í sér ólögmætt 
brot gegn persónu hennar. Fullnægt þykir skilyrðum 26. gr. skaðabótalaga nr. 
50/1993 til að dæma stefnanda miskabætur vegna framangreindra óþæginda 
og andlegra þjáninga. Þykir rétt að stefndi bæti stefnanda miska hennar af 
þessum sökum með 100.000 krónum.“ 
 
Í dómi Hæstaréttar sagði:  
 
„Á það er fallist, að gagnáfrýjandi hafi fært nægar sönnur að því, að markvisst 
hafi verið framhjá henni gengið við kvaðningu sjúkraliða á aukavaktir í 
Arnarholti frá síðari hluta árs 1997 til ársloka 1999. Fram er komið, að hún 
hafi bætt sér upp tekjutap af þessum sökum með því að taka að sér fleiri 
næturvaktir en ella og vinna jafnframt í eldhúsi og við ræstingar. Hefur gagn-
áfrýjandi ekki sýnt fram á það með framlagningu gagna, að tekjur hennar á 
þessum tíma hafi orðið minni en hún hefði að öðru jöfnu mátt búast við. 
Með þessari athugasemd og að öðru leyti með skírskotun til forsendna 
héraðsdóms verður hann staðfestur um annað en fjárhæð miskabóta, bóta-
kröfu vegna lögmannskostnaðar og málskostnað.“  
 
Taldi Hæstiréttur miskabætur hæfilega ákveðnar 300.000 kr. 
Sjaldan er rökstuðningur fyrir miskabótum svo ítarlegur og knappari er 

hann þegar slíkum bótakröfum er hafnað, jafnvel þótt um sé að ræða ólög-
mætan og bótaskyldan starfsmissi. 

3. Dæmi af vettvangi hins almenna vinnumarkaðar 
Tilefni greinarinnar er fyrst og fremst það að skoða afdrif krafna um miska-
bætur þegar opinberir starfsmenn eiga í hlut, sérstaklega ríkisstarfsmenn. 
Lykilatriði við þá skoðun er að bera það efni saman við hinn almenna vinnu-
markað. 

Í hrd. 2000, bls. 869 voru starfsmanni við flugafgreiðslu dæmdar miska-
bætur vegna fyrirvaralausrar uppsagnar sem byggðist á því að hann hefði 
tekið vörur úr farmi flugvéla ófrjálsri hendi. Í dómi Hæstaréttar sagði:  
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„Á það verður þannig að fallast með dómara málsins í héraði, að aðgerðir 
aðaláfrýjenda hafi verið illa grundaðar og aðallega byggðar á óstaðfestum 
sögusögnum. Verður að telja, að uppsögnin hafi verið óréttmæt og fyrirsvars-
menn félagsins gengið fram af stórfelldu gáleysi, er leiði af sér sameiginlega 
skyldu aðaláfrýjenda til greiðslu miskabóta.“ Þá sagði: „Ljóst er, að í uppsögn 
gagnáfrýjanda og þeim ósönnuðu sakargiftum, sem á hann voru bornar, fólst 
ólögmæt meingerð gegn persónu hans og æru samkvæmt 26. gr. skaðabóta-
laga nr. 50/1993, sbr. nú 13. gr. laga nr. 37/1999. Er því rétt, að aðal-
áfrýjendur greiði gagnáfrýjanda óskipt bætur vegna ófjárhagslegs tjóns, og 
þykja þær hæfilega ákveðnar 400.000 krónur, með vöxtum eins og á er kveðið 
í dómsorði.“ 
 
Hrd. 1999, bls. 3985. Í málinu voru starfsmanni Fjárfestingabanka 

atvinnulífsins, sem var hlutafélag, dæmdar bætur fyrir fjártjón í tengslum við 
starfslok sín þar. Töldu yfirmenn hans að hann hefði gert mistök við færslu 
gagna er leitt hefðu til tjóns fyrir bankann og féllst hann á að láta af starfi 
sínu við svo búið. Kröfur sínar til greiðslu bóta fyrir fjártjón og miska 
gagnvart bankanum reisti hann á því að stjórnendur bankans hefðu breitt út 
rangar ásakanir af þessu tilefni sem gert hefðu honum ókleift að fá starf við 
hæfi. Lagt var til grundvallar í dómi Hæstaréttar að honum bæru ekki bætur 
vegna starfslokanna sjálfra í ljósi ákvæða um uppsagnarfrest í ráðningar-
samningi. Hann hefði að hluta borið ábyrgð á mistökum sem til starfsloka 
leiddu, en yfirmenn hans hefðu þó gengið lengra í ávirðingum en efni stóðu 
til og þær borist til ríkisendurskoðunar, sem dreift var til nokkurs fjölda 
manna. Starfsmaðurinn fyrrverandi rökstuddi kröfu sína til miskabóta með 
þeim hætti að hinar röngu ásakanir forráðamanna bankans og starfslokin í 
framhaldi af þeim hafi skaðað æru hans og valdið honum umtalsverðum 
álitshnekki. Hefðu þær jafnframt valdið honum andlegum þjáningum og 
óþægindum, einkum í samskiptum við fyrrum starfsbræður sína á fjármála-
markaðnum. Vísaði hann þessu til stuðnings til 26. gr. skaðabótalaga nr. 
50/1993, en einnig til meginreglna skaðabótaréttarins og ákvæða almennra 
hegningarlaga nr. 19/1940 um refsingu fyrir ærumeiðingar, sbr. 235. gr. 
laganna meðal annarra. 

Í dómi Hæstaréttar sagði:  
 
„Með vísan til 26. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993 eru skilyrði til að dæma 
áfrýjanda miskabætur. Við ákvörðun fjárhæðar þeirra verður að líta til þess að 
með forsendum þessa dóms út af fyrir sig hefur hlutur áfrýjanda verið réttur 
eftir því, sem efni málsins standa til. Að því gættu er hæfilegt að dæma 
stefnda til að greiða áfrýjanda 300.000 krónur í miskabætur með vöxtum, eins 
og í dómsorði greinir.“ 
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Í dóminum virðist ekki hafa komið til álita að í fyrra starfi áður en 

sjóðirnir sameinuðust í hlutafélagi hafi hann jafnvel notið réttarstöðu ríkis-
starfsmanns eða hliðstæðrar að einhverju leyti. Úrlausnin byggir því á stöðu 
hans undir formerkjum hins almenna vinnumarkaðar sem svo er nefndur. 
Það sem helst vekur athygli í dóminum er að miskabótakrafan er ekki byggð 
á starfslokunum einum og sér nema óbeint. Efnisskilyrði miskabótakröfu eru 
í raun alfarið sjálfstætt til skoðunar vegna þeirrar athafnar yfirboðara að bera 
út ávirðingar heldur meiri en efni hafi staðið til. Vinnusambandið og staða 
hans var þó rótin að því. Hitt er einnig athyglisvert að niðurstaða dómsins 
sjálfs er metin til bóta að einhverju leyti ef svo má segja. Þetta sýnir ef til vill 
best þversögnina sem að vissu leyti felst í orðunum „bætur fyrir ófjárhagslegt 
tjón“, en það er önnur saga. 

Í sama mánuði féll dómur Hæstaréttar (hrd. 1999, bls. 4583) þar sem til 
úrlausnar var krafa meðferðarfulltrúa hjá SÁÁ sem var látinn taka pokann 
sinn. Ástæður uppsagnar voru þær að hann hefði brotið gegn siðareglum 
stofnunarinnar með því að hafa haft persónulegt samband við konu sem 
áður hafði verið þar til meðferðar. Hefði hann að mati stofnunarinnar brotið 
gegn ráðningarsamningi þar sem vísað var til þessara siðareglna. Þar sem 
maðurinn hafði fengið greidd laun í þeim uppsagnarfresti sem hann átti rétt 
á, var ekki talið að hann ætti frekari bótarétt vegna tekjumissis í starfi sínu. 
Hins vegar var talið að uppsögnin hefði byggst á efnislega rangri ásökun um 
brot í starfi og að slíkt væri til þess fallið að baka honum tjón. Voru því 
dæmdar bætur að álitum úr hendi stofnunarinnar vegna þessa. Rök-
stuðningur mannsins fyrir miskabótakröfu var á þá leið að ákvörðun vinnu-
veitandans um að segja sér upp störfum hefði verið byggð á ásökun um 
siðferðisbrest, þ.e. að hann hafi misnotað aðstöðu sína í samskiptum við 
sjúkling. Ásökunin væri alvarleg og til þess fallin að valda ærumissi. Atvinnu-
möguleikar þess sem missti starf sitt af þessum sökum væru verulega tak-
markaðir. Þá hafi ákvörðunin haft áhrif á einkalíf sitt að hann taldi. Vísaði 
hann til 26. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993. Um miskabótakröfu sagði í dómi 
Hæstaréttar:  

 
„Hér að framan var komist að þeirri niðurstöðu að brottrekstur gagn-
áfrýjanda úr starfi hafi verið reistur á rangri efnislegri forsendu. Verður fallist 
á með gagnáfrýjanda, að slíkt hafi verið til þess fallið að skaða stöðu hans við 
leit að nýju starfi og að aðaláfrýjandi verði að bera bótaábyrgð á tjóni, sem af 
því hafi hlotist. Eins og málið liggur fyrir verður að meta tjón gagnáfrýjanda 
að álitum og þykir það hæfilega bætt með 300.000 krónum auk dráttarvaxta 
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eins og krafist er. Ekki eru lagaskilyrði til að dæma miskabætur, svo sem 
áfrýjandi krefst.“ 
 
Hér er úr vöndu að ráða miðað við dóminn í máli fyrrum starfsmanns 

fjárfestingabankans. Fljótt á litið sýnist eitthvert ósamræmi á ferðinni en um 
það verður alls ekki fullyrt. T.d. er óljóst hvort álitið er að frúin á Leiti hafi 
komist yfir þessar upplýsingar fyrir tilstuðlan vinnuveitandans, en ásökunin 
sem ósönnuð skekur hins vegar 26. gr. skaðabótalaga nokkuð sem aðför að 
friði og persónu mannsins. Dómurinn er líka umhugsunarverður í saman-
burði við niðurstöðu í máli flugafgreiðslumannsins og annarra sem fyrr var 
getið, t.d. um tollvörðinn sem vikið var úr embætti. Spyrja má hins vegar 
hvort þarna sé ljóslifandi dæmið sem nefnt var úr greinargerð með frumvarpi 
sem varð að skaðabótalögum, nefnilega að dæma megi bætur fyrir fjártjón af 
réttarbrotum þeim sem lýst er í 26. gr. skaðabótalaga. Kenning sú stendur þó 
tæp þegar skýrum stöfum stendur að ekki hafi verið lagaskilyrði til að dæma 
miskabætur. 

4. Kröfur í tengslum við ágreining um stöðuveitingar 
Líta má til dóma er varða stöðuveitingar og skyld atriði, en í þess konar 
málum hafa risið kröfur til miskabóta. Þetta viðfangsefni skilur sig frá að 
nokkru leyti þar sem hentugt og í raun óhjákvæmilegt er að blanda saman 
málum sem varða opinbera starfsmenn og aðra. Kröfur til miskabóta í 
málum af þessum toga eru algengar og það vekur áhuga til samanburðar.  

Af þessum vettvangi verður staðnæmst við mál þar sem sakarefnið varðar 
jafna stöðu kynja til starfa eða embætta. Á því sviði gildir sérstök heimild til 
greiðslu miskabóta í 28. gr. laga nr. 96/2000 um jafna stöðu og jafnan rétt 
kvenna og karla.16 Í dómi Hæstaréttar frá 1998 (hrd. 1998, bls. 3599) var 
skipun karls í embætti dýralæknis talin brot gegn lögum nr. 28/1991 um jafna 
stöðu og jafnan rétt kvenna og karla gagnvart konu sem einnig sótti um. 
Konunni voru dæmdar bætur fyrir fjártjón, en ekki var talið að hún hefði 
orðið fyrir miska vegna þeirrar stjórnvaldsákvörðunar, sem málið valt á. Var 
þá „meðal annars litið til þess að hún sótti um og fékk setningu í stöðu 
héraðsdýralæknis“ í öðru umdæmi. Ef til vill má skilja þessar forsendur á 
þann veg að með þeirri setningu hafi skipunarvaldið í raun tryggt sig gagn-
vart þeirri gagnrýni að ákvörðunin hafi beinst að persónu konunnar. 

Sams konar skilning má að líkindum leggja í dóm Hæstaréttar frá árinu 
1993 (hrd. 1993, bls. 2230) þar sem deilt var af um setningu karls í lektors-

                                                 
16  Áður lög nr. 28/1991 um sama efni, en þar var heimildin í 22. gr. 
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stöðu í íslenskum bókmenntum við Háskóla Íslands. Á grundvelli laga nr. 
65/1985, sem þá giltu um sakarefnið, var veiting í stöðuna talin brot gegn 
lögunum. Miskabótakröfu konunnar var á hinn bóginn hafnað þar sem ekki 
væru nægar líkur leiddar að því að hún, „sem nú er prófessor við Háskóla 
Íslands, hafi orðið fyrir miska vegna þeirrar stjórnvaldsákvörðunar, sem um 
er deilt“. Í þessu máli verður þó að slá þann varnagla við samanburðinn að 
umsækjendurnir sem bornir voru saman í málinu af sitt hvoru kyni voru talin 
vel hæf. Niðurstaðan um brot á greindum lögum tók sérstaklega mið af því 
hvernig beita ætti þeim til að tilgangi þeirra yrði náð – í þessu tilviki kven-
kyninu í vil. Geta má þess einnig að sérákvæði um miskabætur var ekki í 
lögunum frá 1985 og var krafan því reist á 264. gr. almennra hegningarlaga.17 
Í fyrri dóminum sem vitnað var til var konan hins vegar talin standa skör 
framar en karlinn hvað menntun og starfsreynslu varðaði. Ástæður fyrir 
skipun karlsins hafi hins vegar ekki verið haldbærar einar og sér. 

Kröfur til miskabóta í þessum málaflokki hafa átt erfitt uppdráttar, þótt 
stöðuveitingar hafi verið taldar brot á lögum um jafna stöðu og jafnan rétt 
karla og kvenna. Forsendur fyrir því að hafna þeim eru þó nokkuð ítarlegri 
eins og dæmin hér að framan sýna.18 Einnig sjást forsendur á borð við þær 
að ekki séu lagaskilyrði eða efni til að dæma miska. Um hið síðarnefnda 
orðalag má nefna hrd. 1997, bls. 1008, en þar voru konu dæmd laun er 
samsvöruðu mismun á launum miðað við karl sem gegndi sama starfi, en tók 
laun eftir öðrum kjarasamningi. Einnig má nefna hrd. 1996, bls. 3760, gagn-
vart heimildinni í 264. gr. almennra hegningarlaga sem til álita kom. Þrátt 
fyrir að brotið hefði verið gegn lögum nr. 65/1985 við veitingu stöðu er í 
dóminum ekki fallist á greiðslu miskabóta eins og atvikum málsins „og fyrr-
greindri bótaákvörðun er háttað“, en konan fékk dæmdar bætur fyrir fjártjón. 

Af dómum þar sem fallist var á miskabætur í tilvikum sem þessum er ekki 
af mörgu að taka en í hrd. 3. júní 2004 í málinu nr. 39/2004 voru miskabætur 
dæmdar í héraði með þeim rökstuðningi að fram hjá konu hefði verið gengið 
berlega og að skýringar í uppsagnarbréfi hefðu verið til þess fallnar að valda 
sárindum. Vinnuveitandinn áfrýjaði málinu en lét sitja við þá niðurstöðu að 
brotið hefði verið gegn lögum nr. 96/2000 svo og ákvörðun miskabóta. 
Einnig er að nefna hrd. 2002, bls. 3066, þar sem tekist var á um hvort skipun í 
embætti sýslumanns hefði brotið gegn lögum nr. 29/1991. Hæstiréttur taldi 
svo ekki hafa verið og sneri við dómi héraðsdóms þar sem bætur voru 
dæmdar auk miskabóta, sem þar voru einungis rökstuddar með því að réttur 

                                                 
17  Sjá einnig um þau lagaskil og beitingu 264. gr. almennra hegningarlaga hrd. 1996, bls. 3760. 
18  Sjá einnig hrd. 2000, bls. 2104. 
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stæði til þeirra eins og á stæði að undanfarandi lýsingu dómsins á efnis-
innhaldi 22. gr. þeirra laga. 

Ómálefnaleg sjónarmið kunna að leiða til þess að skilyrði miskabóta séu 
fyrir hendi og í dómunum hér að framan gefur að líta sérstök rök fyrir því að 
hafna miskabótum þótt stöðuveiting hafi verið talin brot á lögum. Í Hrd. 
1997, bls. 1544 var til úrlausnar mál manns sem taldi fram hjá sér gengið við 
ráðningu í starf kennara með því að annar, án kennsluréttinda var ráðinn. Í 
málinu kom fram hjá formanni skólanefndar að umsækjandinn hefði verið 
grunaður um siðferðisbrest sem til rannsóknar hefði verið sem sakamál. 
Sögusagnir um það athæfi virtust hafa verið ákvörðunarástæða menntamála-
ráðherra fyrir því að veita undanþágu til þess að ráða þann sem stöðuna fékk. 
Málsmeðferð ráðherra um þetta var ekki talin í samræmi við 10. gr. stjórn-
sýslulaga. Sagði í dómi að með þessu hefði verið brotið gegn þeim rétti, sem 
maðurinn hafði sem umsækjandi um stöðuna, og var ákvörðun ráðherra 
samkvæmt lögum ekki málefnaleg. Forsjárdeilur, sem maðurinn kynni að 
hafa átt í vegna barna sinna, gætu samkvæmt efni sínu ekki komið til 
skoðunar við veitingu kennarastöðu né heldur deilur við hreppsnefnd um 
innheimtu gjalda til hreppsins. Þá var talið ósannað að ráðning hans myndi 
hafa valdið almennri úlfúð í hreppnum. Skólayfirvöld hefðu því brotið rétt á 
manninum. Maðurinn var ekki talinn hafa sýnt fram á fjártjón en um miska-
bótakröfu sagði í dómi Hæstaréttar:  

 
„Hins vegar þykir hann hafa nægilega sýnt fram á, að afgreiðsla fræðslu-
yfirvalda á umsókn hans um kennarastöðuna við grunnskólann [...] hafi falið í 
sér hættu á verulegum álitshnekki fyrir hann, og eigi hann því rétt á bótum 
samkvæmt 1. mgr. 264. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, sem í gildi var á 
þessum tíma, sbr. nú 26. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993. Þótt stefndi beri ekki 
ábyrgð á störfum skólanefndar, en þaðan virðist upphaf máls þessa einkum 
komið, bar hann á þessum tíma ábyrgð á öðrum skólayfirvöldum og á því, að 
ráðherra gætti ekki rannsóknarskyldu sinnar nægjanlega. Að þessum sjónar-
miðum athuguðum þykir stefndi eiga að greiða áfrýjanda 300.000 krónur í 
miskabætur ...“ 
 
Af öðrum toga er svo dómur Hæstaréttar frá árinu 2000 (hrd. 2000, bls. 

2131) þar sem umsækjandi um lektorsstöðu við Háskóla Íslands taldi niður-
stöðu dómnefndar um hæfni hans varða skólann og íslenska ríkið bótaskyldu 
vegna miska. Taldi hann meðal annars að nefndin hefði ekki gætt lögmætra 
sjónarmiða og að ummæli sem þar var að finna sem og niðurstaða hennar 
væru tilefni miskabóta. Dómnefndin taldi að hann hefði ekki sannað hæfni 
sína á þeim sviðum sem tiltekin voru sérstaklega í auglýsingu um stöðuna. 
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Hann teldist því ekki hafa staðfest hæfni sína til þess að gegna umræddri 
stöðu á „sviði tilraunasálfræði með megináherslu á skynjun og hugfræði“. Í 
lokaniðurstöðum dómnefndarinnar kom fram að allir umsækjendur uppfylltu 
þær lágmarkskröfur sem gerðar væru til lektora. Þeir hefðu meðal annars allir 
lokið doktorsprófi. Að mati nefndarinnar hefði þó aðeins einn umsækjenda 
ótvírætt staðfest hæfni sína á þeim sviðum sem lektorinn skyldi leggja megin-
áherslu á samkvæmt auglýsingunni, þ.e. skynjun og hugfræði. Hann teldist 
því einn umsækjenda hafa staðfest hæfni sína til þess að gegna umræddri 
stöðu „á sviði tilraunasálfræði með megináherslu á skynjun og hugfræði“. 
Byggði umsækjandinn ekki aðeins á því að á honum hefðu verið brotin 
ákvæði stjórnsýslulaga um málsmeðferð meðal annars, heldur einnig 234. gr. 
og 235. gr. almennra hegningarlaga. „Með því áliti nefndarinnar að [hann] hafi 
verið óhæfur til að gegna stöðunni hafi hún vegið gróflega að menntun og vísindastörfum 
hans og þannig hafi nefndin meitt æru stefnanda verulega. Í álitinu [fælist] aðdróttun um 
vanhæfni stefnanda og [væri] sú aðdróttun móðgandi fyrir hann og virðingu hans til 
hnekkis.“  Studdi hann kröfu sína um miskabætur við 26. gr. skaðabótalaga 
nr. 50/1993. Í áliti nefndarinnar væri freklega vegið að menntun hans og gert 
lítið úr þeim rannsóknum sem hann hafi stundað og öðrum fræðistörfum. Í 
þessu fælist áfellisdómur um menntun stefnanda og fræðistörf, sem án vafa 
hafi mikil áhrif á álit manna á stefnanda, störfum hans og möguleikum til 
vinnu í framtíðinni.  

Héraðsdómur hafnaði kröfu mannsins til miskabóta auk annarra krafna 
hans um gildi álitsins (vísað var frá kröfu um viðurkenningu á að hann væri 
hæfur til að gegna stöðunni). Staðfesti Hæstiréttur þá niðurstöðu. Var talið 
að dómnefndin hefði farið eftir því tiltekna sviði sálfræði sem kallað var eftir 
í auglýsingu um stöðuna. Hefði það verið mat deildarinnar að ákveða hvað 
kenna skyldi, og væri ekki annað fram komið en að ákvörðun hennar hafi 
verið lögmæt. Dómnefndinni hefði borið að fara eftir auglýsingunni, og yrði 
ekki séð, að hún hefði farið út fyrir hana. Dómnefndin hefði talið um-
sækjandann uppfylla vel almennar kröfur um prófgráður, vísindalega þjálfun 
og sjálfstæðar rannsóknir, sem gerðar væru til lektora, en taldi hann ekki hafa 
sannað hæfni sína á þeim sviðum, sem sérstaklega voru tiltekin í auglýsing-
unni. Væri ekki á færi dómstóla að endurskoða sérfræðilegt mat nefndar-
innar, eins og í dóminum sagði. 

Í dómunum tveimur hér að framan er í hugum flestra ólíku saman að 
jafna, en huglæg afstaða hvers og eins er ólík. Sínum augum lítur hver á 
silfrið. Hæstiréttur taldi álit dómnefndarinnar sérfræðilegt og utan valdsviðs 
síns að endurskoða. Þrátt fyrir það hlýtur dómurinn samt telja það hafa verið 
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innan málefnalegra marka gagnvart reglu 26. gr. skaðabótalaga, þótt 
umsækjandinn hafi auðvitað haldið öðru fram. 

Af þessum vettvangi skal loks nefndur hrd. 2002, bls. 2730. Í málinu taldi 
einn umsækjenda um stöðu hjúkrunarforstjóra við heilbrigðisstofnun á 
vegum ríkisins að brotið hefði verið gegn málsmeðferðarreglum stjórnsýslu-
laga og lögum nr. 97/1990 um heilbrigðisþjónustu. Dómurinn taldi vissa 
annmarka hafa verið á málsmeðferð umsagnaraðila, en stöðuveitandi var 
talinn hafa sýnt fram á að ákvörðun um ráðningu hefði verið tekin á 
málefnalegum sjónarmiðum og gert líklegt að fullnægjandi umsögn hefði ekki 
leitt til annarrar niðurstöðu. Var ekki talið unnt að ákvarða umsækjandanum 
skaðabætur á þeim grundvelli að hún hefði orðið af stöðunni vegna brots á 
lögum nr. 97/1990. Krafa umsækjandans til greiðslu miskabóta var á því reist 
að  

 
„... málsmeðferð stefnda hafi ekki aðeins valdið stefnanda tilfinnanlegu fjár-
tjóni heldur einnig tilfinningalegu tjóni og álagi á stefnanda og nánasta 
umhverfi hennar og m.a. dregið úr starfsþreki hennar með þeim hætti sem 
ekki verði reiknað út í rökstuddum kröfum vegna fjártjóns.  
     Rétt sé að miskabætur verði ákveðnar með hliðsjón af þeirri staðreynd að 
þær séu vel til þess fallnar að auka varnaðaráhrif bótaákvarðana og hvetja 
stjórnvöld og vinnuveitendur almennt til þess að standa löglega að verki og 
fjalla um mál af sanngirni. Formgalli eins og sá sem viðurkenndur sé í máli 
þessu sé ekki aðeins almennur formgalli heldur sérstaklega til þess fallinn að 
leiða til ólögmætrar niðurstöðu og tjóns. Í sambærilegu máli hafi Hæstiréttur 
Danmerkur ákveðið helmingi hærri viðurlagabætur en þegar um hreinan 
formgalla sé að ræða. Ljóst sé af gögnum málsins að stefnandi hafi 
árangurslaust gefið stefnda kost á að bæta úr gallanum í því skyni að stefnandi 
kæmi til álita við ákvörðun stjórnar og framkvæmdastjóra stefnda um 
ráðningu í starf hjúkrunarforstjóra, sbr. 5. tl. 31. gr. laga nr. 97/1990 en 
stefndi hafi ekki nýtt sér þann möguleika.“ 
 
Voru lagarök þessu til frekari stuðnings sögð „meginreglur á sviði EES-

vinnuréttar og meginreglur stjórnsýslu-, starfsmanna- og skaðabótaréttar og dóma-
fordæmi“. Sýknað var af skaðabótakröfu og ekki talin lagaskilyrði til að dæma 
miskabætur í dómi Hæstaréttar. 
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V. Niðurstöður 

Hér fyrr var borið niður í dómi Hæstaréttar frá 2004 þar sem felld var úr gildi 
áminning sem veitt var lögreglumanni fyrir að hafa verið ölvaður í starfi. Það 
brast fullnægjandi sönnun, áminningin var ekki talin standast að efni til og 
var felld úr gildi. Miskabætur voru dæmdar. Segja má að rökstuðningurinn í 
þeim dómi hafi e.t.v. verið sá sem leitað var að allan tímann án þess að 
ætlunin sé að oftúlka neitt. Dómurinn frá 2003 um tollvörðinn sem vikið var 
frá geymir rökstuðning í svipaða veru gagnvart 26. gr. skaðabótalaga en þar 
var einnig um að ræða embættismann. Sérstakt tillit til æru manns og 
sérmenntunar varð tilefni miskabóta á grundvelli sömu heimildar þegar í hlut 
átti prófessor við læknadeild Háskóla Íslands. Er með öðrum orðum unnt að 
setja opinbera starfsmenn á þann stall að ólögmætur starfsmissir eða ósannar 
ávirðingar í þeirra garð kunni fremur að leiða til miskabóta? 

Fyrr á tímum hafa menn áreiðanlega fundið meira til sín ef þeir voru 
skipaðir til opinberra starfa eða í embætti. Ákvæði laga nr. 70/1996 um 
réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins draga þó ekkert úr þeim ströngu 
starfsgengisskilyrðum sem sett eru, vernd í starfi eða ótvíræðum skyldum 
sem á þeim hvílir. Nefna má einnig þau viðurlög sem harðar bitna á þeim 
sem brotlegir verða í opinberu starfi eftir ákvæðum almennra hegningarlaga. 
Samanburðurinn hér að ofan virðist ekki leiða í ljós að það sé meinlegri aðför 
að persónu manna þegar réttarbrot bitna á þeim sem opinberum starfs-
mönnum. Lögreglumenn eru embættismenn og í huga flestra er það ótækt og 
fráleitt ef þeir eru ölvaðir í starfi. Í þeirra tilviki má spyrða saman fleiri 
lagasjónarmið en almennt um ríkisstarfsmenn til að sýna hversu ólíðandi það 
væri. En það gildir þó um alla ríkisstarfsmenn lögum samkvæmt og opinbera 
starfsmenn einnig. Raunar alla á vinnumarkaði samkvæmt almennum reglum 
skyldi maður ætla þótt efni ráðningarsamningsins sé ólíkt og af ólíkum 
uppruna. 

Dómurinn sem nefndur var frá 2004 um lögreglumanninn sker sig ekki 
sérlega úr hvað rökstuðning varðar þótt hann vísi óneitanlega til eðlis 
starfsins, en viðkomandi var þó ekki leystur frá störfum heldur fengið áhuga-
minna starf. Þar voru miskabætur því ekki réttlættar sérstaklega með því að 
erfitt væri fyrir starfsmanninn að finna annað starf eins og í hinum sem 
nefndir voru hér í upphafi kaflans. Almennt verður þannig ekki fullyrt að 
staða manna sem opinberra starfmanna ýti frekar undir þá niðurstöðu að játa 
þeim miskabætur vegna réttarbrota sem á þeim bitna í vinnusambandinu. 
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Starfsheiður einn og sér og æra manns sem sætir ólögmætri frávikningu 
virðist ekki endilega vera talinn bíða hnekki þótt í hlut eigi opinber starfs-
maður. 

Almennt er knappur rökstuðningur fyrir því að hafna miskabótum í þeim 
málum sem skoðuð voru. Ljóst er þó að ólögmæt frávikning, niðurlagning, 
stöðuveiting eða áminning nægir ekki til þess að lagaskilyrði miskabóta séu 
talin fyrir hendi. Það er hæpið nema í sérstökum tilvikum að sjá því stoð að 
réttarstaða opinberra starfsmanna ein og sér auki á æruvernd eða vernd 
starfsheiðurs sérstaklega. Það er ekki hægt að draga þá almennu ályktun 
þegar dómar eru bornir saman milli þessa vettvangs og hins almenna vinnu-
markaðar.  

Jafn óáþreifanlegt og ófjárhagslegt tjón er verður erfitt að bregða 
einhverju mælitæki lögfræðinnar á það hvenær efnisskilyrði miskabóta eru 
komin fram í málum af þessum toga. Rökstuðningur fyrir bótum vegna fjár-
tjóns og miska rennur í sumum tilvikum saman, jafnvel þegar miskabótum er 
hafnað að því er virðist með hliðsjón af því hvernig bætur fyrir fjártjón voru 
ákveðnar. Þá finnast dæmi þess að bætur vegna fjártjóns og miska eru 
dæmdar og þeim steypt í eina fjárhæð, en ekki sundurliðað.19 

Í upphafi var gefið í skyn hversu óskyld efni þetta eru: réttarstaða opin-
berra starfsmanna og miskabótakröfur í málum þar sem á hana reynir. 
Árangurinn af þessari könnun er þó sá að mat á miskabótum er mjög bundið 
við einstök tilvik – það er sérstakt skoðunarefni hverju sinni án tillits til þess 
hvort athafnir vinnuveitandans voru ólögmætar. Við þetta má staldra og 
spyrja hvort athafnir sem leiða til missis opinbers starfs og reynast ólögmætar 
falli ekki í sjálfu sér undir það saknæmisstig sem nægir til miskabóta. En þá er 
eftir að kanna hvort og hvernig athöfnin bitnaði á persónu, æru, friði eða 
frelsi. Dómstólar eru í málum sem þessum knúnir til að setja einhverjar 
hömlur á hugmyndir manna um atgervi sitt og hvað þurfi til að móðga þá 
svo að undan svíði. Eðli máls ræður þar að líkindum sem lögskýringar-
sjónarmið og almennur eða hlutlægur mælikvarði. Erfitt er samt að henda 
reiður á af hverju miskabótakröfum er svo oft hafnað en í þeim tilvikum er 
rökstuðningur knappur og því ekki gott að finna skýringu á mismunandi 
niðurstöðum. Niðurstaðan er jafnvel sú ein. 

                                                 
19 Sú tilhögun hefur verið gagnrýnd, sjá grein dr. jur. Guðmundar Sigurðssonar: „Skaðabóta-

ábyrgð ríkisins vegna frávikningar eða slita á ráðningu.“ Rannsóknir í félagsvísindum V - 
Lagadeild. Háskólaútgáfan, Rvk. 2004, bls. 131-151. Undir þá gagnrýni verður tekið hér 
þótt ekki væri nema vegna þess að skattskylda horfir ólíkt við. 
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Íslensk lög um ráðherraábyrgð og 
samanburður á þeim og dönskum lögum 

um sama efni 

Eiríkur Tómasson 

 

I. Inngangur 

Í 14. gr. stjórnarskrárinnar er að finna svohljóðandi ákvæði: „Ráðherrar bera 
ábyrgð á stjórnarframkvæmdum öllum. Ráðherraábyrgð er ákveðin með 
lögum. Alþingi getur kært ráðherra fyrir embættisrekstur þeirra. Landsdómur 
dæmir þau mál.“ Hér er mælt fyrir um hina lagalegu ábyrgð ráðherra, sem 
svo hefur verið nefnd, til aðgreiningar frá hinni þinglegu eða pólitísku 
ábyrgð. Sú ábyrgð er byggð á þingræðisreglunni sem fólgin er í því að 
ráðherrar verða að njóta stuðnings eða að minnsta kosti hlutleysis meirihluta 
Alþingis á hverjum tíma.1  

Heitin „lagaleg ábyrgð“ og „pólitísk ábyrgð“ eru villandi að því leyti að 
það hlyti, eðli máls samkvæmt, að vera hápólitísk ákvörðun hverju sinni ef 
Alþingi tæki ákvörðun um að höfða mál gegn ráðherra fyrir landsdómi. Á 
sama hátt snúast ásakanir í garð ráðherra í hinni pólitísku umræðu, jafnt 
innan þings sem utan, oft og tíðum um það, hvort þeir hafi brotið gegn 
lögum, án þess að slíkt þyki tilefni til að kæra þá fyrir embættisrekstur þeirra 
skv. 14. gr. stjórnarskrárinnar. Það sem á hinn bóginn greinir hina pólitísku 
ábyrgð frá þeirri lagalegu er að hún er engum lagareglum háð, heldur getur 
meirihluti þingmanna ákveðið að lýsa yfir vantrausti á ráðherra hvenær sem 
er, án nokkurra röksemda, með þeim afleiðingum að ráðherrann verður að 
láta af embætti.2  

Þótt hin pólitíska ábyrgð hafi án nokkurs vafa miklum mun meiri áhrif á 
framkomu og störf ráðherra heldur en sú lagalega verður ekki fjallað frekar 
                                                 
1  Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands. Reykjavík, 1960, bls. 85 og 137. Gunnar G. 

Schram: Stjórnskipunarréttur. 2. útg., Reykjavík 1999, bls. 28 og 148. 
2  Jens Peter Christensen: Ministeransvar. Árósum 1997, bls. 27-29. Stjórnskipun Íslands, bls. 

157-8. Stjórnskipunarréttur, bls. 170. 
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um hana í þessari grein. Svo nátengd er hin lagalega ábyrgð samt þeirri 
pólitísku að ógerlegt er að skilja þar algjörlega á milli. Því verður ætíð að hafa 
hina pólitísku ábyrgð ráðherra í huga þegar fjallað er um ábyrgð þeirra 
samkvæmt lögum um ráðherraábyrgð. 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir reglum íslenskra laga um hina lagalegu 
ábyrgð ráðherra og þær reglur síðan bornar saman við samsvarandi reglur í 
Danmörku. Sá samanburður er ekki síst fróðlegur fyrir þá sök að þótt 
stjórnskipun okkar Íslendinga dragi einkum dám af danskri stjórnskipun, þ. á 
m. ákvæði stjórnarskrárinnar um ráðherraábyrgð, hafa reglur um þetta efni 
þróast með mismunandi hætti í löndunum tveimur, auk þess sem réttar-
framkvæmdin hefur verið harla ólík. Nægir að benda á þær staðreyndir að 
ekki hefur enn komið til þess að mál hafi verið höfðað gegn ráðherra fyrir 
landsdómi hér á landi, meðan það hefur nokkrum sinnum gerst í Danmörku, 
síðast fyrir fáeinum árum. Þess skal getið að við umfjöllun um dönsk lög og 
lagaframkvæmd hefur einkum verið stuðst við doktorsritgerð Jens Peter 
Christensen, Ministeransvar, sem út kom 1997, þar sem er að finna mikinn 
fróðleik um þetta hvort tveggja.  

II. Íslensk lög um ráðherraábyrgð 

2.1. Aðdragandi að setningu laga um ráðherraábyrgð 
Í 2. gr. stjórnarskrárinnar frá 1874 var svo fyrir mælt að konungur hefði 

æðsta vald yfir öllum hinum sérstöku málefnum Íslands og léti ráðgjafann 
fyrir Ísland framkvæma það. Síðan sagði orðrétt í 1. mgr. 3. gr. hennar: 
„Ráðgjafinn hefur ábyrgð á því, að stjórnarskránni sé fylgt. Alþingi kemur 
fyrir sitt leyti ábyrgð fram á hendur ráðgjafanum eftir þeim reglum, sem 
nákvæmar verður skipað fyrir með lögum.“ Ennfremur var tekið fram í 2. 
bráðabirgðaákvæði stjórnarskrárinnar að hæstiréttur ríkisins skyldi dæma mál 
þau, sem Alþingi höfðaði á hendur ráðgjafanum „fyrir afbrigði gegn stjórnar-
skránni“, þangað til lög þau, sem getið væri í 3. gr. hennar, kæmu út. 

Þrátt fyrir þessi stjórnarskrárákvæði um ráðherraábyrgð var ekki gerður 
neinn reki að því, hvorki af hálfu danskra yfirvalda né Alþingis, að setja lög 
um ráðherraábyrgð. Kann það að hafa stafað því, eins og síðar verður gerð 
grein fyrir, að í Danmörku höfðu slík lög ekki verið sett.  

Það var fyrst á árinu 1886 að frumvarp til laga um ráðgjafa ábyrgð, eins 
og hún var nefnd, var lagt fram á Alþingi af þremur þingmönnum3 og 

                                                 
3  Alþt. 1886 C, bls. 29-30. 
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samþykkt þaðan sem lög. Var þetta gert í tengslum við samþykkt frumvarps 
til endurskoðaðrar stjórnarskrár og var gildistaka laganna bundin því skilyrði 
að konungur staðfesti hina nýju stjórnarskrá. Þar eð ekki höfðu verið sett lög 
um ráðherraábyrgð í Danmörku voru norsk lög um það efni frá 1828 notuð 
sem fyrirmynd við samningu frumvarpsins.4  

Vegna þess að konungur neitaði að staðfesta hina endurskoðuðu stjórnar-
skrá, sem Alþingi hafði samþykkt, öðluðust lögin um ráðgjafa ábyrgð heldur 
ekki gildi. Sagan endurtók sig nokkrum árum síðar, þ.e. árið 1894, þegar 
lagafrumvarpið frá 1886 var flutt að nýju5 og samþykkt í óbreyttri mynd í 
tengslum við samþykkt nýs stjórnarskrárfrumvarps. Konungur neitaði sem 
fyrr að staðfesta endurskoðaða stjórnarskrá og þar við sat næstu ár. 

2.2. Lög nr. 2/1904 um ábyrgð ráðherra Íslands 
Árið 1902 lagði konungur, að tilhlutan dönsku stjórnarinnar, fyrir Alþingi 

frumvarp til breytinga á stjórnarskránni 1874. Meginefni frumvarpsins laut að 
því að sérstakur ráðherra Íslands með aðsetur í Reykjavík skyldi hér eftir 
framkvæma vald konungs yfir öllum hinum sérstaklegu málefnum landsins. 
Þótt það kæmi ekki fram í frumvarpinu varð samhliða sú breyting á stjórn-
skipun landsins að þingræði ruddi sér til rúms. Samkvæmt 2. gr. frumvarpsins 
skyldi 3. gr. stjórnarskrárinnar hljóða svo: „Ráðherrann ber ábyrgð á stjórnar-
athöfninni. Alþingi getur kært ráðherrann fyrir embættisrekstur hans eftir 
þeim reglum, er nánara verður skipað fyrir um með lögum.“ Ennfremur var 
gert ráð fyrir að bráðabirgðaákvæðið um dómsvald hæstaréttar héldist 
óbreytt, að öðru leyti en því að vísað var til þeirra mála sem þingið höfðaði á 
hendur ráðherranum „út af embættisrekstri hans“. Alþingi samþykkti frum-
varpið óbreytt sem stjórnskipunarlög árið 1903. 

Þrátt fyrir að frumvarp til breytinga á stjórnarskránni væri lagt fyrir þingið 
þótti dönsku stjórninni engin nauðsyn til að bera fram frumvarp til laga um 
ráðherraábyrgð. Það stóð hins vegar ekki á því að frumvarp þess efnis kæmi 
fram og var það borið fram af þingmönnunum Guðlaugi Guðmundssyni og 
Skúla Thoroddsen. Frumvarpið sem bar yfirskriftina „frumvarp til laga um 
ráðherraábyrgð“ var nánast eins og frumvörp þau, sem lögð höfðu verið 
fram á árunum 1886 og 1894, með þeirri viðbót að ákvæðin um ábyrgð 
ráðherra skyldu einnig ná til landritara þegar hann gegndi störfum ráðherra á 
eigin ábyrgð.6  

                                                 
4  Alþt. 1886 B, d. 175-6. 
5  Alþt. 1894 C, bls. 44-5. 
6  Alþt. 1903 C, bls. 182-3. Björn Þórðarson: Alþingi og frelsisbaráttan 1874-1944, bls. 123. 
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Frumvarpið tók gagngerum breytingum í meðförum Alþingis. Í áliti 
nefndar, sem skipuð var til að fjalla um frumvarpið, er gerð svofelld grein 
fyrir helstu breytingunum: „Vér búumst við því, að ábyrgð ráðherrans verði 
hér sem annarsstaðar aðallega þingleg, en teljum þó rétt, að sett séu sérstök 
ábyrgðarlög fyrir jafnsérstæðan embættismann sem ráðherrann er, og 
nauðsynlegt að þau verði til jafnframt honum. – Að því er samning laganna 
snertir, hurfum vér frá því, að telja upp brot þau, er hugsanlegt væri að ráð-
herrann yrði sekur um. Bæði hefði slík upptalning aldrei orðið nándar nærri 
tæmandi, og í annan stað hefði það orðið nefndinni ofraun, á jafnstuttum 
tíma og henni er markaður, að leggja undirbúningslaust hæfilega refsingu við 
hverju broti, enda telur nefndin hina aðferðina í sjálfu sér heppilegri, að 
skipta brotunum niður í aðalflokka og leggja víðtæka hegningu við broti á 
hverjum flokki. – Svo sem breytingartillögur nefndarinnar bera með sér, eru 
flokkarnir þrír. Í fyrsta flokki eru stjórnarskrárbrot, í öðrum flokki önnur 
lagabrot og í þriðja flokki brot á góðri ráðsmennsku (conduitebrot). Innan 
þessara þriggja aðalflokka er aftur skilið milli framkvæmdarbrota og 
vanrækslubrota. Og um alla flokkana gildir það, samkvæmt 1. gr., að refsing 
liggur því að eins við, að brotið sé af ásetningi eða stórkostlegu hirðuleysi.“7  

Frumvarpið var samþykkt næstum óbreytt í samræmi við tillögur 
nefndarinnar og var það síðan gefið út sem lög nr. 2/1904. Ári síðar voru 
svo sett sérstök lög um landsdóm, nr. 11/1905, en sá dómstóll skyldi dæma 
„mál þau, er Alþingi lætur höfða gegn ráðherranum út af embættisrekstri 
hans“. Árið 1915 var 3. gr. stjórnarskrárinnar frá 1874 breytt í svofellt horf: 
„Konungur er ábyrgðarlaus og friðhelgur. Ráðherra ber ábyrgð á stjórninni. 
Alþingi getur kært hann fyrir embættisrekstur hans. Landsdómur dæmir þau 
mál.“ Enn var gerð breyting á þessu stjórnarskrárákvæði 1920 og hljóðaði 10. 
gr. stjórnarskrár konungsríkisins Íslands svo: „Konungur er ábyrgðarlaus og 
friðhelgur. Ráðherrar bera ábyrgð á stjórnarframkvæmdum öllum. Alþingi 
getur kært þá fyrir embættisrekstur þeirra. Landsdómur dæmir þau mál.“ Í 
14. gr. lýðveldisstjórnarskrárinnar, sem staðið hefur óbreytt frá 1944, er síðan 
að finna það ákvæði um ráðherraábyrgð sem vitnað er til í upphafi þessarar 
greinar.  

Þrátt fyrir þær grundvallarbreytingar, sem urðu á stjórnskipun ríkisins, 
fyrst með fullveldi 1918 og síðar með stofnun lýðveldis 1944, stóðu lög nr. 
2/1904 óbreytt í nærri sextíu ár, ef frá er talið að ákvæðið um landritara féll 
brott þegar það embætti var lagt niður 1917. Voru lögin þá löngu orðin úrelt, 

                                                 
7  Alþt. 1903 C, bls. 311. Í nefndinni áttu sæti, auk flutningsmanna frumvarpsins, þeir 

Hannes Hafstein, Hermann Jónasson og Lárus H. Bjarnason, síðar lagaprófessor.  
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ekki síst fyrir þá sök að þau miðuðust við að ráðherra væri aðeins einn. Þeim 
hafði hins vegar fjölgað í þrjá þegar á árinu 1917 og urðu síðan enn fleiri eftir 
því sem á öldina leið.  

2.3. Lög nr. 4/1963 um ráðherraábyrgð  
Árið 1960 var samþykkt á Alþingi þingsályktun um endurskoðun laga nr. 

11/1905 um landsdóm. Í kjölfarið fól dómsmálaráðherra Ólafi Jóhannessyni, 
þá prófessor, að annast endurskoðunina. Þótti rétt að samhliða yrðu lög nr. 
2/1904 um ráðherraábyrgð endurskoðuð og var Ólafur einnig fenginn til 
þess verks. Samdi hann frumvörp til laga um hvort tveggja, ráðherraábyrgð 
og landsdóm, sem lögð voru fyrir Alþingi, ásamt ítarlegum greinargerðum 
sem hann hafði tekið saman. Reyndar gerði ráðherra nokkrar breytingar á 
fyrrgreinda frumvarpinu, áður en hann lagði það fram, í samráði við höfund 
þess.8 

Í greinargerð með frumvarpinu til laga um ráðherraábyrgð fórust Ólafi 
m.a. svo orð um þörf á slíkum lögum: „Það er skiljanlegt að nú á tímum, eftir 
að þingræðisreglan er viðurkennd, vakni sú spurning hvort þörf sé á slíkum 
ráðherraábyrgðarlögum. Með öðrum orðum, hvort þinglega ábyrgðin sé ekki 
nægileg vörn gegn misbeitingu valds af hálfu ráðherra, og hvort ekki séu 
nægilegar refsiheimildir, að því er ráðherra varðar, í ákvæðum almennra 
hegningarlaga. Þinglega ábyrgðin veitir ráðherra vissulega mikið aðhald, og 
samkvæmt þingræðisreglunni getur Alþingi eða meiri hluti þess hvenær sem 
er, losað sig við misvitran ráðherra. Lagalegu ábyrgðinni má þó aldrei sleppa. 
Að sjálfsögðu er ekki ástæða til, að aðrar reglur gildi um embættisbrot 
ráðherra heldur en um samkynja brot annarra embættis- og sýslunarmanna. 
Meginstefnan hlýtur að vera sú, að um sambærileg brot gildi sömu reglur, 
hver sem í hlut á. En staða ráðherra er svo sérstæð, að þeir geta orðið sekir 
um það misferli í starfi, sem vart eða ekki er hugsanlegt hjá öðrum opin-
berum starfsmönnum. Hinar sérstöku embættisskyldur ráðherra hafa 
naumast verið hafðar í huga við samningu almennra hegningarlaga. Sýnist því 
þrátt fyrir allt vera þörf á sérstökum ráðherraábyrgðarlögum, þar sem 
hegning er lögð við þeim brotum, sem óttast má af ráðherra sérstaklega og 
ákvæði almennra hegningarlaga um brot í opinberu starfi ná ekki til. Sérstök 
þörf er á slíkri löggjöf í landi, þar sem rík áhersla er lögð á þá grundvallar-
reglu, að engum megi refsa, nema hann hafi gerst sekur um háttsemi, sem 
refsing er lögð við í lögum. Sérlög um ráðherraábyrgð eru þannig eðlileg til 

                                                 
8  Alþt. 1962 A, bls. 151 og 166. 
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fyllingar á fyrirmælum hegningarlaganna um brot í opinberu starfi.“9 Athygli 
vekur að hér er Ólafur á öndverðri skoðun við meirihluta sérfræðinganefndar 
sem skömmu áður hafði verið falið að skoða þetta sama álitamál í Danmörku 
og komist að þeirri niðurstöðu að þar í landi væri ekki þörf á sérstökum 
lögum um ráðherraábyrgð, sbr. kafla 3.1. hér á eftir. 

Frumvarpið var, að sögn Ólafs, talsvert frábrugðið þágildandi lögum frá 
1904. Auk nokkurra nýmæla, sem þar væri að finna, hefðu verið gerðar 
ýmsar breytingar á eldri ákvæðum. Við samningu frumvarpsins hefði að auki 
verið höfð til hliðsjónar lög um ráðherraábyrgð, sem samþykkt höfðu verið í 
Danmörku árið 1939, en ekki öðlast gildi, sbr. kafla 3.1., og norsk lög um 
sama efni frá 1932.10 

Mikill meirihluti þingmanna studdi frumvarpið og var það samþykkt sem 
lög frá Alþingi, án þess að nokkrar breytingar væru gerðar á því. Við meðferð 
frumvarpsins í allsherjarnefnd efri deildar lýsti þó einn nefndarmanna and-
stöðu við það og skilaði séráliti þegar það var afgreitt úr nefndinni. Þar er 
bent á að lög um ráðherraábyrgð hafi verið í gildi í nærfellt sextíu ár og hafi 
þeim aldrei verið beitt á þeim tíma. Hefð sé komin á að vita sem minnst af 
lögunum og megi það líklega teljast heldur góður vitnisburður um stjórn-
málaþroskann í landinu. Vegna ákvæða í stjórnarskránni verði lög sem þessi 
að vera til. Því sé ekki hægt að gera það, sem skynsamlegast sé, að afnema 
lögin. En sé þá ekki næstbest að lofa þeim að liggja í ró, gömlum og úreltum, 
því að freistingin til að grípa til þeirra verði þá minni, ef einhvern tíma skyldi 
myndast á þingi meirihluti sem vildi ná sér niðri á gömlum ráðherra.11  

Lög nr. 4/1963 um ráðherraábyrgð hafa staðið óbreytt fram til þessa, ef 
frá eru taldar tvær smávægilegar breytingar sem gerðar voru á þeim með 
lögum nr. 75/1982 og 82/1998. Í fyrra skiptið var hámark sekta í 1. mgr. 11. 
gr. afnumið og í það síðara var varðhald fellt úr sömu málsgrein sem refsi-
tegund og fangelsi tekið upp í 12. gr. sem vararefsing í stað varðhalds.  

2.4. Efni laga nr. 4/1963 
Eins og áður segir, hefur ákvæðið í 2. málsl. 14. gr. stjórnarskrárinnar, þar 

sem segir að ráðherraábyrgð sé ákveðin með lögum, verið skýrt á þann veg 
að reglur um hina lagalegu ábyrgð ráðherra skuli settar í sérlögum.12 Efni laga 
nr. 4/1963 um ráðherraábyrgð (hér eftir skammstöfuð rbl.) skiptist í stórum 
dráttum þannig að í 1. gr. er almennt kveðið á um ábyrgð ráðherra, í 2. – 7. 
                                                 
9  Alþt. 1962 A, bls. 167. 
10  Alþt. 1962 A, bls. 167. 
11  Alþt. 1962 A, bls. 510. 
12  Stjórnskipun Íslands, bls. 159. Stjórnskipunarréttur, bls. 171. 
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gr. er kveðið nánar á um það, hvenær og með hvaða skilyrðum ráðherra ber 
ábyrgð á stjórnarframkvæmdum, í 8. – 10. gr. er lýst þeirri háttsemi, sem 
varðar ráðherra refsiábyrgð samkvæmt lögunum, og loks er í 11. – 14. gr. að 
finna ákvæði um refsingar, skaðabætur og fyrningu sakar. Hér á eftir verður 
fjallað um hvern þessara þátta um sig. 

2.4.1. Gildissvið laganna og lögsaga landsdóms 
Í 1. mgr. 1. gr. rbl. segir, í samræmi við 1. og 2. málsl. 14. gr. stjórnar-

skrárinnar, að ráðherrar beri „ábyrgð á stjórnarframkvæmdum öllum eftir því 
sem fyrir er mælt í stjórnarskránni og lögum þessum.“ Með því að vísa til 
þess, sem fyrir er mælt í lögunum sjálfum, felst takmörkun á hinni víðtæku 
ábyrgð, sem kveðið er á um í 14. gr. stjórnarskrárinnar, þar sem segir fyrir-
varalaust að ráðherrar beri ábyrgð á stjórnarframkvæmdum öllum, meðan 
forseti Íslands og þeir, sem gegna störfum hans, bera enga ábyrgð á stjórnar-
athöfnum, sbr. 1. mgr. 11. gr. stjórnarskrárinnar. Þrátt fyrir þetta fortakslausa 
orðalag hefur stjórnarskrárákvæðið jafnan verið skilið svo að unnt sé að 
takmarka ábyrgð ráðherra, enda sé ekki sanngjarnt að ráðherra beri ábyrgð á 
stjórnarathöfnum sem hann kemur hvergi nærri.13 

Ekki verður gerð grein fyrir gildissviði laga nr. 4/1963, nema fjallað sé 
samhliða um lögsögu landsdóms. Samkvæmt 14. gr. stjórnarskrárinnar getur 
Alþingi kært ráðherra fyrir embættisrekstur þeirra og dæmir landsdómur þau 
mál. Þetta stjórnarskrárákvæði hefur verið skýrt svo að með þessu sé 
landsdómur einn bær um það að dæma í sakamálum, sem höfðuð eru á 
hendur ráðherrum fyrir embættisrekstur þeirra, sbr. 1. gr. laga nr. 3/1963 um 
landsdóm.14 Það þýðir að vísa ber málum, sem handhafar ríkisvaldsins höfða 
á hendur ráðherrum til refsingar fyrir embættisrekstur þeirra, frá hinum 
almennu dómstólum séu þau lögð fyrir þá, sbr. til hliðsjónar 1. mgr. 1. gr. 
laga nr. 19/1991 um meðferð opinberra mála. 

Lögsaga landsdóms er þannig einskorðuð við mál sem varða „embættis-
rekstur“ ráðherra. Í samræmi við það hefur verið litið svo á, allt frá setningu 
laga nr. 2/1904, að ráðherraábyrgðarlög eigi því aðeins við að um „embættis-
brot“ ráðherra sé að tefla. Ef ráðherra gerðist sekur um brot utan embættis 
síns, svo sem líkamsárás, kynferðisbrot eða önnur þvílík brot, tækju lögin 
ekki til þeirra brota.15 Í þessum tilvikum væri það ríkissaksóknari eða 

                                                 
13  Alþt. 1962 A, bls. 167. Einar Arnórsson: Ágrip af íslenskri stjórnlagafræði I. Reykjavík 1935, 

bls. 89. 
14  Bjarni Benediktsson: Ágrip af íslenskri stjórnlagafræði II. Reykjavík 1948, bls. 1. Ministeransvar, 

bls. 492. 
15  Stjórnskipun Íslands, bls. 159. Stjórnskipunarréttur, bls. 172. 
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lögreglustjóri, sem tæki ákvörðun um saksókn samkvæmt lögum nr. 19/1991, 
og ef ákæra væri gefin út yrði málið rekið fyrir hinum almennu dómstólum 
með venjulegum hætti.  

Það leiðir einnig af eðli máls að einstaklingar og aðrir þar til bærir aðilar 
gætu höfðað einkamál gegn ráðherra, þ. á m. einkarefsimál eins og meiðyrða-
mál,16 þótt um væri að ræða brot, sem hann hefði framið í ráðherraembætti, 
ef skilyrði laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála til málshöfðunar væru á 
annað borð fyrir hendi, svo sem það að stefnandi ætti lögvarinna hagsmuna 
að gæta til að höfða slíkt mál.17 Þó er rétt að taka fram í þessu sambandi að 
skv. 2. mgr. 49. gr. stjórnarskrárinnar verður mál ekki höfðað gegn ráðherra 
vegna ummæla, sem hann hefur viðhaft á Alþingi, nema með leyfi þingsins. Í 
1. mgr. 13. gr. rbl. er m.a. kveðið á um að hafi ráðherra bakað einstaklingi 
fjártjón með háttsemi, sem sé refsiverð eftir lögunum, skuli þegar þess er 
krafist dæma hann, jafnframt refsingu, til að greiða skaðabætur. Samsvarandi 
ákvæði var að finna í 7. gr. laga nr. 2/1904 og var það skýrt á þann veg að 
Alþingi myndi því aðeins krefjast bóta til handa einstaklingi – og jafnvel því 
aðeins geta gert það – að sá, sem í hlut ætti, hefði farið fram á að svo yrði 
gert.18 Með hliðsjón af þessu og því, að almennt er unnt að sækja skaðabætur 
út af refsiverðri háttsemi í sérstöku einkamáli, þótt þess sé einnig kostur að 
hafa kröfu þess efnis uppi í opinberu máli, sbr. 3. og 170. gr. laga nr. 
19/1991, ber að skýra 1. mgr. 13. gr. rbl. svo að hún standi því ekki í vegi að 
einstaklingur eða annar þar til bær aðili geti höfðað einkamál gegn ráðherra 
til heimtu skaðabóta sér til handa vegna embættisfærslu hans.19  

Ráðherraábyrgðalög taka sem fyrr segir til þeirra brota, sem ráðherrar 
fremja í embætti, en þó ekki til allra þeirra brota. Lögin lýsa þá háttsemi 
refsiverða, sem óttast má af ráðherrum sérstaklega, og má segja að þau eigi 
fyrst og fremst við um pólitísk embættisbrot ráðherra.20 Þó er gildissvið 
laganna ekki einskorðað við þau brot, sem þar eru lýst refsiverð, vegna þess 
að í 2. mgr. 1. gr. þeirra segir að ákvæði almennra hegningarlaga nr. 19/1940 
um brot í opinberu starfi taki einnig til ráðherra, eftir því sem við getur átt. 

Samkvæmt þessu er ljóst að brjóti ráðherra gegn þeim ákvæðum almennra 
hegningarlaga, sem er að finna í XIV. kafla þeirra er ber yfirskriftina „brot í 
opinberu starfi“, t.d. með því að taka við mútum, sbr. 128. gr., eða brjóta 

                                                 
16  Stjórnskipun Íslands, bls. 166. Stjórnskipunarréttur, bls. 179-80. 
17  Sjá til hliðsjónar Lárus H. Bjarnason: Um landsdóminn. Reykjavík 1914, bls. 21-25. 
18  Um landsdóminn, bls. 21. 
19  Stjórnskipun Íslands, bls. 166-7. Stjórnskipunarréttur, bls. 180. 
20  Stjórnskipun Íslands, bls. 159. Stjórnskipunarréttur, bls. 172. 
 



Íslensk lög um ráðherraábyrgð 125 

 

gegn þagnarskyldu, sbr. 136. gr., meðan hann gegnir embætti, á Alþingi 
ákvörðunarvald um það hvort sakamál út af slíkum brotum verður höfðað 
gegn honum og fer landsdómur með lögsögu í því máli. Ekki má skilja orð 2. 
mgr. 1. gr. rbl. svo bókstaflega að önnur brot gegn almennum hegningar-
lögum en þau, sem falla undir fyrrgreindan kafla, geti ekki leitt til þess að 
Alþingi ákveði að höfða mál á hendur ráðherra fyrir landsdómi. Má sem 
dæmi nefna brot, sem eru í eðli sínu pólitísk brot, svo sem landráð, sbr. 86. 
gr. og fleiri ákvæði X. kafla hegningarlaga, en slík háttsemi getur reyndar 
einnig talist brot á d-lið 8. gr. rbl., eins og nánar verður vikið að í kafla 2.4.3. 
hér á eftir.  

Meiri vafi leikur á því hvort auðgunarbrot á borð við fjárdrátt, sbr. 247. 
gr., og ýmis önnur ákvæði XXVI. kafla hegningarlaga geti, ein og sér, réttlætt 
málshöfðun fyrir landsdómi á hendur ráðherra þótt hann hafi gerst sekur um 
þau brot í embætti. Sama á við um ýmis brot gegn sérrefsilögum sem jafna 
má til brota í opinberu starfi samkvæmt almennum hegningarlögum. Það 
sem mælir með því að játa landsdómi lögsögu í málum sem þessum er að 
halda má því fram að með þessu móti hafi ráðherra brotið af sér í embætti á 
þann hátt sem vísað er til í 14. gr. stjórnarskrárinnar. Þá skiptir og máli í 
þessu sambandi að skv. b-lið 9. gr. rbl. varðar það ráðherra ábyrgð eftir 
lögunum að framkvæma eða valda því að framkvæmt sé nokkuð það, sem fer 
í bága við fyrirmæli laga, annarra en stjórnskipunarlaga, sbr. kafla 2.4.3. Á 
hinn bóginn hefur stjórnarskrárákvæðið um ráðherraábyrgð jafnan verið 
skýrt á þá lund að með því sé verið að mæla fyrir um ábyrgð ráðherra, 
umfram aðra embættismenn, vegna sérstöðu þeirra. Ekki sé nein ástæða til 
að aðrar reglur gildi um embættisbrot ráðherra heldur en um sams konar brot 
annarra embættismanna.21  

Að þessu virtu er líklega réttast að skýra heimild Alþingis í 14. gr. 
stjórnarskrárinnar til að kæra ráðherra fyrir „embættisrekstur“ þeirra svo að 
þar sé vísað til háttsemi sem ráðherra hefur viðhaft í embætti í krafti þess 
valds er því embætti fylgir. Utan saksóknarvalds þingsins og þar með lögsögu 
landsdóms falli hins vegar sú háttsemi ráðherra sem ekki tengist stöðu hans 
sem ráðherra – háttsemi sem hver og einn embættismaður í þjónustu ríkisins 
gæti gerst sekur um.22 Vissulega getur verið erfitt að draga þessa markalínu. 
Sem dæmi um háttsemi, sem telst augljóslega „embættisrekstur“ í merkingu 
stjórnarskrárákvæðisins, er það ef ráðherra drægi sér eða öðrum fé með því 
að skipa fyrir um það í ráðuneyti sínu að tiltekin fjárhæð skyldi lögð á 

                                                 
21  Alþt. 1962 A, bls. 167. 
22  Ministeransvar, bls. 498-9. 
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reikning í sínu nafni eða annarra, án þess að heimild væri fyrir slíkri 
greiðslu.23 Ef ráðherra fengi hins vegar greidda reikninga, sem hann hefði 
falsað, og drægi sér fé með því móti vaknar sú spurning hvort slík háttsemi 
tengist sérstaklega stöðu hans sem ráðherra. Hér er með öðrum orðum um 
að ræða takmarkatilvik, sem erfitt er segja til um hvernig leyst yrði úr, þar 
sem ekki hefur reynt á álitaefni sem þetta í íslenskri dómaframkvæmd. Ef 
ekkert sérstakt kæmi til verður þó líklega að telja að þessi verknaður félli utan 
„embættisreksturs“ ráðherra og því bæri að fara með málið eins og hvert 
annað sakamál að hætti laga nr. 19/1991.  

Það er ljóst að mælt er fyrir um hina lagalegu ábyrgð ráðherra í stjórnar-
skránni til viðbótar hinni pólitísku eða þinglegu ábyrgð þeirra. Af því leiðir 
að Alþingi getur ákveðið að höfða mál á hendur ráðherra þótt hann hafi 
axlað hina pólitísku ábyrgð á embættisverki með því að biðjast lausnar úr 
embætti eða hann hafi verið neyddur til þess vegna þess að meirihluti 
þingsins hafi lýst vantrausti sínu á hann eða ríkisstjórnina í heild. Hitt er 
annað mál að hafi ráðherra sagt af sér að eigin frumkvæði kann það að koma 
honum til góða og vera virt til refsilækkunar við ákvörðun refsingar, sbr. 2. 
mgr. 11. gr. rbl. og 8. tölul. 1. mgr. 70. gr. almennra hegningarlaga.  

2.4.2. Almenn skilyrði ábyrgðar samkvæmt lögunum 
Eins og áður segir, er kveðið á um það í 2. – 7. gr. rbl., hvaða almenn 

skilyrði verða að vera fyrir hendi til þess að ráðherra teljist hafa gerst brot-
legur við ákvæði laganna. Má í grófum dráttum skipta þessum skilyrðum í 
tvennt, þ.e. í huglæg og hlutlæg skilyrði. 

Í 2. gr. rbl. er mælt fyrir um hin huglægu skilyrði eða saknæmisskilyrði, að 
því er refsiábyrgð varðar. Þar segir að krefja megi ráðherra ábyrgðar sam-
kvæmt því, sem nánar er fyrir mælt í lögunum, fyrir háttsemi „er hann hefur 
orðið sekur um, ef málið er svo vaxið, að hann hefur annaðhvort af ásetningi 
eða stórkostlegu gáleysi farið í bága við“ stjórnarskrána, önnur landslög eða 
að öðru leyti stofnað hagsmunum ríkisins í fyrirsjánlega hættu. Þar eð hér er 
krafist ásetnings eða stórkostlegs gáleysis nægir einfalt gáleysi ekki til þess að 
refsiábyrgð stofnist. Því síður mætti refsa ráðherra á hlutlægum grunni fyrir 
háttsemi sem honum yrði ekki kennt um.24 Hins vegar getur einfalt gáleysi 
leitt til þess að ráðherra verði skaðabótaskyldur, þar sem í niðurlagi 13. gr. 
rbl. er tekið fram að um skaðabótaskyldu hans fari eftir almennum reglum. 

                                                 
23  Ministeransvar, bls. 499. 
24  Róbert R. Spanó: „Stjórnarskráin og refsiábyrgð, síðari hluti“. Tímarit lögfræðinga, 1. hefti 

2005, bls. 61. 
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Sé um að ræða brot gegn almennum hegningarlögum, sbr. 2. mgr. 1. gr. rbl., 
eiga saknæmisskilyrði þeirra laga að sjálfsögðu við, þannig að því aðeins 
verður refsað fyrir gáleysisverk samkvæmt þeim lögum að til þess sé sérstök 
heimild í þeim, sbr. 18. gr. þeirra. 

Að því er hina hlutlægu ábyrgð varðar, er mælt svo fyrir í 2. gr. rbl. að 
krefja megi ráðherra ábyrgðar „fyrir sérhver störf eða vanrækt starfa“. Með 
þessu eru tekin af öll tvímæli um að ekki skiptir máli hvort háttsemi er fólgin 
í athöfn eða athafnaleysi ef á annað borð er brotið gegn ákvæðum laganna. 
Hins vegar eiga lögin samkvæmt orðanna hljóðan einungis við um fullframin 
brot og því er tilraun til þeirra brota, sem þau taka til, væntanlega refsilaus, 
þar sem telja verður að lögjöfnun frá 20. gr. almennra hegningarlaga sé 
óheimil, sbr. kafla 2.4.4. hér á eftir.25 

Í 3. – 7. gr. rbl. er gengið út frá því að til refsiábyrgðar ráðherra geti 
komið í fjórum tilvikum, þ.e. vegna embættisathafna forseta Íslands, vegna 
embættisathafna ráðherra sjálfs, vegna hlutdeildar í embættisbrotum samráð-
herra og loks vegna háttsemi undirmanna ráðherra. Um var að ræða nýmæli í 
lögum nr. 4/1963, þar sem hliðstæð ákvæði var ekki að finna í eldri lögum, 
nr. 2/1904.26 

Samkvæmt 3. gr. rbl. ber sá ráðherra, sem ritar undir lög eða stjórnar-
erindi með forseta, ábyrgð á þeirri athöfn, enda er forseti jafnan ábyrgðarlaus 
skv. 1. mgr. 11. gr. stjórnarskrárinnar. Séu embættisathafnir, sem atbeina 
forseta þarf til, vanræktar hvílir ábyrgð vegna þeirrar vanrækslu á ráðherra 
þeim, sem málefnið heyrir undir, skv. 4. gr. rbl. Aðrir ráðherrar verða því 
aðeins sóttir til ábyrgðar vegna athafnar eða athafnaleysis skv. 3. eða 4. gr. að 
þeir hafi átt einhvern hlut að máli, eftir því sem nánar er kveðið á um í 
þessum greinum. 

Svofellt ákvæði er að finna í 5. gr. rbl.: „Sé um að ræða embættisathöfn í 
ríkisráði eða á ráðherrafundi, sbr. 16. og 17. gr. stjórnarskrárinnar, bera allir 
viðstaddir ráðherrar, sem með ráðum, fortölum, atkvæði eða á annan hátt 
hafa stuðlað að þeirri athöfn, ábyrgð á henni.“ Refsiábyrgð ráðherra er með 
þessu móti takmörkuð við að þeir hafi með beinum hætti lýst yfir stuðningi 
eða stuðlað á annan hátt að athöfn sem fjallað hefur verið um í ríkisráði eða 
á ríkisstjórnarfundi. Ábyrgðin var talin víðtækari samkvæmt eldri lögum 
vegna þess að þau voru skýrð á þann veg að ráðherrar, sem viðstaddir hefðu 
verið, væru samsekir þeim ráðherra, er mál heyrði undir, ef þeir hefðu ekki 

                                                 
25  Ágrip af íslenskri stjórnlagafræði I, bls. 93. Stjórnskipun Íslands, bls. 163. Stjórnskipunarréttur, bls. 

175. 
26  Alþt. 1962 A, bls. 168. 



128  Eiríkur Tómasson 

 

 

 

mótmælt ákvörðun, sem refsiverð teldist, og beðist lausnar ef mótmæli þeirra 
hefðu ekki verið tekin til greina.27  

Meginregla íslenskrar stjórnskipunar er sú að hver ráðherra fer einn með 
ákvörðunarvald í þeim málum, sem undir hann heyra, og ber hver einstakur 
ráðherra að sjálfsögðu ábyrgð á eigin athöfnum og athafnaleysi. Í þeim 
undantekningartilvikum að mál heyri undir ríkisstjórnina í sameiningu bera 
ráðherrar allir á ábyrgð á ákvörðun, sem þannig er tekin, þótt einn þeirra 
undirriti hana. Þrátt fyrir að ákvörðunarvaldið sé hjá einum ráðherra geta 
samráðherrar hans engu að síður bakað sér ábyrgð sem hlutdeildarmenn með 
því að hafa liðsinnt honum í orði eða verki eða hvatt hann til að fremja 
brot.28 

Í fyrri málslið 6. gr. rbl. segir að hver ráðherra beri „ábyrgð á stjórnar-
erindum þeim, sem út eru gefin í hans nafni, nema ákvörðun sé án hans 
atbeina tekin af undirmanni, sem til þess hefur heimild samkvæmt venju, eða 
eðli máls, eða starfsmaður hafi vanrækt að leggja erindi fyrir ráðherra.“ 
Samkvæmt þessu ákvæði ber ráðherra almennt ábyrgð á ákvörðunum, sem 
teknar eru í hans nafni, nema um sé að ræða minni háttar ákvarðanir sem 
aðrir starfsmenn í ráðuneyti hans hafa haft heimild til að taka – eða þeir hafi 
vanrækt að leggja erindi fyrir ráðherra sem yfirmann sinn, svo sem þeim hafi 
ella borið að gera samkvæmt venju eða eðli máls. Í síðari málslið 6. gr. er 
reyndar tekið fram að ráðherra verði „þó einnig sóttur til ábyrgðar fyrir 
þvílíkar ákvarðanir, ef honum hefur verið um þær kunnugt og hann hefur 
látið þær viðgangast án þess að gera viðeigandi ráðstafanir til að koma í veg 
fyrir þær.“ Ennfremur verður ráðherra, sem ber ábyrgð á embættisathöfn 
samkvæmt framansögðu, „einnig sóttur til ábyrgðar fyrir athafnir undir-
manna sinna, er byggjast á téðri embættisathöfn eða lúta að framkvæmd 
hennar, enda hafi þær verið fyrirskipaðar af ráðherra eða megi, eins og á 
stendur, teljast eðlilegar eða nauðsynlegar til framkvæmdar henni.“ 

Með vísun til þessara ákvæða stoðar yfirleitt ekki fyrir ráðherra að leysa 
sig undan ábyrgð með því að kenna undirmönnum sínum um embættisverk 
sín, t.d. með því að þeir hafi átt að leiðbeina honum eða vara hann við að 
háttsemin gæti reynst ólögmæt eða jafnvel refsiverð. Það gæti hins vegar leitt 
til þess að ásetningur teldist sannaður hjá ráðherra ef það yrði leitt í ljós að 
hann hefði verið varaður við með þessum hætti.29 Af 6. og 7. gr. rbl. má þó 
draga þá ályktun að það kynni hugsanlega að firra ráðherra ábyrgð ef 
                                                 
27  Ágrip af íslenskri stjórnlagafræði I, bls. 93. Stjórnskipun Íslands, bls. 164. 
28  Stjórnskipun Íslands, bls. 163. Stjórnskipunarréttur, bls. 176. 
29  Þetta varð niðurstaða danska ríkisréttarins í máli Erik Ninn-Hansen sem gerð verður 

frekari grein fyrir í kafla 3.3. Sjá ennfremur Ministeransvar, bls. 112-13. 
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undirmenn hans hefðu gefið honum rangar upplýsingar eða leynt hann 
upplýsingum, sem máli skiptu, og hann ekki vitað eða mátt vita hvernig 
atvikum hefði raunverulega verið háttað. 

2.4.3. Verknaðarlýsing laganna 
Eins og gerð er grein fyrir í kafla 2.2. hér að framan, var tekin sú 

ákvörðun af hálfu löggjafans við setningu laga nr. 2/1904 að hverfa frá því, 
eins og upphaflega var gert ráð fyrir í frumvarpi því sem lagt var fyrir 
Alþingi, að tilgreina nákvæmlega þá háttsemi, sem refsing væri lögð við 
samkvæmt lögunum, m.a. vegna þess að slík upptalning hugsanlegra brota 
hefði „aldrei orðið nándar nærri tæmandi“. Þess í stað var brotunum skipt í 
þrjá aðalflokka, þ.e. brot gegn stjórnarskránni, brot gegn öðrum landslögum 
og brot á góðri ráðsmennsku.30  

Sami háttur var hafður á þegar núgildandi lög nr. 4/1963 voru sett. Voru 
sömu rök færð fyrir því og áður, þ.e. að ógerlegt væri að telja upp svo 
tæmandi sé öll þau refsiverðu embættisbrot sem hugsanlegt væri að ráðherra 
gerðist sekur um. Ákvæði 8. – 10. gr. rbl. taka til hvers hinna þriggja 
brotaflokka og eru þau að stofni til eins og samsvarandi ákvæði í eldri lögum 
þótt á þeim hafi verið gerðar nokkrar breytingar. 

Í c-lið 8. gr. rbl. er að finna almennt ákvæði, sem lýtur að brotum á 
stjórnarskrá, en þar er svo fyrir mælt að það varði ráðherra ábyrgð eftir 
lögunum ef hann „framkvæmir sjálfur, fyrirskipar framkvæmd á eða lætur 
viðgangast að framkvæmt sé nokkuð það, er fer í bága við stjórnarskrá 
lýðveldisins, eða lætur farast fyrir að framkvæma nokkuð það, sem þar er 
fyrirskipað eða veldur því, að framkvæmd þess farist fyrir“. Segja má að brot 
þau, sem lýst er í a- og b-liðum 8. gr., falli undir hina almennu verknaðar-
lýsingu c-liðarins. Í þessum tveimur stafliðum er kveðið á um að það varði 
ráðherra ábyrgð ef hann gengur inn á valdsvið Alþingis sem löggjafa eða 
dómstóla sem handhafa dómsvaldsins ellegar veitir atbeina sinn til þess. Sem 
dæmi um þetta má nefna það að ráðherra tæki lán, sem væri skuldbindandi 
fyrir ríkið, eða léti af hendi einhverja af fasteignum þess, án viðhlítandi 
lagaheimildar, svo sem áskilið er í 40. gr. stjórnarskrárinnar.31 Umrædd 
ákvæði taka hins vegar ekki til þess ef ráðherra leggur fyrir forseta Íslands til 
undirskriftar lagafrumvarp, sem brýtur í bága við stjórnarskrána, eða leitar 
ekki atbeina forseta, þegar það er skylt samkvæmt stjórnarskránni, t.d. við 
útgáfu bráðabirgðalaga skv. 28. gr. stjórnarskrárinnar, sbr. hins vegar a-lið 2. 

                                                 
30  Alþt. 1903 C, bls. 311. 
31 Stjórnskipunarréttur, bls. 173. 
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gr. eldri laga. Þessi háttsemi félli þó eftir atvikum undir almenna ákvæðið í c-
lið 8. gr. rbl. 

Sérstætt ákvæði er að finna í d-lið 8. gr. rbl., þar sem segir að það varði 
ráðherra ábyrgð eftir lögunum „ef hann verður þess valdandi, að nokkuð það 
sé ráðið eða framkvæmt er skert getur frelsi eða sjálfsforræði landsins.“ Brot 
af þessum toga gæti verið fólgið í broti á stjórnarskránni, t.d. ef ráðherra 
gerði, með eða án formlegs atbeina forseta, samning við annað ríki, sem fæli í 
sér afsal eða kvaðir á íslensku landi eða landhelgi, án þess að leitað væri 
samþykkis Alþingis. Sá verknaður væri skýlaust brot á 21. gr. stjórnar-
skrárinnar og jafnframt á d-lið 8. gr., en um leið á b-lið greinarinnar, þar sem 
ráðherra hefði ekki leitað samþykkis Alþingis þegar skylt er samkvæmt 
stjórnarskránni. Ráðherra gæti hins vegar gerst brotlegur við d-lið 8. gr., án 
þess að um væri að ræða brot á stjórnarskránni, vegna þess að þar er hvergi 
mælt svo fyrir berum orðum að Ísland skuli vera sjálfstætt og fullvalda ríki. 
Slíkt framferði myndi í mörgum tilvikum fela í sér landráð og því brjóta gegn 
86. gr. eða öðrum ákvæðum X. kafla almennra hegningarlaga. Jafnvel væri 
hugsanlegt að háttsemi, sem félli undir d-lið 8. gr., bryti ekki gegn neinum 
lagaákvæðum. Af þessum sökum standa rök til þess að skipa ákvæðinu í 
sérstakan flokk eða jafnvel að fella það undir brot gegn góðri ráðsmennsku, 
sbr. 10. gr. rbl., enda minnir verknaðarlýsing þess á b-lið þeirrar greinar.32 

Samkvæmt b-lið 9. gr. rbl. varðar það ráðherra ábyrgð eftir lögunum „ef 
hann veldur því, að brotið sé gegn öðrum lögum landsins en stjórnskipunar-
lögum þess“ með því „að framkvæma eða valda því, að framkvæmt sé 
nokkuð það, er fer í bága við fyrirmæli laganna, eða með því að láta nokkuð 
ógert, sem heimtað er í lögum, eða verða þess valdur, að slík framkvæmd 
farist fyrir.“ Eins og í c-lið 8. gr., er hér mælt almennt fyrir um ábyrgð ráð-
herra vegna brota á öðrum lögum en stjórnarskránni, hvort sem háttsemin er 
fólgin í athöfn eða athafnaleysi, og er hér um mjög víðtækt ákvæði að ræða. 
Undir það gætu jafnt fallið almenn hegningarlög sem önnur lög, t.d. stjórn-
sýslulög nr. 37/1993. Í a-lið 9. gr. er sérstaklega tekið fram að það varði 
ráðherra ábyrgð ef hann brýtur gegn lögum „með því að leggja fyrir forseta 
til undirskriftar ályktanir, tilskipanir eða erindi, er fara í bága við lögin, eða 
með því að láta farast fyrir að útvega“ slíka undirskrift, „þar sem hún er 
lögmælt“. Dæmi um þetta síðarnefnda væri það ef ráðherra léti hjá líða að 

                                                 
32  Ágrip af íslenskri stjórnlagafræði I, bls. 91. 
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útvega undirskrift forseta undir skipunarbréf manns í embætti, sem forseti 
ætti að veita lögum samkvæmt, sbr. 1. mgr. 20. gr. stjórnarskrárinnar.33 

Loks varðar það ráðherra ábyrgð eftir lögum nr. 4/1963 „ef hann 
misbeitir stórlega valdi sínu, enda þótt hann hafi ekki beinlínis farið út fyrir 
embættistakmörk sín“, sbr. a-lið 10. gr. rbl., eða „ef hann framkvæmir 
nokkuð eða veldur því, að framkvæmt sé nokkuð, er stofnar heill ríkisins í 
fyrirsjáanlega hættu, þótt ekki sé framkvæmd þess sérstaklega bönnuð í 
lögum, svo og ef hann lætur farast fyrir að framkvæma nokkuð það, er afstýrt 
gat slíkri hættu, eða veldur því, að slík framkvæmd ferst fyrir“, sbr. b-lið 
greinarinnar. Þessi ákvæði eru óneitanlega mjög almenns eðlis og mats-
kennd.34 Talið hefur verið að undir þau flokkist brot, þar sem ráðherra hefur 
brotið gegn þeim reglum, sem krefjast má að hver góður og samviskusamur 
embættismaður fylgi í embættisfærslu sinni, enda þótt ekki sé mælt fyrir um 
háttsemina eða hún bönnuð í lögum. Vegna þess hve ákvæðin eru almennt 
orðuð getur verið álitamál hvenær ráðherra hafi brotið gegn þeim.35 
Samkvæmt almennu viðhorfi í refsirétti verður að skýra vafa um það, hvort 
háttsemi feli í sér brot á ákvæðunum, þeim í hag sem talinn er hafa gerst 
brotlegur við þau. Jafnframt má færa fyrir því rök að vegna fyrirmæla 1. mgr. 
69. gr. stjórnarskrárinnar geti brot á a-lið 10. gr. rbl., einum og sér, ekki leitt 
til refsiábyrgðar, nema brotið hafi verið gegn öðrum lagaákvæðum.36 Verður 
vikið að því álitaefni frekar undir lok þessarar greinar. 

Deilt hefur verið um það hvort í orðinu „fyrirsjáanlega“ í b-lið 10. gr. 
felist huglægt eða hlutlægt skilyrði. Því hefur verið haldið fram að skýra beri 
orðið huglægt þannig að það komi í veg fyrir refsiábyrgð ef ráðherra sjálfur 
hefur ekki séð fyrir að með háttsemi hans væri heill ríkisins stofnað í hættu.37 
Hinn skýringarkosturinn er að merking orðsins sé hlutlæg þannig að refsi-
ábyrgð beri að miða við það, hvort almennt megi telja að maður í sporum 
ráðherra hafi átt að sjá hættuna fyrir, án tillits til þess hvort hann hafi sjálfur 
gert það. Verður væntanlega að leggja þann kost til grundvallar við skýringu á 
ákvæðinu, enda virðast huglægu skilyrðin vera tæmandi talin í 2. gr. rbl., eins 
og áður er lýst.38  

                                                 
33 Ágrip af íslenskri stjórnlagafræði I, bls. 91. Stjórnskipun Íslands, bls. 161. Stjórnskipunarréttur, bls. 

173. 
34 Alþt. 1962 A, bls. 168-9. Sjá ennfremur „Stjórnarskráin og refsiábyrgð, síðari hluti“, bls. 

62-3. 
35 Stjórnskipun Íslands, bls. 162. Stjórnskipunarréttur, bls. 174. 
36 „Stjórnarskráin og refisábyrgð, síðari hluti“, bls. 62-3. 
37 Ágrip af íslenskri stjórnlagafræði I, bls. 92. 
38  Stjórnskipun Íslands, bls. 162-3. Stjórnskipunarréttur, bls. 174. 



132  Eiríkur Tómasson 

 

 

 

2.4.4. Almenn ákvæði laganna um refsingar o.fl.  
Samkvæmt 1. mgr. 11. gr. rbl. varða brot gegn lögunum, eftir mála-

vöxtum, embættismissi, sektum eða fangelsi allt að tveimur árum. Í stað þess 
að votta ráðherra vantraust gæti Alþingi eftir þessu gert þá kröfu fyrir 
landsdómi að ráðherra hefði fyrirgert rétti til að gegna ráðherraembætti 
áfram.  

Í 2. mgr. 11. gr. rbl. segir að við ákvörðun refsingar skuli höfð hliðsjón af 
70. gr. almennra hegningarlaga og skv. 3. mgr. 11. gr. skal refsing tiltekin í 
einu lagi hafi ráðherra jafnframt brotið gegn þeim lögum, sbr. 77. gr. þeirra. 
Vegna þessarar tilvísunar til tiltekinna ákvæða í hinum almenna hluta 
hegningarlaganna vaknar sú spurning hvort unnt sé að beita öðrum ákvæðum 
þess hluta með lögjöfnun um önnur atriði en þau sem sérstaklega er vísað til. 
Ef ákvæðin lúta að refsinæmi verknaðar og teljast íþyngjandi fyrir þann, sem 
borinn er sökum, verður líklega að svara spurningunni neitandi. Í samræmi 
við það væri væntanlega ekki unnt að beita 20. gr. hegningarlaganna með 
lögjöfnun þannig að tilraun til brots samkvæmt lögum nr. 4/1963 teldist 
refsiverð.39 Hins vegar kæmi til álita að lögjafna frá öðrum ákvæðum, sem 
tilheyra hinum almenna hluta laganna, nema kveðið sé sérstaklega á um þau 
atriði í lögunum sjálfum, sbr. t.d. 14. gr. rbl., þar sem mælt er fyrir um 
fyrningu sakar. Samkvæmt fyrri málslið 1. mgr. þeirrar greinar er hinn 
almenni fyrningarfrestur samkvæmt lögunum þrjú ár frá því að brot var 
framið og verður fyrningu slitið með því að Alþingi samþykkir ályktun um 
málshöfðun. Frá þeirri reglu eru gerðar tvær undantekningar í 14. gr., þ. á m. 
segir í síðari málslið hennar: „Sök fyrnist þó aldrei fyrr en 6 mánuðir eru 
liðnir frá því, að næstu reglulegu alþingiskosningar, eftir að brot var framið, 
fóru fram.“ Þótt í 12. gr. rbl. sé að finna ákvæði um sektir og vararefsingu eru 
þau svo almennt orðuð að eftir atvikum væri eðlilegt að beita 49. – 55. gr. 
hegningarlaganna um þau atriði.  

Svofellt ákvæði er að finna í 1. mgr. 13. gr. rbl.: „Hafi ráðherra bakað 
almenningi eða einstaklingi fjártjón með framkvæmd eða vanrækslu, sem 
refsiverð er eftir lögum þessum, skal og þegar þess er krafist, jafnframt 
hegningunni dæma hann til að greiða skaðabætur, en um skaðabótaskyldu 
hans fer eftir almennum reglum.“ Þegar mælt er fyrir um skaðabótaábyrgð 
ráðherra, eins og hér er gert, verður að greina á milli þess, hvort ráðherra hafi 
bakað sér slíka ábyrgð gagnvart einstaklingum eða öðrum aðilum, sem jafnað 
verður til einstaklinga, ellegar hvort hann hafi valdið ríkinu bótaskyldu tjóni. 
Í fyrra tilvikinu fer um meðferð bótakröfu eftir almennum reglum, þ. á m. 
                                                 
39  Stjórnskipun Íslands, bls. 163. Stjórnskipunarréttur, bls. 175. 
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má hafa slíka kröfu uppi í máli, sem Alþingi ákveður að höfða gegn ráðherra 
fyrir landsdómi. Í því tilviki hefði sá einstaklingur, sem hlut á að máli, eftir 
sem áður fullt forræði yfir sakarefninu. Öðru máli gegnir um það ef ráðherra 
hefði bakað sér bótaábyrgð gagnvart ríkinu. Í 2. mgr. 13. gr. er tekið fram að 
slík bótaábyrgð falli niður, samþykki Alþingi ríkisreikning, nema ráðherra 
hafi beitt svikum. Af ákvæðum 13. gr. rpbl. og 13. og 51. gr. laga um 
landsdóm má jafnframt draga þá ályktun að væntanlega færi þingið með 
forræði á kröfum um bætur til handa ríkinu í þeim málum, sem heyra undir 
lögsögu landsdóms, ekki síður en forræði á refsikröfum.40 Það þýðir að fjár-
málaráðherra hefði líklegast ekki heimild til þess að falla frá kröfu um slíkar 
bætur eða semja um þær, nema með heimild þingsins.  

III. Dönsk lög um ráðherraábyrgð 

3.1. Aðdragandi að setningu laganna um ráðherraábyrgð 
Í 20. gr. dönsku stjórnarskrárinnar frá 1849 var að finna svohljóðandi 

ákvæði um ábyrgð ráðherra: „Ministrene kunne tiltales for deres 
Embedsførelse. Folkethinget anklager, Rigsretten dømmer.“41 Orðalag þessa 
ákvæðis hefur breyst í tímans rás þótt efni þess hafi í megindráttum haldist 
óbreytt. Þannig hljóðar 16. gr. núgildandi stjórnarskrár frá 1953 svo: 
„Ministrene kan af kongen eller folketinget tiltales for deres embedsførelse. 
Rigsretten påkender de mod ministrene for deres embedsførelse anlagte 
sager.“ 

Þótt ákvæðið í íslensku stjórnarskránni um ráðherraábyrgð líkist því 
danska, eins og áður er komið fram, er þar ekki mælt svo fyrir, á sama hátt og 
í íslensku stjórnarskránni, að ráðherraábyrgð skuli ákveðin með lögum. Þess 
vegna hefur danska stjórnarskráin ekki verið skilin á þann veg að nauðsynlegt 
sé að setja nánari reglur um ráðherraábyrgð í lög, heldur hafa skoðanir verið 
mjög skiptar um það í Danmörku allt frá setningu fyrstu stjórnarskrárinnar 
hvort æskilegt sé að gera það. Þeir sem lýst hafa andstöðu við að sett séu 

                                                 
40  Sjá til hliðsjónar Um landsdóminn, bls. 28-9, og Ágrip af íslenskri stjórnlagafræði II, bls. 3. 
41  Frá upphafi og allt til ársins 1953 var danska þinginu skipt í tvær deildir, þ.e. folketing og 

landsting. Það var neðri deildin, þjóðþingið, sem fór með ákæruvald gagnvart ráðherrum á 
þessum tíma, meðan efri deildin, landsþingið, kaus helming dómenda ríkisréttarins sem 
dæmdi í málum gegn ráðherrunum. Hinn helmingur dómenda var skipaður af hæstarétti. 
Með stjórnarskránni frá 1953 starfar þingið í einni málstofu og nefnist þjóðþing (á dönsku 
folketing). Hér á eftir verður orðið „þjóðþing“ notað jöfnum höndum um neðri deild 
danska þingsins til 1953 og danska þingið sem heild eftir þann tíma. 
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sérstök lög um þetta efni hafa talið að það sé miklum erfiðleikum bundið, 
m.a. af lagatæknilegum ástæðum. Eðlilegra sé að miða ábyrgð ráðherra við 
eðli máls, þannig að ríkisrétturinn, sem er hliðstæða landsdóms hér á landi, 
geti tekið afstöðu til þess, miðað við atvik máls hverju sinni, hvort ráðherra 
hafi bakað sér ábyrgð fyrir embættisfærslu sína.42  

Þótt fjöldi frumvarpa til laga um ráðherraábyrgð hafi komið fram á 
danska þinginu fyrstu áratugina eftir að Danir fengu sína fyrstu stjórnarskrá 
var það fyrst árið 1938 að þingið samþykkti slík lög og voru þau staðfest 
1939. Þessi lög tóku hins vegar aldrei gildi vegna þess að gildistaka þeirra var 
bundin því skilyrði að tillaga til breytinga á stjórnarskránni, sem samþykkt var 
samtímis, næði fram að ganga. Svo varð ekki vegna þess að tillagan fékk ekki 
tilskilinn meirihluta í þjóðaratkvæðagreiðslu.43  

Árið 1959 skipaði danski forsætisráðherrann nefnd sérfræðinga sem fékk 
það hlutverk að taka til athugunar hvort ástæða væri til að setja sérstök lög 
um ráðherraábyrgð. Skilaði nefndin ítarlegu áliti 1962, þar sem mikill meiri-
hluti hennar, 12 nefndarmenn af 13, komst að þeirri niðurstöðu að ekki væri 
þörf á slíkri löggjöf, eins og sakir stæðu. Einn nefndarmanna, prófessor Poul 
Meyer, var á öndverðri skoðun við meirihlutann og lagði til að slík lög yrðu 
sett. Með því móti taldi hann að gera mætti skýrari þá verknaðarlýsingu sem 
lögð væri til grundvallar fyrirmælum stjórnarskrárinnar um ráðherraábyrgð. 
Ekki væri nægilegt að styðjast við ákvæði hegningarlaga, ein og sér, í því 
tilliti. Fór svo að lokum, þrátt fyrir fyrrgreint meirihlutaálit, að sett voru 
sérstök lög um ráðherraábyrgð í Danmörku árið 1964, að frumkvæði þing-
flokka borgaraflokkanna, og tóku þau gildi 11. maí það ár.44 

3.2. Efni laganna um ráðherraábyrgð frá 1964 
Lögin um ráðherraábyrgð frá 1964 eru enn styttri og gagnorðari en 

íslensku lögin frá árinu áður. Dönsku lögin eru aðeins níu greinar alls og eru 
flestar þeirra stuttorðar.  

Í 1. gr. laganna er tekið fram að lögin taki til ábyrgðar ráðherra fyrir 
embættisfærslu þeirra og í 2. gr. að um brot samkvæmt lögunum skuli beita 
hinum almenna hluta hegningarlaganna. Í 3. gr. er að finna sérstakar reglur 
um það hvernig beita beri ákvæðum hegningarlaganna um hlutdeild þegar 
leyst er úr því hvort ráðherra hafi gerst sekur um refsiverða hlutdeild í broti 
undirmanns. Þá er í 4. gr. kveðið á um að hafi ákvörðun verið undirrituð af 

                                                 
42 Ministeransvar, bls. 35 o.áfr. 
43 Ministeransvar, bls. 38-9. 
44 Ministeransvar, bls. 39-43. 
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konungi beri sá ráðherra, sem undirritaði hana með honum, ábyrgð á henni, 
auk annarra ráðherra sem hafi á annan hátt átt þátt í að ákvörðunin var tekin. 

Sjálfan kjarna laganna er að finna í 5. gr. þeirra, þar sem lýst er þeirri hátt-
semi sem telst refsiverð samkvæmt lögunum. Þar segir orðrétt: „En minister 
straffes, hvis han forsætlig eller af grov uagtsomhed tilsidesætter de pligter, 
der påhviler ham efter grundloven, lovgivningen i øvrigt eller efter hans 
stillings beskaffenhed. – Bestemmelsen i stk. 1 finder anvendelse, såfremt en 
minister giver folketinget urigtige eller vildledende oplysninger eller under 
folketingets behandling af en sag fortier oplysninger, der er af væsentlig 
betydning for tingets bedømmelse af sagen.“ 

Samkvæmt þessu eru saknæmisskilyrðin ásetningur eða stórkostlegt 
gáleysi. Að því er varðar hina hlutlægu verknaðarlýsingu í 1. mgr. 5. gr. vekur 
athygli hversu almenn hún er, þar sem vísað er til þess að það varði ráðherra 
refsingu ef hann víki frá þeim skyldum, sem hvíla á honum samkvæmt 
stjórnarskránni, öðrum lögum eða stöðu hans. Þetta ákvæði hefur m.a. verið 
réttlætt með þeim hætti að lög um ábyrgð ráðherra verði að vera svo almenns 
eðlis að þau gefi svigrúm til þess að laga inntak ábyrgðarinnar eftir þróuninni 
á sviði stjórnskipunarréttar.45 Í 2. mgr. er aftur á móti að finna skýra 
verknaðarlýsingu, sem virðist ekki síst vera nánari útfærsla á ábyrgð ráðherra 
vegna stjórnskipulegrar stöðu hans. Þar segir berum orðum að það sé 
refsiverð háttsemi hjá ráðherra ef hann gefur þjóðþinginu rangar eða villandi 
upplýsingar eða heldur leyndum upplýsingum fyrir þinginu þegar það fjallar 
um mál – upplýsingum sem hafa verulega þýðingu fyrir mat þingmanna á 
málinu. 

Samkvæmt 1. mgr. 6. gr. laganna getur refsing fyrir brot á 5. gr. þeirra 
varðað sektum, varðhaldi eða fangelsi allt að tveimur árum. Sé brot framið af 
gáleysi varðar það þó aðeins sektum eða varðhaldi skv. 2. mgr. 6. gr. Þá er 
tekið fram í 1. mgr. 7. gr. laganna að 6. gr. þeirra skuli því aðeins beitt að brot 
varði ekki þyngri refsingu samkvæmt öðrum lögum. Það þýðir að hafi 
ráðherra t.d. gerst sekur um brot á hegningarlögum, sem þyngri refsing liggur 
við en tveggja ára fangelsi, skal sá refsirammi, sem þar er ákveðinn, lagður til 
grundvallar við ákvörðun refsingar. Í 8. gr. segir að refsiábyrgð ráðherra 
fyrnist samkvæmt reglum hegningarlaga um fyrningu sakar, en þó geti fyrn-
ingarfrestur aldrei orðið skemmri en fimm ár. Loks er mælt svo fyrir í 9. gr. 
að um skaðabótaábyrgð ráðherra vegna embættisfærslu þeirra gildi hinar 
almennar reglur um skaðabætur fyrir tjón af völdum starfsmanna ríkisins. 

                                                 
45 Henrik Zahle: Dansk forfatningsret 2. Regering, forvaltning og dom. 3. útg., Kaupmannahöfn 

2001, bls. 201-2. 
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3.3. Réttarframkvæmd í Danmörku 
Í Danmörku hefur það gerst alls fimm sinnum frá árinu 1849, þegar 

einveldi var afnumið þar í landi, að danska þjóðþingið hafi samþykkt að 
höfða mál á hendur ráðherrum fyrir ríkisrétti. Þrjú af þessum fimm tilvikum 
stafa frá 19. öld og varð niðurstaðan í öll skiptin sú að ráðherrarnir voru 
sýknaðir.46 Í fjórða málinu, sem dæmt var 1910, var annar af þeim ráð-
herrum, sem ákærður var, sýknaður, en hinn sakfelldur.47 Það mál átti 
reyndar rætur að rekja til margvíslegs misferlis P.A. Alberti sem gegndi 
embætti dómsmálaráðherra 1901 – 1908 og var þar með síðasti danski Ís-
landsráðherrann. Hann var hins vegar ekki ákærður af þjóðþinginu, heldur 
var höfðað venjulegt sakamál á hendur honum vegna þess.48  

Fimmta málið er hins vegar nýlegt og er það í eina skiptið sem reynt hefur 
á dönsku lögin um ráðherraábyrgð fyrir ríkisrétti.49 Tildrög þessa máls, sem 
jafnan hefur verið nefnt Tamílamálið, voru þau að Erik Ninn-Hansen hafði 
sem dómsmálaráðherra dregið um langa hríð, þ.e. frá hausti 1987 og fram í 
byrjun árs 1989, að afgreiða umsóknir fólks af tamílskum uppruna frá Sri 
Lanka um leyfi til að fá að flytjast til Danmerkur svo að það gæti sameinast 
ættingjum sínum og tengdafólki sem þar var fyrir. Með því móti kom 
ráðherrann í veg fyrir að fjölskyldurnar gætu sameinast, þvert gegn ákvæði í 
þágildandi lögum um útlendinga, auk þess sem sannað þótti að þetta hafi 
hann gert í þeim ólögmæta tilgangi að fá þá tamíla frá Sri Lanka, sem þegar 
höfðu fengið hæli í Danmörku sem pólitískir flóttamenn, til að flytjast 
þangað aftur. Einnig var upplýst að undirmenn ráðherrans hafi á árinu 1988 
margsinnis varað hann við, þar sem um væri að ræða ólögmætt athæfi af hans 
hálfu. 

Eftir að sérstakur rannsóknarréttur hafði komist að þeirri niðurstöðu að 
Ninn-Hansen hefði gerst brotlegur við 5. gr. ráðherraábyrgðarlaganna í 
embættisfærslu sinni, ákvað danska þjóðþingið 1993 að höfða mál á hendur 
honum fyrir ríkisrétti þótt hann hefði látið af embætti í ársbyrjun 1989 vegna 
Tamílamálsins. Þrátt fyrir að rannsóknarrétturinn hafi litið svo á að Ninn-
Hansen hefði ekki sinnt upplýsingaskyldu sinni gagnvart þinginu og þar með 
brotið gegn 2. mgr. 5. gr. laganna, var hann ekki ákærður fyrir brot á því 
ákvæði, heldur einvörðungu fyrir brot á hinu almenna ákvæði 1. mgr. 5. gr. 

                                                 
46  Sjá nánar Ministeransvar, bls. 61-87. 
47  Sjá nánar Ministeransvar, bls. 87-105. Dómur ríkisréttarins í málinu er birtur í Ugeskrift for 

Retsvæsen 1910, bls. 948. 
48  Dómur í því máli er birtur í Ugeskrift for Retsvæsen 1911, bls. 382. 
49  Sjá nánar Ministeransvar, bls. 106-116 og 302-356. 
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Verjendur ákærða kröfðust þess aðallega að málinu yrði vísað frá dómi, 
þar sem ríkisrétturinn gæti ekki, eins og hann væri skipaður, talist sjálfstæður 
og óvilhallur dómstóll, m.a. í merkingu 1. mgr. 6. gr. Mannréttindasáttmála 
Evrópu.50 Rétturinn vísaði þeirri kröfu á bug.51 

Af hálfu ákærða var því ennfremur haldið fram að umrædd embættis-
færsla gæti ekki talist refsivert brot á 1. mgr. 5. gr. ráðherraábyrgðarlaganna. 
Ástæðan væri m.a. sú að hann hafi haft vitneskju um að afstaða sín nyti 
stuðnings ríkisstjórnarinnar og meirihluta þingmanna. Þá hafi hvorki 
embættismenn dómsmálaráðuneytisins né embættismenn annars staðar í 
stjórnkerfinu gert sér grein fyrir því að um refsiverða háttsemi væri að ræða 
þótt þeir hafi talið að hún væri ekki í samræmi við lög. 

Ríkisrétturinn kvað upp dóm í málinu 1995.52 Komst meirihluti dómenda, 
þ.e. 15 af þeim 20 sem dæmdu í málinu, að þeirri niðurstöðu að ákærði hafi 
gerst sekur um refsivert brot á 1. mgr. 5. gr. ráðherraábyrgðarlaganna. Var 
hann dæmdur í fjögurra mánaða fangelsi, skilorðsbundið.  

Í dóminum lét meirihlutinn svo um mælt að með því að vísa almennt til 
þeirra skyldna, sem hvíli á ráðherra samkvæmt lögum eða stjórnskipulegri 
stöðu hans, megi líta á 1. mgr. 5. gr. sem eins konar vísireglu. Refsiábyrgð 
stofnist því aðeins að um sé að ræða alvarlegt brot ráðherra, þar sem pólitísk 
viðbrögð verði ekki talin nægja, ein og sér. Í því sambandi skipti m.a. máli 
hvort ráðherra hafi stefnt að ólögmætu markmiði með hinni ámælisverðu 
athöfn eða athafnaleysi, hvort háttsemin hafi staðið um langa hríð og hvort 
hún hafi haft alvarlegar afleiðingar í för með sér fyrir þá sem hlut áttu að 
máli. Allt þetta hafi átt við um framferði ákærða. 

Minnihlutinn færði m.a. þau rök fyrir niðurstöðu sinni um sýknu að 
ákærði hafi ekki gerst sekur um refsiverða háttsemi þótt hann hafi ákveðið að 
fresta því að afgreiða umsóknirnar, enda hafi þeim aldrei verið formlega 
hafnað. Einnig skipti máli að þessi málsmeðferð hafi notið víðtæks 
stuðnings, ekki síst meðal dönsku þjóðarinnar.  

                                                 
50  Fyrirmæli um skipun ríkisréttarins er að finna í 59. gr. dönsku stjórnarskrárinnar, þar sem 

segir að ríkisrétturinn skuli skipaður allt að 15 hæstaréttardómurum, sem lengst hafa setið í 
hæstarétti, og sama fjölda dómenda, kosnum af þjóðþinginu til sex ára. Ef einhverjir af 
hæstaréttardómurunum geta ekki tekið þátt í meðferð einstaks máls, sem kemur til kasta 
réttarins, skal fækka öðrum dómendum, þannig að ætíð skipi réttinn jafn margir hæsta-
réttardómarar og dómendur sem kosnir eru af þinginu.  

51  Með úrskurði Mannréttindadómstóls Evrópu, sem kveðinn var upp 18. maí 1999 í máli 
nr. 28972/95: Erik Ninn-Hansen gegn Danmörku, var kæru hans vísað frá dóminum, þar 
sem ekki var talið að skipun ríkisréttarins eða meðferð á máli hans fyrir réttinum hafi 
brotið í bága við fyrirmæli 1. mgr. 6. gr. Mannréttindasáttmálans. 

52  Dómurinn er birtur í Ugeskrift for Retsvæsen 1994, bls. 409. 
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Áður en skilið er við réttarframkvæmdina í Danmörku er rétt að geta þess 
að iðulega hefur verið efnt til opinberrar rannsóknar þar í landi, sem beinst 
hefur, að minnsta kosti öðrum þræði, að ætluðum brotum ráðherra, hvort 
sem er á ráðherraábyrgðarlögum eða öðrum lögum. Hefur slík rannsókn 
oftast nær verið í höndum sérstakra dómstóla, þ.e. dómara með umboðsskrá 
eða rannsóknarrétta, þótt ráðherrar sjálfir hafi einnig átt frumkvæði að 
sérstakri dómsrannsókn vegna gagnrýni á störf sín eða þeirra sem undir þá 
heyra. Það eru jafnan löglærðir embættisdómarar, ýmist hæstaréttar- eða 
landsréttardómarar, sem hafa stýrt rannsókn sem þessari. Sem rannsóknar-
dómarar hafa þeir hins vegar ekki haft dómsvald í málunum, heldur hafa þeir 
skilað skýrslu og látið í ljós álit sitt, að rannsókn lokinni, sem stundum hefur 
leitt til þess að ráðherrar hafa látið af embætti, eins og gerðist t.d. í kjölfar 
rannsóknarinnar á Tamílamálinu þegar þáverandi forsætisráðherra baðst 
lausnar fyrir sig og ráðuneyti sitt. Samkvæmt því, sem fram kemur í fyrr-
greindri doktorsritgerð, voru alls tólf mál tekin til rannsóknar í Danmörku 
með þessum hætti á árunum 1980 – 1993, þar sem ráðherrar komu við 
sögu.53 

Það að dómarar skuli fengnir til að rannsaka mál af þessum toga hefur 
sætt gagnrýni í Danmörku. Hefur hún m.a. beinst að því að litið hafi verið á 
niðurstöðu slíkrar rannsóknar sem ígildi dóms og hún því í raun haft meira 
vægi en ástæða væri til, miðað við það hvernig að rannsókninni sé staðið. Þá 
hafa ýmsir talið það ótilhlýðilegt að embættisdómarar, ekki síst hæstaréttar-
dómarar, stýri rannsókn á málum sem séu að minnsta kosti öðrum þræði 
hápólitísk. Slíkt geti dregið dómarana inn í pólitískar deilur og þar með grafið 
undan sjálfstæði dómstólanna.54  

Í kjölfar þessarar gagnrýni voru sett lög í Danmörku árið 1999 um 
rannsóknarnefndir (á dönsku „undersøgelseskommissioner“), að tillögu sér-
fræðinganefndar, sem jafnframt sendi frá sér ítarlega álitsgerð um þetta efni.55 
Samhliða voru felld úr gildi eldri ákvæði danskra laga um heimildir til að efna 
til sérstakrar rannsóknar undir stjórn dómara.  

Samkvæmt nýju lögunum getur dómsmálaráðherra sett á laggirnar 
rannsóknarnefnd á grundvelli þingsályktunar, m.a. til að rannsaka embættis-
færslu ráðherra. Í lögunum er gert ráð fyrir að slíkri rannsókn sé ávallt stýrt af 
lögærðum mönnum, þ á m. af dómurum ef ástæða þykir til. Rökin fyrir því, 
að dómarar skuli eftir sem áður vera gjaldgengir til að stjórna rannsókn af 

                                                 
53 Sjá nánar Ministeransvar, bls. 117-162 og 172-356.  
54 Ministeransvar, bls. 554. 
55 Betænkning om undersøgelesesorganer, nr. 1315, útg. 1996. 
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þessu tagi, eru einkum þau að nauðsynlegt sé að fram fari ítarleg rannsókn á 
ásökunum í garð ráðherra áður en þjóðþingið taki afstöðu til þess hvort 
ástæða sé til að votta honum vantraust eða, eftir atvikum, að höfða mál á 
hendur honum fyrir ríkisrétti. Reynslan af því að þingnefndir, þ. á m. 
sérstakar rannsóknarnefndir á vegum þingsins, rannsaki embættisfærslu ráð-
herra sé ærið misjöfn, ekki síst vegna þess að flokkspólitísk sjónarmið setji 
um of svip sinn á störf þeirra. Það að fela dómurum að rannsaka mál tryggi 
að rannsóknin sé í senn vandaðri og hlutlægari en ella væri, vegna kunnáttu 
þeirra og reynslu og þess að þeir eru ekki háðir þeim sem rannsóknin beinist 
að. Þótt álit umboðsmanns þjóðþingsins og ríkisendurskoðunar feli vissulega 
í sér aðhald með störfum ráðherra geti þau ekki komið í stað rannsóknar eins 
og þeirrar sem mælt er fyrir um í lögunum um rannsóknarnefndir.56 

IV. Samanburður á íslenskum og dönskum lögum um 
ráðherraábyrgð 

Dönsku lögin um ráðherraábyrgð eru um margt lík þeim íslensku. Efnis-
atriðin sem þar er kveðið á um eru í grófum dráttum þau sömu. Lögin eiga 
það einnig sameiginlegt að vera stutt og gagnorð þótt þau dönsku séu, eins 
og áður er getið, enn styttri en þau íslensku. 

Af þessum sökum er verknaðarlýsing beggja laganna stuttorð. Segja má að 
lýsing dönsku laganna á þeirri háttsemi, sem þar er lögð refsing við, komi 
fram í einni málsgrein, þ.e. 1. mgr. 5. gr. þeirra, þar sem látið er nægja að vísa 
til þeirra skyldna sem hvíla á ráðherra samkvæmt stjórnarskránni, öðrum 
lögum eða stöðu hans. Athygli vekur að íslensku lögin byggja á hliðstæðri 
þrískiptingu, þar sem kveðið er á um brot gegn stjórnarskránni, brot gegn 
öðrum landslögum og brot gegn góðri ráðsmennsku, sem svo er nefnd, í 8. – 
10. gr. þeirra. Þótt verknaðarlýsing laganna sé ítarlegri en þeirra dönsku er 
hún engu að síður mjög almennt orðuð, eins og áður hefur verið gerð grein 
fyrir í kafla 2.4.3. 

Þrátt fyrir það hafa íslensku lögin ekki að geyma sams konar ákvæði um 
brot ráðherra á upplýsingaskyldu sinni gagnvart þinginu og er að finna í 2. 
mgr. 5. gr. dönsku laganna. Vegna þess að ekki er mælt fyrir um þessa skyldu 
berum orðum í íslenskum lögum, hvorki í stjórnarskránni né í öðrum lögum, 
er vafasamt hvort ráðherra verði refsað samkvæmt lögum nr. 4/1963 þótt 

                                                 
56 Ministeransvar, bls. 555-577. Dansk forfatningsret 2, bls. 188-90. 
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hann yrði uppvís að því að hafa gefið Alþingi rangar eða villandi upplýsingar 
ellegar haldið mikilvægum upplýsingum leyndum fyrir þingheimi.  

Að því er önnur atriði varðar, má nefna að saknæmisskilyrðin eru þau 
sömu samkvæmt báðum lögum, þ.e. ásetningur eða stórfellt gáleysi. Í dönsku 
lögunum er sérstaklega tekið fram að beita beri hinum almenna hluta 
hegningarlaganna um brot samkvæmt lögunum um ráðherraábyrgð þótt 
gerðar séu fáeinar undantekninar frá þeirri meginreglu. Slíka almenna tilvísun 
er ekki að finna í íslensku lögunum. Þvert á móti hefur verið talið að ekki 
verði lögjafnað frá að minnsta kosti sumum ákvæðum almennra 
hegningarlaga þegar leyst er úr því hvort ráðherra hafi gerst sekur um brot á 
lögum nr. 4/1963, sbr. kafla 2.4.4. Þá gilda ólíkar reglur um fyrningu sakar, 
sbr. 14. gr. íslensku laganna og 8. gr. þeirra dönsku.  

V. Er þörf á að breyta lögum nr. 4/1963? 

Fyrri málsliður 1, mgr. 69. gr. stjórnarskrárinnar hljóðar svo, sbr. 7. gr. 
stjórnarskipunarlaga nr. 97/1995: „Engum verður gert að sæta refsingu nema 
hann hafi gerst sekur um háttsemi sem var refsiverð samkvæmt lögum á 
þeim tíma þegar hún átti sér stað eða má fullkomlega jafna til slíkrar hátt-
semi.“ Það leiðir af þessu ákvæði, eins og það hefur verið skýrt, svo og 
samsvarandi ákvæði í 1. mgr. 7. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu, að refsi-
ákvæði verði annaðhvort sjálft að geyma fullnægjandi lýsingu á hinni refsi-
verðu háttsemi eða að vísa að öðrum kosti til settra lagaákvæða, þar sem 
refsing er lögð við tiltekinni háttsemi.57 

Því má vissulega halda fram, með góðum og gildum rökum, að ákvæðið í 
a-lið 10. gr. laga nr. 4/1963, þar sem refsing er lögð við misbeitingu valds af 
hálfu ráðherra, án þess að vísað sé til stjórnarskrárinnar eða annarra lands-
laga, sé of almennt orðað og óljóst til að fullnægja fyrrgreindri meginreglu 
um skýrleika refsiheimilda.58 Meðal annars af þeim sökum mælti nefnd, sem 
forsætisráðherra skipaði á sínum tíma til að kanna starfsskilyrði stjórnvalda, 
eftirlit með starfsemi þeirra og viðurlög við réttarbrotum í stjórnsýslu, með 
því að tekin yrði afstaða til þess hvort ástæða væri til að ráðast í endurskoðun 
á lögum nr. 4/1963.59 

                                                 
57 „Stjórnarskráin og refsiábyrgð, síðari hluti“, bls. 41-5, 52-6 og 63. 
58 „Stjórnarskráin og refsiábyrgð, síðari hluti“, bls. 62-3. 
59 Starfsskilyrði stjórnvalda. Skýrsla nefndar um starfsskilyrði stjórnvalda, eftirlit með starfsemi 

þeirra og viðurlög við réttarbrotum í stjórnsýslu. Reykjavík 1999, bls. 140-41. 
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Það atriði, sem þyrfti sérstaklega að taka til skoðunar, m.a. með hliðsjón 
af því sem fram kemur í köflum 3.2. og IV hér að framan, er hvort ekki beri 
að leggja refsingu við því í lögum um ráðherraábyrgð ef ráðherra gefur 
Alþingi rangar eða villandi upplýsingar eða heldur mikilvægum upplýsingum 
leyndum fyrir þingheimi. Það sem mælir með því að það verði gert er einkum 
tvennt.  

Í fyrsta lagi hvílir sú skylda á ráðherrum samkvæmt stjórnskipulegri stöðu 
þeirra að upplýsa þingið um þá starfsemi stjórnsýslunnar, sem undir þá 
heyrir, þ. á m. um það, sem þeir og undirmenn þeirra hafa aðhafst, að 
minnsta kosti ef eftir því er leitað af þingmönnum, sbr. 54. gr. stjórnar-
skrárinnar. Eins og áður segir, er hins vegar ekki mælt fyrir um þessa skyldu 
berum orðum, hvorki í stjórnarskránni né í öðrum lögum. Með vísun til þess, 
sem að framan segir, er þar af leiðandi vafasamt að refsing verði lögð við því 
framferði ráðherra að gefa þinginu vísvitandi rangar eða villandi upplýsingar 
ellegar að leyna það mikilvægum upplýsingum. Þó er eðlilegt að slíkt brot á 
skyldu ráðherra samkvæmt embættisstöðu hans varði refsingu ekki síður en 
brot ráðherra á þagnarskyldu, sbr. 136. gr. almennra hegningarlaga, sbr. og 2. 
mgr. 1. gr. og b-lið 9. gr. laga nr. 4/1963.  

Í annan stað má benda á að upplýsingaskylda ráðherra verður æ þýðingar-
meiri eftir því, sem stjórnsýsla ríkisins verður umfangsmeiri og sérhæfðari, 
enda beinast ásakanir í garð ráðherra og annarra valdhafa, hér á landi eins og 
í öðrum lýðræðisríkjum, iðulega að því að þeir hafi ekki sinnt þessari skyldu 
sinni með viðhlítandi hætti. Af þeirri ástæðu er enn frekari ástæða til að 
skerpa á upplýsingaskyldunni með því að leggja refsingu við þeirri háttsemi 
ráðherra að gefa þinginu rangar eða villandi upplýsingar ellegar halda 
leyndum fyrir þingheimi mikilvægum upplýsingum. 

Eins og áður hefur verið gerð grein fyrir, eiga mörg af ákvæðum laga nr. 
4/1963 rætur að rekja til fyrstu laganna um ráðherraábyrgð frá 1904. Réttar-
þróun síðustu áratuga, ekki síst á sviði stjórnsýsluréttar, hefur orðið til þess 
að efni og orðalag þeirra ákvæða – og reyndar einnig þeirra sem stafa frá 
árinu 1963 – er orðið úrelt. Því væri tilefni til að taka lögin til endurskoðunar 
í heild sinni. 

Hversu vönduð sem lög um ráðherraábyrgð eru, þjóna þau engum 
tilgangi ef ekki er unnt að framkvæma þau. Frumskilyrði þess að slíkum 
lögum verði beitt og Alþingi geti tekið afstöðu til þess, hvort ástæða sé til að 
höfða mál gegn ráðherra fyrir landsdómi, er að fram hafi farið ítarleg 
rannsókn á sakargiftum í garð ráðherrans, með svipuðum hætti og þegar 
lögregla rannsakar mál áður en ákvörðun er tekin um saksókn.  
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Í 39. gr. stjórnarskrárinnar er gert ráð fyrir að Alþingi geti skipað nefndir 
þingmanna til að rannsaka mikilvæg mál er almenning varða. Í því skyni getur 
þingið veitt þessum rannsóknarnefndum rétt til að heimta skýrslur, bæði af 
embættismönnum og einstökum mönnum. Þetta úrræði hefur ekki notað hér 
á landi síðustu áratugi,60 enda eru þingnefndir, jafnt sérstakar rannsóknar-
nefndir sem starfsnefndir þingsins, ekki vel til þess fallnar að rannsaka 
ásakanir í garð ráðherra, eins og gerð er grein fyrir í kafla 3.3. hér að framan.  

Ef frá er talið fyrrgreint stjórnarskrárákvæði er ekki að finna í íslenskum 
lögum nein ákvæði um rannsókn á ætluðum brotum ráðherra á lögum um 
ráðherraábyrgð og ekki er hér heldur við neinar venjur að styðjast í því efni. 
Eigi lögin að verða meira en orðin tóm er brýnt að mæla fyrir um rannsókn á 
slíkum brotum í lögum, á hliðstæðan hátt og gert hefur verið í Danmörku 
með lögunum um rannsóknarnefndir frá 1999. 
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Meginatriði íslensks vatnsréttar 

Eyvindur G. Gunnarsson 

 

I. Inngangur 

Í lögum íslenska þjóðveldisins er víða að finna ákvæði um rétt landeiganda til 
að hagnýta vatn það, sem á jörðinni liggur eða um hana rennur, auk ákvæða 
um rétt til veiði í vatni og áveitu. Með lögfestingu vatnalaga nr. 15/1923 voru 
sett heildarlög um vatnsréttindi. Lögin taka jafnt til einkaréttarlegra hags-
muna eigenda vatnsréttinda og almannahagsmuna, þ.e. þau falla bæði innan 
allsherjarréttar og einkaréttar. Hafa vatnalögin um árabil verið helsta heimild 
íslensks réttar um vatnsréttindi, en í ýmsum öðrum lögum er þó minnst á 
vatnsréttindi. Eins og síðar verður rakið var um það deilt við setningu 
vatnalaga hvort vatnsréttindi væru eða ættu að vera í eigu þeirra, sem 
eignarrétt ættu að landinu undir vatninu, eða hvort vatnsréttindi væru að öllu 
leyti ríkiseign og einstaklingum aðeins heimil þau afnot sem lög leyfðu 
sérstaklega.  

Hugtakið vatnsréttur er í fyrsta lagi notað um þær réttarreglur sem gilda 
um rétt manna til að nýta vatn. Í öðru lagi merkir vatnsréttur hið sama og 
vatnsréttindi, þ.e. heimildir rétthafa vatnsréttinda, og í þriðja lagi er vatns-
réttur heiti fræðigreinar. Með vatnsrétti er átt við einstaklingsrétt, en vatns-
réttur heimilar rétthafa efnislega að útiloka aðra að meira eða minna leyti frá 
afnotum vatnsins.1 Hér á eftir er ætlunin að taka til athugunar helstu 

                                                 
1 Sjá Ólafur Lárusson: Vatnsrjettur, Reykjavík 1929, bls. 1. Í tilvitnuðu riti er að finna heild-

stæða umfjöllun Ólafs Lárussonar um vatnsréttindi. Þá fjallar hann einnig um vatnsréttindi 
í riti sínu Eignaréttur I, Reykjavík 1950, bls. 47-51. Gaukur Jörundsson: Eignaréttur I, 
Reykjavík 1982-83, bls. 45-50 og Um eignarnám, Reykjavík 1969, bls. 172-176, tekur vatns-
réttindi til umfjöllunar í tilvitnuðum ritum. Sjá einnig Sigurður Gizurarson: „Fossanefndin 
1917-1919, Aðdragandi að setningu vatnalaga nr. 15/1923“. Afmælisrit Gizur Bergsteins-
son níræður, Reykjavík 1992, bls. 103 o.áfr. Auk þeirra rita sem hér er vitnað til var lagður 
mikilvægur grunnur að fræðilegri umræðu um íslenskan vatnsrétt í nefndarstarfi því sem 
fram fór við undirbúning að setningu vatnlaga, sjá Nefndarálit meirihluta Fossanefndar, 
með lagafrumvörpum, ritgerðum og fylgiskjölum, Reykjavík 1919, og Nefndarálit 
minnihluta Fossanefndar, Reykjavík 1919. 
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heimildir landeiganda samkvæmt vatnalögum til að nýta það vatn sem á 
landareign hans liggur eða um hana rennur. Hafa ber í huga að vatnalögin 
taka aðallega til vatns á yfirborði jarðar, stöðuvatna og straumvatna, að 
undanskildum hverum, laugum, ölkeldum, brunnum og vatnsbólum, sbr. 10. 
og 12. gr. vatnalaga. Af þessu leiðir að annars konar einkaréttarlegum 
heimildum landeiganda sem telja mætti til vatnsréttinda í víðtækum skilningi 
er haldið fyrir utan umfjöllunina.2  

Í vatnalögunum sjálfum er rétti landeiganda settar allmiklar skorður. Ber 
þar mest á grenndarreglum sem taka tillit til þeirra sem einnig nota sama 
vatn. Þá eru heimildir í vatnalögum til þess að skylda landeigendur til 
ákveðinna ráðstafana ef það telst eigninni til hagsbóta. Einnig er í vatna-
lögum að finna ákvæði um verndun vatna og vatnsbotns og verða þessum 
takmörkunum á rétti landeiganda gerð nokkur skil. Hafa ber í huga að eftir 
setningu vatnalaga hefur löggjöf á sviði allsherjarréttar sett landeiganda enn 
frekari skorður við nýtingu vatns, einkum löggjöf á sviði umhverfisréttar. Í 
því sem hér fer á eftir verður ekki gerð sérstök grein fyrir þeim reglum, en 
ljóst má vera að þær hafa mikil áhrif á möguleika landeiganda til hagnýtingar 
vatns.3 Þannig verður ávallt að gæta þess að samkvæmt öðrum lögum kunna 
að vera takmarkanir á rétti landeiganda til þeirra ráðstafana sem vatnalögin 
heimila. 

Í eftirfarandi yfirliti er fyrst fjallað um eignarréttarlega stöðu vatns (II. 
kafli). Næst verður stuttlega vikið að eignarhaldi á vatni (III. kafli). Þá verður 
rætt um erlendan rétt (IV. kafli). Að því búnu verður gerð grein fyrir 
aðdragandanum að setningu vatnalaga, en nauðsynlegt er að gera grein fyrir 
setningu laganna í sögulegu samhengi, sem og þeim megin hugmyndum sem 
lágu að baki lögunum (V. kafli). Þá verður fjallað um inntak vatnsréttinda 
samkvæmt vatnalögum, einkum eignarréttarhugtakið, vatnsréttindi sem sér-
stök eignarréttindi, heimildir landeiganda og takmörkunum á umráða- og 
hagnýtingarrétti landeiganda (VI. kafli). Loks eru niðurstöður (VII. kafli). 

                                                 
2 Sjá Karl Axelsson: „Um skorður umhverfisréttar við nýtingu lands og auðlinda.“ Tímarit 

lögfræðinga, 2. hefti 1996, bls. 90. Hann tekur fram að með vatnsréttindum í víðtækum 
skilningi sé átt við réttindi þar sem undir falli allar þekktar og raunhæfar nýtingarheimildir, 
þ. á m. nýting grunnvatns, straumvatns og stöðuvatna, nýting jarðhita, svo og orku-
nýtingarréttur, bæði fallvatna og jarðhita. 

3 Sjá nánar um takmarkanir af þessu tagi Karl Axelsson: „Um skorður umhverfisréttar við 
nýtingu lands og auðlinda“, bls. 81 o.áfr. 
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II. Eignarréttarleg staða vatns 

2.1 Almennt 
Skoðanir manna um vatnsréttindi hafa lengi verið skiptar, einkum um það að 
hve miklu leyti þau væru afleiðing af eignarrétti yfir vatninu.4 Er því rétt að 
gera nokkra grein fyrir því að hve miklu leyti vatn geti verið undirorpið 
eignarrétti. Það er ljóst að vatn getur verið á ýmsum stöðum og í ýmsum 
myndum. Vatn getur verið í gufuhvolfi jarðar, á yfirborði jarðar og undir því. 
Þá getur vatn verið fast eða fljótandi, en fljótandi vatn getur ýmist verið 
straumvatn eða stöðuvatn.  

Ólafur Lárusson benti á að þar sem vatni væri svo misjafnlega háttað væri 
viðbúið að ólíkar reglur giltu um það hvaða réttindum það gæti verið háð 
eftir því hvernig ástatt væri um það. Spurningunni um vatnsréttindi yrði því 
ekki svarað í einu lagi. Hér að neðan verður stuttlega gerð grein fyrir þeirri 
flokkun vatns eftir eignarréttarlegri stöðu sem Ólafur lagði til grundvallar.5 

2.2 Vatn í gufuhvolfi jarðar 
Að mati Ólafs Lárussonar varð að setja vatnið í gufuhvolfi jarðar á bekk með 
loftinu. Leggja yrði til grundvallar að yfir slíku vatni gætu menn ekki átt 
einstaklingseignarréttindi. 

2.3 Vatn á yfirborði jarðar 
Ólafur Lárusson taldi að almennar röksemdir yrðu ekki færðar að því að vatn 
yfirleitt væri ekki eignarhæft, en vera mætti að því væri svo farið um sumt 
vatn sem sérstaklega væri ástatt um. Væri þar fyrst og fremst gerður munur á 
straumvatni og stöðuvatni. Hann taldi að e.t.v. mætti greina þannig milli 
straumvatns og stöðuvatns að straumvatn væri allt það vatn sem væri á 
sífelldri hreyfingu af því það samkvæmt þyngdarlögmálinu leitaði frá hærri 
stað á lægri. Því væru sums staðar öll vötn sem afrennsli hefðu ofanjarðar 
talin straumvötn. En hér á landi væri aðgreiningin ekki byggð á þessu einu, 
hvorki í daglegu máli né að lögum, sbr. 3. og 4. gr. vatnalaga. Hreyfingin á 
vatninu væri misjafnlega mikil, en þegar hún væri svo lítil að hennar yrði lítið 
eða ekki vart myndi rétt að telja vatnið stöðuvatn, eins fyrir það þótt það hafi 

                                                 
4  Sjá Ólafur Lárusson: Vatnsrjettur, bls. 1. 
5  Sjá nánar Ólafur Lárusson: Vatnsrjettur, bls. 1-2. 
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afrennsli ofanjarðar. Takmörkin milli straumvatns og stöðuvatns yrðu því 
ekki glögg, þau færu eftir mati á því hve mikils straums gætti.6 

Ólafur tók fram um straumvötn að réttinn til þess að nota það vatn sem í 
farvegi streymdi mætti e.t.v. skýra sem afleiðingu af rétti yfir farveginum, 
þ.e.a.s. réttinn yfir botni farvegsins yfir farvegsrúminu og skipti þá ekki máli 
hvort talið væri að hinn síðarnefndi réttur væri afleiðing af hinum fyrri eða 
hann væri beinlínis talinn eignarréttur að sjálfu farvegsrúminu. Um stöðu-
vötn gilti að ekkert væri því til fyrirstöðu að þau gætu verið eignarrétti háð.7 

2.4 Vatn í föstu formi 
Um vatn í föstu formi er það að segja að Ólafur Lárusson taldi að snjór og ís 
á yfirborði jarðar virtist jafnt geta verið háður eignarrétti sem hvert annað 
fastaefni á eða í yfirborði jarðar.8 

2.5 Vatn neðanjarðar 
Spurningunni um rétt yfir vatni neðanjarðar taldi Ólafur Lárusson að svara 
yrði á líkan hátt og spurningunni um rétt yfir vatni á yfirborði jarðar.9 

III. Eignarhald á vatni  

Menn hafa tekist á um það hvers konar eignarform eigi að vera á vatni. Í 
þessu sambandi má segja að þrjár meginstefnur hafi komið fram. Er þar fyrst 
að nefna allsherjarstefnuna sem byggist á því að vatn sé eign hins opinbera. Í 
annan stað er það séreignarstefnan sem gerir ráð fyrir því að vatn fylgi 
fasteign. Loks er til sú stefna sem er byggð á því að vatn sé óeignarhæft. 
Þegar gengið er út frá því að vatn sé óeignarhæft er lagt til grundvallar að 
vatn geti hvorki verið undirorpið eignarrétti einstaklinga né hins opinbera.10 

Í umfjöllun hér á eftir um aðdraganda að setningu vatnalaga er því lýst að 
hér á landi tókust menn á um hvora hinna tveggja meginkenninga um 
eignarhald á vatni, allsherjarstefnu eða séreignarstefnu, leggja ætti til grund-
vallar við setningu vatnalaga.  

                                                 
6 Sjá Ólafur Lárusson: Vatnsrjettur, bls. 2. 
7 Sjá Ólafur Lárusson: Vatnsrjettur, bls. 2. 
8 Sjá Ólafur Lárusson: Vatnsrjettur, bls. 2. 
9 Sjá Ólafur Lárusson: Vatnsrjettur, bls. 2. 
10 Rekja má þá reglu til rómaréttar að rennandi vatn, aqua profluens, geti ekki verið háð 

eignarrétti. Sjá Sigurður Gizurarson: „Fossanefndin 1917-1919, Aðdragandi að setningu 
vatnalaga nr. 15/1923“, bls. 115-118. 
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IV. Erlendur réttur 

4.1 Réttarstaðan utan Norðurlanda 
Í flestum ríkjum utan Norðurlanda er almennt gengið út frá því að vötn 
tilheyri hinu opinbera, en talið er að rómaréttur hafi haft mikil áhrif á í þeim 
efnum. Í rómarétti var lagt til grundvallar að meiriháttar vötn væru almanna-
gagn (res communes) eða opinber eign (res publica), en minniháttar vötn 
einkaeign (flumen privata, lacus privatus). Aðgreiningin byggðist á því að 
straumvatn var álitið meiriháttar ef það hafði árvisst rennsli (flumina 
perennia), en talið minniháttar ef það þornaði í sumarhitum (flumen 
torrentia).11 Í mörgum ríkjum Evrópu varð þróunin snemma sú að ríkið, sem 
handhafi almannhagsmuna, kom fram sem eigandi allra vatna sem þýðingu 
höfðu.12 

Sjónarmið við mat á því hvaða vötn tilheyri hinu opinbera eru breytileg 
frá einu ríki til annars. Samkvæmt þýskum rétti er þessu mismunandi háttað í 
einstökum sambandsríkjum. Siglingarhæf vötn tilheyra Sambandsríkinu 
Þýskalandi, en önnur vötn tilheyra einstökum sambandsríkjum, sveitar-
félögum eða einstaklingum. Í Austurríki eru flest helstu vötn sem þýðingu 
hafa í eigu hins opinbera. Í Sviss eru 98% vatna í eigu hins opinbera. Í 
Frakklandi eru vötn flokkuð í tvennt, opinber vötn og vötn í einkaeigu, en 
vatn telst opinbert ef það er siglingarhæft.13 

4.2 Réttarstaðan á Norðurlöndum 
Á Norðurlöndum hefur lengi verið byggt á sjónarmiðum um einkaeignar- 
eða ráðstöfunarrétt manna yfir vötnum. Þó að dönsk vatnalöggjöf sé um 
margt frábrugðin þeirri íslenskri hefur þar í landi verið byggt á svipuðum 
hugmyndum um einkaeignar- eða ráðstöfunarrétt og hér á landi.14 

Í Svíþjóð og Finnlandi hefur einkaeignarrétti fyrri tíma verið breytt með 
reglunum um „kungsådran“. Samkvæmt sænsku vatnalögunum frá 1918 var 
eiganda meiriháttar vatns skylt að láta bótalaust af hendi allt að 1/3 hluta 
vatnsmagns eða fallhæðar í þágu almannahagsmuna, svo sem til umferðar, 
fleytingar, veiða o.fl. Með vatnalögum frá 1984 voru þessar reglur leystar af 
hólmi með almennari reglum sem veita yfirvöldum vatnamála heimild til þess 

                                                 
11 Sjá NOU 1994:12, kafli 11.1.1 og Sigurður Gizurarson: „Fossanefndin 1917-1919, Að-

dragandi að setningu vatnalaga nr. 15/1923“, bls. 115-116. 
12 Sjá NOU 1994:12, kafli 11.1.1. 
13 Sjá NOU 1994:12, kafli 11.1.1. 
14 Sjá um danskan rétt Knud Illum: Dansk tingsret, Kaupmannahöfn 1976, bls. 35-40. 
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að skerða bótalaust þegar hafin vatnsnot, enda nemi tjón afnotahafa vatnsins 
ekki meiru en 5-20% af samanlögðu verðmæti þeirra nota sem afnota-
hafanum eru heimil. Auk þess er í lögunum að finna reglur sem veita öðrum 
en eiganda ráðstöfunarrétt yfir vatni til ákveðinna nota.15 

V. Aðdragandinn að setningu vatnalaga nr. 15/1923 

5.1 Almennt 
Allt fram til aldamóta 20. aldar var byggt á reglum Jónsbókar um vatns-
réttindi. Eftir að tekist hafði að vinna raforku úr vatnsafli komu til sögunnar 
ný og arðbær afnot af rennandi vatni. Fyrir og eftir aldamót 20. aldar 
opnuðust augu manna fyrir því að í fallvötnum hér á landi væri að finna 
miklar auðlindir, en víða um lönd höfðu verið reistar vatnsaflsvirkjanir og 
beindu menn nú sjónum að íslenskum fallvötnum. Í framhaldi af þessu 
vaknaði áhugi ýmissa aðila, innlendra og erlendra, á að kaupa eða leigja 
vatnsaflsréttindi hér á landi. Hófst þá kapphlaup athafnamanna, ekki síst 
erlendra, um kaup og leigu á íslenskum fossum. Því voru margir uggandi yfir 
því að þessi auðlind þjóðarinnar gæti glatast ef ekki væri farið að með gát.16 

5.2 Frumvarp til laga um eignarrétt og leigurétt utanríkismanna til 
jarðeigna á Íslandi 1899 
Landbúnaðarnefnd neðri deildar Alþingis lagði árið 1899 fram frumvarp til 
laga um eignarrétt og leigurétt utanríkismanna til jarðeigna á Íslandi. Þar var 
svo fyrir mælt í 1. gr. að enginn sá „er á heimili utanríkis, hvorki einstakur 
maður nje fjelag, má eiga jarðeign hjer á landi nema það sje leyft með 
sjerstökum lögum“.17 Frumvarpið hlaut samþykki Alþingis, en að tillögu 
landshöfðingja synjaði konungur því staðfestingar.18 Stjórnarráðið taldi að 
ekki stafaði hætta af ásókn útlendinga og að lagahömlur gætu dregið úr vilja 
og áhuga erlendra manna til að verja fé sínu í iðnað og önnur fyrirtæki. Því 
mætti landinu verða gagn af því þar sem á Íslandi skorti fjármagn.19 

                                                 
15  Sjá NOU 1994:12, kafli 11.1.2. 
16  Sjá Sigurður Gizurarson: „Fossanefndin 1917-1919, Aðdragandi að setningu vatnalaga nr. 

15/1923“, bls. 103 o.áfr. Sjá einnig Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, Reykjavík 1998, 
bls. 93. 

17  Alþt. 1899, C-deild, bls. 394. 
18  Alþt. 1899, A-deild, bls. 485; Stj.tíð. 1900, B-deild, bls. 104-107. 
19  Sjá Sigurður Gizurarson: „Fossanefndin 1917-1919, Aðdragandi að setningu vatnalaga nr. 

15/1923“, bls. 104. 
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5.3 Frumvarp til laga um takmörkun á rétti til fasteignarráða á Íslandi 
1901 
Árið 1901 lagði stjórnarráðið fram frumvarp til laga um takmörkun á rétti til 
fasteignarráða á Íslandi. Af greinargerð með frumvarpinu má ráða að til-
gangurinn hafi verið að koma að nokkru til móts við þá sem varhug guldu.20 
Frumvarpið byggðist á því að engir aðrir en heimilisfastir menn í Danaveldi 
eða félög, sem stjórn þeirra ætti þar aðsetur og stjórnarmenn væru þar allir 
heimilisfastir, skyldu geta öðlast eignar- eða notkunarrétt yfir fasteignum á 
Íslandi, nema með sérstöku leyfi. Þess skyldi þó ekki þurfa á leigu á húsum til 
eins árs í mesta lagi eða uppsögn með ekki lengur en hálfs árs uppsagnarfresti 
eða til að eignast veiðirétt til eins árs í lengsta lagi. Konungur skyldi veita leyfi 
þar sem þess væri þörf eða sá sem hann fengi umboð til þess. Frumvarp 
stjórnarinnar 1901 var fellt á Alþingi. Meðal annars var gagnrýnt hversu 
þröngt svigrúm yrði til að selja veiði á leigu. Þannig kynni frumvarpið að 
koma í veg fyrir að hagkvæmir samningar yrðu gerðir við Englendinga um 
veiðileigu.21 

5.4 Fossalögin frá 1907 
Fáeinum árum síðar vaknaði á ný áhugi manna á vatnsaflsvirkjunum. Með 
samþykkt svokallaðra fossalaga á Alþingi 1907, þ.e. laga nr. 55/1907 um 
takmörkun á eignar- og umráðarétti á fossum o.fl., átti að koma í veg fyrir að 
útlendingar næðu yfirráðum yfir vatnsafli hér á landi. Lögin byggðust á þeirri 
forsendu að landeigandi ætti vatnsafl þeirra vatna sem féllu á lendu hans. Þau 
voru fyrsti þýðingarmikli lagabálkurinn sem bannaði að meginstefnu eignar- 
og afnotarétt útlendinga á íslenskum fossum. Konungur eða umboðsmaður 
hans skyldi veita undanþágu (leyfi) þar sem þess væri þörf. Þau mátti veita 
um ákveðinn tíma og með skilyrðum um notkun vatnsafls.  

Það var ekki markmið fossalaganna að banna fortakslaust eignaraðild 
útlendinga heldur gefa íslenskum stjórnvöldum tækifæri á að hafa hönd í 
bagga með því að veita leyfi eða synja um leyfi (koncession). Landstjórn og 
Alþingi vildu reisa skorður við fossakaupum erlendra manna sem eingöngu 
horfðu til fjárgróða.22 Lögin voru sett að norskri fyrirmynd, en norsku vatna-
lögin frá 1887 byggðust á þeirri forsendu að réttur landeiganda yfir vatni væri 

                                                 
20  Alþt. 1901, C-deild, bls. 130. 
21  Sjá Sigurður Gizurarson: „Fossanefndin 1917-1919, Aðdragandi að setningu vatnalaga nr. 

15/1923“, bls. 104-105. 
22  Sjá Sigurður Gizurarson: „Fossanefndin 1917-1919, Aðdragandi að setningu vatnalaga nr. 

15/1923“, bls. 106. 
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„eignarréttur“. Þetta orðalag norsku laganna var þó engan veginn óumdeilt 
enda var það harkalega gagnrýnt af ýmsum fræðimönnum. 

Eignarnámsheimildir fossalaga 1907 byggðust á þeirri forsendu að vatns-
afl væri í eigu landeiganda. Þannig var hverjum manni skylt gegn fullum 
skaðabótum að láta af hendi fossa sína, ár eða læki og jarðir þær, sem þar 
lægju, eða réttindi sem hann hefði yfir þeim, til mannvirkjagerðar í þarfir ríkis 
eða sveitarfélaga. Stjórnarráðið skyldi taka ákvörðun um eignarnám. Hins 
vegar var þeim spurningum ósvarað hvaða lönd væru eignarlönd.23 

Þóttu fossalögin ekki ná tilgangi sínum þegar fram í sótti og leiddi það til 
þess að árið 1917 skipaði ríkisstjórnin samkvæmt áskorun Alþingis fimm 
manna nefnd til að semja nýja löggjöf um vatnsréttindi, en nefndin gekk 
undir nafninu fossanefndin.  

5.5 Fossanefndin 1917  

5.5.1 Skipun og hlutverk fossanefndar 
Árið 1917 var borið fram í efri deild Alþingis frumvarp til laga sem heimila 
skyldu landsstjórninni að veita fossafélaginu Íslandi leyfi til þess að virkja 
Sogið og breyta vatnsaflinu í raforku og neyta hennar til iðju með þeim 
skildaga er þar væri tiltekinn.24 Annað frumvarp kom fram í neðri deild sem 
fór í aðra átt. Þar var mælt svo fyrir að landið hagnýtti sjálft vatnsaflið, eitt 
eða í félagi við aðra, og að því einu væri heimil yfirráð og stjórn slíkra 
fyrirtækja. Þar var og ákveðið að setja skyldi fossanefnd stjórninni til ráðu-
neytis og auk þess að stjórnin skyldi ráða sér kunnáttumann um þessa hluti til 
ráðuneytis.25 Þingmenn voru ekki á eitt sáttir um stefnur í þessum málum, en 
flestir þóttust vanbúnir að ráða slíku stórmáli til lykta á þinginu. Að ráði varð 
að skjóta þessum málum á frest, en láta rannsaka þau til nokkurrar hlítar áður 
en þau kæmu til umræðu næsta sinni. Sameinað Alþingi samþykkti því hinn 
15. september 1917 að skora á landsstjórnina að skipa fimm manna nefnd til 
að taka til íhugunar fossamál landsins.26 

Landsstjórnin varð við áskoruninni og skipaði fimm menn í nefnd 22. 
október 1917. Nefndin gekk almennt undir nafninu fossanefndin, en 
nefndarmenn voru: Guðmundur Björnsson, landlæknir og alþingismaður, 
sem var formaður nefndarinnar, Bjarni Jónsson frá Vogi, alþingismaður, 
                                                 
23  Sjá Sigurður Gizurarson: „Fossanefndin 1917-1919, Aðdragandi að setningu vatnalaga nr. 

15/1923“, bls. 106-107. 
24  Sjá Alþt. 1917, A-deild, bls. 597-604. 
25  Sjá Alþt. 1917, A-deild, bls. 710-711. 
26  Sjá Alþt. 1917, A-deild, bls. 1545. 
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Guðmundur Eggerz, sýslumaður, Jón Þorláksson, verkfræðingur og Sveinn 
Ólafsson í Firði, alþingismaður. Að beiðni nefndarinnar skipaði stjórnarráðið 
henni til aðstoðar Einar Arnórsson, prófessor, frá og með 15. október 
1918.27 Verkefni fossanefndarinnar var víðtækt samkvæmt skipunarbréfi 
hennar. Nánar tiltekið voru nefndinni fengin eftirfarandi verkefni: 
 

1. Að athuga hverjar breytingar nauðsynlegt er að gera á gildandi fossa-
löggjöf. 

2. Að afla sem ítarlegastra upplýsinga og skýrslna um fossa í landinu og 
notagildi þeirra. 

3. Að athuga, hvort tiltækilegt sje, að landið kaupi vatnsafl og starfræki 
það. 

4. Að athuga, hvort og með hvaða kjörum rjett sje að veita fossa-
fjelaginu »Íslandi« og öðrum slíkum fjelögum, er umsóknir kunna að 
senda, lögheimild til að starfrækja fossafjelag hjer á landi. 
Nefndin skal senda stjórninni álit sitt og tillögur, ásamt lagafrum-

 vörpum, er hún kann að semja, eins fljótt og því verður við komið, 
 og væntir þingið þess fastlega, að það geti orðið, sjerstaklega að því 
 er 1. og 4. lið snertir, svo tímanlega, að leggja megi fyrir næsta þing. 

 
Meginhlutverk fossanefndarinnar var að semja heildarlöggjöf um vatns-

réttindi. Áður en hafist var handa um það verk aflaði nefndin gagna um 
fallvötn hjá Stjórnarráðinu, fossafélögum og einstökum mönnum og fræðirita 
um vatnalög og vatnsorkunytjar annarra þjóða. Rannsóknarvinna fossa-
nefndar var umfangsmikil og skipti fossanefndin með sér verkum. Eru niður-
stöður nefndarmanna birtar í Nefndaráliti meirihluta fossanefndar (1919) og 
ritinu Fossanefndin, skýrsla til fossanefndar (1919) eftir Guðmund Eggerz. 
Þá héldu nefndarmenn utan sumarið 1918 til Noregs og Svíþjóðar þar sem 
þeir skoðuðu vatnsvirki, orkuver, orkutaugar og kynntu sér vatnastjórnun 
þessara landa. 

Nefndin ræddi í upphafi um niðurskipan efnis í einstaka kafla vatnalaga. 
Rætt var um hvernig mætti með löglegum hætti koma í veg fyrir að réttinda-
sala svipti almenning nauðsynlegum notum vatns og yfirráðum þess og 
hvernig fundnar yrðu eðlilegar og lögmætar aðferðir til að tryggja hagsmuni 
almennings. Þegar hér var komið sögu hafði nefndin ekki tekið afstöðu 
almennt til réttar landeigenda yfir vatni eða hvort landssjóður ætti að kaupa 
og starfrækja vatnsafl og hvernig svara bæri útlendum félögum sem sæktu um 
                                                 
27 Sjá Sigurður Gizurarson: „Fossanefndin 1917-1919, Aðdragandi að setningu vatnalaga nr. 

15/1923“, bls. 111-112. 
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leyfi til að nýta fossaafl. Var samstaða um það innan nefndarinnar að íslenska 
ríkið væri eigandi allra vatnsréttinda utan landareigna einstakra jarða.28 

Í lok janúar 1919 kom upp djúpstæður ágreiningur í fossanefndinni um 
það hvort vatnsréttindi væru eða ættu að vera í eigu þeirra manna, sem ættu 
eignarrétt að landinu undir vatninu, eða hvort vatnsréttindi væru að öllu leyti 
ríkiseign og einstaklingum aðeins heimil þau afnot sem lög leyfðu sérstaklega. 
Afleiðingin var sú að nefndin klofnaði í meirihluta og minnihluta. Meiri-
hlutinn taldi öll vatnsréttindi vera ríkiseign, en minnihlutinn taldi hins vegar 
vatnsréttindi vera háð eignarumráðum landeigenda.29 Það er ljóst að sjónar-
mið bæði meiri- og minnihluta fossanefndar áttu fyrst og fremst rætur að 
rekja til ólíkra stjórnmálaviðhorfa, en lagaleg rök voru sótt til íslenskra laga 
að fornu og nýju. 

Bæði meiri- og minnihluti fossanefndar sömdu hvor fyrir sig frumvörp til 
vatnalaga sem lögð voru fyrir Alþingi 1919, en hvorugt frumvarpið varð að 
lögum.30 Sama er að segja um frumvarp til vatnalaga sem ríkisstjórnin lagði 
fram á Alþingi árið 1920. Þetta varð til þess að Einari Arnórssyni, prófessor, 
var falið að semja nýtt frumvarp til vatnalaga og var frumvarp hans lagt fram 
á Alþingi árið 1921, en það varð ekki að lögum fyrr en árið 1923. Hér á eftir 
verður gerð grein fyrir frumvörpum meiri- og minnihluta fossnefndar og 
rökum að baki þeim, svo og frumvarpi því sem Einari Arnórssyni var falið að 
semja og varð síðan að vatnalögum nr. 15/1923. 

5.5.2 Frumvarp meirihluta fossanefndar 
Í frumvarpi meirihluta fossanefndar til vatnalaga var lagt til grundvallar að 
mælt yrði fyrir um yfirráð ríkisins yfir vatni og nytjum þess. Ríkið skyldi hafa 
umráð yfir öllu vatni, bæði straumvatni og stöðuvatni, að undanskyldu eftir-
farandi: 
 

a. vatn skyldi landeigendum frjálst til heimilis, jarðræktar og smá-
iðnaðar, 

b. yfir minniháttar vatni skyldu heimiluð sérstök yfirráð landeigenda, 
svo sem yfir lindarvatni, tjörnum, leysinga- og dýjavatni o.s.frv. 

c. til landsgæða skyldu teljast laugar, hverir og ölkeldur, eða  
d. vatn sem hefði verið virkjað eða veitt úr farvegi til notkunar 

samkvæmt heimild í lögum eða samkvæmt löglegu leyfi eða sérleyfi, 
                                                 
28 Sjá Sigurður Gizurarson: „Fossanefndin 1917-1919, Aðdragandi að setningu vatnalaga nr. 

15/1923“, bls. 113. 
29 Sjá Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 93. 
30 Sjá Alþt. 1919, A-deild, bls. 367 o.áfr. og 459 o.áfr. 
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skyldi teljast í einkaumráðum, enda væri það ekki komið aftur í eðli-
legan farveg. 

 
Ekki skyldu greiddar bætur fyrir vatnsnytjar sem féllu ríkinu í skaut 

samkvæmt meginreglu 17. gr. frumvarpsins. Þá skyldi ríkið hafa umráð yfir 
öllu vatni utan heimalanda lögbýla nema það hefði löglega verið virkjað eða 
því veitt úr farvegi. 

Í frumvarpinu var við það miðað að sérstök ríkisstofnun, vatnastjórn, 
hefði yfirstjórn vatnamála. Forsenda þess var sú að fallorka væri helsta 
auðlegð vatna. Landeigendur skyldu halda yfirráðum yfir heitu vatni í jörðu 
sem og jarðhita yfirleitt. Jafnframt skyldu landeigendur halda yfirráðarétti yfir 
köldu uppsprettuvatni og grunnvatni. Þeirri skoðun hefur verið hreyft að 
meirihluti fossanefndar hafi ekki áttað sig á að í þessum eigindum vatns hafi 
verið fólgin gífurleg verðmæti sem ekki skiptu minna máli en fallorka 
vatnanna.31 

Meirihluti fossanefndar stefndi að því að tryggja ríkinu yfirráð yfir orku-
auði fallvatna landsins, en meirihlutinn tók þar mið af réttarþróun víða um 
heim sem miðaðist að því. Guðmundur Björnsson gerði sérstaklega grein 
fyrir þeirri framvindu í ritgerðinni Um vatnastjórnsemi annarra þjóða, sem birtist í 
Nefndaráliti meirihluta fossanefndar 1919. Taldi meirihluti fossanefndar 
vafasamt að ríkið þyrfti að bæta vatnsnytjar umfram heimilis- og búsþörf í 
heimalöndum jarða þótt þær yrðu teknar í þarfir almennings, svo sem til 
rafmagnsframleiðslu. Meirihlutinn lagði jafnframt áherslu á að sýna fram á að 
vatn hefði hvorki að fornu né nýju verið undirorpið eignarrétti land-
eiganda.32 

Bjarni Jónsson frá Vogi gerði grein fyrir viðhorfi meirihluta fossanefndar í 
ritgerðinni Um eignarrétt á vatni, sem birtist í Nefndaráliti meirihluta fossa-
nefndar 1919. Í upphafi ritgerðarinnar vék hann að ákvæðum hinna fornu 
lögbóka, Grágásar og Jónsbókar, um vatn. Hann taldi ákvæði Grágásar um 
vatnsréttindi ekki nákvæm eða ítarleg og orkað gæti tvímælis hvort einstakir 
menn hafi „átt“ vatnið. Engu að síður rakti hann ákvæði fornlaga þar sem 
rætt var um að menn ættu vatn.  

Einar Arnórsson, ritari fossanefndar, aðhylltist sömu kenningar og Bjarni 
Jónsson frá Vogi. Í ritgerð sinni Um vatnsrjettindi, sem birtist í Nefndaráliti 
meirihluta fossanefndar 1919, gerði Einar grein fyrir eignarrétti almennt og 
                                                 
31 Sjá Sigurður Gizurarson: „Fossanefndin 1917-1919, Aðdragandi að setningu vatnalaga nr. 

15/1923“, bls. 143. 
32 Sjá Sigurður Gizurarson: „Fossanefndin 1917-1919, Aðdragandi að setningu vatnalaga nr. 

15/1923“, bls. 128-129. 
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setti fram skilgreiningu á honum. Niðurstaða hans var sú að íslenski lög-
gjafinn hefði ávallt haldið sömu stefnu í vatnalöggjöf sinni. Vatn hefði ætíð 
verið almenningsgagn að því leyti sem þess væri eigi þörf til nytja þess lands 
sem það væri á eða flyti um. Hann taldi landeiganda m.ö.o. eiga rétt á 
hefðbundnum nytjum lands til landbúnaðar eins og kveðið hafði verið á um 
þær í Grágás og Jónsbók. Nýjar nytjar eins og t.d. notkun fallorku vatns áleit 
hann þjóðfélagið hafa umráð yfir.  

5.5.3 Frumvarp minnihluta fossanefndar 
Frumvarp minnihluta fossanefndar byggðist á því að landi hverju fylgdi 
réttur til umráða og hagnýtingar á því vatni sem á því væri, hvort sem það 
væri rennandi eða kyrrt, með þeim takmörkunum sem lög, venjur eða aðrar 
heimildir hefðu í för með sér. Ekkert ákvæði var í frumvarpinu um ríkis-
umráð yfir vatni. 

Í athugasemdum við frumvarpið hélt Sveinn Ólafsson í Firði því fram að 
„umráð“ yfir vatni jafngiltu eignarrétti eða nytu a.m.k. sömu verndar.33 
Röksemd þessi vísaði til 50. gr. stjórnarskrárinnar frá 1874 um friðhelgi 
eignarréttar. Greiða skyldi landeiganda bætur ef vatnsréttindi yrðu tekin 
eignarnámi og skyldi bæta 25% við þá upphæð sem matsnefnd ákvæði í 
bætur, sbr. 102. gr. frumvarps minnihluta fossanefndar. Gert var ráð fyrir því 
að yfirstjórn og umsjón vatnamála yrði í höndum stjórnarráðs Íslands. 

Frumvarp minnihlutans byggðist samkvæmt framansögðu á þeirri 
forsendu að landeigandi ætti allar nytjar vatns innan landamerkja sinna, hvort 
heldur væri veiði, áveita, virkjun vatns eða vatnsmiðlun. Guðmundur Eggerz 
gerði grein fyrir þeim lagalegu rökum sem lágu að baki frumvarpi minni-
hlutans í ritgerðinni Rjettindi yfir vatni. Þar fullyrti hann að Grágás og Jónsbók 
hefðu kveðið á um eignarrétt landeiganda yfir vatni. Landnámsmenn hefðu 
með námi tekið öll gæði sem landinu fylgdu undir sín umráð, þar á meðal 
vatnsréttindi. Hvorki hefði verið konungur né neitt allsherjarríki til að gera 
tilkall til eða að taka að sér yfirráð eða not yfir vatni. Landnáma og lög-
bækurnar og öll löggjöf Íslands allt fram til ársins 1919 bæri því vitni.34 

Guðmundur greindi frá því að eftir því sem hann hefði kynnt sér íslenska 
löggjöf í þessu efni þess fastari hefði sú skoðun orðið hjá sér að land-
eigandinn ætti vatnið í landareigninni með jafnföstum og jafngömlum rétti 
sem sjálft landið. Því teldi hann varhugavert að svipta landeiganda vatninu 

                                                 
33  Sjá Nefndarálit minnihluta fossanefndar, bls. 30. 
34 Sjá Guðmundur Eggerz: Rjettindi yfir vatni, Reykjavík 1919, bls. 25. 
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bótalaust sem hverri annarri eign, hvort heldur nefndist land, lausafé eða 
annað verðmæti.35 

Þá taldi Guðmundur að sagnorðið „að eiga“ hefði sömu merkingu árið 
1919 og á tímum Grágásar og Jónsbókar. Ef orðið „að eiga“ ætti að þýða allt 
annað þegar rætt væri um vatn en þegar rætt væri um aðra hluti yrði að færa 
rök fyrir því. Lögbækurnar hafi talað um að „að eiga“ land, skip og vatn og 
þar væri ávallt um verðmæti að ræða. Benti höfundur jafnframt á að greini-
legur munur væri í lögbókunum gerður á sjálfum farveginum, þ.e. landinu 
undir á, og sjálfu vatninu í honum. Þá áleit hann löggjöf síðustu ára vera 
beint framhald og staðfestingu á fyrra réttarástandi og benti því til stuðnings 
á ýmis lagaboð sem viðurkenndu eignarrétt yfir rennandi vatni.36 

5.5.4 Frumvarp Einars Arnórssonar 
Við samningu frumvarps síns studdist Einar Arnórsson að mestu leyti við 
frumvarp meirihluta fossanefndar frá 1919. Í 2. gr. frumvarpsins, sem varð 
að vatnalögum nr. 15/1923, segir að landareign hverri fylgi réttur til umráða 
og hagnýtingar því vatni, straumvatni og stöðuvatni, sem á henni er, á þann 
hátt sem lög þessi heimili. Fela lögin í sér upptalningu á því hvaða 
hagnýtingarheimildir fylgja eignarrétti að landareign að því er varðar stærri 
vötn. Þar er aftur á móti um að ræða allar helstu hagnýtingarheimildir sem 
máli geta skipt, þar á meðal heimild til orkuvinnslu. Má því segja að þó svo 
að fræðilega sé á því byggt í vatnalögunum að landeigendur hafi aðeins þau 
vatnsréttindi, sem lög heimila sérstaklega, er engu að síður í lögunum gengið 
svo til móts við álit minnihluta fossanefndar að í raun má segja að stefna 
minnihlutans hafi sigrað og hefur ekki verið um það fræðilegur ágreiningur í 
íslenskum rétti. Þannig njóta vatnsréttindi verndar samkvæmt 72. gr. stjórnar-
skrárinnar og hefur eignarnámi verið beitt samkvæmt vatnalögum eða öðrum 
lögum þegar vatnsréttindi í einkaeign hafa verið tekin í þágu virkjana.37 

                                                 
35  Sjá Guðmundur Eggerz: Rjettindi yfir vatni, bls. 2. 
36  Sjá Guðmundur Eggerz: Rjettindi yfir vatni, bls. 5-11. 
37  Sjá Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 94. 
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VI. Megininntak vatnsréttinda samkvæmt vatnalögum 

6.1 Almennt um eignarrétt 
Hugtakið eignarréttur er almennt skilgreint svo að um sé að ræða einkarétt 
ákveðins aðila, eigandans, til þess að ráða yfir tilteknu verðmæti, innan þeirra 
marka sem þessum rétti eru sett í lögum og af takmörkuðum (óbeinum) 
eignarréttindum annarra manna, sem stofnað hefur verið til yfir verðmætinu. 
Þetta er svokölluð neikvæð skilgreining, þ.e. hún tilgreinir ekki með upp-
talningu hvaða heimildir eigandinn hefur yfir verðmætinu, heldur er lagt til 
grundvallar að eigandinn njóti allra heimilda nema þeirra sem eru með 
beinum hætti undanskildar eignarráðum hans, hvort sem það hefur gerst með 
lögum eða samningi.38  

Ástæða þess að í seinni tíð hefur fremur verið stuðst við neikvæða skil-
greiningu á eignarréttarhugtakinu er sú að jákvæð skilgreining, þ.e. skil-
greining þar sem taldar eru upp allar þær heimildir sem falist geta í eignarrétti, 
yrði of viðamikil og að líkindum aldrei tæmandi og því í eðli sínu ófull-
komin.39 Í fjölmörgum lagaákvæðum er byggt á því meginsjónarmiði að á 
bak við eignarrétt búi heimildir til hvers konar nýtingar og ráðstafana nema 
sérstakar takmarkanir séu á því gerðar. Birtist þetta einkum í löggjöf um 
hagnýtingu tiltekinna réttinda sem tengjast fasteignum, svo og friðunar-
löggjöf. Þess eru þó dæmi að í lögum sé á jákvæðan og tæmandi hátt kveðið á 
um það hvað felist í tilteknum heimildum eignarréttar, sbr. t.d. 2. gr. 
vatnalaga nr. 15/1923, sem áður er getið.40  

6.2 Vatnsréttindi sem sérstök eignarréttindi 
Hugtakið fasteign hefur verið skilgreint svo að hún sé afmarkað land ásamt 
eðlilegum hlutum landsins, lífrænum og ólífrænum, og þeim mannvirkjum 
sem varanlega eru við landið skeytt.41 Um eignarrétt að fasteignum er talið 
gilda sama meginviðhorf og um eignarrétt almennt, þ.e. að í eignarrétti yfir 

                                                 
38  Sjá t.d. Gaukur Jörundsson: Eignaréttur I, bls. 3; Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 

11; Thor Falkanger: Tingsrett, Osló 2000, bls. 43-45; Knud Illum: Dansk tingsret, bls. 30. 
39  Sjá t.d. Ólafur Lárusson: Eignaréttur I, Reykjavík 1950, bls. 11. Hann tekur fram að 

heimildir þær sem auðkenna eignarréttinn verði varla taldar svo tæmandi sé. Sjá einnig 
Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 11. 

40  Sjá nánar um löggjöf af þessu tagi Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 11. 
41  Sjá Gaukur Jörundsson: Eignaréttur I, bls. 30; Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 

59. 
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fasteign felist heimild til hvers konar umráða og ráðstöfunar verðmætis innan 
þeirra marka sem réttarreglur og réttindi þriðja manns setja. 

Það er algengt að telja einstakar heimildir eignarréttar yfir fasteignum sem 
sérstök réttindi. Má sem dæmi nefna vatnsréttindi, námuréttindi, veiði-
réttindi, rekaréttindi o.s.frv. Þó er slíkt ekki talið hagga því að umrædd 
réttindi eru hluti viðkomandi fasteignar og nýting þeirra og ráðstöfun því 
þáttur í ráðstöfun og nýtingu fasteignarréttinda nema réttindin hafi löglega 
verið skilin frá fasteigninni og fengin öðrum aðila í hendur.42 Í samræmi við 
þetta hafa vatnsréttindi verið flokkuð sem sérstök eignarréttindi að fast-
eignum. Þau fjalla um þær heimildir landeiganda sem beinlínis lúta að um-
ráðum og hagnýtingu vatns á landareign.  

6.3 Vatnsréttindi landeiganda 

6.3.1 Almennt 
Sú meginregla kemur fram í 2. gr. vatnalaga nr. 15/1923 að landareign hverri 
fylgi réttur til umráða og hagnýtingar á því vatni, sem á henni er, á þann hátt 
sem lögin heimila. Hér er á jákvæðan og tæmandi hátt kveðið á um það hvað 
felist í hinum tilteknu heimildum eignarréttar að vatni. Þar sem vatnalögin 
eru heildarlög felst í reglu þessari að landareign fylgja almennt þau vatns-
réttindi ein sem lögin heimila, þ.e. réttindin takmarkast af efni laganna. Þetta 
er þó sagt með fyrirvara um hin svonefndu minniháttar vötn, sbr. 9. og 10. 
gr. vatnalaga, eins og síðar verður rakið.  

Þó að löggjafinn hafi af sögulegum ástæðum farið þá lagatæknilegu leið að 
kveða með tæmandi hætti á um heimildir landeiganda til vatnsnota verður að 
hafa hugfast að allar helstu hagnýtingarheimildirnar sem máli skipta, þ.m.t. 
rétturinn til orkuvinnslu samkvæmt 49. gr. laganna, eru á hendi landeiganda. Í 
vatnalögunum er ekki að finna almenna reglu um það hver hafi heimild til 
þeirra vatnsnota sem landeiganda ber ekki. Ólafur Lárusson tekur fram að 
ríkið sé aðili þeirra enda sé ekki öðru vísi mælt fyrir um þau, sbr. 11. gr. 
vatnalaga.43 Af þessu leiðir að vatnsréttindi ríkisins eru að því leyti víðtækari 
en vatnsréttindi annarra samkvæmt vatnalögum að þau taka til allra vatnsnota 
sem engum öðrum eru heimiluð. En eins og áður segir tilheyra engu að síður 
flest vatnsnot sem nú tíðkast landeiganda.  

Með hliðsjón af framansögðu tekur lýsing á inntaki vatnsréttinda 
samkvæmt vatnalögum aðallega til vatnsréttinda landeiganda. Vatnalögin 

                                                 
42  Sjá Gaukur Jörundsson: Eignaréttur I, bls. 32. 
43  Sjá Ólafur Lárusson: Vatnsrjettur, bls. 4. 
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fjalla fyrst og fremst um vatn á yfirborði jarðar, stöðuvötn og straumvötn, að 
undanskildum ákvæðum 10. gr. um hveri, laugar og ölkeldur, og 12. gr. um 
brunna og vatnsból. Um grunnvatn og jarðhita gilda lög nr. 57/1998 um 
rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu. Þá er ekki fjallað um rétt 
landeiganda til veiði í vötnum, enda hefur verið talið vafamál hvort rétt sé að 
telja veiðirétt í vötnum til vatnsréttinda.44  

6.3.2 Mismunandi rétthæð vatnsnota 
Í vatnalögunum er gert ráð fyrir mismunandi rétthæð vatnsnota, en röðin er 
þessi: 1) heimilisþörf, 2) búsþörf, 3) iðnaðar- og iðjuþörf, 4) áveituþörf og 5) 
orkuþörf. Samkvæmt 17. gr. er eiganda landareignar sem vatnsréttindi fylgja 
rétt að veita til sín vatni, sem um hana rennur eða á henni er, um föst 
veitutæki til heimilis- og búsþarfa á eigninni eða til iðnaðar og iðju, sem á 
henni er rekin, enda sé ekki meira vatni veitt en þörf er á eða vatni því sem 
verður afgangs veitt í vatnslegið svo nærri upptökum veitunnar að öðrum 
sem tilkall eiga til vatnsins verði sem minnst tjón eða bagi að. Í 1. mgr. 18. gr. 
laganna er mælt svo fyrir að sé vatn of lítið til að fullnægja þörfum skv. 17. 
gr., þ.e. heimilis- og búsþörf eða iðnaðar- og iðjuþörf, á hver sú landareign 
sem tilkall hefur til þess vatns sama tilkall til vatnsins eftir þörfum sínum. 
Heimilisþörf gengur fyrir búsþörf og búsþörf fyrir iðnaðar- eða iðjuþörf. Sú 
regla gildir samkvæmt 1. mgr. 19. gr. vatnalaga að sé vatn sem veitt er um 
sömu veitutæki notað til að fullnægja fleiri en einni af þörfum þeim 
samkvæmt 18. gr. laganna skuli fara um það vatn sem það væri allt haft til að 
fullnægja rétthæstu þörfinni. 

Samkvæmt 36. gr. vatnalaga er landeiganda heimilt að hagnýta sér vatn, 
sem er á landareign hans eða um hana rennur, til áveitu í ræktunarskyni á 
hana sjálfa eftir þörfum, enda sé enginn sviptur með því neysluvatni (sjá a- 
og b-lið 15. gr., þ.e. heimilisþarfir, búsþarfir og jarðrækt) né neinum bakaðir 
óhæfilegir örðugleikar um útvegun neysluvatns né því spillt fyrir neinum, svo 
að veruleg óþægindi séu að. 

Af 49. gr. vatnalaga leiðir að við vinnslu orku úr vatni megi engan svipta 
því vatni sem hann þarf að nota samkvæmt III. kafla (vatnsnotkun til 
heimilis- og búsþarfa, iðnaðar og iðju án orkunýtingar) og IV. kafla (áveitur). 

 

                                                 
44  Sjá Ólafur Lárusson: Vatnsrjettur, bls. 5. Í þessu sambandi má nefna að í 13. kafla vatnalaga 

voru upphaflega ákvæði um veiði í vötnum, en þau ákvæði voru felld brott með lögum nr. 
61/1932 um lax- og silungsveiði. Aftur á móti var hvorki í frumvarpi meirihluta né 
minnihluta fossanefndar að finna ákvæði um veiði. 
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6.3.3 Minniháttar vötn 
Að framan er rakið að réttur landeiganda nær að meginstefnu aðeins til þeirra 
vatnsnota sem vatnalögin heimila, þ.e. lögin kveða á jákvæðan og tæmandi 
hátt um það hvað felist í heimildum eigandans. Hér verður þó að gera þann 
fyrirvara að vatnalögin gera í lagalegu tilliti eðlismun á vatnsréttindum eftir 
því um hvers konar vatn er að ræða.45 Þannig er í vatnalögum greint á milli 
svokallaðra minniháttar vatna og meiriháttar vatna. Til minniháttar vatna 
teljast vötn sem fjallað er um í 9. og 10. gr. vatnalaga, en önnur vötn teljast 
þá til meiriháttar vatna.  

Í 9. gr. vatnalaga segir að landeigandi megi hagnýta sér jarðvatn, regnvatn 
og leysingar, er á landareign hans safnast, lindir, dý, tjarnir og slík minniháttar 
vötn, sem eigi hafa stöðugt afrennsli ofanjarðar og ráðstafa því með öðrum 
hætti. Þau vötn sem greinin tekur til eru því undir yfirráðum landeiganda að 
öllu leyti, með þeim takmörkunum sem þar greinir.46 Afnota- og ráðstöfunar-
réttur hans að slíku vatni er þó bundinn nokkrum takmörkunum, en af 
orðalagi ákvæðisins er ljóst að hann hefur heimild til að hagnýta sér vatn á 
hvern þann hátt sem lögin ekki banna.47 Hinu sama gildir um hveri, laugar og 
ölkeldur, sbr. 10. gr. vatnalaga, með þeim sérstöku takmörkunum þó að land-
eiganda er óheimilt að spilla þessum uppsprettum og að hann gegn bótum er 
skyldur til að láta af hendi nauðsynlegt vatn til sundkennslu og sundlaugar í 
þarfir almennings. 

Af framangreindu leiðir að hin neikvæða skilgreining eignarréttarins á 
betur við um minniháttar vötn, þ.e. gengið er út frá því að eigandinn njóti 
allra heimilda nema þeirra sem eru beinlínis undanskildar eignarráðum hans. 
Má því segja að þessi vatnsréttindi hafi samstöðu með öðrum heimildum 
eignarréttar.48 

                                                 
45  Sjá Gaukur Jörundsson: Eignaréttur I, bls. 45. 
46  Nefndarálit meirihluta fossanefndar, A.I, bls. 63. 
47  Sjá Ólafur Lárusson: Vatnsrjettur, bls. 5. Hann bendir einnig á að þessi munur stafi aðallega 

af því að þau vötn sem um ræðir í 9. gr. skipti venjulega litlu máli fyrir almenning til nota, 
en hverir, laugar og ölkeldur séu aftur á móti einkar verðmætar og hafi af þeirri ástæðu 
þótt rétt að fara með þau vötn sem önnur landgæði.  

48  Sjá Gaukur Jörundsson: Eignaréttur I, bls. 46. 
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6.3.4 Meiriháttar vötn 

6.3.4.1 Almennt 
Eins og áður segir eru þær heimildir sem landeigandi hefur til þess að hag-
nýta meiriháttar vötn tæmandi taldar í vatnalögum, sbr. 2. gr. laganna. Hér á 
eftir er stutt yfirlit um þessar heimildir landeiganda. 

6.3.4.2 Heimilis- og búsþarfir og jarðrækt 
Af 15. gr. vatnalaga leiðir að landeiganda er heimilt að nota vatn það, sem á 
landareign hans liggur eða um hana rennur, til a) heimilisþarfa, svo sem til 
drykkjar, suðu, þvotta, böðunar, til að vökva garða og til varnar við eldsvoða, 
b) búsþarfa, svo sem til að vatna skepnum, ullar- og fiskþvottar og c) jarð-
ræktar, svo sem til vökvunar túna og áveitu, sbr. einnig 36. gr. að því er 
varðar áveitur. 

6.3.4.3 Iðnaður og iðja 
Landeigandi má veita til sín vatni, sem um landareign hans rennur eða á 
henni er, til iðnaðar og iðju sem á henni er rekin, sbr. heimild 17. gr. Vatna-
laga.49 

6.3.4.4 Ístaka 
Í 1. mgr. 14. gr. vatnalaga kemur fram að landeiganda sé einum heimil ístaka 
af vatni á landi sínu. Er ístakan heimil svo langt sem netlög landeiganda ná.50 

6.3.4.5 Orkunýting 
Í 1. mgr. 49. gr. vatnalaga kemur fram meginreglan um rétt landeiganda til 
orkuvinnslu. Þar er eiganda landareignar, sem vatnsréttindi fylgja, svo og 
öðrum sem heimildir hafa á þeim tekið, rétt að nota það vatn, sem um hana 
rennur, til að vinna úr því orku. Hefur eignarréttur landeiganda að vatnsorku 
verið viðurkenndur að fullu, m.a. þegar vatnsföll hafa verið tekin til 
virkjunar, og dómstólar talið landeigendur eiga eignarrétt að vatni á landi 
sínu.51 Í H 1955 431 sagði m.a.: „Telja verður rétt landeiganda til hagnýtingar 
vatns þess, sem aðaláfrýjandi [Akureyrarbær] hefur virkjað í Kífsárlandi, til 
veðmætra réttinda, og á gagnáfrýjandi því kröfu til bóta fyrir hinar virkjuðu 
                                                 
49 Sjá Alþt. 1921, A-deild, bls. 184; Nefndarálit meirihluta fossanefndar, A.I, bls. 65 og 

Nefndarálit minnihluta fossanefndar, bls. 36. 
50  Sjá Nefndarálit meirihluta fossanefndar, A.I, bls. 64. 
51 Sjá t.d. Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 93-94. 
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lindir samkvæmt 67. gr. stjórnarskrárinnar [nú 72. gr.]“. Um leyfi til að virkja 
fallvatn fer nú samkvæmt raforkulögum, sbr. 2. mgr. 49. gr. vatnalaga. 

Sú takmörkun er þó gerð á framangreindri meginreglu að enginn sé fyrir 
það sviptur því vatni sem hann þarf að nota samkvæmt III. kafla (vatns-
notkun til heimilis- og búsþarfa, iðnaðar og iðju án orkunýtingar) og IV. kafla 
(áveitur) né neinum bakaðir óhæfilegir örðugleikar um slíka notkun, né vatni 
sem nota þarf með þeim hætti spillt fyrir neinum, svo að til verulegra 
óþæginda horfi.52 Þessum rétti eru einnig settar ýmsar aðrar takmarkanir, m.a. 
af umhverfis- og náttúruverndarlegum toga. 

Um rétt til vatnsorku úr vötnum þeim sem landamerkjum ráða, merki-
vötnum, gilda sérstakar reglur. Í 1. mgr. 51. gr. vatnalaga nr. 15/1923 segir að 
þar sem merkivötn skilji landareignir, hafi eigendur beggja jafnan rétt til að 
nota vatn úr þeim samkvæmt 49. og 50. gr. Þá segir í 2. mgr. 51. gr. að nægi 
merkivatn ekki báðum landareignum og hafi þá eigandi hvorrar fyrir sig rétt 
til svo mikils af vatnsorkunni sem svari hálfu rennsli merkivatnsins og fall-
hæð þeirri, sem er fyrir landi hans, enda hafi ekki önnur lögmæt skipun verið 
á gerð. Af þessari reglu leiðir að báðir eiga jafnan rétt til vatnsins þó að aðal-
vatnsmagnið liggi við landi annars. Aðeins misjöfn fallhæð fyrir löndum 
getur veitt öðrum meiri vatnsréttindi en hinum.53 Það er því ljóst að skipti 
vatnsfall tveimur löndum fær hvor landareign í sinn hlut helming náttúru-
legrar orku vatnsfallsins á þeim kafla sem löndum skiptir.54 

6.3.4.6 Mannvirkjagerð 
Í vatnalögum er landeiganda heimilað að gera nauðsynleg mannvirki til 
þeirrar vatnsnotkunar sem áður er vikið að, sbr. 12., 17., 36., 50. og 70. gr. 
vatnalaga, svo og til að þurrka land, sbr. 78. gr. laganna. 

Í 1. mgr. 12. gr. vatnalaga segir að gera megi maður brunna og vatnsból á 
landareign sinni, en gæta skuli hann þess að ekki sé minnkuð eða heft aðsókn 
vatns að brunnum annarra manna eða vatnsbólum nema ekki sé annars 
kostur eða vatnsból yrði ella mun dýrara eða vatnsaðdrættir erfiðari. 

Ákvæði 17. gr. vatnalaga heimilar landeiganda gerð fastra veitutækja til 
heimilis- og búsþarfa eða iðnaðar og iðju. Þá er landeiganda heimilt að gera 
áveitu á landareign sinni, sbr. 36. gr. vatnalaga.  

                                                 
52  Sjá nánar Alþt. 1921, A-deild, bls. 189; Nefndarálit meirihluta fossanefndar, A.I, bls. 68, 

og Nefndarálit minnihluta fossanefndar, bls. 41. 
53  Sjá Ólafur Lárusson: Vatnsrjettur, bls. 6. 
54  Sjá Nefndarálit minnihluta fossanefndar, bls. 33. Þar er tekið fram að sama regla hafi verið 

tekin upp í sænsk lög frá 1734, sbr. orðin: „går ström eller bäck mellan tvänne byar og äga 
de bägge del i kvarnställe, njuta hälften hvar.“ 
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Heimilt er að gera stíflu í vatnsfarvegi og veita vatni úr eðlilegum farvegi, 
hvort sem er um opinn skurð, pípu eða jarðgöng, ef nauðsynlegt er vegna 
vatnsorkunota samkvæmt 49. gr., enda séu ekki gerðar skemmdir á landi 
annarra manna um nauðsyn fram. Þá má ekki veita meira vatni úr eðlilegum 
farvegi í þessu skyni en þörf er á, en öllu skal því veitt í fornan farveg áður en 
landareigninni sleppir, nema samlög séu milli fleiri landareigna um orku-
vinnslu. Samkvæmt Nefndaráliti meirihluta fossanefndar var hér um að ræða 
ákvæði sem tryggja átti landeiganda betri rétt til framkvæmda en þágildandi 
lög kváðu á um.55 

Samkvæmt 70. gr. vatnalaga er heimilt að gera vatnsmiðlun til afnota 
handa orkuveri. Þó þarf ávallt sérstakt leyfi til vatnsmiðlunar ef fyrirtækið 
getur haft í för með sér skaðleg áhrif á umferð um vatnsfall eða veiði eða 
notkun vatnsins til annars. Gildir þetta einnig um breytingar á eldri miðlunar-
mannvirkjum, sbr. til athugunar H 2002 175556 Af 4. mgr. 70. gr. leiðir að 
greiða skal bætur fyrir tjón af miðlunarvirkjum, sbr. t.d. H 1929 1102. 

Loks er manni heimilt samkvæmt 78. gr. vatnalaga að veita bagalegu vatni 
af landi sínu í rásir og farvegi þó að mein verði að á landi því, sem við tekur, 
enda megi hann ekki við það losna með öðrum hentugum hætti. Með sama 
skilorði má maður og veita vatni í skurði í landi annarra eða grafa þar skurði í 
því skyni, en jafnan skal þá skurðum svo langt fram haldið að eigi verði 
verulegt tjón á landi annarra manna. 

6.3.5 Framsal vatnsréttinda 
Landeigandi getur ráðstafað vatnsréttindum sínum, hvort heldur einum sér 
eða með landinu. Aðalreglan er sú að láti maður af hendi hluta landareignar 
sem liggur að vatni eða á eru vatnsbotn og vatnsréttindi falin í kaupunum, 
nema öðruvísi sé um samið, sbr. 2. mgr. 16. gr. Þessi regla sætir þó þeirri 
undantekningu að landareign verður ávallt að halda eftir óskertum vatns-
réttindum samkvæmt 15. gr. til heimilis- og búsþarfa og til ræktunar, sjá 
nánar kafla 6.4.3. 

                                                 
55  Sjá Nefndarálit meirihluta fossanefndar, A.I, bls. 68. 
56  Í Nefndaráliti meirihluta fossanefndar sagði að þessi ákvæði miðuðust að því að tryggja að 

ekki yrðu framkvæmd miðlunarvirki í sambandi við orkuver sem gengju nærri hagsmunum 
ríkisins, almennings eða einstaklinga, án þess að sérstakt leyfi landsstjórnarinnar kæmi til. 
Sjá Nefndarálit meirihluta fossanefndar, A.I, bls. 72-73. Þess er áður getið að í seinni tíð 
hafa verið sett ýmis ákvæði sem takmarka enn frekar rétt landeiganda til framkvæmda að 
þessu leyti, sbr. t.d. ákvæði laga nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum og lög nr. 
44/1999 um náttúruvernd. 
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Í 1. mgr. 16. gr. kemur fram að þegar vatnsréttindi eru látin af hendi án 
þess að eignarréttur að landi sé jafnframt látinn af hendi fari „eftir reglum um 
landkaup.“ Felur þetta efnislega í sér að þegar vatnsréttindi eru seld eða 
veðsett sjálfstætt, án þess að eignarréttur að fasteign sé einnig framseldur, þá 
fer um réttarvernd þeirra samkvæmt ákvæðum þinglýsingalaga er varða fast-
eignir.57 

6.4 Takmarkanir á umráða- og hagnýtingarrétti landeiganda 

6.4.1 Almennt 
Þrátt fyrir það sem að framan segir um vatnsréttindi landeigenda eru þessum 
rétti settar ýmsar veigamiklar takmarkanir í vatnalögum. Er þar fyrst og 
fremst um að ræða takmarkanir af grenndarréttarlegum toga og aðrar tak-
markanir sem tryggja eiga hagkvæma notkun vatns. Auk þess er að finna 
ýmsar takmarkanir á hagnýtingarrétti landeignda í öðrum lögum.58 

6.4.1 Grenndarreglur 
Landeiganda hafa frá fornu fari verið settar skorður á hagnýtingu á vatni af 
tilliti til þeirra sem not hafa af sama vatni. Þar sem augljóst er að setja verður 
landeiganda skorður við hagnýtingu vatns innan marka lands síns eru í 
vatnalögum ákvæði til tryggingar því að einn landeigandi spilli ekki með 
hagnýtingu sinni óhæfilega vatnsnotum annarra eigenda. Er reynt að fara 
þann meðalveg í vatnalögum að heimila landeiganda nauðsynlegustu vatns-
not, enda eru ákvæði vatnalaga reist á því meginsjónarmiði að þeir sem vatns 
njóta taki fullt tillit til annarra við vatnsfallið, eftir því sem tök eru á, sbr. t.d. 
H 2002 1755.59 

Í 1. mgr. 7. gr. vatnalaga er að finna grundvallarreglu fornra laga og nýrra 
um bann við því að breyta farvegi straumvatns, sbr. Jónsbók Landsleigubálk 
56: „Vötn öll skulu svá renna sem at fornu runnit hafa; veit þat eingi maður 
af bæ eða á bæ annars, nema þat brjóti sjálft“. Samkvæmt 2. mgr. 7. gr. er 
manni óheimilt, nema sérstök heimild eða lagaleyfi sé til þess: a) að breyta 
vatnsbotni, straumstefnu eða vatnsmagni, hvort sem það verður að fullu og 
öllu eða um ákveðinn tíma, svo og að hækka eða lækka vatnsborð, b) að 

                                                 
57  Sjá Nefndarálit minnihluta fossanefndar, bls. 35 
58  Sjá einnig umfjöllun um þessar takmarkanir Gaukur Jörundsson: Eignaréttur I, bls. 45-49, 

og Um eignarnám, bls. 172-176; Ólafur Lárusson: Vatnsrjettur, bls. 7-10, og Eignaréttur I, 
bls. 48-51. 

59  Sjá einnig sama sjónarmið H 1929 1102, H 1958 141 og H 1970 1122. Sjá Gaukur 
Jörundsson: Eignaréttur I, bls. 46. 
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gerstífla straumvatn eða gera mannvirki í vatni eða yfir því, c) að veita vatni 
úr landi sínu í annarra land, ef tjón eða hætta er af því búin eign annars 
manns eða réttindum, óhæfilegar tálmanir almennri umferð eða tjón eða 
hætta að nokkru ráði fyrir hagsmuni ríkis eða almennings. Ákvæði 2. mgr. eru 
bein afleiðing aðalreglu 1. mgr., en auk þess taka þau til stöðuvatna og jarð-
vatns.  

Ástand það sem náttúran hefur skapað vatni á jafnan að haldast. Ef 
farvegur vatns breytist er bæði landeiganda og hverjum, sem mein verður að 
breytingunni, rétt að fella vatn í fornan farveg eða koma honum í samt lag, 
sbr. 1. mgr. 8. gr. og 3. mgr. 9. gr. vatnalaga. Þetta gildir þó með þeirri tak-
mörkun að hafi sama ástand haldist í 20 ár eða lengur þá skal fara um það 
sem það hefði frá fornu fari svo verið, sbr. 3. mgr. 8. gr. Ef um vötn þau er 
að ræða sem 9. gr. nefnir er heimildin til að færa vatnið í samt lag bundin við 
það að hennar sé neytt innan árs frá lokum þess árs sem breytingin var gerð, 
sbr. 3. mgr. 9. gr. vatnalaga. 

Þegar aðstaðan er sú að hagnýting vatns getur ekki farið fram án þess að 
skerða vatnsnot annarra landeigenda reynir, í fyrsta lagi, á meginreglu vatna-
laga um mismunandi rétthæð vatnsnota, sbr. kafla. 6.3.2 hér að framan. Í 
öðru lagi verður hver landeigandi að sætta sig bótalaust við hlutfallslega 
skerðingu á vatnsnotum ef vatn er ekki nægilegt til að fullnægja þörfum sem 
eru jafnréttháar. Að jafnaði myndi landeigandi ekki öðlast neinn forgangsrétt 
við það að hann hefur orðið fyrri til að hefja tiltekna hagnýtingu vatns, sbr. 
nánar 12., 18., 19., 37. og 51.-52. gr. vatnalaga.60 

Þegar ofangreindum meginreglum sleppir verður að gera ráð fyrir að sú 
meginregla gildi að landeiganda sé óheimil nýting vatns sem hefur í för með 
sér tjón að ráði fyrir aðra landeigendur sem rétt eiga til nota af sama vatni, 
sbr. 2. mgr. 7. gr. og 1. mgr. 9. gr. vatnalaga. Þó eru í vatnalögum heimildir til 
hagnýtingar vatns enda þótt hún hafi í för með sér tjón, sbr. t.d. 2. mgr. 41. 
gr. vatnalaga, auk ýmissa ákvæða vatnalaga sem heimila eignarnám. Hafa 
vatnalögin að geyma fyrirmæli um skaðabætur til handa eignarnámsþola.61 

                                                 
60 Sjá t.d. Gaukur Jörundsson: Eignaréttur I, bls. 47. 
61 Sjá t.d. Gaukur Jörundsson: Eignaréttur I, bls. 46, og Ólafur Lárusson: Eignaréttur I, bls. 48. 
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6.4.2 Verndun vatna 
Í vatnalögum er að finna ýmis ákvæði sem miðast að vernd vatna og 
vatnsbotns. Má þar nefna a-lið 10. gr. vatnalaga sem mælir svo fyrir að 
óheimilt sé landeiganda að spilla hverum, laugum og ölkeldum á landi sínu, 
hvort sem það er með ofaníburði, framræslu eða með öðrum hætti, nema 
það sé nauðsynlegt talið samkvæmt matsgerð til varnar því landi eða lands-
nytjum. Af sama meiði er 24. gr. laga nr. 57/1998 um rannsóknir og nýtingu 
á auðlindum í jörðu.  

Þá fjallar IX. kafli um óhreinkun vatna, en samkvæmt ákvæðum kaflans er 
almennt bannað að láta í vötn nokkur þau efni sem spillt geta vatninu sjálfu, 
botni þess eða bakka, flóðhæð eða framrás. Þannig segir í 1. mgr. 83. gr. að 
bannað sé að láta í vötn frá iðjuverum eða sleppa um vötn í skurði eða aðrar 
veitur nokkra þá hluti, fasta, fljótandi eða loftkennda, sem spilla mundu botni 
vatns eða bakka eða vatninu sjálfu svo að hættulegt sé mönnum eða bú-
peningi eða spilli veiði í vatninu. Bannað sé og að láta slík efni á ís eða svo 
nærri vatni að hætt sé við að þau berist í það. Ráðherra geti þó veitt undan-
þágu frá þessu banni með tilteknum skilyrðum, sbr. 2. mgr. 83. gr. laganna.62 
Fram kemur í 84. gr. að bannað sé annars að láta sleppa í vötn um skurði eða 
með öðrum hætti eða að henda í þau, á ís eða svo nærri þeim, að hætt er við 
að í þau berist, þeim efnum sem í 83. gr. segir, ef hætt er við að þau spilli 
vatni, botni þess eða bakka, flóðhæð eða framrás. Loks er í 85. gr. að finna 
heimild til handa ráðherra, eða þeim sem hann veitir heimild til þess, að setja 
reglur til verndar gegn skaðlegri óhreinkun vatns. 

Af lögskýringargögnum má ráða að ákvæði IX. kafla voru sett vegna 
vöntunar á slíkum lagaákvæðum við setningu vatnalaganna. Þá kom fram að 
ákvæði kaflans stæðu í nánu sambandi við löggjöf um heilbrigðismál og að 
heimilt væri að setja þau í heilbrigðissamþykktir.63 Eftir setningu vatnalaga 
hafa verið lögfest fjölmörg ákvæði sem miðast að verndun vatna. Í þessu 
sambandi má nefna að við það var miðað í frumvarpi til vatnalaga, sem lagt 

                                                 
62  Sjá t.d. H 1929 1102. Þar taldist sannað í héraðsdómi, sem staðfestur var í Hæstarétti, að 

Verksmiðjufélag Akureyrar hefði orðið fyrir tjóni af völdum rafveitu Akureyrar. Félagið 
ætti rétt á bótum samkvæmt 70. gr. vatnalaga nr. 15/1923, svo og c-lið 2. mgr. 83. gr. 
sömu laga, en síðarnefnt ákvæði heimilar ráðherra að veita undanþágu frá banni 1. mgr. 
83. gr. með því skilyrði að iðjuhöldur bæti að öðru leyti það tjón sem kunni að hljótast af 
fráfærslu óhreinindanna frá iðjuveri hans. 

63  Sjá Alþt. 1921, A-deild, bls. 196-198; Nefndarálit meirihluta fossanefndar, A.I, bls. 74, og 
Nefndarálit minnihluta fossanefndar, bls. 41-42. 



166  Eyvindur G. Gunnarsson 

 

 

 

var fram á 131. löggjafarþingi, að ítarleg ákvæði um verndun vatna yrðu fyrst 
og fremst í löggjöf af umhverfisréttarlegum toga.64 

6.4.3 Bann við framsali tiltekinna vatnsréttinda 
Þess er áður getið að almenna reglan er sú að landeiganda er heimilt að 
ráðstafa vatnsréttindum sínum til annarra eins og hverjum öðrum eignar-
réttindum. Sú takmörkun er þó gerð að ekki má skilja við landareign rétt til 
hagnýtingar á vatni til heimilisþarfa, búsþarfa og jarðrækta, sbr. 15. gr. Vatna-
laga. Þannig heimila ákvæði 37.-39. gr. laganna að skilja réttinn til að nota 
vatn til áveitu við fasteignina þegar sérstaklega stendur á. Til samanburðar 
má geta þess að landeiganda er óheimilt að undanskilja eignarlandi sínu 
jarðhitaréttindi, nema með sérstöku leyfi ráðherra, sbr. 12. gr. laga nr. 
57/1998. 

6.4.4 Leyfi til ákveðinna vatnsnota 
Sum hagnýting eða meðferð vatns er því aðeins heimil að sérstakt leyfi 
stjórnvalda komi til. Samkvæmt 2. mgr. 49. gr. vatnalaga, sbr. 1. gr. laga nr. 
64/2003, fer um leyfi til að virkja fallvatn samkvæmt raforkulögum.65 Fram 
kemur í 1. mgr. 4. gr. raforkulaga nr. 65/2003, sbr. 2. gr. laga nr. 89/2004, að 
leyfi ráðherra þarf til að reisa og reka raforkuver. Þó þarf ekki slíkt leyfi 
vegna raforkuvera með uppsettu afli sem er undir 1 MW nema orka frá 
raforkuveri sé afhent inn á dreifikerfi dreifiveitna eða flutningskerfið. Auk 
þess má nefna að jafnan þarf leyfi ráðherra til vatnsmiðlunar samkvæmt VI. 

                                                 
64  Sjá t.d. 11. og 12. tölul. 5. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir þar sem 

fram kemur að til þess að stuðla að framkvæmd mengunarvarnaeftirlits setji ráðherra í 
reglugerð almenn ákvæði um fráveitur og skolp þar sem m.a. skulu koma fram reglur um 
hreinsun skolps og viðmiðunarmörk í fráveitum og viðtaka, og um varnir gegn vatns-
mengun þar sem m.a. skulu koma fram viðmiðunarmörk fyrir mengandi efni og/eða 
gæðamarkmið fyrir grunnvatn og yfirborðsvatn. 

65  Eins og ákvæði 2. mgr. 49. gr. var orðað fyrir breytingar þær, sem gerðar voru með 1. gr. 
laga nr. 64/2003, þurfti leyfi ráðherra til að virkja fallvatn til orkuvinnslu ef fallvatnið 
hafði meira en 500 eðlishestöfl. Þessi leyfi voru nefnd vatnsorkusérleyfi og voru sett um 
þau sérstök lög nr. 46/1925. Með 1. gr. laga nr. 12/1946 var ríkinu einu áskilinn réttur til 
að reisa og reka raforkuver sem stærri væru en 100 hestöfl. Síðar voru sett orkulög nr. 
58/1967. Þar kom fram í 10. og 11. gr. að leyfi væri áskilið fyrir framkvæmdum til að reisa 
raforkuver 200 kw eða meira og varastöð 1000 kw eða meira. Sjálfstætt gildi 2. mgr. 49. gr. 
vatnalaga var því tæpast fyrir hendi eftir setningu orkulaga nr. 58/1967. Þá var einnig að 
finna ákvæði í sérlögum um Landsvirkjun sem sneru að leyfi til raforkuvinnslu, sbr. lög nr. 
59/1965 og 42/1983. Það er því ljóst að í lögum hafa lengi verið víðtækar takmarkanir á 
réttinum til hagnýtingar vatnsorku. 
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kafla vatnalaga, sem og til ýmissar annarrar mannvirkjagerðar í vatni eða við 
vatn, sbr. t.d. 3. mgr. 70. gr., 3. mgr. 75. og 133. gr. vatnalaga.66 

6.4.5 Öryggi mannvirkja og eftirlit með þeim 
Vatnalögin hafa ýmis ákvæði um öryggi vatnsvirkja og eftirlit með þeim. Í 1. 
mgr. 131. gr. er almenn regla um að mannvirki öll, sem í vatn séu sett, við 
það eða yfir því eða gerð eru til að geyma vatn eða veita því skuli að gerð, 
undirstöðum, efni og verki fullnægja þeim kröfum sem verða með sanngirni 
settar til þess að afstýra hættu fyrir líf manna, hagsmuni ríkis eða almennings, 
tjóni á eignum eða réttindum einstakra manna eða óhagræði fyrir þá. Sjá 
einnig 132., 134. og 137. gr. laganna.67 

6.4.6 Skylda til hagnýtingar vatns til hagsbóta fyrir fasteign 
Það er ljóst að tiltekin meðferð eða notkun vatns getur varðað hagsmuni 
fleiri en eins aðila og verður ekki framkvæmd svo hagkvæmt sé, nema allir 
taki þátt í henni. Þess vegna heimila vatnalögin í vissum tilvikum meiri-
hlutanum að þvinga minnihlutann til þátttöku í slíku verki. Í þessum tilvikum 
eru landeigendur skyldaðir til ráðstafana ef það telst eigninni til hagsbóta. 
Sem dæmi má nefna að þeir sem eiga meirihluta fasteignar geta ákveðið að 
gerð skuli vatnsveita, áveita eða holræsi á eigninni þó að minnihlutinn sé 
andvígur. Er þá minnihlutanum skylt að taka þátt í kostnaði af þessum 
framkvæmdum. Um áveitur og vatnsveitur er það skilyrði sett að eiganda sé 
meiri hagnaður af veitunni en kostnaði nemur, en varðandi holræsi að 
nauðsynlegt sé vegna heilbrigðis eða þrifnaðar að leggja ræsið, sbr. 30., 48. og 
93. gr. Ákvæði XI. kafla um vatnafélög eru byggð á sömu sjónarmiðum og 
hér hafa verið rakin, sbr. einkum 99. og 111. gr. laganna.68 

Í 1. mgr. 99. gr. eru talin upp þau félög sem töldust hafa raunhæft gildi 
hér á landi við setningu vatnalaga, en öðrum félögum sleppt, t.d. fleyti-
félögum og félögum í því skyni að halda uppi umferð á vötnum.69 Fram 
kemur í ákvæðinu að rétt sé mönnum að gera með sér félag um: a) vatns-
veitu, b) áveitu, c) orkuver eða orkuveitu, d) vatnsmiðlun, e) varnir við ágangi 
vatns, f) landþurrkun, g) holræsi. Í 2. mgr. 99. gr. segir að fara skuli um þessi 
félög svo sem í kaflanum segi, enda sé ekki öðruvísi um mælt í lögunum. 
Ákvæði 111. gr. fjallar um það hvernig félagsskap lýkur. Þar kemur m.a. fram 
að segja megi maður sig úr félagi, ef a) 2/3 hlutar félagsmanna samþykkja á 
                                                 
66  Sjá nánar Ólafur Lárusson: Eignaréttur I, bls. 49. 
67  Sjá nánar Ólafur Lárusson: Eignaréttur I, bls. 49-50. 
68  Sjá t.d. Gaukur Jörundsson: Eignaréttur I, bls. 46 og Ólafur Lárusson: Eignaréttur I, bls. 48. 
69  Sjá Alþt. 1921, A-deild, bls. 200; Nefndarálit meirihluta fossanefndar, A.I, bls. 76. 
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lögmætum félagsfundi, b) svo reynist, að landareign hans verður að mun 
meiri kostnaður af félagsskapnum en öðrum landareignum samanborið við 
hagnaðinn eða hagræðið. 

6.4.7 Eignarnáms- og bótaákvæði vatnalaga 

6.4.7.1 Almennt 
Í vatnalögum er víða heimilað eignarnám vatnsréttinda þannig að handhafar 
þessara réttinda eru sviptir þeim með öllu og öðrum fengin réttindi yfir 
vatninu. Að auki eru víða í vatnalögum heimiluð tiltekin not af eignum 
annarra gegn bótum án þess að bein afstaða sé tekin til þess hvort þau beri 
að telja til eignarnáms.70 Þá eru í vatnalögum ýmsar sérreglur um eignarnám 
sem ganga framar almennum reglum laga nr. 11/1973 um framkvæmd 
eignarnáms, sbr. 1. gr. síðarnefndra laga.71 

En hver hefur ákvörðunarvald um til hvaða eigna eignarnámið skuli ná 
eða hve víðtækt það eigi að vera að öðru leyti? Almenna reglan er sú að það 
er ráðherra sem að jafnaði veitir leyfi til eignarnáms sem lögin heimila, en 
stundum heyrir það undir matsnefnd. Rísi aftur á móti ágreiningur um það til 
hvaða eigna eignarnámið skuli ná, eða hve víðtækt það eigi að vera að öðru 
leyti, er úr því skorið með mati dómkvaddra manna, sbr. 146. gr. vatnalaga, 
nr. 15/1923.72 

Samkvæmt vatnalögum framkvæma annars vegar löggiltir úttektarmenn 
og hins vegar dómkvaddir matsmenn mat á grundvelli laganna. Þó gera lögin 
ráð fyrir að matsbeiðandi eða matsþoli geti hvor um sig krafist þess að dóm-
kvaddir matsmenn framkvæmi matið.73 Samkvæmt a-lið 1. mgr. 147. gr. 
                                                 
70 Gaukur Jörundsson: Eignaréttur I, bls. 50. Hann nefnir í þessu sambandi 1. mgr. 8. gr., 3. 

mgr. 9. gr., 2. mgr. 41. gr., 1. mgr. 78. gr., 80. gr., 2. mgr. 83. gr. og 138. gr. vatnalaga 
71 Í frumvarpi til vatnalaga, sem lagt var fram á 131. löggjafarþingi 2004-2005, Alþt. A-deild 

2004-2005, þskj. 546 – 413. mál, var gert ráð fyrir mikilli einföldun á eignarnáms- og 
bótaákvæðum gildandi vatnalaga, fyrst og fremst einföldun á þeim reglum sem gilda um 
mat á tjóni og ákvörðun um eignarnámsbætur. 

72 Í frumvarpi til nýrra vatnalaga var lagt til að þessi verkaskipting yrði aflögð, en þess í stað 
verði við það miðað að það sé í verkahring ráðherra að ákvarða hve víðtækt eignarnámið 
skuli vera, einkum hvaða réttindi skuli skert og með hvaða hætti. Þetta sé í samræmi við 
hefðbundin viðhorf. Ekki verði talið að þetta sé varhugavert, enda geti eignarnámsþoli 
ávallt borið ákvörðun ráðherra undir dómstóla, sbr. 60. gr. stjórnarskrárinnar. Sjá Alþt. 
2004-2005, A-deild, þskj. 546 – 413. mál, bls. 40. 

73 Í frumvarpi til vatnalaga sagði að reglur gildandi vatnalaga í þessum efnum væru allflóknar. 
Ekki yrði séð að sérstök rök stæðu lengur til þess að bjóða upp á tvo kosti í þessum 
efnum. Því væri lagt til að reglurnar yrðu einfaldaðar með því að dómkvöddum mats-
mönnum yrði einum falið þetta hlutverk. Sjá Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 546 – 413. 
mál, bls. 40. 
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vatnalaga framkvæma löggiltir úttektarmenn í þinghá, þar sem mat fer fram, 
tilteknar matsgerðir samkvæmt lögunum, þ.e. matsgerðir skv. 6., 3. mgr. 9. 
gr., 10., 3. mgr. 12. gr., 2. mgr. 18. gr., 4. mgr. 25. gr., 31., 37., 38., 2. mgr. 39. 
gr., 40., 2. mgr. 41. gr., 43., 44., 45., 2. mgr. 48. gr., sbr. 1. mgr. 82. gr., 78., 
80., 81., b-lið 1. mgr. 111. gr. og 112. gr. Frá þessari reglu er sú undantekning 
þó gerð að dómkvaddir matsmenn framkvæma matsgerðir alls staðar annars 
staðar nema öðruvísi sé sérstaklega um mælt í lögunum, sbr. b-lið 1. mgr. 
147. gr. Samkvæmt 2. mgr. 147. gr. meta úttektarmenn þó ekki ef: a) Mats-
beiðandi krefst þess að dómkvaddir menn meti eða matsþolandi, ef hann 
skuldbindur sig til að greiða aukakostnað þann af matinu sem af kröfu hans 
stafar. b) Úttektarmenn treysta sér ekki til að meta vegna þekkingarskorts á 
matsatriðum. c) Ekki eru lögskipaðir úttektarmenn í þinghá, þar sem mat fer 
fram. d) Svo er matsatriðum farið að ekki verður talið að mat fari fram í 
neinni ákveðinni þinghá. 

Þá eru í vatnalögum sérreglur um matsmenn eignarnámsbóta, en lögin 
gera ráð fyrir að bæði geti farið fram undir- og yfirmat eignarnáms bóta. Eins 
og áður segir er undirmat ýmist framkvæmt af úttektarmönnum eða tveimur 
dómkvöddum mönnum eftir reglum 147. gr. vatnalaga. Samkvæmt 148. gr. 
laganna er síðan hægt að skjóta undirmati til yfirmats þriggja dómkvaddra 
manna innan sex vikna frá lokum matsgerðar. Á yfirmatsnefnd að ákveða 
bætur enda þótt undirmat hafi ekki fjallað um þær vegna þess að ekki hefur 
verið fallist á eignarnámsbeiðnina, en yfirmatsnefnd tekur hana hins vegar til 
greina. Þegar svo stendur á er á hinn bóginn heimilt að skjóta úrlausn yfir-
matsmanna um bætur til sérstaks yfirmats samkvæmt eldri lögum nr. 
61/1917 um framkvæmd eignarnáms. Matsnefnd eignarnámsbóta samkvæmt 
lögum nr. 11/1973 um framkvæmd eignarnáms gegnir nú þessu hlutverki. 
Rétt er að taka fram að ekki er um að ræða neitt yfirmat samkvæmt þeim 
lögum, en ákvörðun bótafjárhæðar sem matsnefndin ákvarðar verður hins 
vegar borin undir dómstóla. Þegar einungis skal ákveða endurgjald eða bætur 
skal yfirmatsnefnd skipuð sem segir í lögum um framkvæmd eignarnáms, 
sbr. 148. gr. vatnalaga. 

Samkvæmt 149. gr. vatnalaga gilda sérreglur um kostnað eignarnámsþola 
af matsmáli og ganga þær framar almennum reglum 11. gr. laga nr. 11/1973 
um framkvæmd eignarnáms, sbr. 1. gr. þeirra laga. Hinu sama gegnir um 
sérreglur 139. gr. vatnalaga um umráðatöku eignarnema, en þær ganga framar 
almennum reglum um umráðatöku, sbr. 13. og 14. gr. laga nr. 11/1973 um 
framkvæmd eignarnáms. Þá er í vatnalögum að finna sérreglu um ákvörðun 
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fjárhæðar eignarnámsbóta, sbr. 140. gr. vatnalaga, en reglan er á því byggð að 
í bótafjárhæðum beri ekki að taka með almenna verðhækkun eignar.74 

6.4.7.2 Eignarnámsheimildir 
Samkvæmt b-lið 10. gr. vatnalaga er landeiganda skylt að láta af hendi 
nauðsynlegt vatn, land og efni úr landi til sundlaugar og sundskála til afnota í 
almenningsþarfir. Bætur fyrir laugavatn, land og landafnot, átroðning og 
annað tjón eða óþægindi skal greiða eftir mati, nema samkomulag verði. 
Bæjarstjórn er rétt að taka vatn það, er hún þarf til veitunnar, úr brunnum, 
uppsprettum eða vötnum í landareignum annarra manna, enda séu þær ekki 
sviptar vatni því, er þeim er metið nauðsynlegt til þarfa þeirra, er í þessum 
kafla getur, nema þeim sé séð fyrir því með öðrum hætti, þeim eigi óhag-
felldari, sbr. 1. mgr. 25. gr. Sömu eignarnámsheimild hefur vatnsveitufélag, 
sbr. 29. gr.75 

Samkvæmt 31. gr. vatnalaga hefur maður sem getur ekki aflað sér vatns í 
landareign sinni til heimilis- og búsþarfa, eða þar er að mun kostnaðarsamara 
eða bagameira að afla þess en af landareign annars manns, heimilt að afla 
þess þaðan, enda sé þar vatn afgangs frá heimilis- og búsþörfum. Með 
vissum takmörkunum er mönnum rétt að taka vatn af landi annars manns í 
vatnsveitu til heimilis- og búsþarfa á eigninni eða til iðnaðar eða iðju sem á 
eigninni er rekin, sbr. 32. gr. Þessi ákvæði taka á samskiptum eigenda 
nágrannaeigna, þ.e. heimild til þess að nota vatn af landareign annars 
manns.76 

                                                 
74  Sjá Alþt. 1921, A-deild, bls. 210; Nefndarálit meirihluta fossanefndar, bls. 81. Í frumvarpi 

til vatnalaga er rakið það sjónarmið, sem lagt hefur verið til grundvallar í íslenskum rétti, 
að við ákvörðun eignarnámsbóta beri að taka til greina verðhækkun sem rekja má til 
eignarnáms, þ.e. verðhækkun sem er almenn í þeim skilningi að aðrar eignir í grenndinni 
hafa hækkað í verði að sama skapi. Þá segir að aftur á móti hafi verið litið svo á að ekki 
beri að taka til greina sérstaka verðhækkun þeirrar eignar sem tekin sé eignarnámi. Að 
þessu virtu þyki ekki ástæða til að taka upp í frumvarpið sérreglu 2. mgr. 140. gr. 
vatnalaga. Sjá Alþt. A-deild 2004-2005, þskj. 546 – 413. mál, bls. 42. 

75  Þetta ákvæði er talið nauðsynlegt vegna ákvæða um vatnafélög, sbr. Alþt. 1921, A-deild, 
bls. 186. Sjá einnig Nefndarálit meirihluta fossanefndar, A.I, bls. 66 og Nefndarálit minni-
hluta fossanefndar, bls. 37. Rétt er að benda á að samkvæmt 3. mgr. 1. gr. laga nr. 32/2004 
um vatnsveitur sveitarfélaga gilda ákvæði laganna ekki um vatnsveitur sem vatnsveitufélög 
eða aðrir starfrækja samkvæmt ákvæðum vatnalaga. 

76  Sjá Alþt. 1921, A-deild, bls. 186; Nefndarálit meirihluta Fossanefndar, A.I, bls. 66 og 
Nefndarálit minnihluta Fossanefndar, bls. 37. 
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Mönnum er heimilt að að taka vatn af landi annars manns vatnsveitu til 
námuvinnslu, verksmiðjuiðnaðar eða annarrar iðju, sbr. 33. gr. vatnalaga.77 
Að uppfylltum vissum skilyrðum eiga menn rétt á að taka vatn úr vatnsveitu 
annarra manna, sbr. 34. gr., en augljós hagræðissjónarmið búa að baki þessu 
ákvæði.78 Sjá t.d. H 1930 142 þar sem dæmt var að bæjarstjórn Reykjavíkur 
skyldi skylt að leyfa Vatnsveitufélagi Skildinganesskauptúns að taka vatn úr 
vatnsveitu Reykjavíkur til heimilis- og búsþarfa handa félagsmönnum. Þar var 
reyndar talið að sérákvæði 3. gr. laga nr. 46/1923 gengi fyrir hinu almenna 
ákvæði 34. gr. vatnalaga. En Hæstiréttur tekur hins vegar fram að „34. gr. 
vatnalaganna veiti ekki aðeins einstaklingum heldur og vatnsveitufélögum þar 
umræddan rétt til vatns úr vatnsveitu Reykjavíkur samkvæmt heimild 34. gr. 
vatnalaganna og með þeim skilyrðum, er þar greinir, ef eigi væri um aðra 
heimild honum til handa fyrir þeim rétti að ræða.“ 

Innan vissra marka er landeigendum rétt að krefjast vatns úr öðrum 
landareignum til áveitu á land sitt, sbr. 39. gr. vatnalaga Þegar menn eiga í 
félagi tilkall til orku úr sama fallvatni, enda taki 52. gr. ekki til þess og verði 
þeir ekki ásáttir hvernig það skuli notað til orkuvinnslu og getur þá ráðherra 
heimilað að þeir, sem tilkall eiga til meira en helmings vatnsorkunnar, talinnar 
eftir vatnsmagni og fallhæð, leysi til sín tilkall minnihlutans, sbr. 53. gr. Þessi 
eignarnámsheimild tekur til þeirrar aðstöðu þegar menn eiga vatn í sameign, 
en hún á ekki við um merkivötn.79 

Samhliða eignarnámi vatnsréttinda er í vatnalögum víða veitt heimild til 
eignarnáms sem fólgið er í rétti eignarnema til að hagnýta sér land annarra 
manna með mannvirkjagerð sem nauðsynleg er vegna vatnsnotanna, sbr. b-
lið 10. gr., 31. og 40. gr. Sjá ennfremur 26., 27., 43., 55., sbr. 3. mgr. 50. gr., 
og 96. gr. Þá eru fleiri eignarnámsheimildir í vatnalögum, sbr. t.d. 47., 54., 75. 
og 81. gr.  

                                                 
77 Í Nefndaráliti meirihluta fossanefndar, A.I, bls. 66, kemur fram að greinin gangi í sömu átt 

sem 21. gr. þágildandi námulaga nr. 50/1909, en tryggi þó að sumu leyti betur vatnsnytja-
rétt landareignar. Hún taki og til fleiri atvinnugreina en 21. gr. námulaga. 

78 Sjá Nefndarálit meirihluta Fossanefndar, A.I, bls. 66-67. 
79 Sjá Alþt. 1921, A-deild, bls. 190. 
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VII. Niðurstaða 

Allt frá þjóðveldisöld hafa verið í íslenskum lögum reglur um vatnsréttindi. 
Þó hafa skoðanir manna verið skiptar um eignarhald á vatni. Hér á landi var 
tekist á um það í upphafi síðustu aldar hvort vatn væri í eigu hins opinbera 
eða hvort vatnsréttindi fylgdu landareign. 

Í upphafi 20. aldar vaknaði áhugi margra innlendra og erlendra aðila á því 
að kaupa eða leigja vatnsaflsréttindi. Í því skyni að sporna við ásælni erlendra 
aðila samþykkti Alþingi árið 1907 fossalögin og var tilgangur þeirra að girða 
fyrir að útlendingar næðu yfirráðum yfir vatnsafli hér á landi. Fossalögin 
þóttu ekki ná tilgangi sínum og samkvæmt áskorun Alþingis skipaði ríkis-
stjórnin fimm manna nefnd árið 1917, fossanefndina, til að semja ný lög um 
vatnsréttindi. Nefndin klofnaði í meirihluta og minnihluta sem hvor um sig 
skilaði frumvarpi til vatnalaga. Frumvarp meirihlutans gerði ráð fyrir því að 
ríkið skyldi að meginstefnu hafa umráð yfir öllu vatni, bæði straumvatni og 
stöðuvatni. Aftur á móti byggðist frumvarp minnihlutans á því að landi 
hverju fylgdi réttur til umráða og hagnýtingar á því vatni sem á því væri, 
hvort sem það væri rennandi eða kyrrt, með þeim takmörkunum sem lög, 
venjur eða aðrar heimildir hefðu í för með sér. 

Þegar einsýnt var að Alþingi gæti ekki sjálft samið lög sem nytu stuðnings 
meirihluta þingmanna var Einari Arnórssyni, prófessor, falið að semja 
frumvarp til vatnalaga. Var frumvarpið lagt fram á Alþingi 1921 og samþykkt 
tveimur árum síðar. Einar studdist að mestu leyti við frumvarp meirihluta 
fossanefndar frá 1919. Í 2. gr. var gengið út frá því að landareign hverri fylgdi 
réttur til umráða og hagnýtingar á því vatni, straumvatni og stöðuvatni, sem á 
henni væri, á þann hátt sem lögin heimiluðu. Þar var aftur á móti um að ræða 
allar helstu hagnýtingarheimildir sem máli skiptu, þar á meðal rétturinn til 
orkuvinnslu. Þannig var gengið svo til móts við álit minnihluta fossanefndar 
að segja má að stefna minnihlutans hafi orðið ofan á. Í samræmi við þetta 
hafa vatnsréttindi ávallt notið verndar eignarnámsákvæðis stjórnarskrárinnar. 

Í vatnalögum er gert ráð fyrir mismunandi rétthæð vatnsnota. Heimilis-
þörf gengur fyrir búsþörf og búsþörf fyrir iðnaðar- og iðjuþörf, en þar á eftir 
koma áveituþörf og orkuþörf. Það er ljóst að vatnalögin gera í lagalegu tilliti 
eðlismun á vatnsréttindum eftir því um hvers konar vatn er að ræða. Þegar 
um minniháttar vötn er að ræða er miðað við það að eigandinn njóti allra 
heimilda, nema þeirra sem eru beinlínis undanskildar eignarráðum hans. Að 
því er varðar hin svokölluðu meiriháttar vötn er farin sú leið að kveða með 
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tæmandi hætti á um heimildir landeiganda til vatnsnota. Er þar um að ræða 
allar helstu hagnýtingarheimildirnar sem máli skiptu við setningu laganna.  

Af framansögðu leiðir að lýsing á inntaki vatnsréttinda verður fyrst og 
fremst lýsing á nánar tilteknum heimildum landeiganda samkvæmt vatna-
lögum. Hins vegar er ekki unnt að lýsa vatnsréttindum án þess að taka til 
umfjöllunar þær takmarkanir sem hvíla á umráða- og hagnýtingarrétti land-
eiganda. Í þessu sambandi var vikið að grenndarreglum, verndun vatna, 
banni við framsali ákveðinna vatnsréttinda, nauðsyn leyfis til ákveðinna nota, 
öryggi og eftirliti mannvirkja, skyldu til hagnýtingar vatns til hagsbóta fyrir 
fasteign og eignarnáms- og bótaákvæðum vatnalaga.  

Vatnalögin voru sett sem heildarlöggjöf um vatnsréttindi. Þau tóku jafnt 
til einkaréttarlegra hagsmuna eigenda vatnsréttinda og almannahagsmuna. 
Lögin skiptust upphaflega í átján kafla og voru 155 greinar. Í tímans rás hafa 
ýmsar greinar verið felldar brott, m.a. vegna tilkomu sérstakrar löggjafar sem 
sett hefur verið um viðkomandi málefni. Meðal annars af þessum sökum var 
lagt fram frumvarp til nýrra vatnalaga á 131. löggjafarþingi 2004-2005. Í 
frumvarpinu var farin sú leið að tilgreina ekki með upptalningu hverjar 
heimildir eigandinn hefði yfir vatni heldur var gengið út frá því að hann nyti 
allra heimilda nema þeirra sem væru með beinum hætti undanskildar eignar-
ráðum hans, hvort heldur með lögum eða samningi. Með þessum hætti 
hefðu vatnsréttindi samstöðu með öðrum auðlindum sem tilheyrðu fast-
eignareiganda. Í frumvarpinu var einnig horfið frá því fyrirkomulagi gildandi 
laga að safna saman á einn stað heildarsafni allra reglna sem lúta að vatni og 
vatnsnotum. Þess í stað skyldi endurspegla þær meginreglur sem gilda um 
eignarhald á vatni, með tilliti til hins sérstaka eðlis þess. Reglur frumvarpsins 
tóku að stofni til mið af gildandi vatnalögum, sérstaklega að því er varðar 
almennar reglur um vötn. Einnig var stefnt að einföldun á ýmsum reglum 
sem varða vatnsnot, auk þess sem ýmis ákvæði gildandi laga, sem telja mátti 
úreld, voru felld brott.  

Notum manna af vatni þannig farið að óhjákvæmilegt er að réttarreglur 
myndist um þau fyrr eða síðar. Því betur sem mönnum lærist að notfæra sér 
vatn og það afl sem í því býr þeim mun umfangsmeiri verða reglurnar.80 
Ljóst má vera að vatnalögin hafa þjónað hlutverki sínu vel um árabil. Hins 
vegar má fallast á það að skynsamlegt sé að aðlaga reglur um vatnsréttindi 
breyttum þjóðfélagsaðstæðum, eins og að var stefnt með frumvarpi því sem 
lagt var fram á 131. löggjafarþingi 2004-2005. 

                                                 
80 Sjá Ólafur Lárusson: Vatnsrjettur, bls. 1. 
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Vatn og vatnafar á Íslandi 
Viðfangsefni vatnalaga• 

Freysteinn Sigurðsson 

 

Inngangur og yfirlit 

Tilefni og umfjöllun 
Vatn er lífsnauðsyn og manninum nytsamlegt að auki til margra hluta. 
Aðgangur að vatni og nægjanleg umráð yfir því hafa því frá örófi alda verið 
manninum nauðsyn og gagn. Sjaldan hefur þó hver og einn getað setið einn 
að sínu vatni og er þá skammt í það, að ágreiningur rísi um réttinn til 
vatnsins. Því hefur snemma orðið þörf á að setja manna á milli lög og reglur 
um aðgang og umráð yfir vatni. Ákvæði eru líka af þeim toga í fornum 
lögbókum okkar, Grágás og Jónsbók, sem taka mið af þeirra tíma notum af 
vatni og spjöllum af mannavöldum á vötnum. Er þar litið til lífshátta þeirra 
tíma og atvinnuhátta. Þeir hættir héldust lítt breyttir fram á 19. öld.  

Miklar breytingar hófust svo í upphafi 20. aldar, þegar ráðist var í vatns-
veitur í þéttbýli og fráveitur í kjölfarið (Lýður Björnsson 1972), vatnsnotkun 
jókst í alls kyns iðju, vatnsafl var virkjað til framleiðslu rafmagns (Sigurjón Rist 
1990, kafli 4.3.), hafist var handa um stórfelldar áveituframkvæmdir (Sigurjón 
Rist 1990, kafli 4.4.), brúagerð og bakkavarnir vegna vega stórjukust og veiði í 
ám og vötnum varð leigubær íþrótt. Við þetta breyttist nýting á vatni, 
vatnanot, en líka þörf fyrir aðgengi að vatni og einnig gerðir manna gagnvart 
vötnum, vatnaverk, en í kjölfarið líka áhrifin af vatnstöku og vatnaverkum. 
Kallaði það á ný lög, sem leiddi til vatnalaga nr. 15/1923, en þau hafa nú 
verið í gildi að miklu leyti í átta áratugi. 

En hjól sögunnar halda ávallt áfram að snúast og þróunin í vatnamálum 
hefur orðið æ stórstígari. Gildir það bæði um vatnanot og vatnaverk en 
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einnig um þekkingu okkar á vatninu. Samfélagsþróunin hefur einnig orðið 
mikil síðan vatnalögin voru sett og um ýmislegt í aðra átt en þá varð séð fyrir. 
Forsendurnar fyrir mannlegum samskiftum vegna vatns hafa því breyst mikið 
á þessum átta áratugum. Endurskoðun vatnalaga hófst árið 2001 á vegum 
iðnaðarráðherra og var frumvarp til nýrra vatnalaga lagt fyrir Alþingi á 131. 
löggjafarþingi haustið 2004 (413. mál), en varð ekki afgreitt á því þingi. 

Viðfang („objekt“) þessa frumvarps er vatn á landinu og vötn þau, sem 
vatnið leggst í, svo og þær mannanna gerðir, sem framdar eru á vötnum 
þeim. Lögunum er ætlað að lúta að þessum mannagerðum, en þær byggja á 
eðli vatnanna og er því nauðsyn að gera sér grein fyrir hvoru tveggja. Um 
það fjallar þessi grein. (Vötn (í fleirtölu) er hér notað í landfræðilegri 
merkingu, um fallvötn og stöðuvötn, eins og gert hefur verið í íslensku máli 
frá upphafi. Vatn (í eintölu) er hér yfirleitt notað um vatn sem efni (tvívetnis-
oxíð). Vatn í eintölu hefur frá fornu fari einnig verið notað um eitthvert eitt 
og tiltekið fallvatn eða stöðuvatn, en farið mun að fyrnast yfir þá notkun hjá 
sumu yngra fólki.)  

Umfjöllunin hefst á yfirliti um afskifti manna af vötnum við núverandi 
aðstæður og yfirliti um vatnafar á landinu. Þá fylgir stutt lýsing á helstu 
þáttum vatnafars landsins frá þessu sjónarhorni. Þar á eftir kemur stutt 
umfjöllun um helstu vatnanot og þau vatnaverk, sem menn vinna á vötnum 
landsins, en þau eru efnin til löggjafarinnar. Að lokum kemur samantekt og 
skrá um helstu heimildir. Um vatn og vötn verður hér fyrst og fremst fjallað 
með hliðsjón af þessum mannlegu afskiftum. 

Vatn, vatnanot og vatnaverk 
Afskifti mannsins af vötnum eru háð notum þeim, sem hann vill af þeim 
hafa, og verkum þeim, sem hann vill á þeim vinna. Því er þarft að telja upp 
skrá yfir helstu afskiftin til að átta sig á, hvað þarf að vita um vötnin sjálf 
vegna þeirra. Afskifti þessi eru um leið skilgreind að vissu marki í skrá þeirri, 
sem hér fer á eftir. Eru vatnanot fyrst talin: 

• Vatn til heimilishalds: Aflað nær hvarvetna með vatnsveitum og þarf 
að vera af neysluvatnsgæðum. Nær allt neysluvatn er hérlendis 
numið úr grunnvatni.  

• Vatn til búsþarfa: Hefðbundinn búskapur er kvikfjárrækt, en hún er 
sú nýting, sem nýtir lönd manna sem næst að fullu. Vatn er nýtt til 
brynningar og þrifnaðar, en allt vatn, sem kemst í snertingu við 
hráefni til matvælagerðar (t.d. mjólk) skal vera af neysluvatnsgæðum. 
Sama gildir um vatn á gististöðum og að vissu marki í matjurtarækt 
(skolun) og fiskeldi (slátrun, pökkun). Hefðbundinn búskapur (kvik-
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fjárrækt) hefur að langmestu leyti verið einbýlisbúskapur, en fiskeldi 
og matjurtarækt geta verið stærri fyrirtæki með fjölmenni í vinnu. 
Þau nýta yfirleitt lítið land. Skógrækt þarf að öðru jöfnu ekki vatn og 
þá ekki af sérstökum gæðum.  

• Vatn til fiskeldis: Vatn það, sem fiskar alast í, þarf ekki að vera af 
neysluvatnsgæðum, þó að vissar gæðakröfur þurfi að gera til þess. 
Vinnsla fisksins í afurðir krefst hins vegar neysluhæfs vatns.  

• Vatn til iðjureksturs: Undir þetta fellur vatn til margvíslegra nota, svo 
sem kælivatn og skolvatn í stóriðju, sem ekki þarf endilega að vera 
neysluhæft vatn, en vatn til matvælaframleiðslu (fiskiðja, sláturhús og 
kjötverkun) þarf að vera af þeim gæðum. 

• Vatn til áveitu: Vatn þetta þarf ekki að hafa neysluvatnsgæði, ef það 
er ætlað til þess eins að auka grasvöxt, en strangari kröfur getur þurft 
að gera til vatns til matjurtaræktar eða til vökvunar, þar sem fólk 
dvelur. 

• Afveitur vatns: Þurrkun lands með afveitum vatns og framræslu hefur 
verið lengi stunduð en varð stórtæk á síðari hluta 20. aldar. Nú hefur 
dregið mjög úr henni og er jafnvel talað um endurheimt votlendis 
með fyllingu framræsluskurða, sem er reyndar hafin, þó í litlum mæli 
sé. 

• Vatn til orkuframleiðslu: Strangt til tekið má nýta hvaða vatn sem er til 
orkuframleiðslu, en þá er nýtt fallorka vatnsins, svo fremi sem það 
rennur.  

• Veiðivötn: Fiskur gengur í vötn þau, sem hann kemst í og þar sem hiti 
vatns, grugg, efnaástand, lífríki og aðrar aðstæður skapa honum 
búsvæði eða farsvæði.  

• Vatnavarnir: Víða er unnið gegn landbroti af völdum vatna með 
fyrirhleðslum og styrkingu bakka. Sömu aðferðum er að miklu leyti 
beitt við að hindra vötn í að flæða yfir bakka sína og valda skaða á 
löndum manna og öðrum eignum.  

• Vegavarnir: Sömuleiðis þarf víða að fella vötn í fastan farveg, svo að 
þau renni undir brýr á vegum, eða brjóti ekki vegi þá, sem lagðir eru. 
Er við það að mestu beitt sömu aðferðum og við aðrar vatnavarnir. 

• Jarðhitavatn: Jarðhitavatn er grunnvatn, sem farið hefur djúpt í jörðu 
og hitnað þar. Það er notað til húshitunar og annarrar hitunar, 
einkum svokallað lághitavatn, en einnig til raforkuframleiðslu, ef það 
hefur hitnað nógu mikið (tekið upp nægan varma), einkum svokallað 
háhitavatn. Vinnsla þess og veiting er að flestu öðru leyti sambærileg 
við vinnslu neysluvatns.  
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Vatnaverkum má skifta í nokkra meginflokka, sem síðan má sundurliða 
enn frekar: 

• Vatnsveitingar: Nytjavatni ýmis konar (neysluvatni, eldisvatni, iðju-
vatni o.s.frv.) er yfirleitt veitt frá tökustað til notkunarstaðar, oftast í 
lokuðum rörum eða sambærilegum mannvirkjum. Er það bæði af 
tæknilegum ástæðum og til að varðveita vatnsgæðin.  

• Vatnaveitingar: Vatni því, sem notað er í miklum mæli, og þar sem 
gæðin skifta minna máli, svo sem áveituvatni, vatni í fiskvegum og 
virkjunarvatni, er yfirleitt veitt með þeim mannvirkjum sem hentug-
ust þykja, svo sem í skurðum og jarðgöngum eða rörum (pípum).  

• Vatnsmiðlun: Vatni getur þurft að miðla, ef notkun þess er mis-
munandi á mismunandi tímum, eða misgreitt er um öflun þess á 
mismunandi tímum. Neysluvatni er yfirleitt veitt í miðlunargeyma til 
að mæta álagstoppum í daglegri notkun. Jökulvatni er safnað í 
miðlunarlón á sumrum vegna vatnsaflsvirkjana til að nota á veturna 
og reyndar er söfnun vatns í miðlunarlón mjög algeng við nýtingu 
vatns til orkuframleiðslu.  

• Vatnsvirki: Til þessarra hluta allra þarf að gera ýmis mannvirki, sem 
kalla má vatnsvirki. Falla undir það brunnar og borholur, sem gerð 
eru í vatnsbólum til vatnstöku, vatnslagnir til að veita vatninu, en 
einnig stíflur, varnargarðar, veituskurðir og veitugöng, sem notuð 
eru til vatnsmiðlunar eða vatnaveitinga. 

 
Fleira mætti hér til telja, en þessi afskifti eru helst af náttúrulegum vötnum. 

Þeim vötnum má skifta frá sjónarhorni afskiftanna í fjóra meginflokka:  
• Vatnsföll: Til þeirra heyra nánast öll rennandi vötn á yfirborði, ár og 

lækir. Einkenni þeirra eru farvegir þeir, sem þau renna eftir, en fylla 
ekki endilega alltaf, og vatnsflæði það eða rennsli (í m3/s eða l/s), sem 
er á þeim á hverjum tíma. 

• Stöðuvötn: Til þeirra heyra allar þær vatnsfullu dældir í landi, vötn og 
tjarnir, þar sem vatnið er hallalaust og straumlaust að sjá, þó að 
hreyfing sé yfirleitt einhver á því. Einkenni þeirra eru vatnsstæðin, sem 
þau fylla, vatnsborðsstaða þeirra og rúmmál (m3). 

• Grunnvatn (þ.m.t. jarðhitavatn): Vatn þetta er neðanjarðar og rennur 
þar, þó ósýnilegt sé af yfirborði, þar til það sprettur upp annars 
staðar í lindum eða lekaseytli. Sá misskilningur hefur verið nokkuð 
útbreiddur, að grunnvatn væri kyrrstætt í jörðinni, svipað og möl eða 
önnur byggingarefni, en svo er ekki. Það er á hreyfingu, endurnýjar 
sig frá úrkomu eða með öðru móti og skilar sér til yfirborðs að 
lokum. Einkenni grunnvatnsins eru jarðlög þau og sprungur, sem 
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það rennur um (veitar, e. „aquifers“), hæð grunnvatnsborðs (efra borð 
samfellda grunnvatnslagsins) og vatnsflæði þess (m3/s, l/s), aukalega 
þykkt grunnvatnslagsins, þar sem það á við. 

• Jarðvegsvatn: Vatn í jarðvegi getur verið ofan grunnvatnsborðs en er 
stundum efsti hluti grunnvatnslags. Þetta vatn skiftir máli í sambandi 
við áveitur og afveitur.  

 
Einkenni farvega vatnsfalla, vatnsstæða stöðuvatna og veita grunnvatns 

eru landfræðileg lega þeirra og afmörkun, en dýpt, rásir (álar) og önnur einkenni 
geta líka skift máli. 

Yfirlit um vatnafar á Íslandi, hringrás vatnsins 
Vatnið er í stöðugri hringrás, þar sem einn áfangi tekur við af öðrum, og er 
einkar glöggt að gera sér grein fyrir vatnafari landsins með því að skoða þessa 
hringrás. Hún hefst á uppruna vatnsins við uppgufun á úthöfunum, en þaðan 
berst það um lofthjúpinn og fellur á yfirborð jarðar. Þar rennur á yfirborði, 
safnast þar saman, eða sígur í jörð niður. Uppsafnað vatn á jörðu (snjór og 
jöklar) eða í jörðu (grunnvatn) skilar sér svo aftur til vatns á yfirborði (eða 
beint út í sjó). Afrennsli vatns á yfirborði endar svo aftur í úthöfunum. 

Uppruni vatnsins, úrkoma: 
Uppruna vatnsins á landinu má rekja að langmestu leyti til uppgufunar á 
höfunum kringum landið. Þaðan berst rakinn með veðrum og vindum inn 
yfir landið, þar sem hann þéttist og fellur sem úrkoma á yfirborð þess. Háð 
er árstíðum, landhæð og veðurfari, hvort úrkoman fellur sem regn eða snjór. 
Regnið er vatn í fljótandi formi, sem getur runnið, og tekur strax þátt í 
frekari hringrás vatnsins. Snjórinn er vatn í föstu formi (frosið vatn) og situr 
um kyrrt á yfirborðinu, nema vindar eða önnur öfl færi hann til. Vatninu í 
snjónum er því í raun miðlað af náttúrunnar völdum, oft frá vetri til vors, en 
stundum jafnvel milli ára. Úr læðingi frostsins losnar vatnið í snjónum við 
snjóbráð í leysingum. Hluti snjósins sest til á jöklum landsins og tekur þátt í 
ferli vatnsins í þeim, með jökulskriði til lægra lands og jökulbráð þar. Meiri-
hluti úrkomu á landinu fellur sem snjór. Hluti úrkomunnar tapast aftur út í 
andrúmsloftið við uppgufun á yfirborði, útgufun úr plöntum og snæfok af 
landi á haf út. Talið hefur verið, að úrkoma á landið sé að meðaltali um 2.000 
mm/ári og afrennsli af því að meðaltali um 5.000 m3/s, þegar töp hafa verið 
talin frá (Energy resources and dams in Iceland 1989).  
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Miðlað vatn í jörðu og jöklum: 
Verulegur hluti úrkomunnar er miðlaður af náttúrunni sjálfri í jöklum og 
grunnvatni, en skilar sér svo að lokum að langmestu leyti til vatnsfalla á yfir-
borði. Hluti grunnvatnsins rennur á haf út úr hriplekum jarðlögum, við eða 
undir sjávarmáli. Er það útrennsli mest á Reykjanesskaganum, eða allt að 50 
m3/s (Freysteinn Sigurðsson 1986). Eitthvað seytlar í aflokuðum jarðlögum 
(lokuðum veitum, e. „confined aquifers“) út á landgrunnið, en tregt mun það 
rennsli vera og lítið. Annað grunnvatn kemur upp í lindum og lekum og 
fellur til vatnsfalla. Nemur það líklega um 1.000 m3/s, eða allt að því, eða um 
20 % heildarafrennslis af landinu (Freysteinn Sigurðsson 1992). Af þessu vatni 
eru líklega 200 – 300 m3/s úr lekum jarðlögum undir jöklum landsins og því 
jökulvatn að uppruna. Annars skilar jökulleysingin sér að sumarlagi, að mestu 
frá júní til september, og skilar þá um eða yfir 1.000 m3/s framlagi í árs-
meðaltali, eða 20 – 25 % af heildarrennslinu. Jafnað á 2 – 3 mánuði þýddi 
það, að vatnsflæði jökulvatnanna þennan skamma tíma væri að meðaltali 
4.000 – 6.000 m3/s, en það er svo yfirleitt nauðalítið að vetrarlagi (nóvember 
til apríl).  

Yfirborðsvatn og vatnsföll: 
Afgangur úrkomunnar, um eða yfir 3.000 m3/s að meðaltali, rennur af á 
yfirborði. Meiri hluti úrkomunnar fellur sem snjór og losnar mest úr læðingi í 
vorleysingum og vetrarblotum. Hluti haust- og vorsnjóa bráðnar fljótlega og 
rennur burtu, en hluti vetrarsnjóa í hærri fjöllum helst fram á sumar, eða 
jafnvel fram á næsta vetur, og er að miðla snjóbráðinni í fleiri mánuði yfir 
sumartímann. Vorleysingar, vetrarblotar og stórrigningar valda oft miklum 
flóðum í vatnsföllunum. Þess á milli eru ár þær oft vatnslitlar, sem ekki njóta 
jökulvatns eða linda, og þverr yfirleitt í þeim, því lengur sem þurrkar vara. 
Mun ekki fjarri lagi, að þær séu löngum tímum oft aðeins helmingur af 
meðaltalsflæðinu eða jafnvel aðeins þriðjungur, en verða þó stundum til 
muna minni. Vatnsflæði í ám og lækjum er því lítið að vetrarlagi, þegar 
jökulvötnin eru líka í lágmarki, en heildarafrennslið af landinu getur þá 
löngum stundum verið aðeins helmingur af meðaltalsrennslinu, eða jafnvel 
enn minna. Það færist svo í aukana á vorin og sumrin, þegar snjóleysing og 
jökulbráð eru í fullum gangi, og getur þá hæglega í heild orðið tvöfalt – 
þrefalt meðaltalsafrennslið, eða jafnvel meira, þó um skamma hríð sé.  
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Vatnsfallagerðir:  
Vatnsföllum hefur verið skift í þrjá meginflokka eftir uppruna vatnsins og 
aðdráttum: Lindár, jökulár og dragár (Guðmundur Kjartansson 1945), en þær 
síðastnefndu dragast saman úr úrkomu og snjóbráð á yfirborði. Flestar ár eru 
þó blandaðar, þar eð þær safnast saman til ósa af ám og lækjum af ýmsum 
toga. Jökulsá á Sólheimasandi og Jökulsá á Breiðamerkursandi falla að kalla 
beint í sjó og eru því óblandaðar jökulár. Stórárnar Ölfusá, Þjórsá og Jökulsá 
á Fjöllum eru jafnan flokkaðar sem jökulár, en að meðaltali er þó lindavatnið 
hátt í helmingur vatns þeirra, og reyndar ríflega helmingur í Ölfusá (Freysteinn 
Sigurðsson 1992). Hreinar lindár eru Sogið úr Þingvallavatni, Laxá í Aðaldal úr 
Mývatni og Ytri-Rangá, svo dæmi séu nefnd. Dæmigerðar dragár eru 
Norðurá í Borgarfirði, sem getur að vatnsflæði til sveiflast milli 10 m3/s og 
1.000 m3/s, milli þurrka og flóða, og Norðurá í Skagafirði, sem stundum 
seytlar í mjóum ál á eyrum sínum, en stundum þekur eyrarnar dalahlíða á 
milli.  

Grugg og gæði vatns:  
Jökulvötn eru ávallt aurug og óhrein, þegar jökulbráð er í þeim að sumarlagi. 
Sama gildir um dragár í flóðum. Hreinsa má vatn úr ám þessum með síun, en 
þá oft með ærinni fyrirhöfn og miklum kostnaði. Allt yfirborðsvatn, hvort 
sem er í vatnsföllum eða stöðuvötnum, er opið fyrir ífoki, írennsli og íburði 
mengandi efna, frá gróðri (rotnunarleifar og gerlagróður), dýrum (einkum 
fugladrit, hræ) og frá athafnasemi manna. Því þarf yfirleitt að hreinsa yfir-
borðsvatn með síun og gerilsneyðingu, ef það á að gera það neysluhæft, eða 
að draga að marki úr mengunarhættu. Grunnvatn er yfirleit gruggfrítt og 
gerilsnautt, það sem farið hefur djúpt í jörðu og dvalið þar lengi. Grunnvatn 
úr jarðvegi, sumum lausum jarðlögum og úr ógrónum hraunum er þó ekki 
alltaf gerilsnautt, þó að það sé gruggfrítt. Það er því ekki endilega nóg, að 
vatn sé aðgengilegt og það sé gruggfrítt, til þess að það sé nothæft sem 
neysluvatn eftir kröfum okkar tíma, þó að þjóðin hafi orðið að sætta sig við 
það um aldaraðir. Segja má með vissri einföldun, að óhreinsað yfirborðsvatn 
sé varhugavert sem neysluvatn, en grunnvatn sé yfirleitt neysluhæft.   
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Liðir í vatnafari landsins 

Jöklar og snjór 
Jöklar þekja ríflega 10 % landsins, eða hátt í 12.000 km2. Úrkoma er mun 
meiri á jöklunum en að meðaltali á landinu, enda liggja þeir hátt og víða 
áveðurs. Meta má, að 20 – 25 % úrkomunnar falli ofan snælínu, þar sem 
meira fellur af snjó en leysir af til lengri tíma litið. Jöklarnir liggja að hluta til á 
hriplekum jarðlögum (Langjökull, vestur- og norðvesturhluti Vatnajökuls, 
hlutar af norðanverðum Hofsjökli og norðanverðum Mýrdalsjökli). Sígur þar 
jökulbráðin að miklu eða mestu leyti í jörð niður og leggst til grunnvatnsins, 
sem kemur svo aftur upp í lindum langt frá jökli. Þannig sígur jökulbráð á 
Langjökli að 70 – 80 % í jörð niður undir jökli eða við jökuljaðar, en kemur 
svo aftur upp víðs fjarri, eins og í Þingvallavatni eða Hraunfossum (Freysteinn 
Sigurðsson 1991, Freysteinn Sigurðsson og Guttormur Sigbjarnarson 2002). Til 
samanburðar skal bent á Hofsjökul, næsta stórjökul við Langjökul, þar sem 
líklega aðeins 10 – 15 % síga í jörð niður (Freysteinn Sigurðsson 1991), enda 
spretta að sumarlagi beint undan honum sjálfum virkjunarverð jökulvötn, 
Blanda og Þjórsá, auk Jökulsánna í Skagafirði. Jökulbráðin er lang mest á 
jökuljöðrunum, sem liggja lægst, og getur þynning jökla þar vegna afnáms 
(jökulbráðar) numið mörgum metrum á sumri. Mest af vatninu kemur undir 
þrýstingi út um jökulgáttir (e. glacial port) og má því telja upphaf jökul-
vatnanna við jökuljaðarinn.  

Aur mikill er í jökulísnum og er það mest gosaska, sem fallið hefur á 
jöklana, einkum frá virkum megineldstöðvum í þeim (Grímsvötn, Bárðar-
bunga, Kverkfjöll o.fl. í Vatnajökli; Katla í Mýrdalsjökli), en einnig frá fjar-
lægari eldstöðvum (t.d. Hekluaska í Hofsjökli). Þessi aska losnar við leysingu 
jöklanna og berst brott með bráðvatninu í jökulánum. Við það bætist svo 
bergsvarf undan jöklunum, sem þeir hafa rifið upp og malað undan þunga 
sínum. Jökulárnar verða því ákaflega gruggugar, þegar leysingar fer að gæta í 
þeim og þá yfirleitt því meira sem leysingin er meiri. Loft verður innilyksa í 
snjó þeim, sem ísinn myndast úr. Er það loft undir miklum þrýstingi undan 
mörg hundruð metra þykku jökulfargi og losnar oft með miklum bólugangi 
við bráðnun, sem gerir jökulís eftirsóknarverðan í ýmsum drykkjum. Þessi 
eru enn helstu not af jökulísnum, fyrir utan að vera til umferðar fyrir öklafara 
og sem landslag, t.d. í kvikmyndagerð. 

Snjór stendur yfirleitt skemmra við en jökulísinn, oftast frá vetri til vors. 
Verða stundum gífurleg flóð í vorleysingum, einkum þegar hlýindi og hláku 
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ber brátt að eftir frosta- og snjóavetur. Hleypur þá stundum fram snjó-
leysingin af heilu heiðalöndunum á fáum dögum. Ekki eru slík flóð þó alveg 
árviss, því að misjafnt er um snjóalög undan vetri og vorið ber einnig mis-
jafnt að. Svipað er um ofsaflóð í vetrarblotum, sem stundum gerir. Þau eru 
fjarri því að vera árviss, en flæða oft langt upp fyrir bakka á ám þeim, sem 
fyrir þeim verða. Vorflóð af völdum snjóleysinga verða þó langflest ár, 
einkum í dragám, þó mismikil séu. Farvegir þeirra vatnsfalla eru mjög oft 
mótuð af þeim flóðum, þannig að þau byltast um lítt eða ekki grónar eyrar 
milli bakka, þó að ofsaflóðin flæði jafnvel yfir þá, með tímabundnu rofi og 
aurburði út á gróið land. Fannir hjara oft í háfjöllum fram á haust eða síð-
sumar og mjatla vatni til vatnsfalla þeirra, er þar hafa upptök sín, köldu en 
grugglitlu. Gætir þess mest á Vestfjörðum, Norðurlandi og Austfjörðum.  

Grunnvatn og lindir 
Grunnvatnið rennur neðan jarðar, ósýnilegt augum manna. Þar rennur það 
einkum eftir lekum jarðlögum, sem kallast veitar (e. aquifer), en illa lek jarð-
lög kallast stemmar. Bestu veitar í bergi hérlendis eru hraun frá nútíma (frá 
ísaldarlokum fyrir nærri tíu þúsund árum), svo ungt grágrýti (hlýskeiðshraun) 
og bólstraberg, en heldur síðri eldra grágrýti og ýmis konar móberg, en sýnu 
síst er gamla blágrýtið. Því er mest grunnvatn á ferðinni í virku gosbeltunum 
en minnst í blágrýtishéruðum á Vestur-, Norður- og Austurlandi. Opnir 
sprunguskarar flytja grunnvatn geysi vel og spretta vatnsmiklar lindir víða 
upp, þar sem landslag sker sig inn í þá eða lek jarðlög enda. Yfirborðsvatn er 
oft ekki að finna á lekustu svæðunum (Freysteinn Sigurðsson og Jón Ingimarsson 
1990, Freysteinn Sigurðsson 1993). Lætur nærri, að 75 % þjóðarinnar búi á 
vatnsauðugu svæðunum en 25 % á þeim vatnsrýru.  

Dvöl grunnvatns í jörðu er ærið mislöng. Ræður þar mestu, hversu djúpt 
það fer og hversu langt það þarf að renna, áður en það kemur aftur til yfir-
borðs, þó að lekt bergsins ráði einnig miklu. Írennsli frá úrkomu til grunn-
vatns getur skilað sér aftur til yfirborðs að nokkrum dögum eða vikum 
liðnum úr jarðvegi og þunnum, lausum jarðlögum. Hækkun grunnvatnsborðs 
vegna mikils írennslis (rigningar, snjóbráð) eykur þrýsting í grunnvatninu og 
getur eftir skamman tíma leitt til aukins rennslis úr lindum, löngu áður en 
vatnið sjálft skilar sér fram. Algengt er, að árssveifla sé á vatnsflæði linda, 
einkum úr lausum jarðlögum á blágrýtissvæðunum (framhlaup, skriður, 
eyrar), þannig að vatnið fari þverrandi fram eftir vetri, eftir því sem frost og 
snjóa leggur að, en glæðist aftur með vorinu, þegar snjóa tekur að leysa og 
frost fer úr jörðu. Getur þetta valdið verulegum vandræðum við öflun 
neysluvatns, árið um kring. Árssveifla er einnig þekkt í vatnsflæði (l/s) linda 
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úr bergi, þar sem írennslið er að hluta til nærri lindunum og vatnið fer ekki 
djúpt í jörðu, t.d. á Hofsafrétt í Skagafirði. Vatnsmikil lindasvæði fá vatn sitt 
af stóru svæði og því að miklu leyti langt að, enda er það lengi að renna til 
lindanna, oft svo árum skiftir. Vatnsflæði þeirra linda er líka oft ákaflega 
stöðugt og sveiflur á því nauða litlar.  

Framlag grunnvatns – og lindavatns – til vatnsnota er afar mikilvægt. 
Talið er, að um 20 % vatnsorku landsins megi rekja til grunnvatnslinda 
(Freysteinn Sigurðsson 1992), en 95 – 97 % neysluvatns á landinu eru numin úr 
grunnvatni eða lindum (Ríkey Hlín Sævarsdóttir og Freysteinn Sigurðsson 2003). 
Nám neysluvatnsins er með tvennu móti: Úr brunnum gerðum um lindir og 
úr borholum eða brunnum ofan í grunnvatn í lekum jarðlögum (Freysteinn 
Sigurðsson og Þórólfur H. Hafstað 1990, Árni Hjartarson 1994, Freysteinn Sigurðsson 
o.fl. 1998). Þessi not voru ekki til komin, þegar vatnalögin (nr. 15/1923) voru 
sett á sínum tíma, enda er hugtakið grunnvatn ekki nefnt þar einu orði. 
Vatnsveita Reykjavíkur frá Gvendarbrunnum byggði á lindavatni og svo var 
um fáeinar aðrar vatnsveitur líka, en það var þá ekki almennt skilið sem 
grunnvatn. Vatnstaka úr grunnvatni í lokuðum vatnsbólum kom ekki til fyrr 
en seinna, eftir því sem kröfur um magn og gæði jukust (Freysteinn Sigurðsson 
og Kristinn Einarsson 1986). Fyrstu stærri vatnsaflsvirkjanir hér á landi byggðu 
á lindavatni (grunnvatni), miðluðu í stöðuvötnum (Elliðaárvirkjun 
1921/1923, fyrsta virkjun stærri en 1 MW; Sogsvirkjanir 1937 / 1944, fyrstu 
virkjanir – samanlagt í einni á - stærri en 10 MW; Búrfellsvirkjun 1969 var 
fyrsta virkjun á landinu stærri en 100 MW (Sigurjón Rist 1990, kafli 4.3., 
Freysteinn Sigurðsson 2001). Sú virkjun byggði á miðlun, m.a. á lindavatninu í 
Þjórsá, sem er nærri helmingi meðalvatnsflæðis í ánni (Freysteinn Sigurðsson 
1992). Það er því ekki að undra, að hlutur grunnvatns er orðinn einn hinn 
veigamesti í umfjöllun um vatn á landinu. Er það grundvallarbreyting frá því, 
sem var fyrir áttatíu árum.  

Grunnvatnið er liður í hringrás vatnsins á landinu og verður ekki frá því 
skilið. Upphaf þess er í þeirri úrkomu, sem sígur í jörðu niður en rennur ekki 
af á yfirborði, hvort sem það er beint úr rigningu eða eftir dvöl í snjó eða 
jöklum. Það kemur svo aftur til yfirborðs í lindum, lekum og seytlum og 
leggur um það bil 20 % til vatns þess, sem rennur í fallvötnum, eða 
neðanjarðar, af landinu. Umfjöllun um vatnsföll og vatnsflæði þeirra er því 
ekki heildstæð án þess að taka grunnvatnið með í reikninginn. Einkenni þess 
er hins vegar að vera neðanjarðar og ósýnilegt frá yfirborði. Þar getur það 
runnið langar leiðir og bætt í sífellu við sig af úrkomu þeirri, sem á landið 
fellur og niður sígur, þó ekki sé sú íbót auðsæ. Grunnvatn það til dæmis, sem 
streymir í Þingvallavatn að norðan, er að þriðjungi ættað frá jökulbráð á 
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Langjökli, en tveir þriðju eru íbót frá írennsli á leið þess niður hraunin, frá 
jökli til vatns (Freysteinn Sigurðsson og Guttormur Sigbjarnarson 2002). Grunnvatn 
það, sem streymir undir tilteknu landi eða landssvæði er því grunnvatn það, 
sem inn undir landið rennur, íbót sú, sem sígur niður til þess á landinu, að 
frádregnu lindavatni því, sem sprettur á landinu upp úr grunnvatninu og 
rennur brott á yfirborði. Því þarf að gera greinarmun á grunnvatni því, sem 
rennur inn undir tiltekið land, grunnvatni því sem er á ferðinni á hverjum 
stað undir því, og grunnvatni því sem rennur aftur út undan landinu og inn 
undir næstu lönd. Vatnsflæðið getur verið mjög mismunandi, eftir því um 
hvaða grunnvatn er fjallað og hvar.  

Jarðhiti, hverir og laugar 
Jarðhiti, eða öllu heldur jarðhitavatn, er í rauninni ekkert annað en heitt 
grunnvatn. Eini munurinn er sá, að jarðhitavatnið hefur farið dýpra í jörðu 
og tekið í sig varmaorku úr iðrum jarðar (Stefán Arnórson og Árný E. Svein-
björnsdóttir 2005, Guðmundur Pálmason 2005). Sú orka getur að vísu verið svo 
mikil, að vatnið taki á sig að meira eða minna leyti gaskennt form gufu í 
iðrum jarðar, eða um leið og það kemur til yfirborðs. Þannig birtist það 
einkum á svokölluðum háhitasvæðum á gosbeltum landsins, en gufa myndast 
einnig við yfirborð á hverum og laugum, vegna hita vatnsins, en vatn í 
fljótandi formi er einkennandi fyrir svokölluð lághitasvæði landsins, utan gos-
beltanna. Nærri 90 % þjóðarinnar njóta húshitunar frá jarðhita (Orka Íslands 
2004), en sumir landshlutar eru afskiftir um þau náttúrugæði, einkum Aust-
firðir og Skaftafellsþing. Raforkuframleiðsla með jarðgufu fer ört vaxandi hér 
á landi (um 17 % raforku árið 2004, Orkustofnun 2004).  

Ferill jarðhitavatnsins og flæði þess eru að öðru leyti svipuð ferli og flæði 
kalda grunnvatnsins. Það á líka uppruna í úrkomu, sígur í jörðu niður, rennur 
um veita, sem yfirleitt eru lokaðir af með stemmum (kalda grunnvatnið er oft 
í opnum veitum), tekur í sig varmaorku – og er það aðalmunurinn – og 
kemur aftur til yfirborðs í uppsprettum, hverum, laugum eða gufuaugum. 
Jarðhitanum er misskift eftir jarðfræðilegum aðstæðum eins og kalda grunn-
vatninu. Því gildir margt það um jarðhitann sem segir um hætti grunn-
vatnsins hér að framan, svo sem um för þess um lönd og landssvæði. Orku-
rík háhitasvæði eru í tenglsum við megineldstöðvar á virku gosbeltunum, en 
helstu köldu lindasvæðin eru á jöðrum gosbeltanna. Lághitasvæðin eru 
einkum á gömlu blágrýtissvæðunum, en þar er líka snauðara um kaldar lindir. 
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Votlendi og vott land 
Vatn er orsök votlendis. Jarðvegur er vatnsfylltur í votlendi, en svo hefur 
lengi verið kallað, þar sem ekki verður gengið þurrum fótum og gróðurfar er 
með sérstökum hætti (Freysteinn Sigurðsson 1998 a). Vatnar þar að öðru jöfnu 
upp úr jörð. Oftast er það af því, að grunnvatnsborð standi svo hátt, hvort 
sem það er vegna þétts undirlags jarðvegsins (t.d. þétt berg, eða „sjávarleir“ á 
láglendi), eða vötn (ár, stöðuvötn) halda uppi grunnvatni. Sums staðar getur 
aðburður úrkomu (eða árennslis) verið það mikill, að vatnið hafi ekki undan 
að renna burtu úr jarðveginum (t.d. sums staðar í Vestur-Skaftafellssýslu), en 
jarðvegur í votlendi er yfirleitt treglekur og hreyfing vatns mjög hæg í honum. 
Sveiflur geta orðið á vatnsborðinu í votlendisjarðveginum, en raki helst samt 
yfirleitt nokkur í honum, því að jarðvegurinn er það fínn í gerð og korna-
stærð, að stighæð vatns af völdum hárpípukrafta er mjög mikil, allt að einni 
til tveimur mannhæðum.  

Miðlun vatns getur verið veruleg í votlendisjarðvegi. Kemur það t.a.m. 
laxveiðiám þeim til góða, sem renna af víðáttumiklum, flötum og grónum 
heiðalöndum (í Borgarfirði, Dölum, Húnaþingi og Vopnafirði), en þar bætist 
raunar við lífríkiseflandi framlag lífrænna efna frá gróðrinum. Stórfelld 
framræsla votlendis til grasræktar hófst eftir 1945, en mjög hefur dregið úr 
henni eftir 1985, en þá höfðu verið grafnir framræsluskurðir að lengd yfir 
30.000 km (Óttar Geirsson 1998). Metið hefur verið, að á Vestur- og Suður-
landi hafi aðeins um eða innan við 15 % upphaflegs votlendis verið enn við 
lýði, og þó verulegur hluti þess raskaður af völdum framræslu (Þóra Ellen 
Þórhallsdóttir o.fl. 1998, Hlynur Óskarsson 1998). Hafa fáar mannagerðir í vatna-
málum verið stórtækari en framræslan. Áveitur á engi og tún voru mikið 
stunduð til forna, eins og sér glögg merki í fornlögum okkar. Þær voru aftur 
upp teknar að marki á síðari hluta 19. aldar og stundaðar talsvert fram eftir 
20. öld. Mun Flóa- og Skeiðaáveitan vera frægust þeirra vatnavirkja (Sigurjón 
Rist 1990, kafli 4.4). Nú munu áveitur vera aflagðar að kalla, nema í sérstöku 
landgræðsluskyni (Sveinn Runólfsson 1988). Hér hefur því einnig orðið gífurleg 
breyting á aðgerðaumhverfi frá því vatnalögin voru sett (1923).  

Land getur verið vott, og reyndar rennblautt, þó ekki flokkist það undir 
votlendi, þar eð jarðveginn skortir. Þar má telja gljárnar við suðurströndina, 
þar sem vatn stendur uppi bak við sjávarkamba og uppstíflaða árósa. Einnig 
mætti þar telja svokallaðar „blár“ á Austurlandi, sefgróðurríkar sandtjarnir og 
afbragðs engjalönd áður fyrr, sem oft er haldið uppi af nálægum vatnsföllum. 
(Blá er líklega komið af fornskosk-geliska orðinu „blair,“ sem þýðir mýri eða 
fúafen, samanber „blár móna“ í nútíma gelisku, sem þýðir mómýri. Staðaheiti 
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og örnefni í íslenskum búningi en af geliskum stofni eru víða á Austurlandi, 
eins og reyndar víðar á landinu (Freysteinn Sigurðsson 2000).) 

Vott land eru einnig aurar jökulvatna, þar sem vatn flæmist víða og 
dægursveiflur eru á vatnsflæðinu. Eru þar eyrar og sandflæmi stundum undir 
vatni, en stundum upp úr, og þá oft forblautar eða jafnvel kviksyndi. Svipað 
ástand er um sumt á leirum þeim og flæðum, sem fara á þurrt á fjöru í 
fjörðum, víkum og árósum, einkum við Faxaflóa og Breiðafjörð. Þar leggjast 
álar á ýmsa vegu. Eru lönd þau ofan stórstraumsfjöru víða ærið víðáttumikil. 
Blautlendi þessi eru öll meira eða minna gegnsósa af vatni í jarðlögunum, en 
vötnin sjálf liggja á ýmsa vegu í álum og farvegum og breyta sér jafnvel frá 
degi til dags. Óhagur hefur þótt meiri en hagur af blautlendunum, ef undan 
eru skildar sjávarnytjar (t.d. söl, þari og skelfiskur) á leirunum, auk þess sem 
reiðvegir þóttu þar víða betri á fjörunni en uppi á mýrlendu meginlandinu. 
Þessar nytjar hafa ekki lengur mikið vægi, þó að enn séu til staðar. 

Vatnsföll og farvegir, vatnsfallagerðir 

Flokkun vatnsfalla:  
Vatnsföll eru hérlendis flokkuð í þrjár megingerðir, eins og að framan greinir, 
lindár, jökulár og dragár. Flestar ár landsins eru þó meira eða minna 
blandaðar og eiginleikar þeirra í samræmi við það. Helstu einkenni vatns-
fallagerða þessara, sem hér skifta máli, eru rennslishættir og farvegsgerð. Rennslis-
hættir lýsa sér í vatnsflæði (rennsli, vatnsmegini, mælt í m3/s) yfir tíma, það er 
flóðum, árstíðasveiflum og öðrum rennslissveiflum. Farvegsgerðin lýsir sér í 
formi farvegsins, stöðugleika og setfyllingu (laus jarðlög) í farveginum. Litið 
til þessa má lýsa vatnsfallagerðunum sem hér segir: 

• Lindár: Vatnsflæði er mjög jafnt, árið um kring. Einstaka flóð gerir, 
einkum í vetrarblotum. Farvegir eru mjög stöðugir. Bakkar eru oft 
grónir niður að vatnsborði. Set er lítið í farvegi, eyrar fáar og 
stöðugar. Koma ár þessar aðallega undan virku gosbeltunum. 

• Jökulár: Árstíðasveiflur eru miklar. Flóðvatn er á sumrin en seytl á 
veturna. Dægursveiflur eru oft miklar og tíðar. Farvegir eru mjög 
óstöðugir og álar afar breytilegir. Miklar aurar (sandar) eru að 
vötnunum, sem rása um þá í tímans rás. Koma ár þessar undan 
jöklum landsins, einkum á Mið-hálendinu og Suðausturlandi. 

• Dragár: Vatnsflæði er mjög breytilegt. Mikil flóð eru í vorleysingum, 
stórrigningum og vetrarblotum. Lítið vatn er oft síðsumars og síð-
vetrar. Farvegir eru yfirleitt óstöðugir og álar breytilegir. Miklar 
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malareyrar eru yfirleitt í farvegum. Algengastar eru ár þessar á blá-
grýtissvæðum landsins á Vestur-, Norður- og Austurlandi.  

 
Dragárnar hafa margar hverjar nokkra vatnsmiðlun, sem færir einkenni 

þeirra nær lindánum. Snjóbráðar í ám gætir úr háfjöllum víða langt fram á 
sumar og haust, einkum úti undir sjó (Vestfirðir, Tröllaskagi, Austfirðir). 
Vatnsseytl er úr jarðvegi á grónum heiðalöndum og miðlar vatni í árnar, sem 
þaðan renna (Borgarfjörður, Dalir, Húnaþing, Suður-Þingeyjarsýsla, Austur-
land). Setlög (urðir og melar) geta miðlað vatni verulega (vestfirsku há-
slétturnar, jaðarsvæði virku gosbeltanna).  

Nytjar af vatnsföllum eru háðar aðgengi að þeim, þar sem vatnið rennur. 
Vatnsföll skifta víða löndum, svo að landamerki eru um þau. Vötn eru 
breytileg í farvegi sínum og er það því í raun farvegurinn, sem ræður landa-
merkjum. Því þarf hér að líta einkum til þess, hvernig farvegir eru gerðir og 
hvernig vötn renna um þá.  

Lindárfarvegir: 
Dæmigerðar lindár eru Sog úr Þingvallavatni og Ytri-Rangá, sem varla 
haggast í vatnsflæði dögum og mánuðum saman. Margar lindár verða fyrir 
flóðaskotum (Brúará í Biskupstungum, Laxá í Aðaldal, o.fl.), eða tíma-
bundinni aukningu (Eldvatn í Meðallandi frá lekum úr áflæði Skaftár út á 
Eldhraunið). Farvegir lindánna eru yfirleitt stöðugir um langt skeið, eins og 
sjá má á því, að bakkar þeirra eru oft grónir niður að vatni og eyrar í þeim, ef 
til eru, einnig oft grónar. Vatnsmiklar lindár eru yfirleitt auðar neðan upptaka 
(t.d. Hvítá í Borgarfirði, neðan Hraunfossa, fyrir nær allri Hvítársíðu), nema í 
aftaka frostum eða snjóburði. Ístruflanir eða flóðaskot geta belgt þær upp úr 
farvegi (t.d. Laxá í Aðaldal) og geta þær þá skamma hríð flæmst um víða. Að 
öðru jöfnu grafa lindár sig ekki að neinu marki niður í berg og geta jafnvel 
flætt ofan á því (t.d. Ljósár í Laugardal). Allvíða hafa lindár lagst í farvegi eftir 
önnur og eldri vötn, sem hæfa þeim þá oft ekki að vídd eða niðurgreftri (t.d. 
Ytri-Rangá, Svartá í Bárðardal). Annars konar vötn leggjast oft til lindáa, 
þegar neðar dregur, og draga þá farvegirnir dám af þeim. Farvegir hreinna 
lindáá eru yfirleitt frekar þröngir og nokkuð djúpir, stundum stórgrýttir í 
botninn og bakkar yfirleitt brattir að þeim, en ekki alltaf ýkja háir.  

Jökulárfarvegir: 
Farvegir jökulvatna eru mótaðir af þeim ókjörum af aur, sem árnar bera með 
sér. Aurinn sest til á flatlendi, þar sem rennslishraði vatnsins er minni og 
undanfæri nóg til að losna við hann. Myndast þar breiðir aurar eða sandar. 
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Sveiflur eru miklar og tíðar á vatnsflæðinu og eru vötnin jafnvel að vaxa og 
ganga niður í dægursveiflu, fyrir utan sveiflur af völdum veðurs. Því eru 
vötnin síbreytileg, leggjast í sífellu í nýja ála og fylla aur í aðra. Farvegirnir eru 
því oft og víða afar óstöðugir.  

Ytri mörk auranna eru ekki heldur endilega stöðug, því að upphleðslan á 
aurunum beinir vötnunum til hliðanna og geta þau þá gengið á löndin beggja 
vegna við. Geta meginvötnin breytt mjög um farveg, eins og Markarfljót, 
sem á síðari öldum hefur lagst vestur með Fljótshlíð, og allt út í Þjórsá, en 
þar á milli austur með Eyjafjöllum, auk þess að falla á ýmsum stöðum ofan 
Landeyjar (Hreinn Haraldsson 1981). Svipaða sögu, þó í minna mæli sé, er t.d. 
að segja af Jökulsá á Fjöllum í Kelduhverfi – Öxarfirði og af Héraðsvötnum í 
Skagafirði, eða Jökulsá í Hlíð (Jökulsá á Dal) og Lagarfljóti á Fljótsdalshéraði. 
Ógerningur er að elta farvegafærslur þessar með landamerkjum, enda fylgdu 
því miklar breytingar á landareignum hverju sinni, svo að miða verður við 
fasta staði (fjöll, kletta o.s.frv.) og miða í þetta eða hitt í ákvörðun landa-
merkja. Nú á tímum má hnitsetja slík merki. Not hafa verið lítil af aurunum. 
Sandarnir geta gróið upp á milli þess, að vötnin flæmast yfir þau, og hafa þeir 
þá gjarnan verið beittir. Efnistak getur verið á aurunum, þó bleytur tálmi 
víða.  

Hraði vatnsrennslisins er meiri, þar sem halli farvegarins er meiri, og ber 
vatnið þá líka meiri aur. Því sest aur síður eða ekki til í farvegum jökul-
vatnanna ofan af hálendisbrúninni eða niður aðrar hlíðar og hallanda. Aurinn 
er graftól vatnanna og verða þau stórvirk, þegar hraðinn verður meiri og 
stöðugt rót er á aurnum. Þess vegna grafa þau sér víða gljúfur og gil ofan 
hallann, eins og fjöldi dæma sýnir. Svo öflugur er gröfturinn, að fossar og 
flúðir eru jafnvel jöfnuð út, þó að strengir og hávaðar verði eftir í far-
vegunum. Því gat sjóbirtingur gengið upp Blöndu og Blöndugil og allt upp í 
Seyðisá, lengst uppi á heiðum. Jökulsá á Dal var fosslaus ofan úr Hálsi, innan 
við Kárahnjúka, og niður undir Gil, ofan brúar hjá Fossvöllum. Jökulvötnin 
missa mikið af grófum aur sínum, og þar með bestu graftólin, ef þau falla um 
stöðuvötn, eins og Hvítá eystri um Hvítárvatn og Jökulsá í Fljótsdal um 
Eyjabakkalón. Dregur það úr grafmættinum og haldast fossar betur í slíkum 
ám. Svipuð áhrif getur mikil blöndun við lindavatn haft (Skjálfandafljót, 
Hólmsá í Skaftártungu, Tungnaá, Þjórsá, jafnvel Jökulsá á Fjöllum). Segja má, 
að í tvö horn skifti um farvegi jökulvatnanna, eftir því hvort þau grafa sig 
niður í halla eða setja af sér aur og hlaða undir sig á flatlendi. Farvegir eru 
stöðugir í giljum og gljúfrum í fyrra tilvikinu en óstöðugir á aurum og 
söndum í því síðara. 
 



190  Freysteinn Sigurðsson 

 

 

 

Dragárfarvegir: 
Vatn safnast til dragánna á yfirborði á vatnasviði þeirra. Verður að telja með 
það vatn, sem sígur í urðir, mela, sanda og jarðveg, en kemur fram aftur eftir 
mínútur eða klukkustundir, jafnvel daga, og safnast í vætl, seytl og lækjar-
sprænur og að lokum í kvíslar og meginvötn. Vatnagangurinn getur orðið 
mikill í snöggum snjóleysingum eða stórrigningum, land blotnað upp við 
yfirborð og allt verið á floti í skorningum og lægðum. Dragárnar geta þá farið 
í flóð, en stærð vatnasviðsins og framrennslishraðinn ráða því, hversu snögg 
þau verða, hversu lengi þau vara og hversu hratt þau ganga niður aftur. 
Síðustu droparnir seytla seint úr lausum jarðlögum og jarðvegi, þar sem 
þeirra nýtur við, og helst því rennsli í þeim ám, þó lítið geti orðið. Hins vegar 
geta lækir og ár þornað með öllu á milli flóða, þar sem vatn steypist af 
klettóttu og klöppóttu landi, eða lekt er nóg í jarðlögum til að taka við 
seytlinu, þó lítil sé. Þess síðara gætir víða á jaðarsvæðum gosbeltanna.  

Einkenni á rennslisháttum dragánna er, að á skiftast flóð og fárennsli. 
Flóðin eru ekki regluleg, en þó eru vorleysingaflóð nokkuð árviss og haust-
rigningaflóð nokkuð algeng. Vorflóð geta þó verið lítil, ef vetur hefur verið 
snjóléttur og vorar hægt. Því eru þessi miklu flóð ekki alltaf á hverju ári, en 
þó flest ár, eða a.m.k. oftar en ekki. Aftakaflóð og þrautaþurrðir eru hins 
vegar hvergi nærri árvissir atburðir, heldur verða þau óreglulega og oft langt 
árabil á milli. (Fárennsli er nýyrði, myndað með hliðsjón af fátækt og fásinni, 
en þó á svig, því að hér er ekki um taldar tölur að ræða, heldur lítið magn.) 

Vatnshraðinn eykst með auknu vatnsflæði og aurburðargetan í æðra veldi 
um leið (burðargetan eykst í fimmta veldi með hraðanum, en þar sem þyngd 
setkorna eykst í þriðja veldi með þvermáli þeirra, þá fer nærri að þvermál 
burðarbærra korna aukist í öðru veldi með hraðanum). Því geta vötn þessi 
flutt setkorn – sand, möl og grjót – í flóðum, allt eftir því hversu mikil þau 
verða. Kornin færast til, meðan flóðin vara, en setjast svo til um leið og 
flóðin hjaðna, grófu kornin fyrst. Hjaðni flóðin hratt, þá hefur flóðvatnið 
ekki tíma til að skola fínni kornunum burtu og getur þá setgumsið sest til allt 
í belg og biðu. Liggja þá eftir eyrar með stórgrýti en fínefnum (sandur og 
méla) í fyllunni, þegar í er grafið. Aðskilnaður kornastærða verður betri, 
þegar flóðin ganga hægar niður og sitja þá eftir malar- eða sandeyrar með 
betra efni til bygginga eða annarra efnisnota, auk þess sem þær eru lekari á 
vatn. Fínefni skolast í úrkomu og öðrum vatnagangi úr melum og jarðvegi 
(mold) og verða dragvötnin því gruggug í flóðum. Mikið af þeim efnum berst 
alla leið á haf út, en annað situr eftir á bökkum og háum eyrum.  

Farvegir dragánna eru háðir halla í gerð sinni, rétt eins og farvegir 
jökulvatnanna. Þeir eru yfirleitt grafnir niður, í gil og gljúfur, ofan halla, 



Vatn og vatnafar á Íslandi 191 

 

hlíðar og hálendisbrúnina. Gröfturinn er þó ekki jafn gríðarlegur og undan 
jökulvötnunum, flóðtoppar eru miklu færri og aurinn miklu minni, og skiftast 
því víða á fossar og flatir kaflar í þeim farvegum. Stórgrýti er oft dreift um 
botninn á flötu köflunum, en urðar- og malareyrar finnast þar stundum líka. 
Dragárnar setja líka af sér aur sinn á flatlendi, en það gerist mest þar, sem 
þau koma út á flatlendið. Þar þrýtur þau örendið, um leið og hallinn minnkar, 
og grófu kornin setjast þá strax til. Fínni korn eru borin lengra, en setjast svo 
líka til eftir því sem hallinn og hraðinn minnka og vatnið dreifist víðar. Árnar 
hlaða þar undir sig og leita sér því með tímanum annarra ála eða farvega. 
Slíkar breytingar á legu þeirra geta orðið í flóðunum sjálfum, ef árnar hlaða í 
sinn eigin farveg, eða ná að rjúfa sér nýjan í eldri set. Dragárnar eru því 
yfirleitt óstöðugar í farvegum sínum á flatlendi. Þar er þó sérlega til vissra 
tilvika að líta.  

Dragár geta þakið dalbotna auri milli hlíða í þröngum dölum, eða þar sem 
flóð eru mikil og aurburður eftir því. Einna þekktast dæmi mun vera 
Norðurá í Skagafirði. Þar liggur farvegur árinnar eiginlega hlíðarfóta á milli, 
þó að áin flæmist um eyrar sínar innan árs og milli ára. Víða er þó í dölum, 
að í dalbotninn fyllti í óðavatnsganginum í ísaldarlokin, þegar ísaldarjöklarnir 
voru að bráðna hraðfluga af landinu. Þær dalfyllur eru ekki í jafnvægi við 
aurburð þann og flóð, sem nú ríkja, auk þess sem þær voru að meira eða 
minna leyti settar til við hærri sjávarstöðu en nú. Dragárnar hafa því víða 
grafið sér farvegasvæði ofan í svona dalfyllur, þar sem þær leika lausum hala 
sínum á eyrum milli bakka, oft hárra. Misjafnt er svo, hversu mikið og hratt 
þær flæmast um þessi farvegasvæði sín, svokallaða ársléttu (Davíð Egilson o.fl. 
1991), en eyrar ná oft og víða að gróa upp á þeim að einhverju leyti á milli 
þess, að flóð bylta vötnunum á þær og í nýja farvegi yfir þær.  

Vatn stendur miklu hærra í aftakaflóðum en í venjulegum, árvissum 
flóðum, og getur þá flætt upp af ársléttunni og yfir víð svæði, sem kölluð eru 
flóðslétta árinnar (Davíð Egilson o.fl . 1991). Þar verður vatnið að vísu sjaldan 
djúpt, né hraði þess mikill, svo að þau flóð hvorki rjúfa land að marki né 
skilja eftir annað en fínt set (leir, mélu, sand). Þau eiga því lítinn þátt í því að 
móta farvegi ánna, svo mikið sem vatnsflæðið þó verður (t.d. Norðurá í 
Borgarfirði). Sérstæðar aðstæður verða, þar sem dragárflóð falla saman við 
sumarleysingu í jökulvötnum á marflötu landi, en þá getur vatn staðið uppi á 
flatlendinu um hríð (t.d. Héraðsvötn í Skagafirði, Lagarfljót, vötn í Austur-
Skaftafellssýslu). Svipað er með farvegi dragánna og jökulánna, að þeir eru 
yfirleitt stöðugir og skýrt afmarkaðir í halla, en óstöðugri á flatlendi. Þar er 
þó árslétta farveganna yfirleitt stöðug til lengri tíma litið, þó að álar og kvíslar 
flæmist um á henni til skamms tíma litið. Árslétta er að vísu yfirleitt ekki 
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afmörkuð, þar sem árnar koma niður á flatlendi og fara að hlaða undir sig í 
svokölluðum aurkeilum (einnig kallaðar aursvuntur eða aurdrúldur). Þær eru 
þó yfirleitt nokkuð glöggt afmarkaðar og neðan þeirra taka oft og víða ár-
sléttur við. 

Stöðuvötn og tjarnir 
Stöðuvötn eru mörg á Íslandi, en fá stór. Stærst eru Þingvallavatn og Þóris-
vatn (nú miðlunarlón), sem hvort um sig losa 80 km2 að flatarmáli. Vötn 
stærri en 10 km2 að flatarmáli eru innan við tvo tugi að tölu (að meðtöldum 
strandlónum og manngerðum miðlunarlónum en án jökuljaðarlóna), tæp tvö 
hundruð stærri en 1 km2 og um eða innan við tvö þúsund stærri en 0,1 km2 

að flatarmáli (Hákon Aðalsteinsson o.fl. 1989). Með sömu fjölgun yfir 
minnkandi flatarmáli væru náttúruverndarbærar tjarnir (yfir 1.000 m2, lög nr. 
44/1999, 37. gr. stafliður b) um tvö hundruð þúsund talsins, en ekki hafa þær 
verið taldar. Tjarnir eru langflestar á flötu votlendi á heiðum og láglendi og er 
þar reyndar margt vatna líka (t.d. Tvídægra, Mýrar við Faxaflóa).  

Langflest vötn standa uppi í lægðum, sem jöklar ísaldar hafa heflað ofan í 
berggrunninn og þau sum stór (Lögurinn, Skorradalsvatn, Svínavatn í Húna-
þingi o.fl.). Þó nokkur eru stífluð uppi af hraunum (t.d. Mývatn, Hítarvatn, 
Þingvallavatn), þó að þar sé oft aðeins um hækkun vatnsborðs að ræða. 
Önnur hafa stíflast uppi af móbergshryggjum við gos undir jökli á ísöld 
(Þórisvatn, Kleifarvatn, Hvalvatn í Borgarfirði o.fl.) og svo eru vötn, sem 
framhlaup og skriður hafa stíflað uppi (Flóðið í Vatnsdal, Stífluvatn í 
Fljótum, nú miðlunarlón o.fl.), eða af jökulaurum (Langisjór o.fl.). Enn 
nokkur eru í sprengigígum (Veiðivötn, Ljótipollur, Grænavatn í Krýsuvík, 
Kerið í Grímsnesi o.fl.), eða hafa myndast í sigdældum (Þingvallavatn, Mið-
hlutarvatn á Hofsafrétt, Öskjuvatn (í ketilsigi), o.fl.).  

All mörg þessara vatna hafa ekki afrennsli á yfirborði (Kleifarvatn, Öskju-
vatn, Ljótipollur o.fl.), né heldur mjög margar tjarnir. Sveiflast vatnsborð 
þeirra upp og niður, oft með árssveiflu en einnig yfir lengri tíma, svo að 
numið getur fleiri metrum. Annars er vatnsborðssveiflan yfirleitt lítil í 
vötnum þeim, sem úr rennur á yfirborði, oft svo nemur aðeins sentimetrum 
eða tugum sentimetra. Þó getur hækkað talsvert í sumum þessum vötnum, 
þegar aðburður vatns er mikill í flóðum. Vatnsborði í miðlunarlónum er stýrt 
af mannavöldum. Öldugangur á vötnunum ræður oft miklu um bakkabrot 
við þau, en víða eru þeir nokkuð skarpir, einkum í jarðvegi eða lausum set-
lögum. Fjörur eru víða að vötnum og sumar breiðar á flötu landi. Eins getur 
fjarað all langt út í þeim til þess að gera litla vatnsborðsbreytingu, ef botn 
þeirra er flatur. Vex þá stundum gróður á fjörubotni þessum, einkum ef 
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árvisst fjarar, en annars staðar vex gras (sef, starir) upp úr vatni og var það 
jafnvel eftirsótt til sláttar (Tjarnarsefið í Reykjavík, sem enn sér merki til, og 
hlutar flæðiengja víða um land).  

Veiðinot voru og eru víða í stöðuvötnum og jafnvel í tjörnum og pyttum. 
Þeirra vegna hafa verið skilgreind netlög frá landi út í vötn, sem nú eru 115 
m, en það er nálgun að 60 föðmum (60 faðmar danskir voru 112,99 m), sem 
áður voru. Skil lands og vatns eru hins vegar breytileg eftir vatnsborðsstöðu, 
eins og lýst er hér að framan. Lægst er yfirleitt í stöðuvötnum síðsumars, en 
vatnsborðsstaða verður ekki alltaf skilgreind af skynsemi í þeim á veturna, 
þegar þau eru undir ísi eða uppstífluð af íshröngli.  

Landamerki í vötnum: Háflæði og lágflæði 
Landamerki voru svo skilgreind í vatnalögunum (nr. 15/1923), að þau væru 
um miðjan farveg, lægju þau í ám eða lækjum, og væri ekki „vöxtur í 
vatni,“(1. mgr., 3. gr.) en í skýringum í greinargerð með frumvarpi til þeirra 
laga er talað um það „...sjálfsagða ákvæði, að miðað sé við venjulegt vatns-
magn.“ Einnig segir þar (2. mgr., 3.gr.): „Eigi breytast merki, þó farvegur 
breytist.“ Farvegur er ekki nánar skilgreindur, né hvað sé „venjulegt vatns-
magn,“ eða hvað átt sé við, þegar sagt er, að „ekki sé vöxtur í vatni“.  

Ákvæði þessi geta verið skýr, ef um lindavötn ein er að ræða, en verða 
erfið eða ómöguleg í framkvæmd, þegar um ýmis dragvötn eða jökulvötn er 
að ræða, a.m.k. varðandi vissa hluta farvegs þeirra. Er ekki að sjá, að hugsað 
hafi verið fyrir tímabreytileika né staðbreytileika slíkra vatna, samanber 
lýsingar hér að framan. Reikul eða rásandi vötn breyta í sífellu farvegi sínum, 
ef miðað er við sem „farveg“ þær lægðir í landi, sem vatnsföll fylla hverju 
sinni. Yrði þá að miða við legu ála þeirra, sem vötn lágu í við landnám, eða 
þegar merki voru sett, sem stað fyrir upphaflegan farveg, en það veit nú 
víðast hvar enginn maður lengur. Vel má vera, að landamerki þau með 
miðum og sjónhendingum séu ævaforn, sem nú munu víða vera á aurum og 
söndum jökulvatna, en engin vissa mun svo sem ávallt vera fyrir því. Álar eru 
svo óstöðugir og ytri mörkin svo breytileg á jökulvatnaaurunum, að lega 
þeirra er nánast ekki nothæf til að kveða á um föst merki til langs tíma. Því 
þarf að ákvarða merki þar með öðrum viðmiðum, sem eru föst, eins og 
reyndar er gert með hinum fornu merkjum, a.m.k. víða.  

Annað er með dragár flestar og jökulvötn við vissar aðstæður. Þar hafa 
farvegasvæðin (árslétturnar, aurkeilurnar) að minnsta kosti nokkuð föst mörk 
til lengri tíma litið, þó að álar og kvíslar liggi stundum hér og stundum þar og 
séu alls ekki á föstum stað í „venjulegu vatni“. Mörk þessi eru yfirleitt mótuð 
af flóðum þeim, sem verða nokkuð árvisst, þó að ekki verði endilega á hverju 
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ári. Vatn flæðir í þeim meira eða minna yfir allt farvegasvæðið, eða leggst 
oftar en ekki upp að bökkum þess eða útmörkum, öðru hvoru megin. 
Aftakaflóð flæða hins vegar yfir miklu stærri svæði (t.d. flóðsléttur), ekki 
alltaf þau sömu og með mismunandi mörkum hverju sinni.  

Því er helst hægt að finna föst mörk til viðmiðunar með því að miða við 
þessi útmörk farvegasvæðisins, sem eru þá svipuð eða sömu og mörk far-
vegar ánna í flóðum þeim, sem eru nærfellt árviss. Þetta vatnsflæði má þá 
kalla venjulegt „háflæði“, þó að ekki verði það kallað „venjulegt vatnsmagn“. 
Afar erfitt gæti verið að ákveða, hvað slíkt „venjulegt vatnsmagn“ væri, því 
að til þess þarf vatnsflæðisdreifing ánna að vera þekkt yfir nógu langan tíma, 
helst einhverja áratugi, og tiltekið bil í vatnsflæðinu að vera nógu algengt í 
dreifingunni, samkvæmt einhverri skilgreiningu, til þess að geta kallast 
„venjulegt“. Þessar upplýsingar liggja yfirleitt ekki fyrir, og geta reyndar oft 
ekki legið fyrir, þar eð ekkert bil í vatnsflæðinu sker sig nógu vel úr til þess. 
Hins vegar eru mörk háflæðis, og farvegs eða farvegasvæðis þá um leið, 
yfirleitt auðgreinanleg glöggum mönnum eða kunnáttumönnum. „Vöxtur í 
vatni“ ætti þá við það, sem því mun hafa verið ætlað að eiga við, nefnilega 
afbrigðilega mikinn vöxt, í þessu tilviki aftakaflóðin. 

Landamerki í stöðuvötnum liggja samkvæmt vatnalögum (nr. 15/1923) 
um miðlínu milli bakka (2. mgr. 4. gr.) en netlög fylgja bakka 115 m, ef vötn 
eru víðari (1. mgr. 4. gr.). Jafnan skal miða við lágflæði í vatni (5. mgr. 4. gr.), 
en lágflæði er skilgreint (1. gr.) sem „venjulegt lægsta vatnsborð“.  

Þessi ákvæði eru óheppileg að því leyti, að skýrir bakkar eða fjörur að 
stöðuvötnum eru yfirleitt mótuð af háflæði, rétt eins og í vatnsföllum, en 
ekki af einhverju lágflæði, og hefði því verið einfaldara að finna föst mörk 
miðuð við það. Þar er þó sá munur á í stöðuvötnunum, að vatnsbotn stöðu-
vatnsins heldur yfirleitt formi sínu, legu og lögun til lengra tíma litið og 
vatnsborð stöðuvatnsins liggur þess vegna næstum því alltaf á sama stað við 
sama lágflæði, en ekki hér eða þar, eins og í vatnsföllunum. Tilfærsla afmarka 
vatnsins sjálfs eru fyrst og fremst upp og niður, og víkkar vatnið til hliðanna 
eða skreppur saman í samræmi við það, en leitar ekki á nýjan stað til hliðar, 
eins og í vatnsföllunum.  

Sams konar vandkvæði eru á að fastsetja, hvað sé „venjulegt“ lægsta 
vatnsborð í stöðuvötnum og hvað sé „venjulegt vatnsmagn“ í vatnsföllum. 
Vandinn er þó minni, því að skýrt er tekið fram, að um lægsta vatnsborð er 
að ræða, og þarf þá bara að skilgreina, hvað sé „venjulegt“. Þar má líta til 
sams konar skilgreiningar og fyrir háflæðið í vatnsföllunum, að miðað sé við 
vatnsborðsstöðu, sem verður nokkuð árvisst, þó að ekki þurfi hún að verða á 
hverju einasta ári. Sá ljóður er að vísu á notkun lágflæðisins, að ummerki eftir 
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það eru hvergi nærri eins skýr og ummerkin eftir háflæðið í vatnsföllunum. 
Vandinn er þó ekki mikill í vötnum, sem hafa stöðugt afrennsli, því að þar 
má oft við ósa merkja, hversu lágt vatn fer lægst í þeim. Gildir það þá líka 
annars staðar í vatninu. Vandinn er meiri í afrennslislausu vötnunum, þó að 
stundum megi merkja lágstöðu á setgerðinni eða marbökkum.  

Afmörkun farvega og vatnsbakka með aðstoð ummerkja háflæðis eða 
lágflæðis er alls ekki vandkvæðalaus, en þó líklega sú skársta, sem völ er á, að 
öðru jöfnu. Bæði háflæði og lágflæði samsvara venjuleg lega (lárétt) eða staða 
(lóðrétt) vatns, þó ekki sé endilega sú algengasta. Undanskilin eru aftakaflóð 
(„vöxtur í vatni“).  

Vatnanot og vatnaverk 

Breytt not af vatni og vatnsföllum 
Vatn var til forna nær einvörðungu nýtt til heimilis- og búsþarfa. Not voru 
þó einnig af vatnsföllum og stöðuvötnum til umferðar, ekki síst á ísi. Vatn 
sóttu menn til nýtingar í brunna, brunnlæki (lækjum veitt í manngerða 
brunna) eða opin vatnsföll og stöðuvötn. Vatnstaka til nýtingar hefur breyst 
svo, að byltingu má kalla. Nú mun vatn til neyslu nánast alls staðar vera sótt í 
lokuð og varin vatnsból, þó að enn skorti víða á um frágang. Breytt not af 
vatnsföllum eru þó jafnvel enn augljósari vegna gerðar þeirra og vatnsvirkja. 

Not manna af vatni og vatnsföllum við forna lífs- og atvinnuháttu koma 
glöggt fram í fornlögum vorum (Grágás) og ótal öðrum heimildum (t.d. 
Jarðabók Árna og Páls) allt fram á 20. öld. Vatn var sótt í læki og ár, ef annað 
var ekki að hafa; búfé var brynnt í þeim, þegar þess þurfti með, og þeim var 
veitt á engi manna og önnur slægjulönd. Umferð var um vatnsföll á ísum eða 
bátum. Eimir enn rækilega eftir af þessum notum í vatnalögunum frá 1923, 
þó að þau séu þá sum í breyttu formi. Ákvæði um aðgengi manna að vatni 
(jarðhita) til sunds munu vera af yngri rótum, eða frá því að sundmennt hófst 
aftur á landinu á 19. öld (Guðmundur Pálmason 2005, Sveinn Þórðarson 1998, 
Freysteinn Sigurðsson 1998 b). Veiðinytjar voru ávallt af vatnsföllum og eru enn.  

Mikil breyting varð á þessum notum á 20. öld. Nú mun varla nokkurs 
staðar vera sótt neysluvatn í opin vatnsföll (þó er það gert enn þá í Bolungar-
vík (lindá með flóðskotum) og á Seyðisfirði), búfé er víða brynnt á húsum að 
vetrarlagi og áveitur eru aflagðar að mestu, eða nær öllu, nema til land-
græðslu. Hins vegar hefur virkjun vatnsafls til rafmagnsframleiðslu stóraukist, 
en uppsett afl var 2 – 3 MW árið 1923 (Sigurjón Rist 1990, kafli 4.3.) og var 
komið í 1.150 MW árið 2003 (Orkustofnun 2004), auk þess sem notkun þess 
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er orðin miklu fjölbreyttari og dreifing þess er nú samtengd um land allt. 
Veiðinytjar hafa breyst frá því að vera til búdrýginda í sjálfsþurftarbúskap yfir 
í arð af leigutekjum, einkum á vegum veiðifélaga vatnasviða. Vatnaverk og 
vatnsvirki vegna samgangna (einkum vega og brúa) eru nú miklu meiri en 
fyrir 80 árum, og varnir gegn landbroti og vatnságangi sömuleiðis. Áhrifin á 
vatnsföllin af vatnanotum, vatnaverkum og vatnsvirkjum eru nú miklu 
stórtækari og þá sömuleiðis á möguleika annarra til þeirra hluta. 

Áhrif vatnanota og vatnaverka 
Við not á vatni er vatni yfirleitt veitt frá einum stað til annars, en við það 
þverr flæði vatnsins neðar í straumi þess, hvort sem það er grunnvatn eða 
yfirborðsvatn. Vatnaverk ýmis hafa áhrif á rennsli vatnsins, þó vatni sé ekki 
beinlínis veitt brott, svo sem gerð fiskvega eða varnir gegn bakkabroti. Þessar 
breytingar af mannavöldum á náttúrulegu vatnafari geta haft áhrif á 
möguleika annarra til vatnanota eða vatnaverka. Vatnsvirki eru yfirleitt gerð 
til vatnanota eða við vatnaverk, sem gegna tilteknu hlutverki þeirra vegna. 
Þessi vatnsvirki geta breyst, bilað, gengið úr sér eða verið tekin úr notkun og 
virka þá öðru vísi en ætlað var í upphafi. Veldur það þá líka breytingum á 
vatnafari. Vatnsvirkin eru upphaflega af manna völdum og eru þá breytingar 
þeirra vegna það líka, hvort sem það er vegna aðgerða eða aðgerðaleysis 
handhafa. Hér á eftir fer stutt yfirlit um helstu vatnanot og vatnaverk, þarfir 
þær, sem þeim er ætlað að mæta, og helstu vatnsvirki þeirra vegna. Vísast 
einnig til kaflans Vatn, vatnanot og vatnaverk í yfirliti hér að framan, ekki síst 
um gæðakröfur til vatns.  

Neysluvatn, nytjavatn og vatnsból 
Vatn til neyslu er lífsnauðsyn. Nútíma lífshættir okkar kalla á ýmis önnur 
vatnsnot í heimilishaldi, til suðu matar, þvotta, baða, brottskolunar mannlegs 
affalls og annars fleira. Þar eð vatn er nú yfirleitt fengið til heimilishalds með 
vatnsveitum af einhverjum toga, þá eru sömu kröfur gerðar til alls þessa 
vatns og til vatns til neyslu. Vatn til allrar matvælavinnslu verður að vera af 
sömu gæðum, þar með talið slíkt vatn til búsþarfa. Minni kröfur eru gerðar til 
vatns til ýmissa atvinnuþarfa, svo sem skolunar, kælingar, fiskeldis, stóriðju 
o.s.frv., en oft er þó tekið til þess vatn af neysluvatnsgæðum. Talið er, að nú 
um mundir sé tekið neysluvatn, sem að meðaltali sé um eða yfir 2.000 l/s, 
mest í vatnsveitum stórra þéttbýlisstaða. Álíka mikið er talið, að sé tekið til 
notkunar í ýmsum atvinnurekstri, mest í fiskeldi og stóriðju, en það vatn 
mun ekki vera allt af neysluvatnsgæðum, þó að mikill hluti þess sé það. 
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Neysluvatn er hérlendis að 95 – 97 % tekið úr grunnvatni og mikill hluti 
annars nytjavatns er einnig tekinn úr grunnvatni. Af miklu er að taka, því að 
talið er, að um 400 m3/s af grunnvatni séu á ferð á byggðasvæðum landsins, 
þó vart sé það allt vinnanlegt eða alls staðar af fullnægjandi gæðum (Freysteinn 
Sigurðsson 1994). Þessum gæðum er þó misskift, því að neysluvatnsauðlindin 
er t.d. ríkuleg á höfuðborgarsvæðinu en knöpp víða á blágrýtissvæðunum 
(Freysteinn Sigurðsson og Þórólfur H. Hafstað 1990). Við vatnstöku úr grunnvatni 
minnkar flæði grunnvatnsins neðan vatnstökustaðar sem því nemur. Skerðast 
möguleikar þeirra, er neðar sitja á straumnum, til vatnanota í samræmi við 
það. Eigi að halda fullu flæði til allra þeirra, sem vatn taka úr grunnvatns-
straumnum, þá rýrir það líka möguleika þeirra er ofar sitja á straumnum í 
samræmi við það. Ljóst má því vera, að grunnvatnsstrauma verður að skoða 
sem heildstæða auðlind, hvað varðar vatnstöku og vatnanot þeirra, er á 
straumnum sitja og rétt hafa til hans. Líta verður til þess, að ýmis landnot 
önnur geta haft áhrif á nothæfni grunnvatnsins, einkum vegna mengunar eða 
mengunarhættu, sem rýrir verðmæti grunnvatnsauðlindarinnar.  

Vatnsvirki til töku og veitu neysluvatns eða nytjavatns eru vatnsból (oftast 
brunnar eða borholur), veitulagnir (frá vatnstökustað til notenda), miðlunar-
geymar (þar sem það á við) og síðan dreifikerfi í vatnsveitum og fráveitur til 
viðtaka (sjór, vötn). Segja má, að vatnsbólin, veitulagnirnar og miðlunar-
geymar, að vissu marki, séu raunveruleg vatnsvirki í þeim skilningi, að þau 
þjóna því hlutverki að breyta legu og flæði vatnsins.  

Áveitur og afveitur 
Vatnaveitingar til að bleyta land (vökva land) og þurrka land eru hér teknar 
saman, en þær þjóna því hlutverki að örva sprettu gróðurs, eða gera gróður á 
landi nýtanlegri. Áveitur eru nú lítið stundaðar, en hafa verið gerðar með 
veituskurðum, veitugörðum og stíflum og veitulokum, þar sem þess hefur 
verið þörf, og er svo enn. Vatn er tekið úr einhverju vatnsfalli og veitt með 
framangreindum vatnsvirkjum á lönd þau, sem vökva skal. Við það minnkar 
vatn í vatnsfallinu neðan úrveitustaðar. Veldur það skerðingu á möguleikum 
þeirra til vatnanota, er neðar sitja að vatnsfallinu, sambærilegt við það, sem 
segir um grunnvatnið hér að framan. Hluti áveituvatnsins gufar upp eða út úr 
gróðri á áveitulandinu, hluti miðlast um hríð í jarðvegi eða jarðlögum, en 
hluta er veitt af aftur og skilar sér til sama vatnsfalls, eða annarra. Eykur hann 
aftur vatnsflæði neðan afveitustaðarins, en þó ekki jafn mikið og úr var veitt í 
upphafi. Nokkra sérstöðu hafa vatnaveitur til landgræðslu, en þeim er 
sumum, eða að hluta til, ætlað að vökva land, en sumum að girða fyrir 
sandskrið, og hafa þær yfirleitt gefist vel til þess.  
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Framræslu er ætlað að þurrka land og er hún einnig gerð með skurðum, 
eða lokræsum, þar sem það á við. Við þurrkunina verður land umferðarfært 
með vinnuvélum og er þá hægt að vinna það í sléttur til grasræktar. Vatns-
borð lækkar í votlendinu við framræsluna, miðlun í jarðvegi minnkar og vatn 
rennur greiðar fram en áður af því landi. Við það eykst aurburður (einkum 
mold og fínefni) í vatninu og berst hann í vatnsföll. Sveiflur aukast á vatns-
flæði vatnsfalla við framræslu, bæði til flóða og þurrða, aur ber í farvegi 
þeirra, auk þess sem efnaskolun verður töluverð úr jarðveginum, sem getur 
haft áhrif á lífríki vatnsfallanna. Vatnshagur framræslusvæðanna breytist ekki 
til langs tíma litið, en rennslishættir vatnsins gegnum þau breytast verulega. 

Vatnsafl og virkjanir 
Vatnsafl er nú nær einvörðungu virkjað til framleiðslu rafmagns, en áður fyrr 
var það virkjað á nokkrum stöðum í litlum mæli fyrir kornmyllur og ullar-
vinnuvélar (Sigurjón Rist 1990, kafli 4.2.). Við þær virkjanir er vatnið tekið úr 
farvegi vatnsfalls með stíflum eða öðrum þar til nýtum vatnsvirkjum, veitt 
um manngerðan vatnsveg, oftast skurði eða jarðgöng, til virkjunar, en úr 
henni er því aftur veitt, í sama vatnsfall aftur, eða í annað. Vatnaveitingar 
milli vatnasviða vegna vatnsaflsvirkjana eru frekar tengdar stærri virkjunum 
og hafa því orðið heldur algengari í tímans rás. Vatninu er oft miðlað í 
miðlunarlónum fyrir virkjun, með stíflum, lokubúnaði, yfirfalli, framhjá-
veitum og öðrum þar til heyrandi vatnsvirkjum.  

Við þessi vatnaverk skerðist vatnið í vatnsfallinu neðan úrtökustaðar, en 
eykst neðan afveitustaðar, eins og er með flestar vatnaveitingar. Yfirfallsvatn 
(framhjáveitur) veldur því, að skerðing þessi getur verið mismikil yfir tíma. 
Rennslishættir vatnsfallsins breytast því og ekki með öllu á fyrirsjáanlegan 
hátt. Vatnsvegir og miðlunarlón geta einnig haft áhrif á vatnafar. Skurðir geta 
skorið af vatnsföll. Jarðgöng geta sogið til sín grunnvatn, eða aukið á grunn-
vatnsþrýsting annars staðar. Úrkoma fellur beint á vatnsbolinn í miðlunar-
lóni, sem áður gat verið miðluð í jarðlögum á landi á lónstæðinu. Við 
veitingu vatns úr vatnsfallinu skerðast möguleikar þeirra, er neðar sitja að því, 
til að nýta sér vatnsfallið, hvort sem er til vatnsaflsvirkjunar eða annarra nota.  

Vatnaveiði og veiðivirki 
Fiskveiði er í mörgum vötnum, bæði vatnsföllum og stöðuvötnum. Er fiskur-
inn veiddur með ýmsu móti, á stöng, með færi, netlögnum, gildrum og 
kistum, en ádráttarveiði (með netum) var áður fyrr mikið notuð veiðiaðferð. 
Veiðivélar þessar eru fyrirferðarlitlar og valda ekki röskun á vatnsflæði né 
vatnsborðsstöðu. Öðru máli gegnir um vatnsvirki þau, sem veiðivirki mætti 
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kalla, og gerð eru sérstaklega til að örva eða auðvelda veiði í viðkomandi 
vatni. Má þar telja stíflur með lokuvirkjum fyrir stöðuvötn til að nýta þau til 
vatnsmiðlunar í vatnsföllum þeim, er úr þeim renna; þrengingar að vatns-
föllum til að auka dýpi straums; dýpkun á farvegi í sama tilgangi; fiskistigar 
framhjá fossum og garðar frá bakka að veiðivélum. Þessi vatnsvirki, og 
beiting þeirra, leiðir til breytinga á vatnsflæði, rennslisháttum eða farvegi 
vatnsfalla og vatnsborði stöðuvatna. Skerðast við það möguleikar þeirra, er 
að vötnum þeim sitja, til að nýta sér vötnin, eða þeir breytast á annan hátt.  

Vatnavarnir, landbrot og ágangur vatna 
Vötn liggja ekki öll kyrr í farvegi sínum óbreyttum um aldur og ævi. Þau færa 
sig til, flæða upp á lönd, brjóta bakka og breyta eða færa til farvegi sína. Valda 
þau með því móti spjöllum á löndum manna, sem þeim er bagi að og þeir 
vilja því hindra. Eru til þess gerð ýmis vatnsvirki, svo sem veitugarðar, stíflur, 
fyrirhleðslur, bakkastyrkingar og jafnvel nýir farvegir, sem eiga að beina 
vötnunum þangað, sem usli verður minni eða minnstur af þeim. Svipuð 
vatnsvirki eru gerð til að hindra spjöll af völdum vatna á mannvirkjum hvers 
konar, sem gerð eru í öðrum tilgangi. Er þar einkum um að ræða vegi og 
brýr, en einnig ýmis mannvirki til vatnanota, svo sem vatnsból o.fl.  

Vatnsflæði er yfirleitt ekki breytt með þessum vatnaverkum, því að vatn 
er sjaldnast tekið og veitt burtu, og rennslisháttum sjaldan breytt til muna, 
þar eð vatni er yfirleitt ekki miðlað, en farvegum er oft breytt og vötn jafnvel 
færð til. Þó stöðva fyrirhleðslur rennsli vatns, þar sem það fór áður, og 
breytir það þá vatnsflæði í þeim farvegum, oftast niður í ekki neitt. Þar er 
reyndar oft um að ræða rennsli vatns og farvegi, sem ekki eiga sér langa sögu 
og breyst hafa af náttúrulegum völdum, en brugðist er við vegna spjalla af 
breytingunni. Það á þó ekki alltaf við um fyrirhleðslur og farvegafærslur 
vegna vegagerðar og brúa. Þar er vötnum iðulega breytt frá því, sem þau 
höfðu verið um langan aldur, þó að ekki séu þær breytingar allar stórfelldar.  

Afleiðingar þessara varnaraðgerða geta verið með ýmsu móti og skert eða 
breytt möguleikum þeirra, er neðar sitja að vötnunum, til vatnanota eða 
vatnavarna á ýmsan hátt, allt frá því að svifta þá vatni með tilfærslu vatna til 
þess að veita vötnum á lönd þeirra og vatnabakka með nýju landbroti. Alls 
þessa eru dæmi, en bent skal sérstaklega á breytingar á sveiflum á farvegi 
vatna, vegna þess að vatnsvirki hafa „bundið“ þær á nýjum stað, eins og 
verða vill við brúargerð, eða vatnaveitingar vegna vegalagna. Vatnsföllin taka 
þá að brjóta á bökkum, sem áður voru til hlés, eða hlaða upp eyrum við 
bakka, sem áður braut af. Sæmilega stöðugir farvegakaflar geta orðið 
óstöðugir við svona breytingar. 
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Vatnsþörf og vatnsskortur 
Neysluvatn er nauðsyn, en nú mun vera almennt viðhorf, að sú nauðsyn eigi 
að ná til alls vatns til heimilishalds, sem yfirleitt er af neysluvatnsgæðum nú 
orðið, eins og fyrr greinir. Því skuli fólk eiga kröfu til nægs neysluvatns og 
ekki megi hindra það í að afla þess hjá öðrum, ef það getur ekki aflað þess 
hjá sér sjálfu. Nær öll önnur vatnanot eru í atvinnu- eða arðsemisskyni. Vatn 
til búsþarfa var áður nauðsyn að því leyti, að fólk hafði lífsviðurværi sitt 
hérlendis af búskap og hafði ekki að öðru að hverfa, í fullsetnu landi, ef það 
varð að víkja af búum sínum, nema fara á vonarvöl. Nú er þetta breytt og 
búskapur orðinn eins og hver önnur atvinna.  

Nægt vatn til búsþarfa er þó enn forsenda fyrir fullri svæðisnýtingu lands 
til búfjárhalds og beitar, en önnur landnot leiða yfirleitt ekki til slíkrar 
þekjandi nýtingar, þó undir búskap megi teljast, svo sem ylrækt, garðrækt, 
fiskeldi, skógrækt og ferðamannaþjónusta. Þar er yfirleitt aðeins lítill hluti 
landsins nýttur (ylrækt, garðrækt, fiskeldi), og er þar frekar um staðtengda 
nýtingu að ræða en svæðistengda, eða ekki er teljandi vatnsþörf umfram vatn 
til heimilishalds (skógrækt, ferðamannaþjónusta). Framangreind, staðtengd 
nýting er þó strangt til tekið ekki staðbundin, það er nauðbundin við staðinn, 
nema um sé að ræða nýtingu annarra, staðbundinna landkosta um leið, eins 
og jarðhita (ylrækt, fiskeldi), sem ekki nýtist til umræddrar iðju, ef ekki er 
aðgangur að nægu vatni. Aðgangur að vatni til annarrar iðju eða atvinnu er 
að öðru jöfnu gagnlegur en ekki endilega nauðsynlegur. Fólk getur lifað án 
hans og full nýting lands er ekki háð honum.  

Nægjanlegt vatn er hvergi nærri alls staðar að fá, hvorki til nauðsynja né 
gagns fólks. Það getur þá þurft að sækja það í lönd annarra. Getur sú vatns-
sókn orðið ágreiningsefni milli þess, er vatninu ræður, og þess, er vatnið vill 
fá. Er því forgangur að vatni eitt af því, sem úr þarf að skera í lögum um 
vatnamál.  

Samantekt 

Mannleg afskifti af vötnum eru í formi vatnaverka og gerð vatnsvirkja, sem 
leiða til vatnanota eða vatnavarna. Við þau afskifti geta orðið breytingar á 
vötnum þeim, sem fyrir þeim verða, vatnsstöðu, vatnsflæði, rennslisháttum 
og farvegum. Þær breytingar geta svo breytt möguleikum annarra, sem að 
þeim sömu vötnum sitja, til vatnanota eða vatnavarna. Leiðir af því, að 
samskifti verða milli manna um þessi mál og lög og reglur þarf að setja um 
þau samskifti, eins og önnur í mannlegu samfélagi.  
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Lög og reglur byggja á viðhorfum og venjum, mannlegri getu, mannlegum 
markmiðum, mannlegri hugsun og öðrum þeim þáttum, sem almenn áhrif 
hafa á samskifti manna í mannlegu samfélagi og lagasetningu innan ramma 
þess. Lög lúta að mannlegum gerðum, því að ekki tjóar að setja lög um 
náttúruna, efnisheiminn eða yfirskilvitlega hluti, nema hvað varðar manna-
gerðir. Það er að öðru leyti ofviða mannlegu valdi.  

Mannagerðir þær, er hér um ræðir og lúta að vötnum, varða vatnanot og 
vatnavarnir, vatnaverk þau og vatnsvirki, sem til þeirra þarf að vinna eða 
gera, og mannleg samskifti þeirra vegna. Þau mótast því einnig af viðfangi 
þessara gerða, en það er vatn og vötn þau, sem vatnið rennur um eða stendur 
í um stund á hringrás sinni. Gerðir þessar mótast eðlilega af viðfanginu, vatni 
og vötnum, og því þarf að vita deili á því, til þess að meta og skilja þær 
gerðir. Grein þessari er ætlað að gera því efni nokkur skil að því leyti, er snýr 
að umræddum mannagerðum og lagaþörf um þær. 

Afskifti manna af vötnum skiftast einkum í tvennt: Vatnanot og vatna-
varnir. Þar skal helst telja: 

• Vatnstaka úr vatnsbólum (neysluvatn og vatn til iðju og atvinnu-
rekstrar). 

• Vatnaveitingar og vatnsvirkjun (áveitur og framræsla, vatnsaflsvirkjanir). 
• Vatnavarnir (gegn landsspjöllum af völdum vatna og til varnar mann-

virkjum). 
 
Hér er einungis litið til hlutrænnar hliðar vatns og vatna, en ekki til 

ástands vatnsins, hvað varðar vatnsgæði og vatnsvernd, sem er önnur hlið 
þessa máls. Veiði í vötnum (nýting vatnalífríkis) er enn önnur hlið, sem hér 
er ekki fjallað um, nema að því leyti er vatnaverk og vatnsvirki hennar vegna 
hafa áhrif á hlutræna hlið vatnanna. Sama gildir um umhverfishlið vatna og 
vernd hennar.  

Umrædd afskifti hafa einkum áhrif á eftirtalda, hlutræna þætti vatnanna: 
• Lega vatnanna (vatnsveitur frá vatnsbólum, vatnaveitingar). 
• Vatnsflæði (yfirborðsvatn og grunnvatn). 
• Rennslishættir (breytingar á vatnsflæði yfir tíma). 
• Farvegir (form, lega, aurburður). 

 
Afskifti þessi lýsa sér í vatnaverkum (tímabundnum) og vatnsvirkjum 

(varanlegum). 
Vatnaverk og gerð vatnsvirkja lúta að þeim liðum í hringrás vatnsins, sem 

menn hafa not af og mannleg aðgerðageta og tækni nær til. Hvað varðar 
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hlutræna hlið vatnsins, þá eru mannlegar aðgerðir gagnvart úthöfunum, 
loftraka og úrkomu enn lítils megnug, nánast ómáttug, og er því ekki fjallað 
frekar um þá liði hér. Þegar litið er til þess, að sumir liðir hringrásarinnar eru 
hliðlægir, einkum í miðlun vatns, þá eru helstu liðir hennar sem hér segir: 

• Jöklar: Eru vatn í föstu formi (frosið vatn). Vatnsflæði er að meðal-
tali á ársgrunni líklega 1.000 – 1.500 m3/s á landinu öllu (hluti sígur 
niður til grunnvatns). Miðlunar- eða geymslutími er ár til hundruð 
ára. Jöklar eru uppspretta jökulvatna. 

• Snjór: Er vatn í föstu formi (frosið vatn). Meiri hluti úrkomu á 
landinu fellur sem snjór (hluti hans sígur sem snjóbráð niður til 
grunnvatns). Miðlunartími verulegs hlutar snjósins er frá vetri til 
vors. Snjóbráðin leggst að miklu leyti til dragvatna í vorleysingum 
og sumarsnjóbráð. Snjór er uppspretta allra gerða vatnsfalla, en þó 
einkum dragánna. 

• Grunnvatn (lindir): Er vatn í fljótandi formi (rennandi vatn). Vatns-
flæði er líklega nærri 1.000 m3/s á landinu öllu. Miðlunartími er 
vikur til áratugir. Grunnvatn er uppspretta lindavatna. 

• Jarðhiti (hluti grunnvatns): Er í fljótandi eða gaskenndu formi 
(rennandi vatn og gufa). Vatnsflæði er líklega af stærðargráðu til 
nærri 10 m3/s á landinu öllu. Miðlunartími er ár til (hugsanlega) 
þúsundir ára. Jarðhiti er uppspretta jarðhitavatns og gufu. 

• Vatnsföll (yfirborðsafrennsli): Eru vatn í fljótandi formi (rennandi vatn, 
fast form (frosið) í ísalögum). Vatnsföll eru af ýmsu tagi, en heildar-
vatnsflæði er nærri 5.000 m3/s á landinu öllu (með jökulvötnum og 
lindavötnum). Miðlunartími beins afrennslis á yfirborði er klukku-
stundir til dagar (vikur í jarðvegi og seti). Beint afrennsli er upp-
spretta dragáa með vatnsflæði allt að 2.500 – 3.000 m3/s að 
meðaltali á landinu öllu. 

• Stöðuvötn: Eru vatn í fljótandi formi (rennandi vatn, fast form 
(frosið) í ísalögum). Stöðuvötn eru viðkomustaðir yfirborðs-
afrennslis og grunnvatns.  

Hringrás vatnsins er heildstætt ferli, þar sem einn liður tekur við af 
öðrum, og þurfa því lög um vötn að ná til þeirra allra, svo langt sem 
mannlegar gerðir ná.  
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Lagasamræmi í lögskýringu 

Garðar Gíslason 

 

I. 

Sett lög þarf að skýra þegar þeim er beitt. Samkvæmt þrígreiningu ríkis-
valdsins er það löggjafarvaldið sem setur lögin, framkvæmdavaldið sér um að 
þeim sé fylgt og dómsvaldið skýrir lögin.  

Dómstólum er því falið það verkefni að skýra lögin og það er gert í 
dómum. Í niðurstöðu dóms eru venjulega teknar tvær ólíkar ákvarðanir: 
Annars vegar um staðreyndir og hins vegar um lög og það er hin síðarnefnda 
sem er lögskýringin. Við lögskýringu er valin ein af þremur leiðum: Almenn, 
þrengjandi eða rýmkandi lögskýring og þar með er ákveðið hvort efni laga-
reglunnar skuli vera eins og orð hennar segja, þrengra en orðin gefa til kynna 
eða rýmra. Almenna lögskýringin er hin algenga en hinar tvær eru frávik frá 
henni, sem báðar þarfnast sérstakra röksemda. Ljóst er að þá er tekin mikil-
væg ákvörðun og hún styðst við þá lagalegu aðferð sem lögfræðin kennir, 
hvernig skýra skuli lög. Eins og læknanemar læra að beita aðferðum læknis-
fræðinnar og verða þar með læknar læra laganemar að beita aðferðum lög-
fræðinnar til þess að verða lögfræðingar. 

Lögskýringarkenningar eru kenningar um hvernig taka skuli þessa 
ákvörðun. Á að leita að vilja löggjafans eða tilgangi laganna, tilefni þeirra og 
forsögu? Á að finna eðlilegustu og sanngjörnustu niðurstöðuna? Á að gæta 
að lagasamræmi? Á að binda sig við orð lagatextans? Svarið er að alls þessa á 
að gæta. Vandamálið rís þegar ljóst verður að sjónarmiðin geta stangast á og 
það þarf að velja á milli. Þá er endanlega spurningin: hvað á að ráða úrslitum, 
hvað á að verða ofan á, þegar öllu er á botninn hvolft? Þar koma til hinar 
gömlu og sígildu spurningar um anda laganna annars vegar og bókstafinn 
hins vegar. 

Hugrænar lögskýringarkenningar segja að vilji löggjafans skuli ráða. Lög-
gjafinn hafi sett lögin, löggjafinn sé kosinn af þjóðinni, í lýðræði stafi allt vald 
frá þjóðinni og þess vegna beri að virða hvað löggjafinn hafi viljað með laga-
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setningunni. Hlutverk dómstóla sé að finna löggjafarviljann og til þess hafi 
þeir öll gögn um setningu laganna og hvað fyrir löggjafanum hafi vakað. 

Hlutrænar lögskýringarkenningar segja að eingöngu lagatextinn geti sagt 
til um efni laganna, hann sé það sem lifi sem lög frá löggjafanum. 

Þar sem verið getur að hvorki finnist löggjafarviljinn né að málið sé leyst 
með könnun á merkingu orða lagatextans er til þriðja lögskýringarkenningin, 
svonefnd tilgangskenning. Samkvæmt henni finnst alltaf tilgangur laganna 
með sérstakri aðferð: Fyrst er lagatextinn lesinn og merking orðanna fundin 
og þá blasa við hvaða megintilvik falla undir regluna. Þegar megintilvikin eru 
skoðuð þá sést hvort vafatilvikið, sem til úrlausnar er, falli undir regluna eða 
ekki. Tilgangur laga er auk þess oft greindur í lögunum og þá ætti leikurinn 
að vera auðveldari. 

Lögskýringarsjónarmið eru öll þau sjónarmið sem sett eru fram í lögfræði 
um það hvernig lög skuli skýrð. Eitt þeirra er að samræmi skuli vera við alla 
lögskýringu þannig að lagaákvæði séu ekki túlkuð hvert útaf fyrir sig heldur í 
samhengi við önnur lög og lagaákvæði. Gott er að skoða hvað helstu fræðirit 
segja um þetta efni, en það eru Almenn lögfræði eftir Ármann Snævarr (Reykja-
vík 1989) og Lögskýringar eftir Davíð Þór Björgvinsson (Reykjavík 1996). 

II. Helstu fræðirit 

Ármann Snævarr segir í Almennri Lögfræði að það sé undirstöðusjónarmið við 
alla lögskýringu að lagaákvæði megi ekki skýra sem einangraða eind heldur 
verði að gæta þess að hvert lagaákvæði sé þáttur í tilteknum lögum og jafn-
framt í lagakerfi landsins í heild. Hvert einstakt lagaákvæði sé ekki einhlítt um 
það, hvers efnis lagareglan sé er það varðar. Það sé heildin – athugun á öllum 
réttarreglum sem efnið varðar, samtvinnun þeirra og samanburður, sem gefi 
til kynna hver réttarreglan sé – en ekki eindin. „Lagaákvæði verður því að 
skoða samstætt, ef kanna á efnisreglur laga. Það sjónarmið er alfa og omega 
allrar lögskýringar og lögbeitingar“(bls. 435). 

Ármann greinir ýmis dæmi um samræmisskýringu og flokkar þau í undir-
flokka. Hann segir skólabókardæmið um nauðsyn þess að skýra lög í sam-
ræmi við eigin ákvæði vera almenn hegningarlög. Þau séu beinlínis þannig 
uppbyggð að í almenna hlutanum í fyrstu 9 köflunum séu atriði sem yfirleitt 
reyni á þegar beita skal hverju einstöku ákvæði refsilaga í hinum sérstaka 
hluta laganna. Annað þekkt dæmi sé túlkun stjórnarskrárinnar. Í 15. gr. segi 
t.d. að forseti Íslands skipi ráðherra og veiti þeim lausn. Væri greinin skýrð 
sem einangrað ákvæði væri forseta kostur að skipa ráðherra og veita þeim 
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lausn að vild. En ákvæðið verði að skýra með hliðsjón af 1. gr. stjórnar-
skrárinnar og þeim venjum sem myndast hafi um þingræðið. Samkvæmt því 
séu forseta settar miklar hömlur um meðferð þessa valds. Svipað sé að segja 
um önnur ákvæði stjórnarskrárinnar um völd forseta Íslands. 

Ármann reifar allmarga dóma Hæstaréttar, þar sem reynt hefur á laga-
samræmi. Tjarnarbíódómurinn, Hrd. 1954:199. Þar segir að það sé andstætt 
lagarökum og lagasamræmi að eftirgefinn skemmtanaskattur sé gerður að 
gjaldstofni. Þótti ekki fullvíst, þrátt fyrir orðalag laganna, að þeir sem settu 
þau hefðu viljað stofna til slíkrar skattlagningar. 

Leirvogstungudómurinn, Hrd. 1980:920. Þar reyndi á hvernig ætti að meta 
hækkun á verði lands í sveitinni við ákvörðun bóta til eignarnámsþola. 
Spurningin var hvort draga ætti þá upphæð frá eignarnámsbótum sem verð á 
öðru landi eignarnámsþola hækkaði vegna eignarnámsins og lagningu 
vegarins eða hvort einungis ætti að draga frá eignarnámsbótum það sem 
landareign eignarnámsþola hækkaði meira en aðrar eignir í sveitinni vegna 
lagningar vegarins. Með öðrum orðum, hvort draga ætti almennan eða 
sérstakan hagnað frá eignarnámsbótunum. Ákvæði 61. gr. vegalaga var skýrt 
með hliðsjón af meginreglu 10. gr. laga um framkvæmd eignarnáms og 
almennum jafnræðisreglum svo að til frádráttar eignarnámsbótum kom 
aðeins það sem sá hluti fasteignarinnar sem ekki var eignarnuminn hafði 
stigið í verði fram yfir aðrar eignir í sveitinni. Einungis sérstakur hagnaður en 
ekki hinn almenni hagnaður var dreginn frá. 

Ármann vísar í sératkvæðið í steinkastsdóminum, Hrd. 1964:138, þar sem 
þetta lögskýringarsjónarmið sé vel orðað, en þar segir: „Lögskýra skal ákvæði 
laga þannig að samræmi fáist og gersamlega eðlislík tilvik lúti, eftir því sem 
kostur er, sömu lagareglu.“ 

Davíð Þór Björgvinsson flutti fyrirlestra um lögskýringar í almennri 
lögfræði við lagadeild Háskóla Íslands. Hann gaf út ritið Lögskýringar, byggt á 
þessum fyrirlestrum. Þar er í upphafi fjallað um grunnforsendur við lög-
skýringar. Þar er meðal annars nefnd sú forsenda að ganga verði út frá því að 
unnt sé að samræma lagaákvæði sem á yfirborðinu sýnast andstæð. Af þessu 
leiði að lagasamræmi eða samræmisályktanir verði mikilvæg sjónarmið við 
lögskýringu. Það sé í raun mjög áberandi sjónarmið við lögskýringu, að 
ákvæði sé skýrt þannig að það samræmist öðrum skráðum eða óskráðum 
réttarreglum. Hér megi greina ýmis tilbrigði. Hann vísar, eins og Ármann, í 
sératkvæðið í steinkastsdóminum, þar sem komist sé vel að orði um þetta 
lögskýringarsjónarmið. 

Davíð Þór greinir á milli samræmisályktana annars vegar, þar sem þess er 
gætt að samræmi sé á milli lagabálka, og samræmis innan sama lagabálks hins vegar. 
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Þar byggir hann á riti Ármanns, eins og eðlilegt er. Hann greinir svo í 
sérflokka skýringar í samræmi við meginreglur laga, við eðli máls, við réttar-
venju og við ákvæði þjóðréttarsamninga, og rekur vel valda dóma þar sem 
þessi sjónarmið koma fram. 

III. Nýlegur dómur, þar sem reyndi á samræmisályktanir, 
Hrd. 14. apríl 2005 í máli nr. 474/2004, Bláskógabyggð 

Hjón með þrjú ung börn sín vildu flytjast burt úr Reykjavík í sveitarfélagið 
Bláskógabyggð. Þau fengu leyfi til byggingar sumarhúss á svæði sem sveitar-
félagið hafði skipulagt sem frístundabyggð, reistu húsið og fluttust þangað og 
bjuggu þar. Þau fóru fram á að þar yrði lögheimili þeirra skráð, en því var 
hafnað. Þau höfðuðu mál gegn sveitarfélaginu og íslenska ríkinu, en þjóðskrá 
Hagstofu Íslands sér um skráningu lögheimila. Héraðsdómur féllst á kröfu 
þeirra á þeim forsendum að þau hefðu fasta búsetu í sumarhúsinu og ekkert í 
lögum um lögheimili fyrirmunaði þeim að fá það skráð sem lögheimili þeirra. 

Í 1. mgr. 1. gr. laga nr. 21/1990 segir að lögheimili manns sé sá staður þar 
sem hann hefur fasta búsetu. Í 2. mgr. er talið upp hvað sé að hafa fasta 
búsetu og í 3. mgr. segir að dvöl í gistihúsi, fangelsi, vinnuhæli, sjúkrahúsi, 
athvarfi, heimavistarskóla, verbúð, vinnubúðum eða öðru húsnæði sem jafna 
megi til þessa, sé ekki ígildi fastrar búsetu. Þar er ekki minnst á sumarhús og 
á það reyndi í málinu. 

Sveitarfélagið og íslenska ríkið áfrýjuðu dómnum til Hæstaréttar og reistu 
mál sitt einkum á því að líta þyrfti til heildarlöggjafar um sveitarstjórnar-
málefni og skipulag. Föst búseta væri það grundvallarhugtak sem lögheimili 
eigi að fara eftir. Sveitarfélög ráði sjálf málefnum sínum eftir því sem lög 
ákvæðu, samkvæmt 78. gr. stjórnarskrárinnar og það geri þau meðal annars 
með skipulagslögum, lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir og lögum 
um grunnskóla. Ákvæði skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 mæli fyrir 
um aðgreiningu byggða eftir notkun landsvæða. Þannig gefist sveitarfélögum 
færi á að skilgreina landsvæði eftir notkun og aðgreina um leið þá þjónustu 
sem við eigi í hverju tilviki og skipuleggja hana á sem hagkvæmastan hátt. 
Sveitarfélögum væri ógjörningur að veita þjónustu án sérstaks skipulags sam-
kvæmt lögum, og allir íbúar verði að virða gildandi skipulag, búa á skil-
greindu íbúðasvæði, hafa atvinnustarfsemi á atvinnusvæði o.s.frv. Lóðin, sem 
sumarhús stefndu væri reist á, sé á landsvæði sem skipulagt hafi verið sem 
frístundabyggð. Samkvæmt skipulagsreglugerð séu það svæði ætluð fyrir 
frístundahús, það er byggð sem ekki sé ætluð til heilsársbúsetu, og til þeirra 
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teljist einnig svæði fyrir fjallaskála, gangnamannaskála og neyðarskýli. 
Samkvæmt skilgreiningu laganna teldist hús stefndu því frístundahús, sem 
ekki væri ætlað til heilsársbúsetu heldur aðeins tímabundinnar dvalar. 
Byggingarleyfi sveitarfélagsins heimilaði ekki að húsið væri notað á annan 
hátt en þennan, nema nýtt leyfi kæmi til, en það hafði ekki verið veitt. 

Á þessum forsendum héldu áfrýjendur því fram að gæta ætti laga-
samræmis og túlka bæri lög um lögheimili með hliðsjón af sveitarstjórnar- og 
skipulagslögum, enda vörðuðu þau hvar menn gætu haft fasta búsetu og 
hvaða hús væru til þess fallin og hver ekki. Á það var ekki fallist af meirihluta 
dómsins. Segir í forsendum dómsins að áfrýjendur hafi ekki vísað til hald-
bærra heimilda, hvorki í skipulags- og byggingarlögum nr. 73/1997 né öðrum 
lögum, sem sett geti skorður við því að stefndu eigi heimili í sumarhúsi á 
svæði sem ætlað sé fyrir frístundabyggð eða fela í sér að búsetu megi ekki 
taka upp í húsi nema það fullnægi nánar tilgreindum kröfum um frágang eða 
búnað. Gætu áfrýjendur af þessum sökum ekki að lögum staðið því í vegi að 
stefndu haldi heimili á þeim stað sem greini í dómkröfu þeirra. Þar hafi þau 
verið búsett í rúmt ár og ekki sé vefengt að þau hafi dvalist þar að meira eða 
minna leyti og börnin sótt skóla í sveitarfélaginu. Verði því að telja að 
stefndu eigi þarna fasta búsetu í skilningi laga um lögheimili. Af lögskýringar-
gögnum sé ljóst að ætlast hafi verið til að ákvæðum laganna yrði beitt á þann 
veg að lögheimili manns og raunverulegur dvalarstaður færu að meginreglu 
saman. Engin efni væru til að fallast á með áfrýjendum að dvöl stefndu í 
húsinu væri af þeim toga sem ákvæði 3. mgr. 1. gr. laganna tæki til. Var 
héraðsdómur því staðfestur. 

Einn dómenda skilaði sératkvæði og vildi fallast á sjónarmið áfrýjenda um 
lagasamræmi. Taldi hann því rétt að skýra lög um lögheimili með hliðsjón af 
öðrum lögum er varða stjórnsýslu og kveða á um valdheimildir sveitarfélaga 
og skyldur þeirra gagnvart borgurunum. Ekki væru löglíkur fyrir því að menn 
gætu haft fasta búsetu í skilningi laga um lögheimili í húsi og á svæði sem 
samkvæmt gildandi skipulagi væri ekki ætlað til heilsársbúsetu. Fallist var og á 
að sveitarfélagið gæti samkvæmt skipulagslögum haft lögmæta hagsmuni af 
því að synja stefndu um að skrá lögheimili þeirra í sumarhúsi, enda sam-
rýmdist föst búseta þar ekki hagsmunum sveitarfélagsins með tilliti til skyldu 
þess til þjónustu á svæðinu. Því var fallist á með áfrýjendum að þar sem 
landsvæðið hafi verið skipulagt sem frístundabyggð og hús stefndu reist sem 
frístundahús, sem aðeins væri ætlað til tímabundinnar dvalar, yrði húsnæðinu 
að þessu leyti jafnað til þess húsnæðis, sem talið væri upp í 3. mgr. 1. gr. 
lögheimilislaga. Gætu stefndu ekki með dvöl í því uppfyllt skilyrði 1. gr. 
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laganna um fasta búsetu og því ekki átt kröfu til þess að fá þar skráð lög-
heimili. 

Þegar rökstuðningur meirihluta og sératkvæðis er borinn saman er ljóst að 
meirihlutinn leggur áherslu á að upptalning sú sem gerð er í 3. mgr. 1. gr. 
lögheimilislaga, „dvöl í gistihúsi, fangelsi, vinnuhæli ...“ o.s.frv. nái ekki til 
sumarhúsa og að ekki séu rök til að bæta sumarhúsi við þá upptalningu með 
rýmkandi lögskýringu. Sératkvæðið telur aftur á móti að rökin fyrir slíkri 
viðbót við upptalninguna í 3. mgr. 1. gr. séu í samræmisskýringunni og að líta 
verði á heildarmynd málefna sveitarfélaga. Þarna er því á ferðinni hinn 
gamalkunni ágreiningur um bókstaf laganna annars vegar og anda laganna 
hins vegar. Efalaust er þarna einnig álitamálið um það hvort eigi að vega 
þyngra á vogarskálunum, réttur einstaklingsins til að ráða sjálfur sínum fasta 
bústað eða skyldur stjórnenda samfélagsins til að ráða málefnum borgaranna 
í heild. 



 

Pólitískt umboð og ábyrgð ráðherra á 
Íslandi 

Gunnar Helgi Kristinsson 

 

Hin pólitíska ábyrgð ráðherra er oftast aðgreind frá þeirri lagalegu á þeim 
grundvelli að hún sé huglægari, þ.e. háðari frjálsu mati þeirra sem um hana 
fjalla. Bæði lagalega og pólitíska ábyrgðin eiga það þó sammerkt að þeir aðilar 
sem í íslenskri stjórnskipun eiga að fjalla um ábyrgð ráðherra – sem eru 
þingið og Landsdómur – hafa ekki verið sérlega afgerandi á þessu sviði. 
Landsdómur hefur aldrei komið saman og þingið hefur aldrei lýst vantrausti 
á einstaka ráðherra frá því innlendar ríkisstjórnir komu til sögunnar árið 
1917. 

Í þessari grein verður hugað að eðlisþáttum hinnar pólitísku ábyrgðar 
ráðherra með það í huga að skýra eðli hennar og takmarkanir. Íslenskir 
stjórnmálafræðingar hafa lítt fjallað um hina pólitísku ábyrgð ráðherra og 
lögfræðingar hafa, sem skiljanlegt er, einbeitt sér meira að hinni lagalegu 
ábyrgð. Það eru engu að síður einkum skrif lögfræðinga um efnið sem 
gagnast stjórnmálafræðingum sem hyggjast reyna að draga upp skýra mynd af 
hinni pólitísku ábyrgð ráðherra á Íslandi. 

Sjónum verður beint að tveimur spurningum sérstaklega: Annars vegar 
hver sé hinn pólitíski umbjóðandi ráðherra á Íslandi – sem um leið er 
spurning um hvaða aðilar það séu sem eigi að framfylgja ráðherraábyrgðinni í 
íslenska lýðræðiskerfinu. Að vera pólitískur umbjóðandi ráðherra felur í sér 
að viðkomandi þarf að hafa á sínu valdi eðlileg tæki til stjórnunar og eftirlits 
til að tryggja að ráðherrann fari í raun að vilja umbjóðandans í störfum 
sínum.  

Hin spurningin varðar hvort það umboðsfyrirkomulag sem einkennir 
íslenska stjórnskipun tryggi í raun og veru eðlilegt lýðræðislegt taumhald með 
ráðherra. Þá er átt við að umboð ráðherrans megi rekja á einn eða annan hátt 
til meirihluta kjósenda. 
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I. Ráðherrar og þingið 

Þótt þingræðisreglan sé ekki beinlínis lögfest í íslensku stjórnarskránni er 
óumdeilt að þingræði sé einn af hornsteinum íslenskrar stjórnskipunar. 
Ábyrgð ráðherra gagnvart þinginu er „engum lagareglum háð“ eins og Ólafur 
Jóhannesson orðar það og á þá við að ákvörðun um að greiða vantraust-
tillögu atkvæði er háð frjálsu mati þingmanna.1 Í þingskaparlögum er gert ráð 
fyrir að vantraustsumræður geti farið fram í þinginu og kveðið á um megin-
form þeirra. Samkvæmt þeim nægir ein umræða um vantraust – ólíkt því sem 
gerist um aðrar þingsályktanir þar sem þær eru tvær - og henni skal útvarpað 
ef níu þingmenn krefjast þess. Að öðru leyti virðist að með vantrauststillögu 
skuli farið eins og aðrar þingsályktunartillögur. Það þýðir meðal annars 
samkvæmt 65. gr. þingskaparlaga að meira en helmingur þingmanna þarf að 
vera á fundi og taka þátt í atkvæðagreiðslu og til að hljóta samþykki þarf 
tillaga meirihluta atkvæða á fundi.2 

Venja er að líta svo á að þingmenn geti lýst vantrausti á forsætisráðherra 
og þar með ríkisstjórn í heild eða einstaka ráðherra.3 Það gerðist síðast árið 
1950 að ríkisstjórn í heild var felld með vantrauststillögu (minnihlutastjórn 
Ólafs Thors) en þar áður hafði vantraust verið samþykkt árið 1911 og 1909 
þegar ráðherrann var bara einn. Vantraust gegn einstökum ráðherrum hefur 
hins vegar aldrei náð fram að ganga eftir að þeir urðu fleiri en einn árið 1917.  

Líkurnar á því að þingið víki frá einstökum ráðherrum með ályktun um 
vantraust verða að teljast litlar. Tvenns konar aðstæður gætu orðið til þess að 
ráðherra í meirihlutastjórn fengi á sig vantraust. Annars vegar að þingmenn 
úr samstarfsflokkum ráðherans ákveði að styðja slíka tillögu og hins vegar að 
hans eigin flokksmenn geri það. Fyrrnefnda leiðin er ólíkleg af þeirri ástæðu 
að stjórnarflokkur sem missti ráðherra með þeim hætti að þingmenn sam-
starfsflokksins styddu vantrauststillögu myndi þar með telja stjórnar-
samstarfinu lokið. Ef umtalsverður pólitískur ágreiningur væri í ríkisstjórn 
um stefnu eða starfshætti ráðherra er líklegt að stjórnarsamstarfi yrði slitið 
áður en til þess kæmi að ráðherrann fengi á sig vanraust. Ef samstarfs-
flokkurinn ákvæði að styðja vantrauststillögu án þess að hafa fyrst gert upp 

                                                 
1 Ólafur Jóhannesson: Stjórnarfarsréttur. 2. útg., Páll Sigurðsson annaðist útgáfuna, Reykjavík 

1974, bls. 162 
2 Lög um þingsköp Alþingis, 1991 nr. 55, 31. maí með áorðnum breytingum. 
3 Sbr. Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur. 2. útg., Háskólaútgáfan, Reykjavík 1999, bls. 

153. 
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deiluefni innan stjórnarinnar myndi verða litið á það sem trúnaðarbrest og 
slíkt gæti torveldað stjórnarmyndanir og stjórnarsamstarf viðkomandi flokka 
um langan tíma. 

Hins vegar má einnig hugsa sér að stjórnarflokkur vildi sjálfur losna við 
ráðherra úr eigin röðum, til dæmis vegna hneykslismála sem hann hefði lent 
í. Flokkur í þeirri aðstöðu myndi að öllum líkindum knýja fram afsögn 
ráðherra án þess að til formlegs vantrausts í þinginu kæmi. Með því móti 
myndi hann draga úr hugsanlegum skaða eða álitshnekki sem afsögn ráðherra 
tengdist. Ef ráðherra tregðaðist við að segja af sér gæti flokkurinn beitt hann 
hótun um vantraust í þinginu, en ólíklegt er að ráðherra sæi sér hag í að láta 
koma til slíks. 

Hin þinglega ábyrgð í formi vantrausts er fyrst og fremst tæki sem flokkur 
ráðherra í meirihlutastjórn getur beitt til að knýja fram afsögn hans ef hann 
skyldi þrjóskast við að segja af sér eftir að flokkurinn hefði ákveðið að láta 
hann fara.4 Þingið hefur hinn formlega rétt til að setja af einstaka ráðherra en 
í raun og veru engar aðstæður til þess að gera það nema með tilstyrk eigin 
flokks ráðherra. Þetta er afleiðing þess að þingið skiptist í stjórnmálaflokka 
sem í meginatriðum lúta flokksaga og greiða atkvæði í samræmi við flokks-
línur.5 

Þetta merkir auðvitað alls ekki að Alþingi sé gagnslaust til aðhalds með 
ráðherrum. Stjórnarandstöðuþingmenn hafa aðgang að ýmsum úrræðum til 
að upplýsa mál og vekja á þeim athygli, þar á meðal fyrirspurnir, skýrslu-
beiðnir og utandagskrárumræður. Hins vegar er aðhald þingsins ekki eins 
sterkt hér á landi eins og þar sem minnihlutastjórnir sitja (t.d. í Skandinavíu) 
og forsendur þingsins sjálfs til að rannsaka mál til hlítar verða að teljast 
veikar. Að vísu starfa Ríkisendurskoðun og Umboðsmaður formlega á 
vegum þingsins, en hlutverk þessara embætta er hins vegar ekki að gegna 
almennu rannsóknarhlutverki gagnvart stjórnsýslunni heldur að fylgjast með 
framkvæmd fjárlaga og tryggja rétt borgaranna gagnvart stjórnsýslunni í 
samræmi við lög. Lítil eða engin hefð hefur á Íslandi myndast fyrir því að fela 
óháðum rannsóknaraðilum rannsóknir mála sem snerta embættisfærslu 
ráðherra og ríkisstjórna.  

                                                 
4  Þar sem minnihlutastjórnir ríkja, t.d. í Danmörku, þarf þessu hins vegar ekki að vera svona 

varið. Sjá J.P. Christensen: Ministeransvar. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Århus 
1997, bls. 256-7. 

5  Sérstaklega gildir þetta um stjórnarflokka sem sýna nær fullkomna samloðun í atkvæða-
greiðslum. Sjá T.K. Jensen: „Party Cohesion“. Beyond Westminister and Congress. The 
Nordic Experience. Ohio State University Press, Columbus 2000.  
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En ef þingið gegnir ekki nema takmörkuðu hlutverki við taumhald á 
ráðherrum, hvers hlutverk er það þá? Í því efni er rétt að skoða tvo mögu-
leika: forsætisráðherrann annars vegar og flokk ráðherrans hins vegar. 

II. Forsætisráðherra og aðrir ráðherrar 

Samkvæmt 15. gr. stjórnarskrárinnar ákveður forseti hversu margir ráðherrar 
skuli vera, velur þá, skiptir með þeim verkum og veitir þeim lausn. Þegar 
þetta ákvæði er túlkað með hliðsjón af 13. gr. stjórnarskrárinnar um að 
forseti láti ráðherra framkvæma vald sitt er venjan að líta svo á að það sé í 
raun forsætisráðherrann sem gegni þessu hlutverki. Forsætisráðherrann getur, 
með öðrum orðum, formlega bæði ráðið vali annarra ráðherra og vikið 
hverjum hinna ráðherranna sem er úr ríkisstjórn.6 Hann er í þeim skilningi 
umbjóðandi þeirra. 

Ef ekki væri til staðar sú venja að líta svo á að þingið hefði rétt til að lýsa 
vantrausti á einstaka ráðherra mætti hugsanlega túlka lagaákvæðið svo að sá 
réttur væri ekki til staðar. Þannig mætti líta svo á að forsætisráðherra væri 
ekki bara umbjóðandi ráðherra heldur hefði hann einn vald til að víkja 
ráðherrum og þingið gæti ekki gert það nema í gegnum forsætisráðherrann. 
Þingið, samkvæmt þessari útlistun, væri umbjóðandi forsætisráðherrans en 
hann síðan umbjóðandi einstakra ráðherra. Það er ekkert í þingræðisreglunni 
sjálfri sem fyrirbyggir slíka túlkun. Á það má benda í þessu samhengi að 
réttur forsetans/forsætisráðherrans til að víkja einstökum ráðherrum er 
tekinn fram í stjórnarskrá en réttur þingsins hvergi. Hins vegar hefur viss 
venja myndast í þessu efni þótt hún sé að vísu ekki sterk, vegna þess að 
vantrauststillögur gegn einstökum ráðherrum eru fátíðar. Tillaga kom fram 
um vantraust gegn hverjum og einum ráðherra ríkisstjórnarinnar árið 1994 en 
henni var vísað frá. 7 Á fimmta áratugnum kom fram vantrauststillaga gegn 

                                                 
6  Sbr. Eiríkur Tómasson: „Hugleiðingar um réttarstöðu ráðherra“. Úlfljótur, XLVIII. árg., 

2. tbl. 1994, bls. 173. 
7  Tillögu um vantraust á alla ráðherra ríkisstjórnarinnar, sem fram kom á þinginu 1994, var 

vísað frá vegna þess að hún stríddi gegn þingvenju. Í umræðum sagði forsætisráðherra, 
Davíð Oddsons, meðal annars: „Hér á landi eru tveir kostir fyrir hendi telji menn sig 
knúna til að flytja vantrauststillögu á þinginu. Annars vegar að flytja vantraust á ríkis-
stjórnina í heild ellegar vantraust á einstaka ráðherra. Með vantrausti á ríkisstjórnina í heild 
er leitast við að ganga úr skugga um hvort viðkomandi ríkisstjórn hafi starfhæfan meiri- 
hluta að baki sér og um leið að koma til skila pólitískum sjónarmiðum stjórnarand-
stöðunnar. Mjög varlega og sparlega er farið í flutning á vantrauststillögum á þinginu eins 
og kunnugt er. 
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Bjarna Benediktssyni, sem borin var fram af Þjóðvarnamönnum, og önnur 
gegn Eysteini Jónssyni á fjórða áratugnum. Áður höfðu verið fluttar 
vantrauststillögur gegn Jónasi Jónssyni frá Hriflu, Magnúsi Guðmundssyni, 
Sigurði Jónssyni og Sigurði Eggerz. 

Hinn pólitíski veruleiki er auðvitað sá að fokkarnir myndu væntanlega 
aldrei sætta sig við að forsætisráðherra einn færi með valdið til að víkja 
ráðherrum. Ef um eins flokks stjórnir væri að ræða mætti að vísu hugsa sér 
að forsætisráðherra gæti farið með þetta vald. En þar sem samsteypustjórnir 
eru ríkjandi er málið miklu flóknara. Varla er hægt að gera ráð fyrir því að 
stjórnmálaflokkur geti samþykkt að forsætisráðherra úr öðrum flokki velji 
ráðherra hans og reki. Í þeim tilvikum í seinni tíð þar sem einstakir ráðherrar 
hafa orðið að víkja – Albert Guðmundsson 1987 og Guðmundur Árni 
Stefánsson 1994 – var það alveg ljóst að ákvörðun um brottvikningu þeirra 
var flokksins eða eftir atvikum þeirra sjálfra, en ekki forsætisráðherrans eða 
ríkisstjórnarinnar í heild.  

Þetta þýðir raunverulega að það er ekki forsætisráðherrann sem er 
umbjóðandi einstakra ráðherra heldur sá stjórnmálaflokkur sem þeir tilheyra. 

                                                                                                               
      Tillaga um vantraust á einstaka ráðherra er allt annað mál og sýnu alvarlegra. 

Samkvæmt ótvíræðri þingvenju, bæði hér á landi og annars staðar þar sem menn byggja á 
sams konar stjórnskipun og hér er gert, er slíkt vantraust ekki flutt nema flm. telji að 
viðkomandi ráðherra hafi gerst sekur um stórkostlega og óverjandi framgöngu, 
annaðhvort viljandi eða af gáleysi í embættisfærslu sinni. Svo miklir annmarkar séu á 
tiltekinni embættisfærslu hans að hann teljist af þeim sökum óhæfur til að gegna 
ráðherrastarfi. Vantrauststillaga á einstakan ráðherra verður því aldrei flutt af pólitískri 
léttúð eða leikaraskap einum eins og virðist mega lesa úr skýringum flm. sjálfra á þeim 
tillöguflutningi sem þeir standa fyrir hér. 

      Í vantrauststillögu á einstakan ráðherra felst þungur persónulegur áfellisdómur um 
viðkomandi ráðherra og er því um að ræða slíkt alvörumál að fátítt er að stjórnarandstaða 
standi fyrir slíku. Þannig hefur vantrauststillaga á einstakan ráðherra aldrei verið flutt í 
Danmörku sem býr við sömu þinghefðir og við búum við og aðeins einu sinni hér á landi 
á lýðveldistímanum. Þá var flutt vantrauststillaga á ráðherra en þó eingöngu á starfssviði 
ráðherrans sem hinar umdeildu embættisathafnir féllu undir.“ Sjá vef Alþingis (skoðað 18. 
ág. 2005) http://www.althingi.is/altext/118/10/r24204944.sgml 

      Við þetta er því að bæta að helsta skýringin á því að ekki koma fram vantrauststillögur í 
danska þinginu á einstaka ráðherra er að þeir hafa jafnan sagt af sér áður en til þess kemur 
vegna þrýstings í stjórninni sjálfri. “[D]en principielle mulighed for” segir Jens Peter 
Christiansen “at Folketingets mistillid kan ramme den enkelte minister, netop vil være 
baggrunden for, at han må vige stillingen, når han ikke længere støttes af sine egne.” 
Christiansen (1997) bls. 526. 
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III. Flokkurinn og ráðherrann 

Þeir sem velja ráðherra og taka ákvarðanir um að þeir víki ef til slíks kemur 
eru stjórnmálaflokkarnir, eða nánar tiltekið þingflokkar þeirra. Ákvarðanir 
um ráðherradóm geta verið ofurlítið mismunandi frá einum flokki til annars 
en í seinni tíð eru það fyrst og fremst formenn flokkanna og þingflokkar sem 
ráða niðurstöðunni.8 Þetta þýðir að ráðhera sem vill halda embætti sínu þarf 
fyrst og fremst að huga að því að halda formanni sínum og flokkssystkinum í 
þingflokknum ánægðum. Takist það nýtur ráðherrann þokkalegs starfs-
öryggis svo lengi sem flokkurinn er í ríkisstjórn. Takist það ekki eru líkur á að 
ráðherrann verði látinn víkja við fyrsta tækifæri. Ráðherrar geta með öðrum 
orðum verið óvinsælir meðal samstarfsflokka í ríkisstjórn, meðal meirihluta 
þingmanna og almennings en samt haldið stöðu sinni svo lengi sem þeirra 
eigin formaður og þingflokkur er tilbúinn til að styðja við þá.9 

Þetta vekur vissar spurningar um hið lýðræðislega taumhald með ráð-
herranum. Flokkar í ríkisstjórn á Íslandi hafa hver um sig breytilegt hlutfall 
atkvæða á bakvið sig. Atkvæðahlutfall ríkisstjórnarflokka á lýðveldistímanum 
hefur verið á bilinu 8.9 – 42.5%, en enginn flokkur hefur fengið meirihluta 
atkvæða eða virkan meirihluta í þinginu frá því á þriðja áratugnum.10 Þingsæti 
stjórnarflokka hafa (við stjórnarmyndun) verið á bilinu 5 til 26 en í ríkisstjórn 
Gunnars Thoroddsens 1980-1983 voru að vísu nokkrir ráðherrar sem 
störfuðu í andstöðu við þann flokk sem þeir höfðu verið kosnir fyrir.11 

Ráðherrar starfa á vegum stjórnmálaflokka sem eru mjög mismunandi að 
stærð og endurspegla þannig mjög mismunandi stóran hluta kjósenda og 
þingheims. Vegna þess að engir stjórnmálaflokkar hafa hlotið hreinan meiri-
hluta atkvæða eða þingsæta á Íslandi á síðari tímum er það jafnframt ljóst að 
                                                 
8  Sbr. Gunnar Helgi Kristinsson: „Paths to Ministerial Power and Democratic Accounta-

bility in Iceland , 1904-2005“. Erindi flutt í Granada 2005. 
9  Reyndar bendir flest til að eftirlit flokkanna með ráðerrum sínum á Íslandi sé ekki sérlega 

ítarlegt eða kerfisbundið. 
10  Stjórn Íhaldsflokksins á þriðja áratgunum hafði um tíma meirihluta þingmanna á bak við 

sig. Borgaraflokkurinn fékk í kosningunum 1923 21 þingsæti af þeim 36 sem kosið var til 
(en þingmenn voru þá 42, þar af 6 landskjörnir). Framsóknarflokkurinn fékk reyndar 21 
þingmann kjörinn árið 1931 af 36, en vegna deildskiptingar þingsins (þar sem landskjörnir 
sátu í efri deild) nægði það ekki til virks meirihluta. Hlutfall Framsóknarflokksins af 
atkvæðum 1931 var 35.9% 

11  Minnsti ríkisstjórnarflokkurinn var Samtök frjálslyndra og vinstri manna, og reyndar 
fækkaði þingsætum þeirra enn frekar undir lok vinstri stjórnarinnar 1974 vegna klofnings í 
flokknum. 
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ráðherrar starfa í umboði flokka sem njóta minnihlutastuðnings – alveg niður 
fyrir 10% - í þinginu og meðal þjóðarinnar.  

Ef litið er svo á að ráðherra starfi einvörðungu í umboði síns eigin flokks 
skapar það vissan vanda frá sjónarhóli lýðræðisins. Ráðherrann gæti þar með 
framfylgt stefnu í sínum málaflokki sem endurspeglaði hrein minnihluta-
sjónarmið. Það þarf þess vegna að gera ráð fyrir því að annað hvort meiri-
hluti þingsins eða aðrir stjórnarflokkar axli ábyrgð á ráðherranum til jafns við 
hans eigin flokk. 

Þetta horfir dálítið mismunandi við eftir því hvort um minnihlutastjórnir 
eða meirihlutastjórnir er að ræða. Í sumum nágrannalanda okkar eru minni-
hlutastjórnir að jafnaði við völd. Að baki þeim stendur minnihluti þingsins 
og ráðherrar koma iðulega úr smáflokkum af ýmsu tagi. Þar sem minnihluta-
stjórnir eru ríkjandi eflast völd þingsins að öðru jöfnu mjög verulega og 
ráðherrar geta ekki gengið út frá stuðningi þingmeirihlutans vísum. Þeir njóta 
þannig ekki þeirrar verndar gegn vantrausti sem ráðherrar í meirihluta-
stjórnum njóta. Aðhald þingsins – sem á Íslandi er meira formlegs eðlis en 
raunverulegt hvað vantraust á ráðherra varðar – verður við þessar aðstæður 
að mun beinskeyttari hótun við ráðherra. 

Annað sem hefur áhrif á það hversu alvarlegt vandamál það skapar að 
ráðherrar komi úr minnihluta- eða smáflokkum hefur að gera með sameigin-
lega ábyrgð ríkisstjórnarinnar. Ef allir flokkar meirihlutastjórnar taka í 
sameiningu fulla ábyrgð á gjörðum ráðherra má segja að því skilyrði sé full-
nægt að meirihluti þingsins gangist í ábyrgð fyrir ráðherrann. Umbjóðandi 
ráðherrans er þá ekki bara eigin flokkur ráðherrans heldur stjórnarflokkarnir í 
sameiningu. Sérhver stjórnarþingmaður ber þar með fulla ábyrgð á hverri 
gjörð allra ráðherra úr öllum stjórnarflokkunum svo lengi sem stjórnar-
samstarfi er ekki slitið. Ef samstarfsflokkarnir eru ekki tilbúnir til að axla 
þessa ábyrgð ber þeim að slíta samstarfinu.  

IV. Sameiginleg ábyrgð? 

Spurningin er hversu virk eða raunhæf þessi sameiginlega ábyrgð stjórnar-
flokkanna á ráðherrum sínum sé á Íslandi. Til að hægt sé að tala um að hún 
sé raunverulega til staðar þurfa samstarfsflokkarnir að hafa yfir þeim tækjum 
að ráða sem gera þeim kleift að ákveða hvort þeir vilji skrifa undir stefnu 
ráðherrans og jafnframt að geta sett honum stólinn fyrir dyrnar ef svo ber 
undir.  
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Meginverkefni ráðherra lúta annars vegar að löggjafarstarfinu og hins 
vegar að opinberri stjórnsýslu.12 Á fyrrnefnda sviðinu er það verkefni ráð-
herra að undirbúa stefnumótun löggjafans sem þýðir að þeir undirbúa 
stjórnarfrumvörp og fylgja þeim í gegnum ríkisstjórn og þing. Áhrif ráðherra 
á löggjafarstarfið geta verið umtalsverð einkum hvað það varðar að þeir ráða 
miklu um dagskrá og forgangsröð síns ráðuneytis. Hins vegar eru líka veru-
legar takmarkanir á valdi þeirra í þessu efni. Ráðherra getur ekki einfaldlega 
látið semja frumvarp í sínu ráðuneyti og lagt það síðan fram sem stjórnar-
frumvarp. Til þess þarf hann samþykki ríkisstjórnarinnar og þingflokka 
hennar.13 Þannig má líta svo á að hvað löggjafarverkefnið varðar sé því 
skilyrði fullnægt að ríkisstjórnin standi raunverulega í sameiningu á bak við 
sérhvert mál sem ráðherra ber fram í nafni stjórnarinnar. Hið sama á að 
sjálfsögðu við þegar ríkisstjórnin tekur að sér hlutverk löggjafans til bráða-
birgða við setningu bráðabirgðalaga og samþykkt aukafjárveitinga. 

Hvað stjórnsýsluverkefnið varðar er þetta ekki jafn skýrt. 

V. Stjórnsýsluvald og stjórnsýsluábyrgð 

Stjórnsýsluvaldi ráðherra er almennt miklu minni skorður settar á Íslandi en 
þætti hans í löggjafarverkefninu. Almenna reglan er sú að ráðherra fer einn 
með yfirstjórn þeirrar stjórnsýslu sem undir ráðuneyti hans heyrir. Það þýðir 
að þótt hann verði auðvitað að halda sig innan ramma laganna getur form-
lega séð enginn annar sagt honum fyrir verkum. Þingmeirihlutinn og 
forsætisráðherra geta að vísu rekið ráðherrann en meðan hann nýtur 
stuðnings síns flokks verður slíkt ekki gert nema með því að slíta um leið 
stjórnarsamstarfi.  

Vissar undantekningar má að vísu finna frá því að ráðherra sé einráður á 
sínu sviði.  

 
1)   Lagalegar takmarkanir á ráðherravaldi 
Í stjórnarskrá er gengið út frá því að ráðherrar fari með framkvæmdarvaldið 
og beri ábyrgð á stjórnarframkvæmdum en í stjórnarskránni sjálfri má að vísu 
finna vissar takmarkanir á þessu valdi. Þannig getur utanríkisráðherra ekki 

                                                 
12  Eiríkur Tómasson (1994) bls. 172. 
13  Gunnar Helgi Kristinsson: „Þáttur stjórnarráðsins í laga- og reglusetningu“. Stjórnarráð 

Íslands 1964-2004. Skipulag og starfshættir, Reykjavík 2004, Ásmundur Helgason: „Stjórn-
skipuleg staða stjórnarráðsins“. Stjórnarráð Íslands 1964-2004. Skipulag og starfshættir, 
Reykjavík 2004. 
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gert samninga við önnur ríki, samkvæmt 21. gr., sem fela í sér afsal eða 
kvaðir á landi eða landhelgi eða horfa til breytinga á stjórnarhögum ríkisins, 
nema með samþykki Alþingis. Almenni löggjafinn hefur líka í reynd tekið sér 
það vald að kveða á um ýmsa þætti sem varða innra skipulag og starfshætti 
framkvæmdarvaldsins. Lengst er gengið í því efni með lögum um stjórnarráð 
Íslands frá 1969 sem deila má um hvort standist 15. gr. stjórnarskrárinnar 
sem kveður á um að forseti – eða í reynd forsætisráðherra – ákveði tölu 
ráðherra og skipti með þeim störfum.14 Almennt er löggjafarvaldið á Íslandi 
fremur íhlutunarsamt um málefni framkvæmdarvaldsins hvað þetta varðar. Í 
skýrslu um starfsskilyrði stjórnvalda, sem forsætisráðuneytið gaf út árið 1999 
er bent á að .... 

 
... þegar löggjafinn sviptir ráðherra stjórnunar- og eftirlitsheimildum yfir 
tiltekinni stofnun afléttir hann um leið ráðherraábyrgð af hlutaðeigandi 
ráðherra, svo og þinglegri ábyrgð að því er snertir meðferð þessara heimilda. 
Lagastaðan verður þá sú að enginn ber þessa ábyrgð gagnvart Alþingi. Þegar 
Alþingi mælir fyrir um sjálfstæða stöðu stofnunar kippir það því um leið 
nánast öllum grundvelli undan því eftirliti sem þingið hefur sjálft með 
stjórnvöldum ... Að þessu athuguðu og ekki síst með vísan til þess að stjórn-
sýsluleg staða sjálfstæðra stjórnvalda er undantekning frá þeirri meginreglu 
sem 14. gr. stjórnarskrárinnar er byggð á ætti almennt ekki að koma á fót 
slíkum stofnunum nema í þeim undantekningartilvikum þar sem kostir slíkrar 
skipunar þykja augljóslega vega upp framangreinda kosti.15 
 
Stefnan hefur verið sú, eftir því sem best verður séð, að fækka tilvikum af 

þessu tagi undanfarin ár. Sú stefna hefur þann ótvíræða kost að ábyrgð ráð-
herra á sínu málasviði verður við það skýrari. Hins vegar er ekki víst að það 
sé heppileg þróun nema jafnframt sé tryggt að hið lýðræðislega aðhald með 
ráðherranum sjálfum virki með eðlilegum hætti.  

 
2)   Mál sem snerta fleiri en eitt ráðuneyti eða stjórnkerfið í heild 
Þegar mál snerta fleiri en eitt ráðuneyti þurfa ráðherrar þeirra að koma að 
afgreiðslu máls. Að vísu getur forsætisráðherra skorið úr um það á hvers 
forræði mál er ef einungis er um það að ræða að vafi leiki á því til hvaða 
ráðuneytis mál fellur.16 En þar sem raunverulega er um það að ræða að fleiri 
en einn ráðherra þurfi að koma að máli – eða jafnvel ríkisstjórnin í heild - 
                                                 
14  Eiríkur Tómasson (1994) bls. 175. 
15  Starfsskilyrði stjórnvalda. Skýrsla nefndar um starfsskilyrði stjórnvalda, eftirlit með starfsemi 

þeirra og viðurlög við réttarbrotum í stjórnsýslu. Forsætisráðuneytið, Reykjavík 1999, bls. 
86. 

16  Sbr. 8. gr. laga um stjórnarráð Íslands, nr. 73, 28. maí 1969. 
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flækist staðan nokkuð. Gunnar G. Schram telur að við slíkar aðstæður sé 
ástæða til að krefjast ráðherrafundar og formlegrar afgreiðslu. Hann bætir þó 
við: 
 

Ef til vill verður þó ákvörðun talin lögleg ef víst er að meirihluti ráðherra 
hefur samþykkt ráðstöfun utan fundar enda þótt hún hafi ekki verið afgreidd 
á ráðherrafundi. Það er þó engan veginn vafalaust og verður eigi að svo 
stöddu fullyrt hvernig úr þeirri spurningur yrði skorið ef á reyndi.17 

 
Í nokkrum mæli hefur þróast sú venja að ráðherranefndir fjalli um einstök 

mál sem talin eru þess eðlis að nauðsynlegt eða heppilegt sé að fleiri ráð-
herrar komi við sögu. Þannig undirbýr til dæmis ráðherranefnd um ríkis-
fjármál helstu tillögur í ríkisstjórn varðandi fjárlagagerð.18 Yfirstjórn einka-
væðingar hefur frá 1996 verið í höndum ríkisstjórnar og ráðherranefndar um 
einkavæðingu á hennar vegum. Sú spurning var nokkuð rædd í apríl og júní 
síðastliðnum hvort forsætisráðherra, einn meðlima ráðherranefndarinnar um 
einkavæðingu, hefði verið vanhæfur til að koma að vissum ávörðunum um 
sölu ríkisfyrirtækis vegna tengsla sinna við kaupendur fyrirtækisins. Hér 
verður ekki lagður dómur á það. Niðurstaða Ríkisendurskoðunar var eftir-
farandi: 

 
Samkvæmt framansögðu var hið formlega vald til sölu bankanna í höndum 
viðskiptaráðherra eins en ekki ráðherranefndarinnar, sem starfar skv. ólög-
festum verklagsreglum um útboð og sölu ríkisfyrirtækja og hefur að mati 
Ríkisendurskoðunar ekki nægilega skýra stjórnsýslulega stöðu. ... Viðskipta-
ráðherra var í forsvari fyrir málið af hálfu stjórnvalda og ritaði undir 
samningana um sölu hluta ríkissjóðs í bönkunum. Hafa verður í huga í þessu 
sambandi að almennt eru ráðherrar hver á sínu sviði í raun æðstu 
embættismenn ríkisins og fara með yfirstjórn stjórnsýslunnar hver á sínu sviði 
ef hún er ekki beinlínis falin öðrum að lögum.19 

 
Hér er aftur vísað til reglunnar um að æðsta stjórnsýsluvald sé í höndum 

einstakra ráðherra jafnvel þegar verklagsreglur ríkisstjórnarinnar segja bein-
línis að einkavæðing sé undir yfirstjórn ríkisstjórnar og ráðherranefndar um 
einkavæðingu.20 Hér verður ekki efast um að það sé rétt niðurstaða, að 

                                                 
17  Gunnar G. Schram (1999) bls. 167 
18  Gunnar Helgi Kristinsson: Úr digrum sjóði. Fjárlagagerð á Íslandi. Háskólaútgáfan, Reykjavík 

1999, bls. 88-9. 
19  Ríkisendurskoðun ( 2005) bls. 5. 
20 Sbr. Verklagsreglur um útboð og sölu ríkisfyrirtækja, 21.03 1996, heimasíðu forsætisráðu-

neytis http://forsaetisraduneyti.is/utgefid-efni/nr/771 skoðað 16. ágúst 2005. 
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fagráðherrann beri ábyrgð á niðurstöðu málsins, en ekki ráðherranefndin, 
enda virðist skorta lagaheimildir til þess að viðskiptaráðherra hefði getað 
gefið frá sér það forræði sem hann almennt hefur samkvæmt íslenskri 
stjórnskipun í sínum málaflokki.21 
 
3)   Mikilvæg stjórnarmálefni og stjórnarráðstafanir 
Í 17. gr. stjórnarskrárinnar segir að ráðherrafundi (þ.e. ríkisstjórnarfundi) 
skuli halda um nýmæli í lögum og um mikilvæg stjórnarmálefni, eða ef 
einhver ráðherra óski að bera þar upp mál. Þetta ákvæði er óljóst og vekur 
upp fleiri spurningar en það svarar því skýr skilningur á því hvað geti talist 
mikilvæg stjórnarmálefni liggur ekki fyrir. Ásmundur Helgason telur, í nýlegri 
stjórnarráðssögu, að það sé aðallega komið undir mati viðkomandi ráðherra 
hvaða málefni þetta eigi við um:  

 
Í framkvæmd hefur ekki verið greint á milli á hvaða grundvelli einstök mál 
koma til kasta ríkisstjórnar. Erfitt er því að álykta í hvaða tilvikum stjórnar-
skráin leggur þá skyldu á ráðherra að hafa samráð við samráðherra sína þar 
sem um mikilvægt stjórnarmálefni er að ræða. Virðist það í raun og veru fyrst 
og fremst vera komið undir mati viðkomandi ráðherra. Hins vegar sýna 
fundargerðir að ekki er óalgengt að ýmis áform, sem fyrirsjáanlegt var að 
hefðu umfangsmikil útgjöld í för með sér fyrir ríkissjóð, væru lögð fyrir 
ríkisstjórn áður en ákvarðanir voru teknar. Þá voru mál sem snertu mikilvæga 
hagsmuni einstaklinga eða fyrirtækja í ákveðnum tilvikum lögð fyrir ríkis-
stjórnina einkum ef [þau] höfðu einhverja pólitíska þýðingu, fólu í sér nýja 
stefnumörkun eða voru í almennri umfjöllun.”22 
 
Í framkvæmdinni virðist þannig sem enginn einhlítur skilningur sé til á 

því hvað séu mikilvæg stjórnarmálefni og þar með sé ekki hægt að styðjast 
við slíkan skilning til að tryggja virkt eftirlit ríkisstjórnarinnar með ráð-
herrum. En jafnvel þótt slíkur skilningur væri fyrir hendi virðist ljóst að 
ríkisstjórn væri þar með upplýst um mál – sem væri auðvitað til mikilla bóta 
– en samt alls ekki ljóst að hún gæti á einhvern hátt gripið fram fyrir 
hendurnar á ráðherra, enda var því á sínum tíma hafnað að láta vægi atkvæða 
ráða úrslitum á ríkisstjórnarfundum.23 

                                                 
21 Með þessu er ekki verið að halda fram að ráðherrar geti ekki verið vanhæfir í ráðherra-

nefndum eða ríkisstjórn við undirbúning máls, sem er önnur spurning. Sjá Sif Konráðs-
dóttur og Björn L. Bergsson: „Álitsgerð um minnisblað Ríkisendurskoðunar“. Morgun-
blaðið 30. júní 2005. 

22 Ásmundur Helgason (2004) bls. 70. 
23 Gunnar Helgi Kristinsson: Ágrip af þróun stjórnarskrárinnar. Skýrsla unnin fyrir stjórnar-

skrárnefnd og sérfræðinganefnd um stjórnarskrármálefni 2005. 
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Hliðstæður vandi er við túlkun 16. greinar stjórnarskrárinnar, sem segir 
meðal annars að lög og mikilvægar stjórnarráðstafanir skuli bera upp fyrir 
forseta í ríkisráði. Hér má að vísu fá nokkurn stuðning af tilskipun um starfs-
reglur ríkisráðs frá 1943 þar sem taldar eru upp mikilvægar stjórnar-
ráðstafanir. Þær eru samkvæmt 5. gr. tilskipunarinnar lagafrumvörp, tillögur 
um að kveðja saman Alþingi, slíta því, fresta fundum þess eða rjúfa það, 
mikilvægir samningar við erlend ríki, embættaveitingar og hliðstæð mál, 
sakaruppgjöf og tengd mál og „(r)íkisstjóraúrskurðir, tilskipanir, opin bréf og 
aðrar mikilvægar stjórnarráðstafanir, sem hafa ekki þegar verið taldar hér á 
undan“ eins og það er orðað í tilskipuninni.24 

Ólafur Jóhannesson virðist hafa talið að uppburður mála í ríkisráði væri 
mikilvægur þáttur í stjórnskipuninni. Hann segir í Stjórnarfarsrétti sínum að 
rétt sé að fylgja stjórnarskrárboði um afgreiðslu mála í ríkisráði stranglega 
„því sá háttur veitir allri ríkisstjórninni færi á að fylgjast með fyrirhuguðum 
ráðstöfunum einstakra ráðherra. Þar er því eigi aðeins um formsatriði að 
ræða.“25 Vandinn er sá – eins og Ólafur bendir sjálfur á – að tíðkast hefur að 
forseti undirriti stjórnarráðstafanir utan ríkisráðs og þær séu ekki staðfestar 
fyrr en eftir á í ríkisráði eða jafnvel alls ekki. Þar með glatar þetta ákvæði því 
hlutverki sem Ólafur taldi að því væri ætlað. Á hinn bóginn er í fyrstu grein 
stjórnarráðslaganna gerð sú krafa að málefni sem bera eigi undir forseta skuli 
rædd í ríkisstjórn.26 Með því á að vera tryggt að þau mál sem upp eru talin í 
tilskipun um ríkisráð hafi hlotið umræðu í ríkisstjórn. Eftir sem áður virðist 
upptalning tilskipunarinnar ekki sérlega ítarleg og hin endanlega ákvörðun að 
miklu leyti á valdi ráðherrans sjálfs um hvort bera skuli mál upp í ríkisstjórn.  

Spurningin um rétt einstakra ráðherra til ákvarðanatöku á sínu sviði kom 
til umræðu í janúar síðastliðnum vegna ákvörðunar Halldórs Ásgrímssonar í 
mars 2003 um að styðja tafarlausa afvopnun Íraks. Í greinargerð sem Eiríkur 
Tómasson samdi í tilefni af því máli segir: 

 
Samkvæmt íslenskri stjórnskipun eru ráðherrar æðstu handhafar fram-
kvæmdarvaldsins, hver á sínu sviði. Ríkisstjórnin starfar því ekki sem 
fjölskipað stjórnvald þótt ráðherrar kynni samráðherrum sínum mikilvæg mál 
og ræði fyrirhugaðar ákvarðanir á ríkisstjórnarfundum. Í samræmi við þessa 

                                                 
24 Tilskipun um starfsreglur ríkisráðs nr. 82, 16. des. 1943. 
25 Ólafur Jóhannesson (1974) bls. 32. 
26 Í 1. gr. stjórnarráðslaganna segir þannig m.a.: „Málefni, sem bera á upp fyrir forseta lýð-

veldisins til staðfestingar, skulu áður tekin til meðferðar á ráðherrafundi.“ 
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meginreglu tekur utanríkisráðherra endanlegar ákvarðanir í þeim málum, sem 
undir hann heyra og mikilvægar geta talist, og ber einn ábyrgð á þeim.27 
 
Þetta felur í sér að þótt ráðherrann hafi í þessu tilviki haft skyldu til að 

kynna málið í ríkisstjórninni leiddi ekki af þeirri skyldu að honum bæri að 
bera málið upp til afgreiðslu á einn eða annan hátt. 

Þótt ráðherra vanræki að ráðgast við ríkisstjórn um stjórnarathafnir sem 
heyra undir hann einan er almennt talið að þær haldi engu að síður gildi 
sínu.28 Meðal þeirra málefna sem ráðherra getur þannig ráðið einn án 
samráðs við aðra ráðherra eru embættaveitingar, ákvarðanir um að auglýsa 
embætti og um áminningu eða brottrekstur embættismanna. Það á ekki við 
bara um almennar embættaveitingar sem eru iðulega eftirsótt fyrirgreiðslu-
gæði heldur líka um pólitískt viðkvæmari störf eins og starf útvarpsstjóra og 
hæstaréttardómara, svo dæmi séu tekin. Ráðherrar skipa í nefndir og stjórnir 
af ýmsu tagi, þeir hafa í sumum tilvikum flutt til embætti og þeir hafa vald til 
að breyta reglugerðum eftir því sem svigrúm leyfir innan ramma laganna. Þá 
hafa ráðherrar úrskurðarvald í stjórnsýslukærum á sínu sviði nema annað sé 
tiltekið í lögum. Loks er ráðherrum veitt margháttað vald með sérlögum af 
ýmsu tagi, til dæmis á sviði landbúnaðar og sjávarútvegs. Án þess að þessu sé 
ætlað að vera tæmandi upptalning á svigrúmi ráðherra til ákvarðana án 
íhlutunar samráðherra eða annarra er ljóst að þeir hafa mjög umtalsvert svig-
rúm til að framfylgja ákvörðunum sem eiga harla óljósa stoð í hinu lýðræðis-
lega stjórnkerfi. 

Það mikla vald sem ráðherra er fengið í íslenski stjórnsýslu gerir að 
verkum að hvorki samstarfsflokkurinn, forsætisráðherra eða jafnvel sam-
flokksmenn hans hafa talið sig geta haft á honum mikla stjórn. Því fyrir-
komulagi fylgir sá kostur frá sjónarhóli samstarfsaðila ráðherrans að þeir geta 
um leið þvegið hendur sínar af gjörðum hans. Þar sem ekki er vald, þar er 
ekki ábyrgð. 

Geti samstarfsflokkar ráðherra ekki með neinu móti tekið fram fyrir 
hendurnar á þeim dettur hin sameiginlega ábyrgð ríkisstjórna uppfyrir. Sam-
starfsflokkarnir munu þá einfaldlega vísa til sjálfstæðis ráðherrans á sínu sviði 
og hafna því að þeir beri á gjörðum hans nokkra ábyrgð. Þar með verður 
ábyrgð ráðherrans í raun og veru eingöngu flokksleg og ótengd þingmeiri-
hlutanum. 

                                                 
27 Eiríkur Tómasson, „Minnisblað“, 23. janúar 2005, sjá einnig frásögn Morgunblaðsins 25. 

jan. 2005, „Stuðningur við afvopnun Íraks var í samræmi við íslensk lög“. 
28 Gunnar G. Schram (1999) bls. 167. 
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VI. Niðurstaða 

Niðurstaðan er í sem stystu máli þessi: 
 
1. Ráðherra fer einn með stjórnsýsluvald, með vissum undantekningum, 

samkvæmt stjórnarskrá og íslenskum lögum. 
2. Ráðherra ber þó að hafa samráð við ríkisstjórn um mikilvæg málefni. 

Hins vegar er um margt óljóst hvað teljast mikilvæg málefni í þessu efni 
og virðist að þótt það sé vanrækt að bera ákvarðanir á málasviði ráðherra 
undir ríkisstjórn verði þær engu að síður gildar. 

3. Hið mikla vald ráðherra á sínu sviði á samkvæmt íslenskri stjórnskipan 
að vera takmarkað af taumhaldi þingsins annars vegar og forsætisráð-
herra hins vegar. Í reynd er það hins vegar fyrst og fremst flokkur 
ráðherrans sem er í aðstöðu til að hafa á honum taumhald. Þetta stafar af 
því að eina tækið sem aðrir aðilar hafa til taumhalds á ráðherra er í raun 
og veru stjórnarslit, sem almennt verður að telja of grófgert tæki til 
stýringar á öðru en allra mikilvægustu aðgerðum ráðherra. 
a. Þingið hefur takmarkaðar forsendur til eftirlits með stjórnsýslu ráð-

herra vegna óskoraðs valds þingmeirihlutans. Þingmenn minni-
hlutans geta þó í vissum mæli vakið athygli á málum og krafið 
ráðherra svara um embættisfærslu hans. 

b. Forsætisráðherra úr öðrum flokki gæti formlega séð vikið ráðherra 
frá en í reynd er það óraunhæf hugmynd við allar venjulegar að-
stæður að slíkt geti gerst án stjórnarslita. 

c. Aðrir stjórnarflokkar gætu með sama hætti ákveðið að styðja van-
traust gegn ráðherra í þinginu en í reynd virðist óhjákvæmilegt að 
slíkt myndi framkalla stjórnarslit og sennilega hafa þær afleiðingar að 
stjórnarsamstarf viðkomandi flokka gæti reynst erfitt um einhvern 
tíma. 

4. Flokkar ráðherra eru mismunandi að stærð. Engin dæmi eru um að 
einstakir flokkar hafi haft meirihluta þings á bak við sig í seinni tíð og 
iðulega koma ráðherrar úr tiltölulega fámennum flokkum. Það þýðir að 
helsti umbjóðandi ráðherra – þ.e. flokkur hans – endurspeglar hvorki 
meirihlutavilja þings né þjóðar. Raunar er alls ekki alltaf víst að flokks-
menn ráðherra telji sér hollt eða skylt að hafa með þeim eftirlit eða 
taumhald sem þýðir að ráðherrann verður í raun sjálfstæður, sem er 
andstætt hugmyndinni um lýðræðislega ábyrgð. 

5. Til að stjórnsýsluvald ráðherra standist eðlilegar kröfur um lýðræðislegt 
réttmæti þarf að gera þá kröfu að ríkisstjórn í heild beri ábyrgð á gerðum 
hans. Það krefst að lágmarki að skýrar sé gengið frá því en verið hefur 
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hvaða málefni þurfi umræðu í ríkisstjórn og hver ekki. Hugsanlegt er 
einnig að styrkja hina sameiginlegu ábyrgð ríkisstjórna með því að gera 
kröfu um einhvers konar staðfestingu ríkisstjórnar á tillögum í hluta 
slíkra mála.29 Í Hollandi eru til dæmis mjög ítarlegar reglur sem stjórna 
því hvaða málefni ráðherra þurfa staðfestingu í ríkisstjórn.30 

6. Hugsanlegt væri að styrkja hina pólitísku ábyrgð ráðherra á Íslandi með 
því að gefa minnihluta þingsins aukna hlutdeild í vissum tegundum 
ákvarðana. Þannig mætti til dæmis hugsa sér að hægt væri að krefjast 
staðfestingar aukins meirihluta þingsins (t.d. 2/3 hluta) á vissum 
embættaveitingum (t.d. hæstaréttardómara) eða að tiltekinn minnihluti 
gæti krafist opinberrar rannsóknar á störfum ráðherra. Tilgangur slíkra 
aðgerða væri að draga úr því óhefta meirihlutaræði sem í reynd hefur 
gert þingið að mun veikari stofnun við að framfylgja hinni pólitísku 
ábyrgð ráðherra en á mótunartíma þingræðisins. 
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Hryðjuverk – ákvæði íslenskra laga í 
alþjóðlegu umhverfi 

Jónatan Þórmundsson 

 

I. Inngangur 

Ritgerð þessi skiptist í tvo meginhluta. Í fyrri hlutanum (II. og III. kafla) er 
fjallað um hryðjuverkaógnina fyrr og nú, einkenni hryðjuverka og þróun 
hryðjuverkahugtaksins. Einnig er lýst viðbrögðum alþjóðasamfélagsins, 
mótun þjóðréttarreglna um hryðjuverk og þjóðréttarskuldbindingar einstakra 
ríkja til að setja sér árangursríka löggjöf í baráttunni gegn hryðjuverkum. Rætt 
er um hin sögulegu umskipti, er urðu 11. september 2001, og umfangsmiklar 
réttarfars- og refsilagabreytingar, sem fylgdu í kjölfarið í landsrétti flestra 
ríkja. 

Í síðari hluta ritgerðarinnar (IV.-VII. kafla) er fjallað um hin nýju hryðju-
verkaákvæði íslenskra laga, aðdraganda lagasetningar, helstu efnisatriði 
ákvæðanna og formbyggingu hryðjuverkahugtaksins, eins og því er þar lýst. 
Að svo búnu er athyglinni beint að aðalákvæðinu, 100. gr. a hgl., og efni þess 
kannað ofan í kjölinn. Rætt er um grunnbrotin, viðbótarefnisþætti þeirra, 
hótanir um að fremja slík brot og síðan hryðjuverkatilganginn ásamt 
tengdum efnisþáttum. Loks er drepið á reglur um refsimörk og refsi-
ákvörðun samkvæmt 100. gr. a og almennum ákvæðum hegningarlaga. 

Lítið er hins vegar fjallað um hin sérgreindu ákvæði í 100. gr. b og c hgl. 
varðandi fjármögnun hryðjuverkastarfsemi og hlutdeild í slíkri starfsemi. 
Sama er að segja um refsiábyrgð lögaðila og rýmkaða refsilögsögu. Nánari 
umfjöllun um öll þessi lagaatriði verður að bíða betri tíma. 

II. Hryðjuverkaógnin og viðbrögð réttarkerfisins 

1) Gamalkunnugt fyrirbæri. Hryðjuverkastarfsemi og einstök hryðjuverk eru 
margslungnir glæpir, sem fylgt hafa mannlegu samfélagi um aldir. Þó að 
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tilvist þeirra hafi lengi verið lýðum ljós, var það ekki fyrr en á síðari hluta 20. 
aldar, að farið var af alvöru að skilgreina og flokka slík verk á lögfræðilegum 
grundvelli, fyrst í fræðiritum og þjóðréttarreglum og síðar í landsrétti 
einstakra ríkja.1 Vísast hefur almenningur á öllum tímum upplifað hryðjuverk 
með svipuðum hætti, hvað sem öllum skilgreiningum líður. Það þarf ekki að 
fara í neinar grafgötur um eðlisþætti slíkra verka, þ.e. skelfingu, öryggisleysi 
og öngþveiti, sem lama eða eru til þess fallnir að lama heilt samfélag. 

 
2) Innlendar og alþjóðlegar baráttuaðferðir. Lengst af hefur hryðjuverkum verið 

beitt á innlendum vettvangi víða um heim, gegn ríkjandi valdastétt t.d. í 
Rússlandi á 19. öld, gegn tilteknum forréttinda- eða valdastéttum, svo sem 
hermdarverk Rauðu herdeildanna á Ítalíu á árunum 1970-1980 eða starfsemi 
í nafni frelsisbaráttu gegn erlendu ríki, eins og átti að nokkru leyti við um 
starfsemi Írska lýðveldishersins (IRA) á Norður-Írlandi og í Bretlandi.2 
Upphaf alþjóðlegrar hryðjuverkastarfsemi er oft rakið til flugráns Frelsis-
samtaka Palestínu (PLO) á ísraelskri áætlunarflugvél hinn 22. júlí 1968 á 
leiðinni frá Róm til Tel Aviv.3 Síðan þessi atburður átti sér stað, hefur 
hryðjuverkastarfsemi smám saman þróast lengra í átt til alþjóðaglæpa. Í því 
sambandi ber að nefna tvennt til skýringar, annars vegar breytt birtingarform 
hryðjuverka varðandi skipulag, fjármögnun og skotmörk, en hins vegar 
viðbrögð alþjóðasamfélagsins. Alþjóðlegt eðli hryðjuverka getur birst m.a. í 
tengslum hryðjuverkamanna og hópa ríkja á milli, alþjóðlegri fjármögnun 
hryðjuverka og ófyrirsjáanlegum skotmörkum, þar sem enginn staður er 
lengur óhultur. Sem dæmi má taka hryðjuverkaárásir í London síðastliðið 
sumar. Jafnvel þótt breskir ríkisborgarar kunni að hafa staðið einir að sjálfum 
sjálfsmorðssprengingunum, eru margar vísbendingar um alþjóðleg einkenni 
þessara árása og tengsl út fyrir landsteinana. Kemur þá til athugunar, hverjir 
hvöttu til ódæðanna, hverjir skipulögðu þau og hvaðan tilræðismönnum 
barst fé, sprengiefni og annað, sem til þurfti. En jafnframt því sem alþjóðlegt 
eðli hryðjuverka verður sífellt augljósara, sljóvgast myndin af glæpaneti 
hryðjuverkamanna og pólitískum markmiðum þeirra. Til skamms tíma hefur 

                                                 
1  Fyrsta tilraunin til alþjóðasamstarfs í baráttu gegn hryðjuverkum var gerð á vegum Þjóða-

bandalagsins 1937 með gerð og undirritun alþjóðasamnings um ráðstafanir gegn og 
refsingar fyrir hryðjuverk (Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism), 
en samningurinn öðlaðist aldrei gildi vegna áhugaleysis aðildarríkjanna um fullgildingu 
hans. 

2  Jónatan Þórmundsson: Grundvallaratriði alþjóðlegs refsiréttar. Afmælisrit Úlfljóts 1997, bls. 
169-170. 

3  Bruce Hoffman: Inside Terrorism (1998), bls. 67-86. 
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verið litið svo á, að hryðjuverk almennt uppfylli ekki skilyrði þess að teljast 
meðal hinna hefðbundnu glæpa gegn mannkyninu (core crimes), þ.e. þeirra, 
sem nú falla undir efnislögsögu Alþjóðlega sakamáladómstólsins. Það eru 
fjórar tegundir alþjóðaglæpa, þ.e. hópmorð, glæpir gegn mannúð, stríðsglæpir 
og glæpir gegn friði.4 Þetta eru hinir alvarlegustu glæpir, sem varða gjörvallt 
samfélag þjóðanna, eins og segir í 5. gr. Rómarsamþykktarinnar frá 17. júlí 
1998,5 óháð því hvort hinir brotlegu, fjármagn og tæki til glæpaverka, 
skotmörk og afleiðingar árása takmarkist við eitt tiltekið ríki eða ekki. 
Hryðjuverkaárásirnar 2001 og síðan munu þó að líkindum stuðla að þeirri 
þróun í alþjóðlegum venjurétti, að hryðjuverk verði lögð að jöfnu við hina 
hefðbundnu alþjóðaglæpi. 

 
3) Viðbrögð alþjóðasamfélagsins. Eftir misheppnaða tilraun Þjóðabanda-

lagsins árið 1937 til þess að fá staðfestar almennar þjóðréttarreglur um 
hryðjuverk, varð langt hlé á þessari viðleitni alþjóðasamfélagsins. Kom þá til 
heimsstyrjöldin síðari og kalda stríðið í framhaldi af henni, þegar linnulaust 
var tekist á um skilgreiningar og ólíka hugmyndafræði. Það var ekki fyrr en 
1976, að þráðurinn var tekinn upp að nýju á vegum Sameinuðu þjóðanna, en 
án árangurs, enda var þá fyrir nokkru hafin sértækari vinna á vegum 
samtakanna við gerð alþjóðasamninga um einstök afmörkuð svið ofbeldis-
glæpa með einkenni hryðjuverka (flugrán, gíslataka, glæpir gegn einstak-
lingum, er njóta alþjóðlegrar verndar). Alls konar ný vandamál hrönnuðust 
upp á síðari hluta aldarinnar, með breyttum þjóðfélagsháttum, nýrri tækni og 
nýrri aðferðafræði. Er þar skemmst að minnast þeirrar miklu flugránahrinu, 
er hófst 1958 og leiddi til margháttaðra viðbragða af hálfu alþjóða-
samfélagsins, m.a. í formi alþjóðasamninga á árunum 1963, 1970, 1971 og 
1988.6 Margir aðrir sértækir alþjóðasamningar hafa verið fullgiltir, og lúta þeir 
fyrst og fremst að því að tryggja fullnægjandi refsiákvæði, allsherjarlögsögu 
og virk refsiviðurlög í refsivörslukerfi einstakra aðildarríkja.7  

                                                 
4  Antonio Cassese: International Criminal Law (2003), bls. 110 og 120-131. 
5  Á frumtextanum hljóðar þetta svo: „...the most serious crimes of concern to the 

international community as a whole.“ 
6  Í enskum fræðitextum er þessi aðferð nefnd the piecemeal approach. Antonio Cassese nefnir 

hina sértæku alþjóðasamninga „treaty-based prohibited classes of terrorism“, og þeim sé 
fyrst og fremst ætlað það hlutverk að tryggja skjóta málsmeðferð og virk refsiviðurlög af 
hálfu einstakra aðildarríkja, sjá International Criminal Law (2003), bls. 130.  

7  Sjá um þá alþjóðasamninga, sem gerðir hafa verið á vettvangi Sameinuðu þjóðanna til þess 
að berjast gegn hryðjuverkum, í athugasemdum við frumvarp til laga nr. 99/2002. Sérstök 
áhersla hefur verið lögð á að vernda öryggi flugsamgangna og flugvalla fyrir almenna 
alþjóðlega flugumferð, sjá Alþt. 2001-2002, A-deild, bls. 3045-3046. 
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Þessari sömu tilhögun (óbeinu saksóknarkerfi) var viðhaldið í tveimur 
mikilvægum alþjóðasamningum Sameinuðu þjóðanna undir lok aldarinnar, 
þ.e. alþjóðasamningi um að koma í veg fyrir hryðjuverkasprengingar (15. 
desember 1997) og alþjóðasamningi um að koma í veg fyrir fjármögnun 
hryðjuverkastarfsemi (9. desember 1999). Tvennt er það, sem sérstaklega 
greinir þessa samninga frá eldri samningum, sem beint er gegn sérhæfðum 
tegundum hryðjuverka. Annars vegar eru þeir mun almennari í eðli sínu, lúta 
að verknaðaraðferðum fremur en tilteknum athafnasviðum, og hins vegar 
komast þeir nær nothæfri skilgreiningu á hryðjuverkum en áður hafði gerst í 
þjóðréttarreglum. Ber þar einkum að nefna 1. mgr. 2. gr. samningsins um að 
koma í veg fyrir fjármögnun hryðjuverkastarfsemi, sem felur í sér tvíþætta 
skilgreiningu. Annars vegar er tilgreindur fjárhagslegur stuðningur við 
háttsemi, sem skilgreind er í fyrri samningum Sameinuðu þjóðanna og taldir 
eru upp í viðauka samningsins, og hins vegar stuðningur við eitthvert annað 
verk, sem skilgreint er með almennum hætti, og er það vísir að almennri 
skilgreiningu á hryðjuverki.8 Þó að sú skilgreining hafi þróast nokkuð síðan, 
var þetta verulegur áfangi, þegar hafðar eru í huga langvarandi deilur um 
hugtakið hryðjuverk, sem ekki verða raktar hér. Alþjóðasakamáladómstólar 
þeir, sem nú starfa, hafa ekki lögsögu yfir almennri hryðjuverkastarfsemi né 
heldur sérgreindum tegundum hryðjuverka. Einstök hryðjuverk kunna þó að 
falla undir lögsögu Alþjóðlega sakamáladómstólsins í Haag, ef þau uppfylla 
skilyrði einhverra þeirra brotategunda, sem lögsaga dómstólsins tekur til, t.d. 
stríðsglæpa eða glæpa gegn mannúð.9 

 
4) Harmleikurinn 11. september 2001 og nýjungar í landsrétti. Hryðjuverka-

árásirnar hinn 11. september 2001 á skotmörk í Bandaríkjunum kölluðu 
þegar í stað á mjög hörð viðbrögð um heim allan og efldu a.m.k. um stund 
samheldni þorra ríkja í þeirri viðleitni að styrkja varnir gegn hryðjuverkum. 
Undinn var bráður bugur að gerð nýrra alþjóðasamþykkta og svæðis-
bundinna aðgerða af ýmsu tagi, t.d. á vegum Evrópusambandsins. Athyglis-
verð er sú áherslubreyting, sem þá varð. Fram að þessu hafði verið litið á 
hryðjuverk fyrst og fremst sem alþjóðaglæpi, þótt talsvert vantaði á réttar-
farsúrræði og réttargrundvöll til þess að fara með þau sem slík. Nú var hafist 
handa um endurskoðun á refsilöggjöf og réttarfarslöggjöf fjölmargra ríkja, 
einkum á Vesturlöndum, í því skyni að lögfesta markvissari úrræði í 

                                                 
8  Alþt. 2001-2002, A-deild, bls. 3052-3053. 
9  Sjá nánar yfirlit yfir þetta álitaefni Antonio Cassese: International Criminal Law (2003), bls. 

125-128. 
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baráttunni gegn hryðjuverkum, ekki aðeins gagnvart gerendum sjálfum, 
heldur einnig gegn þeim, sem leggja hryðjuverkastarfsemi lið með fjár-
mögnun hennar eða á annan hátt. Einnig var talið mikilvægt að endurskoða 
löggjöf um rannsóknarheimildir lögreglu og alþjóðlega lögreglusamvinnu, 
reglur um framsal, aðra alþjóðlega réttaraðstoð og útlendingalöggjöf.10 Ný 
refsiákvæði um hryðjuverk voru leidd í lög á Íslandi með lögum nr. 99 frá 15. 
maí 2002, og voru þau felld inn í almenn hegningarlög sem 100. gr. a-c. 

Enginn vafi leikur á því, að hryðjuverkaárásirnar í Bandaríkjunum 11. 
september 2001 voru mjög örlagaríkar og höfðu mikil áhrif á alla heims-
byggðina, sumir segja heimsmyndina og framvindu mála í lögum og laga-
framkvæmd fjölmargra ríkja. Ástæðurnar eru margvíslegar. Í fyrsta lagi voru 
það skotmörkin, höfuðvígi og tákn fyrir efnahagsstyrk og hernaðarmátt 
Bandaríkjanna, eina stórveldisins, sem státað getur af þeirri nafngift nú á 
dögum. Þetta var jafnframt fyrsta raunverulega árásin á bandarískt yfirráða-
svæði á meginlandi Norður-Ameríku. Í öðru lagi var umfang árásanna, 
manntjón og eignatjón af þeirra völdum meira en áður hafði þekkst. Í þriðja 
lagi voru aðferðirnar alveg nýjar af nálinni: margföld samstillt árás og 
samtvinnuð flugrán og sjálfsmorðssprengingar. Í þriðja lagi var áhrifarík bein 
útsending frá atburðunum á öldum ljósvakans. Í fjórða lagi lýstu engin 
samtök eða einstaklingar ódæðinu á hendur sér, og raunar var lengi ósannað, 
hverjir stóðu að árásunum. Jók þessi óvissa á óhug margra. Loks í fimmta 
lagi voru viðbrögð Bandaríkjamanna að sama skapi mjög hörð með stríðs-
yfirlýsingu gegn hryðjuverkum (war on terror) og gegn hverjum þeim, sem 
kynnu að standa að baki hinum brotlegu eða veita þeim hæli eða skjól 
(„harbour“). Í kjölfarið fylgdu síðan hernaðaraðgerðir gegn Afganistan, þar 
sem m.a. al-Qaida-samtökin höfðu hreiðrað um sig.  

III. Þjóðréttarskuldbindingar og íslensk löggjöf 

1) Aðalreglan um lagasetningarskyldu. Samningar Íslands við önnur ríki og 
alþjóðasamningar Sameinuðu þjóðanna öðlast ekki lagagildi á Íslandi, nema 
þeim sé veitt slíkt gildi með almennum lögum frá Alþingi, t.d. lög nr. 
62/1994 um mannréttindasáttmála Evrópu (tvenndarkenning). Þjóðréttar-
samningur sem slíkur er því ekki fullnægjandi íslensk refsiheimild, nema 
honum hafi verið veitt lagagildi á Íslandi. Tvenns konar tilhögun getur verið 
á refsireglum í þjóðréttarsamningum, þ.e. þeir kunna að fela í sér alþjóðlegar 

                                                 
10 Alþt. 2001-2002, A-deild, bls. 3044. 
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refsireglur, settar af alþjóðastofnunum eða samtökum ríkja og framkvæmdar af 
alþjóðadómstólum (beint saksóknarkerfi), eða eftir atvikum af dómstólum og 
refsigæslustofnunum einstakra ríkja (óbeint saksóknarkerfi). Sú tilhögun er 
miklu algengari, að ríki, sem aðild eiga að þjóðréttarsamningum, skuldbindi 
sig til þess að lögfesta í eigin löggjöf refsiákvæði með fullnægjandi verknaðar-
lýsingum og rýmkaðri refsilögsögu. Þá er um að ræða innlendar refsireglur, sem 
liggja til grundvallar dómum og refsiframkvæmd samkvæmt lögum við-
komandi ríkis.11 Þegar svo háttar, er mikilvægt, að aðildarríki alþjóða-
samnings virði þjóðréttarskuldbindingar sínar um lögfestingu refsiákvæða, en 
á því vill stundum verða misbrestur. 

 
2) Er þjóðréttarskuldbindingum framfylgt hér á landi? Þess eru fjölmörg dæmi, 

að ríki hafi vanrækt eða dregið úr hömlu að virða þjóðréttarlegar samnings-
skyldur sínar. Yfirleitt má telja Ísland hafa sinnt skuldbindingum sínum allvel, 
stundum þó óþarflega seint, t.d. við fullgildingu mannréttindasáttmála 
Sameinuðu þjóðanna frá 1966. Dæmi eru samt um alvarlegri vanrækslu 
íslenskra yfirvalda í þessu efni. Fyrst skal nefna alþjóðasamning Sameinuðu 
þjóðanna um ráðstafanir gegn og refsingar fyrir hópmorð frá 9. desember 
1948. Með 5. gr. samningsins skuldbundu aðildarríkin sig til nauðsynlegrar 
lagasetningar, hvert um sig, til samræmis við þennan mikilvæga grundvallar-
samning, til þess að fylgja ákvæðum hans um refsiábyrgð og árangursrík 
viðurlög. Þótt Ísland hafi fullgilt samninginn strax á árinu 1949 og hann hafi 
öðlast gildi hér á landi 12. janúar 1951, hefur hann mér vitanlega ekki verið 
þýddur á íslensku, og ekkert ákvæði er í íslenskum lögum, sem beinlínis tekur 
til þessara glæpa.12 Í annan stað skal getið samnings Sameinuðu þjóðanna 
gegn pyndingum og annarri grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi með-
ferð eða refsingu frá 10. desember 1984. Með 6. gr stjórnarskipunarlaga nr. 
97/1995 var lögfest ákvæði um þetta efni í 1. mgr. 68. gr. stjórnarskrárinnar 
(stjskr.), nær samhljóða 3. gr. mannréttindasáttmála Evrópu. Íslensk stjórn-
völd töldu samt óþarft að lögfesta sérstaka verknaðarlýsingu um „pyndingar 
af öllu tagi“ sem sérstakt afbrot í íslenskum refsilögum, sbr. 4. gr. samnings-
ins um skyldu aðildarríkja í þessu efni. Við lestur á skilgreiningu hugtaksins 
pyndingar í 1. gr. samningsins kemur strax í ljós, að sú staðhæfing fær ekki 
staðist, að núgildandi ákvæði hegningarlaga nái að fullu til efnisþátta þeirrar 
skilgreiningar. 

 

                                                 
11  Sjá m.a. Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I (1999), bls. 176-177 og 193. 
12  Jónatan Þórmundsson: Þróun refsiréttar í ljósi mannréttinda. Úlfljótur 2000, bls. 232-233. 
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3) Ákvæði íslenskra laga um sérgreind hryðjuverk. Áður hefur verið drepið á 
sértæka alþjóðasamninga um afmörkuð svið hryðjuverka (sérgreind hryðju-
verk), t.d. um varnir gegn flugránum og öðrum ólögmætum aðgerðum, er 
ógna öryggi flugsamgangna, og varnir gegn ofbeldisverkum á flugvöllum. 
Íslensk stjórnvöld hafa samviskusamlega sinnt skuldbindingum sínum 
samkvæmt þessum samningum og lögfest ný ákvæði um refsiábyrgð og 
rýmkaða refsilögsögu vegna slíkra verknaða. Nýjar verknaðarlýsingar hafa 
litið dagsins ljós í 109. gr., 120. gr. a, 2. mgr. 128. gr., 2.-4. mgr. 165. gr., 1. 
mgr. i.f. 168. gr., 169. gr. a, 2. mgr. i.f. 257. gr. og 264. gr. a hgl., sbr. 4. tl., 
13.-15. tl. og 18. tl. 6. gr. hgl. um rýmkaða refsilögsögu (allsherjarlögsögu), sjá 
lög nr. 41/1973, nr. 16/1990, nr. 70/2002 og nr. 125/2003. Athygli er hér 
vakin á tilvísun 4. mgr. 165. gr. til 166. gr. hgl. Hún leiðir til þess, að þyngri 
refsing er lögboðin við brotum gegn 2. og 3. mgr. 165. gr. (um flugrán og 
ofbeldisverk á flugvöllum o.fl.), hafi slíkt brot verið framið í þeim tilgangi að 
koma af stað uppreisn, fjöldaránum eða annarri slíkri röskun á þjóðskipulagi 
og allsherjarreglu. Vikið verður lítillega að þessu ákvæði síðar. Í öðrum 
tilvikum hefur löggjafinn látið nægja ákvæði um rýmkaða refsilögsögu vegna 
sértækra alþjóðasamninga, sem Ísland hefur gerst aðili að, varðandi tiltekin 
svið hryðjuverka, sjá 5. tl. 6. gr. hgl. (varnarráðstafanir og refsingar vegna 
glæpa gegn einstaklingum, er njóta alþjóðlegrar verndar), 6. tl. 6. gr. 
(Evrópusamningur um varnir gegn hryðjuverkum), 7. tl. 6. gr. (varnir gegn 
töku gísla), 11. tl. 6. gr. (allsherjarbann við tilraunum með kjarnavopn), sjá 
sérstakt refsiákvæði um efnið í 5. gr. laga nr. 25/2001. Fáeinir töluliðir 6. gr. 
hgl., sem geta tengst hryðjuverkum, koma ekki fram efnislega í áðurnefndri 
skrá, sem fylgdi athugasemdum við frumvarp til laga nr. 99/2002. Skráin 
samrýmist nokkurn veginn upptalningu í viðauka við alþjóðasamning um að 
koma í veg fyrir fjármögnun hryðjuverkastarfsemi (9. desember 1999). Þessi 
samningur og alþjóðasamningur um að koma í veg fyrir hryðjuverka-
sprengingar (15. desember 1997) verða nánar ræddir í næsta efnislið. 

 
4) Þróun hins almenna hryðjuverkahugtaks. Á síðustu öld var lengst af tölu-

verður ágreiningur meðal fræðimanna og annarra um hið almenna hryðju-
verkahugtak þjóðaréttar og síðar alþjóðlegs refsiréttar, jafnt um efnislegt 
inntak þess, pólitískt eðli og stöðu þess í alþjóðlegum venjurétti.13 Sumir 
fræðimenn, eins og Antonio Cassese, hafa raunar haldið því fram, að þessi 
ágreiningur hafi verið mjög orðum aukinn, að lengi hafi verið til alþjóðleg 

                                                 
13  Um skilgreiningarvandann er ítarlega fjallað í riti Bruce Hoffmans: Inside Terrorism (1998), 

bls. 13-44. 
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venjuréttarregla um hryðjuverkahugtakið og að sátt hafi ríkt um megininntak 
þess. Fyrst og fremst hafi verið deilt um ákveðin takmarkatilfelli eða 
undantekningar, einkum í tengslum við baráttuaðferðir frelsishreyfinga gegn 
yfirráðum erlends ríkis eða harðstjórn innlendra einræðisherra. Enn fremur 
má benda á, að lengi hafa verið í gildi bannákvæði við hryðjuverkum í 
Genfarsamningunum frá 1949 og 1977, þótt þau væru ekki skilgreind í 
sjálfum textanum, sbr. 1. mgr. 33. gr. IV. samningsins um vernd almennra 
borgara á stríðstímum, og 2. mgr. 4. gr. viðbótarbókunar II frá 1977.14 

Með tveimur fyrrnefndum alþjóðasamningum, frá árunum 1997 og 1999, 
náðist pólitísk samstaða um þann mikilvæga áfanga að móta með formlegum 
hætti tiltölulega almennar skilgreiningar í milliríkjasamningum, sjá 2. gr. 
alþjóðasamnings um að koma í veg fyrir hryðjuverkasprengingar (1997) og 1. 
mgr. 2. gr. alþjóðasamnings um að koma í veg fyrir fjármögnun hryðjuverka-
starfsemi (1999). Það er einkum skilgreiningin í síðari samningnum, sem 
hefur almennt gildi fyrir lagaþróun og sú, sem Cassese vísar til í tilvitnuðum 
röksemdum sínum fyrir tilvist almenna hryðjuverkahugtaksins. 

 
5) Söguleg umskipti. Nýtt árþúsund er gengið í garð og upp er runnið árið 

2001. Hryðjuverkaógnin og hryðjuverkalöggjöf voru þá enn fjarlæg flestum 
Íslendingum nema vegna frétta utan úr heimi um ýmiss konar óhæfuverk og 
hörmungar af völdum þeirra. Nokkur refsiákvæði um slíka háttsemi voru 
raunar komin í íslenska löggjöf, eins og áður greinir, en á þau hafði lítið sem 
ekkert reynt í framkvæmd, sbr. hins vegar dóm Hæstaréttar 19. febrúar 2004 
(mál nr. 324/2003). Ætlað brot í máli þessu var talið varða við 120. gr. a hgl., 
en sýknað var af ákærunni. Hér á landi voru takmarkaðar umræður um þetta 
réttarsvið meðal almennings og í fjölmiðlum. Í hinni fræðilegu umræðu á 
vettvangi lögfræðinnar var lengstum fjallað um hryðjuverk frá sjónarhóli 
alþjóðlegs refsiréttar. Var sú umræða að mestu bundin við þröngan hóp 
kennara og nemenda (íslenskra og erlendra) við lagadeild Háskóla Íslands. 
Kennsla hófst þar í alþjóðlegum refsirétti árið 1995, í smáum stíl til að byrja 
með, en hefur þróast hratt síðustu 10 ár og til þessa dags, m.a. með aukinni 
áherslu á alþjóðareglur um hryðjuverkastarfsemi. Kennslan hefur mestmegnis 
farið fram á ensku. 

Við atburðina 11. september 2001 varð mikil breyting á viðhorfum til 
hryðjuverka og hryðjuverkalöggjafar. Þegar í stað var hafin mikil vinna hjá 
Sameinuðu þjóðunum og öðrum alþjóðastofnunum. Með ályktun Öryggis-
ráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 1368 (2001) voru hryðjuverkin í Banda-

                                                 
14  Antonio Cassese: International Criminal Law (2003), bls. 120-124. 
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ríkjunum harðlega fordæmd og aðildarríki Sameinuðu þjóðanna hvött m.a. til 
þess að fullgilda þegar í stað alla fyrirliggjandi alþjóðasamninga gegn hryðju-
verkum, sem þau væru ekki þegar aðilar að. Efst á blaði voru margnefndir 
samningar frá 1997 og 1999 um ráðstafanir gegn hryðjuverkasprengingum og 
gegn fjármögnun hryðjuverkastarfsemi. Skömmu síðar samþykkti Öryggis-
ráðið ályktun nr. 1373 (2001) um aðgerðir gegn hryðjuverkum. Ályktunin var 
gerð á grundvelli VII. kafla stofnskrár Sameinuðu þjóðanna. Hún var því 
þjóðréttarlega skuldbindandi fyrir aðildarríkin, m.a. Ísland, með sama hætti 
og alþjóðasamningur, sem hlotið hefur fullgildingu.15 Á vegum Evrópu-
sambandsins var einnig brugðist skjótt við. Hinn 6. desember 2001 var 
samþykkt sérstök rammaákvörðun, þar sem hugtakið hryðjuverk var skilgreint 
með ítarlegri hætti en í fyrri alþjóðasamþykktum og lögð áhersla á þungar 
refsingar við hryðjuverkum og stuðningi við hryðjuverkastarfsemi. Íslenska 
ríkið var ekki skuldbundið til þess að koma rammaákvörðun þessari í fram-
kvæmd, en eðlilegt þótti og til samræmingar fallið að notast við sömu 
skilgreiningu og flest Evrópuríki.16  

Nú var komið að einstökum ríkjum að undirbúa fullnægjandi hryðju-
verkalöggjöf í eigin landsrétti, til samræmis við gildandi alþjóðasamþykktir. 
Fáein ríki höfðu áður sett sér hryðjuverkalög, t.d. Bretland (Terrorism Act 
2000). En þau voru mun fleiri ríkin, sem ekki hófust handa við þetta verkefni 
fyrr en eftir atburðina 2001, þ.á m. Norðurlöndin. 

IV. Íslensk löggjöf um almenna hryðjuverkastarfsemi 

1) Aðdragandi lagasetningar. Fljótlega í kjölfar hryðjuverkaárásanna í Banda-
ríkjunum var gefin út auglýsing hér á landi nr. 867 frá 14. nóvember 2001, 
um ráðstafanir til að framfylgja ályktun Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 
1373 (2001) um aðgerðir til að hindra fjármögnun hryðjuverka o.fl. Var 
auglýsingin birt á grundvelli laga nr. 5/1969, um framkvæmd fyrirmæla 
Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna, sem gerir kleift að koma slíkum 
ályktunum í framkvæmd með skjótum hætti. Í framhaldinu var síðan lagt 
fyrir Alþingi, á 127. löggjafarþingi 2001-2002, frumvarp til laga um breyting á 
almennum hegningarlögum og lögum um refsiábyrgð lögaðila vegna mútu-
greiðslu til opinbers starfsmanns (hryðjuverk), með ítarlegum athugasemdum 
við frumvarpið og alþjóðasamningana tvo frá 1997 og 1999, en gert var ráð 

                                                 
15 Alþt. 2001-2002, A-deild, bls. 3047. 
16 Alþt. 2001-2002, A-deild, bls 3057. 
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fyrir, að þeir yrðu fullgiltir í kjölfar þingsályktunar þar að lútandi. Samningar-
nir eru birtir með frumvarpinu sem fylgiskjal I og II.17 Frumvarpið var sam-
þykkt 15. maí 2002 sem lög nr. 99/2002 og þau felld inn í almenn hegningar-
lög sem 100. gr. a-c, auk nýrra refsilögsöguliða í 6. gr. hgl. og breytinga á 
lögum nr. 144/1998 um refsiábyrgð lögaðila vegna mútugreiðslu til opinbers 
starfsmanns. Alþjóðasamningarnir frá 1997 og 1999 voru samkvæmt ályktun 
Alþingis 8. mars 2002 fullgiltir og öðluðust gildi að því er Ísland varðar 15. 
maí 2002, sama dag og lög nr. 99/2002 voru samþykkt á Alþingi.18  

 
2) Stoðir laganna og fyrirmyndir. Hin nýju hryðjuverkaákvæði hegningarlaga, 

100. gr. a-c, eru lögfest í samræmi við þær þjóðréttarskyldur, sem Ísland tók á 
sig með fullgildingu alþjóðasamninganna 1997 og 1999 um ráðstafanir gegn 
hryðjuverkasprengingum og gegn fjármögnun hryðjuverkastarfsemi, sjá 4. gr. 
beggja samninganna. Fyrirmyndir íslensku ákvæðanna eru annars vegar 
rammaákvörðun Evrópusambandsins frá 6. desember 2001 og hins vegar 
hliðstæð löggjafarvinna annars staðar á Norðurlöndum, einkum lagafrum-
varp danska dómsmálaráðuneytisins um sama efni.19 

 
3) Umræður og gagnrýni. Hér á landi urðu nánast engar umræður um hryðju-

verkafrumvarpið, þótt rík ástæða hefði verið til vegna þeirra margvíslegu 
annmarka, sem á því voru – og eru nú á lögunum, miðað við hefðbundnar 
og viðurkenndar reglur refsiréttarins. Má vera, að flestir hafi talið vonlaust að 
andæfa og færa til betri vegar, vegna þess að Íslendingar yrðu hvort sem er að 
fylgja öðrum ríkjum um efni og orðalag ákvæðanna. Það má til sanns vegar 
færa, en dregur þó ekki úr þörfinni á að ræða efnið og benda á, hvar slá þurfi 
varnagla. Tilgangurinn má ekki helga meðalið.  

Margir fræðimenn í nágrannalöndunum gerðu athugasemdir við þessa 
lagasmíð, og það gerði einnig sá, er þetta ritar, í erindi sínu á málstofu í 
stjórnskipunarrétti, sem haldin var í Lögbergi 27. febrúar 2002. Á það var 
raunar einnig bent, í bland við gagnrýni, að erfitt hefði getað verið fyrir 
Ísland að skerast úr leik til þess eins að gera ákvæðin betur úr garði frá 
sjónarmiði refsiréttar og mannréttinda! Í erindinu var íslenskum stjórn-
völdum einnig hælt fyrir að ganga ekki eins langt og Danir í breytingum á 
réttarfarslögum í því skyni að auka heimildir lögreglu til ýmissa rannsóknar-

                                                 
17 Alþt. 2001-2002, A-deild, bls. 3042-3071. 
18 Hér á eftir verður í ritgerð þessari vísað til nýju laganna sem 100. gr. a-c (hgl.). Breytingin 

á lögum nr. 144/1998 verður ekki til umfjöllunar, en um refsiábyrgð lögaðila má vísa í rit 
Jónatans Þórmundssonar: Afbrot og refsiábyrgð II (2002), bls. 40-57. 

19 Alþt. 2001-2002, A-deild, bls. 3044-3045, 3048 og 3057. 
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aðgerða, t.d. leynilegs eftirlits með mönnum og með aðgangi að upplýsingum 
um tölvusamskipti.20 Þess skal getið, að málstofa lagadeildar var vel sótt, en 
fjölmiðlar sáu ekki ástæðu til að greina frá umræðum eða þeirri fræðilegu 
gagnrýni, sem þar kom fram. Í frásögnum fjölmiðla nýverið, þess efnis að 
mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna (Human Rights Committee) hefði í 
lokaumsögn sinni 25. apríl 2005 um stöðu mála á Íslandi lýst áhyggjum 
sínum af hryðjuverkaákvæði hegningarlaga, mátti einnig skilja, að engar 
athugasemdir hefðu verið gerðar við undirbúning lagaákvæðisins.  

Mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna telur lög nr. 99/2002, um 
breytingu á almennum hegningarlögum, fela í sér óljósa og víða skilgreiningu 
á hryðjuverkum (100. gr. a), sem gæti tekið til lögmætra athafna í lýðræðis-
þjóðfélagi og þannig stofnað þeim í hættu, einkum þátttöku í opinberum 
mótmælum (sjá 2. og 21. gr. alþjóðasamnings um borgaraleg og stjórnmálaleg 
réttindi).21 Þessi ummæli nefndarinnar eru meðal allmargra annarra athuga-
semda, ýmist jákvæðra eða neikvæðra. Nefndin beinir þeim tilmælum til 
íslenskra stjórnvalda varðandi þetta tiltekna atriði, að þau móti og taki upp 
nákvæmari skilgreiningu á hryðjuverkum. Það má vissulega taka undir sjónar-
mið mannréttindanefndarinnar um óljósa skilgreiningu hugtaksins frá refsi-
réttarlegu sjónarmiði, eins og nánar verður komið að síðar. Hér er úr vöndu 
að ráða. Spyrja má, hvort önnur ríki með hliðstæða skilgreiningu hafi fengið 
sömu athugasemd og á hvaða vettvangi sé þá haganlegast að vinna að 
endurskoðun laganna. Því verður vart trúað, að Íslendingar hafi einir fengið 
þessa kveðju! 

 
4) Yfirlit yfir efni hryðjuverkaákvæðanna. Í almennum athugasemdum við 

lagafrumvarp um hryðjuverkaákvæðin eru taldar upp fimm helstu breytingar-
tillögurnar:22 

(1) Almenn verknaðarlýsing hryðjuverka lögfest í hegningarlögum og 
þannig að hryðjuverk verði talin til alvarlegustu afbrota (100. gr. a). 

(2) Fjármögnun hryðjuverkastarfsemi skilgreind í hegningarlögum sem 
sjálfstætt afbrot (100. gr. b). 

(3) Sérstakt ákvæði lögfest um refsiábyrgð þess, sem með liðsinni í orði 
eða verki, fortölum, hvatningum eða á annan hátt styður refsiverða 

                                                 
20 Sjá nánar um þetta efni í Alþt. 2001-2002, A-deild, bls. 3045. 
21 Á frummálinu hljóðar textinn svo: „The Committee expresses concern that Act 99/2002 

amending the General Penal Code sets out a vague and broad definition of terrorism (art. 
100(a)), which might encompass and consequently jeopardize legitimate activity in a 
democratic society, in particular participation in public demonstrations (article 2 and 21 of 
the Covenant).“ 

22 Alþt. 2001-2002, A-deild, bls. 3064. 



240  Jónatan Þórmundsson 

 

 

 

starfsemi eða markmið félags eða hóps, sem fremur eða hefur þann 
tilgang að fremja hryðjuverk (100. gr. c). 

(4) Refsiábyrgð lögaðila vegna fjármögnunar hryðjuverkastarfsemi (lög 
nr. 144/1998). 

(5) Íslensk refsilögsaga rýmkuð með tilliti til ofangreindra afbrota, 
þannig að hún nái til brota án tillits til þess, hvar þau eru framin og 
hver er að þeim valdur (16. og 17. tl. 6. gr. hgl.). 

 
5) Formbygging hryðjuverkahugtaksins. Áður en umfjöllun hefst um einstaka 

efnisþætti 100. gr. a hgl. og önnur refsiskilyrði, kann það að vera til nokkurs 
skilningsauka að gera almenna grein fyrir formbyggingu hryðjuverkahug-
taksins í 100. gr. a. Hún er nákvæmlega sú sama og í 114. gr. dönsku 
hegningarlaganna (straffeloven). Smávægilegur munur er á einstökum efnis-
atriðum dönsku og íslensku ákvæðanna, og verður vikið að nokkrum þeirra í 
framhaldinu.  

Ákvæði 100. gr. a hljóðar svo: 
 
Fyrir hryðjuverk skal refsa með allt að ævilöngu fangelsi hverjum sem í þeim 
tilgangi að valda almenningi verulegum ótta eða þvinga með ólögmætum 
hætti íslensk eða erlend stjórnvöld eða alþjóðastofnun til að gera eitthvað eða 
láta eitthvað ógert eða í því skyni að veikja eða skaða stjórnskipun eða stjórn-
málalegar, efnahagslegar eða þjóðfélagslegar undirstöður ríkis eða alþjóða-
stofnunar fremur eitt eða fleiri af eftirtöldum brotum, þegar verknaðurinn í 
ljósi eðlis hans eða með hliðsjón af aðstæðum þegar og þar sem hann er 
framinn getur skaðað ríki eða alþjóðastofnun alvarlega: 

1. manndráp skv. 211. gr., 
2. líkamsárás skv. 218. gr., 
3. frelsissviptingu skv. 226. gr., 
4. raskar umferðaröryggi skv. 1. mgr. 168. gr., truflar rekstur almennra 

samgöngutækja o.fl. skv. 1. mgr. 176. gr. eða veldur stórfelldum eigna-
spjöllum skv. 2. mgr. 257. gr. og þessi brot eru framin á þann hátt að 
mannslífum sé stefnt í hættu eða valdið miklu fjárhagslegu tjóni, 

5. flugrán skv. 2. mgr. 165. gr. eða veitist að mönnum sem staddir eru í 
flughöfn ætlaðri alþjóðlegri flugumferð skv. 3. mgr. 165. gr.,  

6. brennu skv. 2. mgr. 164. gr., veldur sprengingu, útbreiðslu skaðlegra 
lofttegunda, vatnsflóði, skipreika, járnbrautar-, bifreiðar- eða loftfars-
slysi eða óförum annarra slíkra farar- eða flutningatækja skv. 1. mgr. 
165. gr., veldur almennum skorti á drykkjarvatni eða setur skaðleg efni í 
vatnsból eða vatnsleiðslur skv. 1. mgr. 170. gr. eða lætur eitruð eða 
önnur hættuleg efni í muni, sem ætlaðir eru til sölu eða almennrar 
notkunar, skv. 1. mgr. 171. gr. 

Sömu refsingu skal sá sæta sem í sama tilgangi hótar að fremja þau brot sem 
talin eru í 1. mgr. 
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Verknaðarlýsing 100. gr. a er einhver sú allra flóknasta í íslenskum refsi-

lögum. Þegar af þeirri ástæðu getur reynt mikið á grundvallarreglur refsiréttar 
og réttarfars, m.a. um sönnunarbyrði ákæruvalds og lögbundnar refsi-
heimildir (skýrleika refsiheimilda). Í stuttu máli mætti lýsa tilhögun ákvæðis-
ins svo, að verknaðarlýsing þess sé þríþætt eða þrílyft, svo að notuð sé líking 
úr húsagerðarmáli. Byggingin er víðust neðst, en þrengist eftir því sem ofar 
dregur. Neðst í formbyggingunni eru svokölluð grunnbrot í 6 töluliðum, 12 
brotategundum, sem allar voru áður fyrir hendi í almennum hegningarlögum, 
en að viðbættu nýju og sjálfstæðu atriði í 2. mgr., þ.e. hótun um að fremja eitt 
eða fleiri þeirra brota, sem talin eru upp í 1. mgr. Næsta stig (hæð) fyrir ofan 
felur í sér skilyrði, almenn eða sérstök, um hættu á tilteknu alvarlegu tjóni, 
skilyrði sem takmarka (kvalífísera) gildissvið grunnbrotanna með viðbótar-
efnisþáttum. Efsta stigið (hæðin) er fólgið í hinum hlutrænu efnisþáttum 
hryðjuverkatilgangsins, þ.e. hinum eiginlegu hryðjuverkaeinkennum. Þessi 
formbygging líkist óneitanlega tilhögun auðgunarbrota í XXVI. kafla, sbr. 
243. gr. hgl., en 100. gr. a er að vísu nokkru flóknari. Ásetningur (tilgangur) 
þarf að standa til grunnbrotanna í 100. gr. a, svipað og ásetningur til allra 
efnisþátta samkvæmt verknaðarlýsingum einstakra greina XXVI. kafla. Og í 
báðum tilvikum eru náin tengsl á milli ásetnings og tiltekinna hlutrænna 
efnisþátta, eins konar viðbótarverknaðarlýsinga. Annars vegar eru það efnis-
þættir auðgunar og hins vegar hryðjuverka, með því t.d. að valda skelfingu og 
öngþveiti meðal almennings og ráðamanna. Til viðbótar koma svo tiltekin 
takmörkunaratriði og viðbótarefnisþættir grunnbrotanna, sem einnig teljast 
hluti af andlagi ásetnings. Ákvæði 166. gr. hgl. er keimlíkt að formbyggingu 
og vísar um grunnbrot til 164. og 165. gr. hgl. 

Hafa ber hugfast, að öll þrjú stig (hæðir) verknaðarlýsingar 100. gr. a 
mynda eina brotaheild eða samfellu að því er refsihámark varðar (ævilangt 
fangelsi) og refsiákvörðun. Það sama gildir um fyrningarreglur. Brot gegn 
100. gr. a eru ófyrnanleg, hvert sem grunnbrotið er, sjá 80. og 81. gr. hgl. 
Einungis tvenns konar grunnbrot eru ófyrnanleg sem slík, þ.e. manndráp 
(211. gr.) og frelsissvipting (aðeins 2. mgr. 226. gr.). 

 
6) Staðsetning hryðjuverkaákvæðanna í hegningarlögum. Hinum nýju hryðju-

verkaákvæðum var valinn staður í XI. kafla hegningarlaga um brot gegn 
stjórnskipan ríkisins og æðstu stjórnvöldum þess. Þetta er sami staður í 
lögunum og valinn var í dönsku hegningarlögunum (114. gr. í 13. kafla 
laganna). Þetta er að ýmsu leyti eðlileg lausn miðað við efni ákvæðanna og 
grófleika brotanna. Að einu leyti er þetta þó stílbrot. Verndarandlag refsi-
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ákvæða í XI. kafla hefur frá upphafi verið íslenska ríkið, stjórnskipan þess og 
æðstu stjórnvöld. Á þessu er orðin breyting með lögfestingu 100. gr. a-c, þar 
sem refsivernd þeirra nær einnig til erlendra stjórnvalda, erlendra ríkja og 
alþjóðastofnana.  

Hryðjuverk samkvæmt 100. gr. a beinast yfirleitt gegn tilteknu samfélagi í 
heild sinni, stjórnskipun þess og stjórnendum beint eða óbeint. Tveir aðrir 
staðir í hegningarlögum hefðu komið til álita fyrir þessi ákvæði, XIII. kafli 
um brot á almannafriði og allsherjarreglu, en þó sérstaklega XVIII. kafli um 
brot, sem hafa í för með sér almannahættu. Í síðari kaflanum eru allmörg 
ákvæði, sem tengjast eða eru skyld hryðjuverkastarfsemi, t.d. flugrán og skyld 
brot, og nokkrar brotategundir kaflans teljast til grunnbrota samkvæmt 100. 
gr. a: 2. mgr. 164. gr., 1.-3. mgr. 165. gr., 1. mgr. 168. gr., 1. mgr. 170. gr. og 
1. mgr. 171. gr. hgl. 

V. Grunnbrotin og viðbótarefnisþættir þeirra 

1) Yfirlit yfir grunnbrotin. Undirstaða refsiábyrgðar fyrir hryðjuverk er ætíð 
sú, að framið hafi verið eitt eða fleiri af brotum þeim, sem talin eru upp í 1. 
mgr. 100. gr. a og hér eru nefnd grunnbrot. Alls er upptalningin í 6 töluliðum 
og hefur að geyma 12 brotategundir, sem allar voru til staðar í almennum 
hegningarlögum, áður en ákvæði 100. gr. a-c voru lögfest. Öll eru þessi brot 
ásetningsbrot með því takmarkaða fráviki, sem engin áhrif hefur hér, að um 
218. gr. gildir reglan um blandaðar saknæmiskröfur (dolus mixtus cum 
culpa).23 

Þær 12 brotategundir, sem hér um ræðir, eru að mestu leyti þær sömu og í 
114. gr. dönsku hegningarlaganna. Lítils háttar frávik eru frá þessu samræmi, 
vegna þess að ekki hafa verið lögfest öll sömu grunnbrotin í dönsku og 
íslensku lögunum. Í 114. gr. dönsku laganna er þannig vísað í ákvæði um 
alvarleg brot gegn vopnalögum (192. gr. a), en sambærilegt ákvæði er ekki í 
almennum hegningarlögum. Í 100. gr. a er vísað til 3. mgr. 165. gr. laganna 
um brot gegn mönnum, sem staddir eru í flughöfn ætlaðri alþjóðlegri flug-
umferð. Sambærilegt ákvæði er ekki í 114. gr. dönsku laganna. 

Fróðlegt er líka að athuga, hvaða hegningarlagabrot voru ekki valin í 
grunnbrotaflokkinn. Fjöldamörg ákvæði laganna voru að sjálfsögðu ekki til 
þess fallin. Valið á grunnbrotum bendir til, að þau hafi þurft að uppfylla 
ákveðin lágmarksskilyrði, þau eru öll ásetningsbrot og lúta annaðhvort að 

                                                 
23 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II (2002), bls. 94-95. 



Hryðjuverk 243 

 

alvarlegum verknaðaraðferðum eins og ofbeldi og frelsissviptingu eða hafa í 
för með sér almannahættu og röskun á allsherjarreglu. Það liggur ekki ljóst 
fyrir, hvaða mælikvarða var stuðst við í vali frumbrotanna, enda ekki að því 
vikið í athugasemdum greinargerðar við ákvæðið. Sýnilega hefur hliðsjón 
verið höfð af danska frumvarpinu. Það hefði samt verið fróðlegt að vita, 
hvort rætt hafi verið við undirbúning málsins um ákvæði eins og 99. gr. 
(atlaga að forseta Íslands), 100. gr. (árás á Alþingi), 1. mgr. 164. gr. (brenna) 
eða 225. gr. (ólögmæt nauðung). 

Þrátt fyrir nokkur áþekk einkenni grunnbrotanna, sem getið var hér að 
framan, fer þó ekki á milli mála, að þau eru um margt ólík, sum jafnvel 
tiltölulega smávægileg, ef fleira kæmi ekki til. Þar af leiðir einnig, að refsimörk 
ákvæðanna eru mjög mismunandi að vægi. Á ytra borði lítur svo út sem 
grunnbrotin séu lögð að jöfnu, m.a. með tilliti til hámarksrefsingar ákvæðis-
ins, sem er ævilangt fangelsi.24 Því er til að svara, að engin lágmarksrefsing er 
tiltekin í ákvæðinu sjálfu, þannig að 1. mgr. 34. gr. hgl. ákvarðar refsilág-
markið (30 daga fangelsi). Í öðru lagi eru refsimörkin ákveðin fyrir hátt-
semina í heild, sem er þriggja þrepa samfella. Í þriðja lagi eru nokkrir 
viðbótarefnisþættir í 1. mgr. ákvæðisins, sem jafna eitthvað stöðu brota-
tegundanna að því er grófleika þeirra varðar. 

Þegar lagagreinar og brotategundir eru taldar upp með þeim hætti, sem 
hér er gert, hlýtur sú upptalning að vera tæmandi. Gagnálykta yrði því um 
önnur refsiákvæði, t.d. brennu samkvæmt 1. mgr. 164. gr. hgl.25 Ef ekki væri 
sannað, að neitt af grunnbrotunum hafi verið framið, mundi grundvöllur 
ákæru fyrir hryðjuverk þar með hruninn. 

 
2) Takmörkunaratriði og viðbótarefnisþættir grunnbrotanna. Þegar betur er að 

gáð, er ekki alltaf fyllsta samræmi milli lýsinga á grunnbrotum í 100. gr. a og 
verknaðarlýsinga í viðeigandi ákvæðum hegningarlaga. Þetta misræmi getur 
verið á tvo vegu, annaðhvort þannig að eitthvað vanti í lýsingar 100. gr. a eða 
að nýjum efnisþáttum sé bætt við lýsingarnar. Takmörkunaratriðin skipta 
minna máli, en verða þó stuttlega rædd hér. 

                                                 
24 Jørn Vestergaard: Udtalelse vedrørende de strafferetlige aspekter ved udkast af 30. 

oktober 2001 til forslag til lov om ændring af straffeloven mv. („anti-terrorpakken“), 15. 
nóvember 2001, bls. 2-3 (óútg. fjölrit). 

25 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I (1999), bls. 198 og 245. Lögjöfnun kemur ekki 
til greina í þessu tilviki og auk þess er lögjöfnun almennt varhugaverð sakborningi í óhag, 
þrátt fyrir heimildir í hegningarlögum og stjórnarskrá. Sjá nánar Róbert R. Spanó: 
Stjórnarskráin og refsiábyrgð (fyrri hluti) – grunnreglan um lögbundnar refsiheimildir. 
Tímarit lögfr. 2004, bls. 14-15. 
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Lýsing grunnbrota í 100. gr. a er í sumum tilvikum knappari eða þrengri 
en í lagagreinum þeim, sem þar er vísað til. Í 4. tl. hinna tilgreindu grunn-
brota er nefnd sú háttsemi að raska umferðaröryggi (á alfaraleiðum) 
samkvæmt 1. mgr. 168. gr. Þar vaknar sú spurning, hvort slík röskun taki til 
þess að raska öryggi skipa eða loftfara, eða er þetta atriði einungis nefnt í 
dæmaskyni, þannig að nægilegt hafi verið að vísa í 1. mgr. 168. gr.?26 Í 5. tl. 
ákvæðisins er tilgreint sem grunnbrot flugrán samkvæmt 2. mgr. 165. gr. Það 
brotaheiti kemur ekki fram í nefndu ákvæði, en er oft notað í fræðilegri 
umfjöllun um efnið. Atriði af þessum toga gætu, a.m.k. fræðilega, orðið 
ágreiningsatriði við flutning máls vegna hryðjuverkaákæru, þegar tekist er á 
um þessa töluliði sem ábyrgðargrundvöll. 

Viðbótarefnisþættir grunnbrota eru tvenns konar í 1. mgr. 100. gr. a, 
almennir eða sérstakir. Sérstakir viðbótarþættir tengjast lýsingum einstakra 
grunnbrota. Slíkan viðbótarþátt er nú aðeins að finna í einum tölulið, þ.e. 4. 
lið varðandi brot gegn 1. mgr. 168. gr., 1. mgr. 176. gr. eða 2. mgr. 257. gr. 
hgl. Þar er bætt við orðunum: „...og þessi brot eru framin á þann hátt að 
mannslífum sé stefnt í hættu eða valdið miklu fjárhagslegu tjóni.“ Þessi 
fyrirvari mun vera gerður til þess að draga úr hættu á, að tiltölulega smávægi-
leg brot gegn umferðaröryggi eða rekstri almennra samgöngutækja verði 
kærð sem hryðjuverk. Með honum er væntanlega verið að slá varnagla við 
hugsanlegri röskun á þeim grundvallarmannréttindum að mega efna til frið-
samlegra mótmæla á almannafæri. Fyrirvarinn um „mikið fjárhagslegt tjón“ 
hefur sjálfstætt gildi gagnvart 2. mgr. 257. gr. að því leyti, að brot getur talist 
stórfellt samkvæmt ákvæðinu, þótt eignaspjöll teljist ekki mikil (t.d. ítrekað 
brot). 

Almennir viðbótarefnisþættir taka til allra grunnbrotanna og varða fyrst 
og fremst eðli þeirra og þær aðstæður, sem verknaður er framinn við: „...þegar 
verknaðurinn í ljósi eðlis hans eða með hliðsjón af aðstæðum þegar og þar 
sem hann er framinn getur skaðað ríki eða alþjóðastofnun alvarlega.“ Hér er 
um að ræða annað stigið í verknaðarsamfellunni. Þrjú álitaefni þarfnast 
umfjöllunar og lúta að: a) skýrleika refsiheimilda, b) verndarandlagi og c) eðli 
hættubrots. 

a) Það leiðir af grundvallarreglunni um lögbundnar refsiheimildir, að 
verknaðarlýsingar refsiákvæða þurfa að vera aðgengilegar og skýrar, sbr. 1. gr. 
hgl. og 1. mgr. 69. stjskr., svo og 1. mgr. 7. gr. mannréttindasáttmála Evrópu, 

                                                 
26 Í hliðstæðu ákvæði dönsku hegningarlaganna (1. mgr. 184. gr.) virðist vera átt við umferð 

ökutækja á vegum, sbr. orðin „sikkerheden for færdsel på offentlige færdselsveje.“ 
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sbr lög nr. 62/1994.27 Þegar ofangreint orðalag er skoðað, er erfitt að verjast 
þeirri hugsun, að það sé algjört matsatriði lögreglu, ákæruvalds og dómstóla 
hverju sinni, hvaða háttsemi sé talin þess eðlis eða hvaða aðstæður með þeim 
hætti, að háttsemin geti skaðað íslenska ríkið, erlent ríki eða alþjóðastofnun. 
Þessi lýsing er of almenn og óljós í þeim skilningi, sem dómstólar og fræðimenn 
hafa lagt í þann mælikvarða. Þennan mælikvarða má staðreyna með 
mismunandi hætti og síðan heildstætt. Í fyrsta lagi ber að íhuga, hvort 
borgararnir teljist geta átt þess kost að kynna sér efni viðkomandi reglu og 
laga sig að kröfum hennar. Refsiákvæði laga þarf að uppfylla kröfu um 
sanngjarna og eðlilega viðvörun af hálfu löggjafans. Í öðru lagi þarf 
verknaðarlýsing að vera nægilega sérgreind til þess, að reglan um andlag 
ásetnings þjóni tilgangi sínum. Í þriðja lagi eykur óljós verknaðarlýsing refsi-
ákvæðis hættu á mismunun og geðþóttaákvörðunum í refsivörslukerfinu. Í 
fjórða lagi er erfitt að verjast ákæru með efnislegum rökum, ef refsiákvæði 
það, sem ákæra vísar til, er torskilið eða margrætt.28 Að sjálfsögðu verður 
skýrleikakrafan að vera raunhæf og sanngjörn, en því nauðsynlegra er að 
ákvæði sé skýrt sem meira er í húfi (afbrot sem getur varðað ævilöngu 
fangelsi). Niðurstaðan af framansögðu er því sú, miðað við dómaframkvæmd 
og fræðiskrif, að umrædd lýsing fullnægi tæpast áskilnaði laga um skýrleika 
refsiheimilda. 

b) Verndarandlag þessara viðbótarefnisþátta er ríki eða alþjóðastofnun. 
Með þessu er átt við opinbera lögaðila, ekki einstaklinga eða einkalögaðila. 
Ríki getur verið hvort heldur sem er, íslenska ríkið eða eitthvert erlent ríki, 
væntanlega ríki í skilningi þjóðaréttar. Ekki er ljóst af orðum ákvæðisins, 
hvaða ríki eða alþjóðastofnanir falli hér undir. Engin takmörkun er gerð að 
þessu leyti. Spyrja mætti þá, hvort ákvæðið nái til hvaða ríkis sem er í 
heiminum, einungis aðildarríkja Sameinuðu þjóðanna eða aðildarríkja að 
fyrrnefndum hryðjuverkasamningum? Hugtakið ríki er líklega ekki takmarkað 
við ríki með lýðræðisskipulag. Sama er að segja um alþjóðastofnanir, það 
hugtak er afar óljóst og vítt. Tæplega er gert ráð fyrir, að einkareknar alþjóða-
stofnanir falli undir hugtakið. Óvíst er, hvernig litið yrði á hálfopinberar 
stofnanir og einkastofnanir, er njóta ríkisstyrkja og hafa fulltrúa ríkis eða ríkja 

                                                 
27 Róbert R. Spanó hefur fært að því gild rök, að til þess standi bæði fræðilegar og hagnýtar 

ástæður að flokka meginreglu um skýrleika refsiheimilda sem sjálfstæða réttarreglu, sjá 
ritgerð hans: Stjórnarskráin og refsiábyrgð (síðari hluti) – meginreglan um skýrleika refsi-
heimilda. Tímarit lögfr. 2005, bls. 11-12. 

28 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I (1999), bls. 167-172; Róbert R. Spanó: 
Stjórnarskráin og refsiábyrgð (síðari hluti) – meginreglan um skýrleika refsiheimilda. 
Tímarit lögfr. 2005, bls. 16-18 og 33-45. 
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í stjórn. Engar skýringar er að finna í lögskýringargögnum, og svo var ekki 
heldur í skýringum við danska frumvarpið.29 

c) Orðalagið „getur skaðað ... alvarlega“ gefur til kynna lýsingu á 
hættubroti. Ekki er tilgreint, hvers konar tjón er haft í huga, fjárhagslegt, 
menningarlegt eða stjórnmálalegt. Líklega skiptir það ekki verulegu máli, þar 
sem um almennt hættubrot er að ræða fremur en sérgreint. Almenn hættu-
brot eru fólgin í háttsemi, sem er til þess fallin að valda hættu (hér á alvarlegu 
tjóni), án þess að sýna þurfi fram á, að tilteknir réttarhagsmunir hafi verið í 
hættu hverju sinni.30 

 
3) Hótun um að fremja grunnbrot. Í 2. mgr. 100. gr. a er svohljóðandi 

verknaðarlýsing: „Sömu refsingu skal sá sæta sem í sama tilgangi hótar að 
fremja þau brot sem talin eru í 1. mgr.“ Í raun má telja hótanir þessar til 
frumbrota á fyrsta stigi verknaðarsamfellunnar, enda eru samkvæmt 
ákvæðinu bein tengsl við upptalningu þeirra í 1. mgr. Hér bregður þó svo 
við, að ákvæðið hefur miklu víðtækara gildissvið en önnur hótunarákvæði 
hegningarlaga, t.d. 233. gr. sem frekast er samanburðarhæf hér. Að öðru leyti 
gilda sömu reglur um hótanir og grunnbrot, þ.e. hótun getur tekið til eins eða 
fleiri grunnbrota, ásetningsandlag er það sama að meðtöldum viðbótarefnis-
þáttum á öðru stigi samfellunnar, og refsimörk eru þau sömu. Enn fremur er 
gert ráð fyrir sama ásetningsstigi (tilgangi) og annars staðar í 100. gr. a., en 
um það verður fjallað í næsta kafla. 

Efnisþátturinn „...hótar að fremja...“ þarfnast hér skýringa. Þær er nánast 
engar að finna í athugasemdum greinargerðar við ákvæðið. Orðalagið bendir 
til þess, að háttseminni sé lýst sem hreinræktuðu hótunarbroti með tilliti til 
grunnbrotanna.31 Þetta er þó ekki svona einfalt. Tengsl hótunar við lýsinguna 
á þriðja stigi verknaðarsamfellunnar getur breytt myndinni, en af henni má 
ráða, að t.d. hótun um líkamsárás sé hryðjuverk, ef hún, að öðrum skilyrðum 
uppfylltum, er sett fram í þeim tilgangi að þvinga með ólögmætum hætti 
íslensk eða erlend stjórnvöld til að gera eitthvað eða láta eitthvað ógert. Þegar á 
heildina er litið, ber lýsingin að þessu leyti vitni um dæmigert nauðungarbrot 
með fullframningarstigið fært fram. Þetta á þó líklega ekki við um aðra hlut-
ræna efnisþætti á þriðja stigi, eins og síðar kemur fram. 

Ekkert segir í ákvæðinu um form hótunar eða fullframningarstig. Hótun 
þarf ekki að vera formleg eða skrifleg, hún getur verið munnleg, send í 

                                                 
29  Jørn Vestergaard: Udtalelse... 15. nóvember 2001, bls. 6-7. 
30  Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I (1999), bls. 80. 
31  Um samanburð á hótunarbrotum og nauðungarbrotum, Jónatan Þórmundsson: Afbrot og 

refsiábyrgð I (1999), bls. 65-67. 
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tölvupósti eða með öðrum sannanlegum hætti. Hótun þarf ekki að koma 
fram opinberlega. Fullframin telst hótun við munnlega framsetningu hennar 
gagnvart hótunarþola, þegar skrifleg hótun er komin til vitundar viðtakanda 
eða birtist almenningi.32 Hún þarf ekki að hafa borið árangur, þar sem 
fullframningarstigið er fært fram. Um eðli hótana almennt má vísa í tilvitnuð 
fræðirit. Í næsta kafla verður fjallað um ásetningsskilyrði og aðra huglæga 
afstöðu til verknaðar. 

VI. Hryðjuverkatilgangur og hlutrænir efnisþættir hans 

1) Samtvinnun hlutrænna efnisþátta og huglægrar afstöðu. Þriðja og efsta stigi 
verknaðarsamfellunnar er lýst svo í upphafi 100. gr. a: „Fyrir hryðjuverk skal 
refsa... hverjum sem í þeim tilgangi að valda almenningi verulegum ótta eða 
þvinga með ólögmætum hætti... til að gera eitthvað eða láta eitthvað ógert 
eða í því skyni að veikja eða skaða stjórnskipun eða stjórnmálalegar, 
efnahagslegar eða þjóðfélagslegar undirstöður ríkis eða alþjóðastofnunar 
fremur eitt eða fleiri af eftirtöldum brotum...“. Í lok þessarar löngu 
verknaðarlýsingar er upphafið á fyrsta og öðru stigi verknaðarsamfellunnar 
þ.e. grunnbrotalýsingunni. Þriðja stigið, sem hér er fjallað um, er fléttað 
saman annars vegar úr þrenns konar hlutrænum efnisþáttum eða einkennum 
hryðjuverka og hins vegar huglægri afstöðu hins brotlega til efnisþáttanna, 
eins eða fleiri (hryðjuverkatilgangur).  

 
2) Hlutrænir efnisþættir á þriðja stigi. Hinir hlutrænu þættir eru þrenns konar, 

en nægilegt mun vera, að ásetningur (tilgangur) standi til eins þeirra hverju 
sinni. Framsetning efnisþáttanna er með nokkuð mismunandi hætti. Sá fyrsti, 
að valda almenningi verulegum ótta, virðist við fyrstu sýn geta verið tjóns-
brot með fullframningarstigið fært fram, en er þó líkast til meira í ætt við 
samhverf brot, enda erfitt að sýna fram á, að háttsemin hafi in concreto haft í 
för með sér tjón eða aðra efnislega réttarröskun.33 Annar efnisþátturinn felur 
í sér þann tilgang að beita ólögmætri þvingun gagnvart tilteknum aðilum, til 
þess að þeir geri eitthvað eða láti eitthvað ógert. Í þessari lýsingu felst 
ótvírætt tjónsbrot með fullframningarstigið fært fram. Þriðji efnisþáttur um 
þann tilgang að veikja eða skaða stjórnskipun o.fl. er vandasamari. Hann gæti 
talist tjónsbrot á sama veg og þátturinn á undan, þótt erfitt kunni að reynast í 

                                                 
32 Jónatan Þórmundsson: Ofsóknir og hótanir. Tímarit lögfr. 1989, bls. 201. 
33 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I (1999), bls. 78-79. 



248  Jónatan Þórmundsson 

 

 

 

þessu tilfelli að sýna fram á sérgreint tjón. Eðli háttseminnar gefur raunar til 
kynna, að almennt eða blandað hættubrot sé kannski engu síðri flokkunar-
kostur.34 Það athugist, að sumt í upptalningu þriðja efnisþáttar á tæpast við 
um alþjóðastofnanir. 

Verndarandlag er „almenningur“ í fyrsta efnisþætti, „íslensk eða erlend 
stjórnvöld eða alþjóðastofnun“ í öðrum þætti, en „ríki eða alþjóðastofnun“ í 
þriðja þætti. Brot getur beinst gegn íslenskum almenningi eða gegn 
almenningi í öðru ríki. Hér að framan var rætt um ríki og alþjóðastofnun (í 
V. kafla, lið 2) b)). Má að öllu leyti vísa til þess, er þar segir. Sama máli gegnir 
um íslensk eða erlend stjórnvöld, að breyttu breytanda. Af samhenginu má 
ráða, að átt sé við æðstu stjórnvöld hvers ríkis, sem brot beinist gegn. Í 
athugasemdum greinargerðar við þetta efnisatriði er túlkun víðtækari en texti 
ákvæðisins gefur tilefni til. Þar segir, að með stjórnvöldum sé átt við stjórn-
völd af hvaða tagi sem er og að hugtakið taki bæði til æðstu stjórnvalda 
ríkisins og lægra settra stjórnvalda, auk staðbundinna stjórnvalda.35 Þegar 
sérstaklega stendur á, kann að teljast eðlilegt að skýra ákvæðið svo rúmt. 

Það þarf ekki að hafa mörg orð um það hér, hvernig þriðji efnisþáttur 
varðandi stjórnmálalegar, efnahagslegar og þjóðfélagslegar undirstöður horfir 
við gagnvart kröfum refsiréttar og mannréttinda um skýrleika refsiheimilda. 
Má hér enn vísa til þess, sem áður er sagt um það efni (í V. kafla, lið 2) a)). 

 
3) Hryðjuverkatilgangur. Huglæg afstaða geranda til verknaðar kemur fram á 

þremur stöðum í 100. gr. a. Er þar notað orðalagið „í þeim tilgangi“, „í því 
skyni“ og „í sama tilgangi“. Á öllum stigum verknaðarsamfellunnar er 
ásetningur áskilinn, jafnt til grunnbrota, viðbótarefnisþátta og svo til hinna 
hlutrænu efnisþátta, sem tengdir eru hryðjuverkatilgangi. Almenna reglan um 
andlag ásetnings er sú, að ásetningur á hvaða stigi sem er þarf að taka til allra 
efnisþátta verknaðar eins og honum er lýst fullfrömdum í verknaðarlýsingu 
refsiákvæðis.36 Sú sérregla gildir um afbrot með fullframningarstigið fært 
fram, að ásetningur þarf að ná út fyrir fullframningarstigið og til afleiðingar, 
sem ekki er komin fram. Hafa ber í huga, að nokkur atriði í verknaðarlýsingu 
á öðru og þriðja stigi verknaðarsamfellunnar eru svo óljós og teygjanleg, að 
tæpast er unnt að telja þau nógu sérgreind til þess að vera andlag ásetnings. 

Helsta vafaatriðið varðandi huglæga afstöðu geranda lýtur að því, hvaða 
ásetningsstig sé lagt til grundvallar í 100. gr. a. Hugtakið tilgangur er almennt 

                                                 
34 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I (1999), bls. 80. 
35 Alþt. 2001-2002, A-deild, bls. 3065. 
36 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II (2002), bls. 91-93. 
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notað um efsta stig ásetnings, ef um tjónsbrot er að ræða. Annað hátt stig 
ásetnings varðar vitund geranda um óhjákvæmilega afleiðingu verks, og 
saman mynda þessi tvö ásetningsstig beinan ásetning. Ekki er þó fullvíst, að 
sú huglæga afstaða, sem lýst er í ákvæðinu, sé þar bundin við beinan 
ásetning.37 Það sker ekki heldur úr, þótt margoft sé nefndur tilgangur og einu 
sinni hryðjuverkatilgangur í athugasemdum greinargerðar við nefnda laga-
grein.38 Í 114. gr. dönsku hegningarlaganna er hins vegar notað hið almenna 
ásetningshugtak forsæt, og enginn vafi er á því talinn, að með því sé átt við öll 
stig ásetnings, þ.m.t. líkindaásetning og dolus eventualis. Þó að hvaða stig 
ásetnings sem er geti staðið til grunnbrotanna út af fyrir sig, hrekkur sú 
niðurstaða skammt. Þriðja og efsta stig verknaðarsamfellunnar er ráðandi í 
þessu efni. Mat dómstóla á ásetningsstiginu tilgangur er það, sem úrslitum 
ræður.  

Skilgreina mætti tengsl huglægu afstöðunnar (tilgangs) við efnisþætti 
verknaðarlýsingar með mismunandi hætti. Frá hefðbundnu refsiréttarsjónar-
miði getur framsetningin a.m.k. að hluta til talist fela í sér tjónsbrot með full-
framningarstigið fært fram og ásetningur (tilgangur) þurfi þá að taka til 
afleiðingar (skaðvænna aðstæðna), sem ekki er komin fram. Það er þekkt 
fyrirbæri úr refsiréttarfræðum, sérstaklega úr umfjöllun um tilraunarásetning, 
auðgunarbrot og brot með fullframningarstigið fært fram, að notað sé orða-
lag, sem gefur til kynna aukinn ásetning, þ.e. áskilnað um beinan ásetning.39 
Tilhögun þessara verknaðarlýsinga er með þeim hætti, að hún kallar oft á 
orðalag, sem bendir til slíkrar takmörkunar, t.d. orðasambandið „í því skyni“ 
(1. mgr. 150. gr. og 243. gr. hgl.). Niðurstaðan er samt yfirleitt sú í þessum 
tilvikum, að ásetningskröfur eru ekki takmarkaðar við beinan ásetning. 

Vandinn við orðalag 100. gr. a er sá, að ásetningsskilyrði ákvæðisins, til-
gangur, er mjög afdráttarlaust tilgreint og ekkert í athugasemdum greinar-
gerðar, sem gæti bent til rýmri skilnings á því. Hér er um alvarleg afbrot að 
ræða og því enn nauðsynlegra en ella, að allur skynsamlegur vafi um skýringu 
ásetningsskilyrðisins sé virtur sakborningi til hagsbóta (in dubio mitius). 

Annar kostur er fyrir hendi til greiningar á tengslum hinnar huglægu 
afstöðu (tilgangs) við efnisþættina. Það er fræðileg skýring, sem á uppruna 
sinn m.a. í alþjóðlegum refsirétti. Hún felst í því að líta á tilgreiningu tilgangs 

                                                 
37 Sjá nánar um skilgreiningar og flokkun ásetnings Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsi-

ábyrgð II (2002), bls. 60-63. 
38  Alþt. 2001-2002, A-deild, bls. 3065. 
39  Auðgunarásetningur hefur stundum og einkum áður fyrr verið nefndur auðgunartilgangur, 

sjá einnig 261. gr. hgl. og Jónatan Þórmundsson: Auðgunarásetningur. Líndæla. Sigurður 
Líndal sjötugur (2001), bls. 339 og 344. 
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sem sérgreindan ásetning (dolus specialis), aðskilinn frá hinum almennu 
ásetningsstigum (dolus generalis). Sérgreindur ásetningur er í eðli sínu 
samtvinnaður tiltekinni hvöt, t.d. manndráp framið í því skyni að veikja eða 
skaða stjórnskipun eða stjórnmálalegar, efnahagslegar eða þjóðfélagslegar 
undirstöður ríkis eða alþjóðastofnunar.40 Ásetning af þessu tagi, nokkurs 
konar aukinn ásetning, hefur reynst erfitt að sanna, t.d. hliðstæðar ásetnings-
kröfur í alþjóðasamningnum um ráðstafanir gegn og refsingar fyrir hópmorð 
(1948) og í samþykktum fyrir alþjóðadómstóla um sama efni. 

VII. Refsimörk og refsiákvörðun 

1) Refsimörk laga. Samkvæmt bæði 1. og 2. mgr. 100. gr. a skal refsing fyrir 
hryðjuverk vera allt að ævilöngu fangelsi. Refsimörkin eru því mjög rúm, 
refsilágmark 30 daga fangelsi samkvæmt 1. mgr. 34. gr. hgl., en refsihámark 
ævilangt fangelsi. Að sjálfsögðu er refsihámarkið ævilangt eftir orðanna 
hljóðan, en ekki 16 ára fangelsi, eins og virðist útbreiddur misskilningur.41 Ef 
dæmt er í tímabundið fangelsi, er hámark þess 16 ár samkvæmt 1. mgr. 34. 
gr., en getur orðið allt að 20 árum, ef refsihækkunarheimild er í lögum, sjá 79. 
gr. hgl. Samkvæmt ákvæði 100. gr. b skal refsað fyrir fjármögnun hryðju-
verkastarfsemi með fangelsi allt að 10 árum og fyrir brot samkvæmt hinu 
sérstaka hlutdeildarákvæði 100. gr. c með fangelsi allt að 6 árum. 

Það er vafalaust óheppilegt að lögfesta svo rúm refsimörk sem gert er í 
100. gr. a, þar sem grunnbrotin eru jafnólík og raun ber vitni. Með því er 
látið líta svo út sem öll brot séu lögð að jöfnu, á grundvelli hins óljósa og 
matskennda mælikvarða, sem felst í hryðjuverkatilgangi og efnisþáttum 
tengdum honum. 

 
2) Refsiákvörðunarreglur. Engar reglur eru í hinum nýju hryðjuverka-

ákvæðum, er sérstaklega varða ákvörðun refsingar innan hinna víðtæku 
refsimarka. Ætla verður, að hin almennu ákvæði hegningarlaga og eftir 
atvikum ólögmæltar refsiákvörðunarástæður verði lagðar til grundvallar við 

                                                 
40  Róbert R. Spanó: Ákvæði 1. mgr. 68. gr. stjórnarskrárinnar um bann við ómannúðlegri 

eða vanvirðandi meðferð eða refsingu. Lögberg, rit Lagastofnunar Háskóla Íslands (2003), 
bls. 645. 

41  Ef dæmt er í ævilangt fangelsi, stendur það út ævina, nema til náðunar komi. Reglur um 
reynslulausn eiga hins vegar ekki við. Í tíð gildandi hegningarlaga hefur aldrei verið dæmt í 
ævilangt fangelsi með endanlegum dómi, en á það hefur stöku sinnum reynt í dómum 
héraðsdóms og sératkvæðum, sjá H 1980:89 og H 1994:514. 
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ákvörðun refsingar fyrir hryðjuverk eins og fyrir önnur alvarleg afbrot. Eðli 
máls samkvæmt hljóta þó að vera nokkrar takmarkanir á þessari megin-
niðurstöðu. Að því er varðar 100. gr. a, sem leggur refsingu allt að ævilöngu 
fangelsi við hryðjuverkum, geta refsihækkunarástæður ekki leitt til annars en 
refsiþyngingar innan refsimarkanna, þar sem refsiákvörðun umfram refsi-
hámark kemur ekki til greina. Ólögmælt refsiákvörðunarástæða eins og 
óhæfileg töf á rannsókn eða málsmeðferð gæti í mesta lagi leitt til málsbóta 
fyrir sakborning í hryðjuverkamáli. 

Lögmæltar refsiákvörðunarreglur gagnast misjafnlega vel í málum sem 
þessum. Þau atriði 70. gr. hgl., er varða styrkan og einbeittan vilja geranda 
eða hvatir hans (6. og 7. tl. 1. mgr.) eru nánast innbyggðir þættir í áskilnaði 
ákvæðisins um hryðjuverkatilgang. Hins vegar gætu málsbætur vegna 
upplýsinga sakbornings um aðild annarra að hryðjuverki verið mjög 
þýðingarmiklar til þess að hafa hendur í hári hættulegra samverkamanna eða 
vitorðsmanna, sjá 9. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. Málsbætur heimila ekki að færa 
refsingu niður úr lögmæltu refsilágmarki (hér 30 daga fangelsi). 

Heimildaskrá 

Alþingistíðindi, A-deild: 2001-2002. 
Cassese, Antonio: International Criminal Law. Oxford 2003.  
Hoffman, Bruce: Inside Terrorism. New York 1998. 
Jónatan Þórmundsson: Ofsóknir og hótanir. Tímarit lögfr. 1989, bls. 198-203. 
Jónatan Þórmundsson: Grundvallaratriði alþjóðlegs refsiréttar. Afmælisrit 

Úlfljóts 1997, bls. 151-180. 
Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I. Rvík 1999. 
Jónatan Þórmundsson: Þróun refsiréttar í ljósi mannréttinda. Úlfljótur 2000, 

bls. 217-251. 
Jónatan Þórmundsson: Auðgunarásetningur. Líndæla. Sigurður Líndal sjö-

tugur. Rvík. 2001, bls. 339-356. 
Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II. Rvík 2002. 
Róbert R. Spanó: Ákvæði 1. mgr. 68. gr. stjórnarskrárinnar um bann við 

ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu. Lögberg, rit Laga-
stofnunar Háskóla Íslands. Rvík. 2003, bls. 635-682.  

Róbert R. Spanó: Stjórnarskráin og refsiábyrgð (fyrri hluti) – grunnreglan um 
lögbundnar refsiheimildir. Tímarit lögfr. 2004, bls. 5-47. 

Róbert R. Spanó: Stjórnarskráin og refsiábyrgð (síðari hluti) – meginreglan 
um skýrleika refsiheimilda. Tímarit lögfr. 2005, bls. 5-69. 



252  Jónatan Þórmundsson 

 

 

 

Vestergaard, Jørn: Udtalelse vedrørende de strafferetlige aspekter ved udkast 
af 30. oktober 2001 til forslag til lov om ændring af straffeloven mv. 
(„anti-terrorpakken“), 15. nóvember 2001, bls. 2-3 (óútg. fjölrit, 14 bls.). 

 



 

Stjórnsýsluviðurlög 

Páll Hreinsson 

 

I. Inngangur 

Í stjórnsýslurétti hefur lítið verið fjallað um stjórnsýsluviðurlög. Með 
hugtakinu „stjórnsýsluviðurlög“ er hér vísað til refsikenndra viðurlaga sem 
stjórnvöld geta lögum samkvæmt lagt á hinn brotlega í tilefni af háttsemi sem 
er andstæð lögum, almennum stjórnvaldsfyrirmælum eða stjórnvalds-
ákvörðun og hefur að markmiði að valda þjáningu eða óþægindum og hafa 
varnaðaráhrif. Stjórnsýsluviðurlög teljast ekki til refsinga í skilningi V. kafla 
almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Hér á landi hefur umfjöllun um 
stjórnsýsluviðurlög nær einskorðast við viðurlög að starfsmannarétti, s.s. 
áminningu og brottvikningu/uppsögn í tilefni af broti í opinberu starfi.1 Í 
lögum eru á hinn bóginn til fleiri refsikennd viðurlög sem stjórnvöld geta 
með stjórnvaldsákvörðun einhliða lagt á borgaranna. Sem dæmi um slík 
viðurlög má nefna stjórnvaldssektir. 

Hinn 16. maí 2003 skilaði stjórnskipuð nefnd skýrslu sinni til dóms- og 
lögreglumálaráðuneytisins í Noregi en henni hafði verið fengið það verkefni 
að gera tillögur um hvernig hægt væri að gera viðurlagakerfið skilvirkara m.a. 
með aukinni notkun stjórnsýsluviðurlaga, s.s. stjórnvaldssekta, í stað hefð-
bundinna refsinga.2 Í skýrslunni er m.a. gerð tillaga um að komið verði á 
heildstæðu stjórnsýsluviðurlagakerfi og teknar upp almennar reglur um 
stjórnsýsluviðurlög í stjórnsýslulögin til þess að tryggja réttaröryggi borgar-
anna.  

                                                 
1  Sbr. t.d. Björn Þ. Guðmundsson: Lögbókin þín, bls. 443-444 og Starfsskilyrði stjórnvalda. 

Skýrsla nefndar, sem skipuð var af forsætisráðherra hinn 19. ágúst 1998 til að fjalla um 
starfsskilyrði stjórnvalda, eftirlit með starfsemi þeirra og viðurlög við réttarbrotum í 
stjórnsýslu, bls. 113-117. 

2  Sbr. NOU 2003:15. Fra bot til bedring. Et mer nyansert og effektivt sanksjonssystem med 
mindre bruk af straff. Udredning fra Sanksjonsutvalget oppnevnt ved kgl. Res. 26. januar 
2001.  



254  Páll Hreinsson 

 

 

 

Við fyrstu sýn virðast þessar tillögur byltingarkenndar og framandi okkur 
Íslendingum. Við nánari athugun kemur hins vegar í ljós að í íslensk lög hafa 
þegar verið sett allmörg ákvæði sem heimila stjórnvöldum að leggja á 
borgarana stjórnvaldssektir og önnur stjórnsýsluviðurlög. Umræða um 
stjórnsýsluviðurlög „kosti þeirra og galla“ er því sjálfsagt tímabær hér á landi 
ekki síst ef halda á áfram á þeirri braut að fela stjórnvöldum með lögum 
heimild til að ljúka málum er varða lögbrot borgaranna með því að leggja á 
stjórnsýsluviðurlög. 

Hér á eftir verður fyrst vikið að nokkrum sjónarmiðum um kosti og galla 
við stjórnsýsluviðurlög. Að því búnu verða rakin nokkur dæmi um stjórn-
sýsluviðurlög sem finna má í íslenskum lögum. Þá verður fjallað um það 
hvaða kröfur hafa verið gerðar til málsmeðferðar við álagningu stjórnsýslu-
viðurlaga. Loks verður leitað svara við því hvort ákvæði 6. gr. mannréttinda-
sáttmála Evrópu taki til meðferðar stjórnsýslumála þar sem til greina kemur 
að leggja á stjórnsýsluviðurlög. 

II. Kostir og gallar við stjórnsýsluviðurlög 

Við samanburð á því þegar máli er annars vegar lokið sem opinberu máli og 
hins vegar með ákvörðun stjórnvalds er ljóst að öll málsmeðferð er almennt 
mun ódýrari þegar stjórnvöld leggja á stjórnsýsluviðurlög heldur en þegar 
dómstólar ljúka því með dómi. Kostnaður hins brotlega t.d. vegna aðstoðar 
lögmanna er oftast einnig minni þegar um stjórnsýsluviðurlög er að ræða. Þá 
tekur almennt mun skemmri tíma að rannsaka og koma fram stjórnsýslu-
viðurlögum heldur en refsingu. Ástæðan er m.a. sú að þegar um stjórnsýslu-
viðurlög er að ræða rannsakar sama stjórnvaldið almennt málið og ákveður 
stjórnsýsluviðurlögin. Þegar endanlegar lyktir eru ákveðnar í opinberu máli 
kemur stjórnvald, sem fer með eftirlit á umræddu sviði, oft fyrst að málinu 
og rannsakar það. Ef talið er að um refsiverða athöfn sé að ræða er málið 
kært til lögreglu sem rannsakar það á ný. Málið er síðan borið undir dómstóla 
af hálfu ákæruvaldsins ef það er talið líklegt til sakfellis. Þegar um refsingar er 
að ræða geta því þrjár eða fjórar opinberar stofnanir komið að málinu.  

Skilvirkni við afgreiðslu mála þar sem lög hafa verið brotin skiptir miklu 
enda eru varnaðaráhrif viðurlaga mest þegar þeim er fram komið stuttu eftir 
lögbrot. 

Fram hjá því verður ekki litið að réttaröryggi hins brotlega er almennt 
betur borgið þegar úr málum er leyst af dómstólum heldur en stjórnvöldum. 
Á hinn bóginn á að vera hægt að tryggja viðhlítandi réttaröryggi við meðferð 
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stjórnsýslumála þar sem beitt er stjórnsýsluviðurlögum ef vandað er til máls-
meðferðar, þagnarréttur hins brotlega er virtur og hægt er að fá ákvörðunina 
um álagningu stjórnsýsluviðurlaganna að fullu endurskoðaða af dómstólum.  

Þau stjórnvöld sem fara með eftirlit á ákveðnu sviði eru oft í lykilaðstöðu 
við að meta hvar þurfi að bregðast við á skilvirkan hátt til þess að halda uppi 
lögum og senda skilaboð hvar lögbrot verða ekki liðin. Það er því oft talin 
kostur að þau geti gefið skýr skilaboð, sem varnaðaráhrif hafa, og lagt 
stjórnvaldssektir á hina brotlegu í beinu framhaldi af lögbroti en þurfi ekki að 
hlíta mati ákæruvaldsins um það hvort málinu verði yfirleitt fylgt eftir með 
rannsókn og ákæru miðað við forgangsröðun og mikilvægi fyrirliggjandi mála 
hverju sinni. 

Þá verður ekki fram hjá því litið að mörg mál sem eftirlitsstofnanir fást 
við eru oft flókin og þarfnast sérþekkingar þeirra sem úr þeim leysa. Í 
sumum tilvikum hefur lögregla ekki á að skipa starfsmönnum með sérfræði-
þekkingu á þeim málum sem til rannsóknar koma. Oft er því mun fljótlegra 
að eftirlitsstjórnvöld leysi sjálf úr málum heldur en að semja kæru til lögreglu 
þar sem mikil vinna fer í að útskýra þau sérfræðilegu sjónarmið sem á reynir í 
málinu, auk þess sem það kallar þá ekki á vinnuframlag lögreglu, ákæruvalds 
og dómstóla í hlutaðeigandi máli.3 

Þótt rök kunni að standa til þess að beita fremur stjórnsýsluviðurlögum 
heldur en refsingu í skilningi V. kafla almennra hegningarlaga nr. 19/1940, á 
það tæplega við nema í ákveðnum tilvikum. Þannig verður að vera nauðsyn á 
því að leggja viðurlög við broti á umræddri reglu. Varast verður að fara ekki 
út í öfgar með lögfestingu stjórnsýsluviðurlaga. Þannig verður t.d. að leggja 
mat á hvort önnur og vægari úrræði stjórnvalda komi ekki að nægu haldi, s.s. 
bein eða óbein þvingunarúrræði stjórnvalda. Þá verður að gæta þess að þau 
viðurlög sem lögfest eru séu skilvirk, markviss og hófleg miðað við eðli 
lögbrots. Þá verður að vera til staðar opinber eftirlitsstofnun sem hefur 
eftirlit með framkvæmd hlutaðeigandi laga og er í stakk búin til þess að fara 
með mál þar sem lögð eru stjórnsýsluviðurlög við brotum á lögunum. Helst 
kemur til greina að beita stjórnsýsluviðurlögum við minni háttar brotum sem 
almennt teljast auðsönnuð m.t.t. eðlis þeirra, s.s. þar sem réttlætanlegt hefur 
verið talið að lögfesta hlutlæga refsiábyrgð. Þau ákvæði sem nú er að finna í 
íslenskum lögum lúta flest að fyrirtækjum en ekki starfsmönnum þeirra, en 
þau hafa yfirleitt fjárhagslegt bolmagn til þess að bera stjórnsýsluviðurlög 
undir dómstóla vilji þau ekki una við viðurlögin. 

                                                 
3  Sjá nánar NOU 2003:15, bls. 143-153. 
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III. Nokkur dæmi um stjórnsýsluviðurlög sem finna má í 
íslenskum lögum 

Algengustu stjórnsýsluviðurlög sem stjórnvöld geta lagt á borgarana að 
gildandi lögum virðist mega skipta í þrjá flokka. Í fyrsta lagi fjárhagslegar 
álögur. Í öðru lagi réttindasviptingu og í þriðja lagi áminningu, sem oft er 
undanfari þess að öðrum stjórnsýsluviðurlögum verði beitt. Verður nú vikið 
að tegundum algengustu stjórnsýsluviðurlaga að íslenskum rétti. 

Stjórnvaldssektir eru stjórnsýsluviðurlög, sem stjórnvald leggur á einstakling 
eða lögaðila, og felast í skyldu til að greiða ákveðna fjárhæð til hins opinbera í 
tilefni af því að einstaklingurinn eða starfsmaður lögaðilans hefur í starfsemi 
hans brotið ákvæði laga, reglugerðar eða stjórnvaldsákvörðunar, sem í lögum 
er mælt fyrir að varði stjórnvaldssektinni. Stjórnvaldssektir eru frábrugðnar 
dagsektum að því leyti að þær eru í eðli sínu viðurlög við lögbroti og hafa að 
markmiði að valda þjáningu eða óþægindum og hafa varnaðaráhrif á meðan 
dagsektir eru í eðli sínu þvingunarúrræði þar sem þrýst er á málsaðila að sýna 
af sér tiltekna athöfn eða athafnaleysi. Innheimtar stjórnvaldssektir renna í 
ríkissjóð nema á annan veg sé fyrir mælt í lögum. 

Hér má nefna eitt dæmi um ákvæði laga er heimila stjórnvöldum að leggja 
á stjórnvaldssektir og mikið hefur verið í umræðunni síðustu misseri: 

 
Samkeppnislög nr. 44/2005 

37. gr. 
Samkeppniseftirlitið leggur stjórnvaldssektir á fyrirtæki eða samtök fyrirtækja 
sem brjóta gegn 53. og 54. gr. EES-samningsins eða bannákvæðum laga 
þessara eða ákvörðunum sem teknar hafa verið samkvæmt þeim, sbr. IV. og 
V. kafla laga þessara, nema brotið teljist óverulegt eða af öðrum ástæðum sé 
ekki talin þörf á slíkum sektum til að stuðla að og efla virka samkeppni. Við 
ákvörðun sekta skal hafa hliðsjón af eðli og umfangi samkeppnishamlna og 
hvað þær hafa staðið lengi. Sektirnar renna til ríkissjóðs. 
    Sektir geta numið frá 50 þús. kr. til 40 millj. kr. eða meira, en sektin skal þó 
ekki vera hærri en sem nemur 10% af veltu síðasta almanaksárs hjá hverju því 
fyrirtæki eða samtökum fyrirtækja sem aðild eiga að samkeppnishömlunum. 
Við ákvörðun fjárhæðar sektar getur Samkeppniseftirlitið m.a. haft hliðsjón af 
samstarfsvilja hins brotlega fyrirtækis. 
    Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins um sektir má skjóta til áfrýjunarnefndar 
samkeppnismála. 
 
Álag telst ein tegund stjórnsýsluviðurlaga sem aðallega er beitt á sviði 

skattaréttar. Líta má á álag sem eina undirtegund stjórnvaldssekta. Í lögum er 
álag oftast lagt við lögbrotum sem felast í því að skila ekki inn skýrslum á 
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tilskildum tíma sem eru grundvöllur álagningar skatta og gjalda. Hið sama 
gildir þegar slíkum skýrslum er ábótavant. Þá er í nokkrum tilvikum lögmælt 
að álagi skuli beitt í tilefni af vanefndum á greiðslum skatta og gjalda. Sem 
dæmi um slík lagaákvæði má nefna 28. gr. laga nr. 45/1978 um staðgreiðslu 
opinberra gjalda, 27. gr. laga nr. 50/1988 um virðisaukaskatt, 17. laga nr. 
96/1996 um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur og 108. gr. laga nr. 
90/2003 um tekjuskatt og eignarskatt. Loks má nefna að í lögum eru nokkur 
ákvæði um að bótaþega, sem gefur stjórnvaldi rangar eða villandi upplýsingar 
og fær af þeim sökum ranglega opinberar bætur, beri að endurgreiða þær 
með 15% álagi. Þetta gildir t.d. um húsaleigubætur, barnabætur og vaxta-
bætur, sbr. 17. gr. laga nr. 137/1997 um húsaleigubætur og 6. og 21. mgr. 68. 
gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt og eignarskatt. Í 2. mgr. 27. gr. laga nr. 
12/1997 um atvinnuleysistryggingar skal bótaþegi atvinnuleysisbóta krafinn 
um allt að tvöfaldri þeirri bótafjárhæð sem aflað er með því að gefa rangar 
eða villandi upplýsingar eða leyna upplýsingum.  

Svipting bótaréttar er ein tegund stjórnsýsluviðurlaga. Að gildandi lögum 
virðist slíka heimild aðeins að finna í 15. gr. laga nr. 12/1997 um atvinnu-
leysistryggingar, en þar segir að sá sem reyni að afla sér bóta með því að gefa 
rangar eða villandi upplýsingar eða leyna upplýsingum um hagi sína missi rétt 
til bóta. Fyrsta brot varðar missi bóta í 2-6 mánuði en ítrekað brot í 1-2 ár.  

Upptaka ólögmæts ávinnings telst ein tegund stjórnsýsluviðurlaga, en afar 
sjaldgæft er að stjórnvöldum sé fengið vald til beitingu slíks úrræðis. Á hinn 
bóginn er að finna almenna heimild í 3. tölul. 1. mgr. 69. gr. almennra 
hegningarlaga nr. 19/1940 fyrir dómara til þess að dæma um slíka upptöku í 
dómi að kröfu ákæruvaldsins. Helsta úrræði stjórnvalda á þessu sviði er að 
finna í lögum nr. 37/1992 um sérstakt gjald vegna ólögmæts sjávarafla. Í 
athugasemdum með frumvarpi því, er varð að lögum nr. 37/1992 kemur 
fram að setning laganna réttlætist af ríkri nauðsyn á verndun fiskistofna. Sé 
markmið upptöku afla að girða fyrir, að farið sé fram hjá friðunarákvæðum, 
sem gilda um friðun fiskistofna. Frumvarpið feli í sér endurskoðun á reglum 
laga nr. 32/1976. Hafi framkvæmd upptöku ólögmæts sjávarafla samkvæmt 
þeim lögum aldrei beinst að aflanum sjálfum, heldur hafi hún ávallt komið til, 
eftir að afla hafi verið ráðstafað og þá beinst að því, að sannanlegu eða 
áætluðu söluverðmæti hans verði skilað og innheimtu beint eftir atvikum að 
seljanda eða kaupanda afla. Byggir þetta á þeirri grundvallarreglu að enginn 
megi öðlast rétt yfir ólögmætum sjávarafla.4  

                                                 
4 Sbr. Alþt. 1991-1992, A-deild, bls. 4156-4157. Sjá hér einnig álit umboðsmanns Alþingis í 

máli nr. 3927/2003. 
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Réttindasvipting og afturköllun leyfis eru taldar til stjórnsýsluviðurlaga þegar 
lög mæla svo fyrir að þessum úrræðum skuli beitt í tilefni af lögbroti. Þannig 
er t.d. kveðið svo á í 7. tölul. 1. mgr. 9. gr. laga nr. 161/2002 um fjármála-
fyrirtæki að Fjármálaeftirlitið geti afturkallað starfsleyfi skv. 4. gr. laganna í 
heild eða að hluta brjóti fyrirtækið alvarlega eða ítrekað gegn lögum nr. 
161/2002, reglum, samþykktum eða reglugerðum settum samkvæmt þeim. Í 
íslenskum lögum er fjöldi lagaákvæða af þessum toga. Afturköllun leyfis telst 
á hinn bóginn ekki til stjórnsýsluviðurlaga þegar afturköllunin byggist á því 
að málsaðili hefur hætt að uppfylla ófrávíkjanleg skilyrði fyrir útgáfu leyfis. 

Formleg áminning getur í sumum tilvikum haft þau efnislegu tengsl við 
stjórnsýsluviðurlög að telja beri hana mildustu tegund stjórnsýsluviðurlaga. 
Ef nýtt lögbrot er framið þrátt fyrir áminninguna eru skilyrði til að grípa til 
harkalegri viðurlaga af hálfu stjórnvalda. Sem dæmi um slíkt lagaákvæði má 
nefna 25. gr. áfengislaga nr. 75/1998, en þar segir m.a. að verði handhafi 
leyfis sem gefið er út samkvæmt lögunum uppvís að vanrækslu á skyldum 
sem á honum hvíla skuli veita honum skriflega áminningu. Áminningin hefur 
gildi í tvö ár frá því að hún hefur verið birt leyfishafa. Verði leyfishafi uppvís 
að frekari vanrækslu meðan áminningin er enn í gildi skal það varða 
sviptingu leyfis um ákveðinn tíma. 

IV. Málsmeðferð við álagningu stjórnsýsluviðurlaga 

Meðferð stjórnsýslumála þar sem tekin er afstaða til þess hvort leggja eigi á 
stjórnvaldssektir að nokkru í ætt við meðferð opinberra mála á 19. öld, en 
það byggðist á sjónarmiðum rannsóknarréttarfars. Það er því sama stjórn-
valdið sem bæði rannsakar mál og tekur ákvörðun um hvort lagðar skuli á 
stjórnvaldssektir í tilefni af lögbroti. Á það hefur verið látið reyna fyrir dómi 
hvort slík skipan samrýmist ákvæðum stjórnarskrárinnar og mannréttinda-
sáttmála Evrópu, sbr. eftirfarandi dóm: 

 
H 1991:1690. Krafist var ógildingar á úrskurði sjávarútvegsráðuneytisins 

um upptöku ólögmæts sjávarafla á grundvelli þeirrar málsástæðu að lög nr. 
32/1976, sem heimiluðu upptökuna, brytu gegn ákvæðum 2. gr. stjórnar-
skrárinnar, þar sem óheimilt væri að framselja dómsvald í hendur fram-
kvæmdarvaldinu. Með lögunum væri ráðuneytinu ekki eingöngu falið 
dómsvald, heldur einnig rannsóknarvald og saksóknarvald um þau málefni er 
lögin tækju til. Þá var einnig á því byggt að þessi skipan bryti í bága við 1. 
mgr. 6. gr. mannréttindasáttmála Evrópu. Í dómi Hæstaréttar sagði m.a. svo: 
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„Ákvæði 2. gr. stjórnarskrárinnar hefur ekki verið skilið á þann hátt, að 
löggjafanum sé óheimilt að fela stjórnvöldum úrskurðarvald á tilteknu sviði. 
Þótt sjávarútvegsráðuneytinu séu veittar mjög víðtækar heimildir með lögum 
þessum til upptöku ólöglegs sjávarafla og ákvörðunar um andvirði hans, ber 
að hafa í huga, að úrskurðir ráðuneytisins verða bornir undir almenna 
dómstóla. Samkvæmt þessu verður ekki talið, að lög nr. 32/1976 brjóti í bága 
við 2. gr. stjórnarskrárinnar. Þá er ekki heldur fallist á það, að framangreind 
lög séu andstæð 1. mgr. 6. gr. mannréttindasáttmála Evrópu ...“ Þessi skipan 
hafði þó áhrif á það hvernig málsmeðferðarreglur voru skýrðar því síðar í 
dóminum segir svo: „Eins og hér stendur á, þar sem ráðuneytinu er falið 
bæði rannsóknarvald og úrskurðarvald og um mikla hagsmuni er að ræða, er 
sérstök nauðsyn á vandaðri málsmeðferð, bæði um undirbúning og gagna-
öflun svo og úrskurðinn sjálfan.“ 

 
Samkvæmt framansögðu brýtur það hvorki gegn ákvæðum stjórnarskrár 

né mannréttindasáttmála Evrópu að stjórnvaldi sé fengið vald til þess að 
rannsaka mál og leggja stjórnvaldssektir á í tilefni af lögbroti enda eigi maður 
þess kost að bera málið undir dómstól sem hefur fullar endurskoðunar-
heimildir.5 Fram hjá því verður hins vegar ekki litið að málsmeðferð hjá 
stjórnvöldum til undirbúnings ákvörðunar um stjórnsýsluviðurlög er ekki 
eins vönduð og málsmeðferð hjá dómstólum við ákvörðun refsinga. 

Ákvörðun stjórnvalds um stjórnsýsluviðurlög er stjórnvaldsákvörðun. Af 
þeim sökum gilda stjórnsýslulögin um meðferð slíkra mála, sbr. 2. mgr. 1. gr. 
stjórnsýslulaga nr. 37/1993.  

 
H 1999:957. Fiskvinnslufyrirtækið N stefndi Fiskistofu til ógildingar á 

ákvörðun hennar um að leggja gjald á það samkvæmt lögum nr. 37/1992 
vegna ólögmæts sjávarafla. Því var borið við að í álagningu gjaldsins fælist 
refsiákvörðun. Af þeim sökum bæri að fara með málið samkvæmt almennum 
reglum opinbers réttarfars varðandi refsiákvarðanir, sérstaklega um 
sönnunarbyrði og að vafa skuli skýra sakborningi í hag (in dubio pro reo). Í 
dómi héraðsdóms var á því byggt að með lögum nr. 37/1992 væri ekki 
kveðið á um fésektir, heldur álagningu sérstaks gjalds vegna sannanlegs 
ólögmæts sjávarafla samkvæmt sjálfstæðri löggjöf þar um. Um málsmeðferð 
færi því eftir þeim lögum, stjórnsýslulögum og almennum reglum stjórnsýslu-
                                                 
5  Sbr. Ólafur Jóhannes Einarsson: Meðferð samkeppnismála og 6. gr. mannréttindasáttmála 

Evrópu – „Rétturinn til málsmeðferðar fyrir sjálfstæðum og óvilhöllum dómstól“, bls. 
545. Að sömu niðurstöðu hefur einnig verið komist í norskum rétti sbr. NOU 2003:15, 
bls. 186. 
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réttarins, eftir því sem við ætti. Dómur héraðsdóms var staðfestur af 
Hæstarétti með skírskotun til forsendna hans. 

 
Eins og fram kemur í þessum dómi gilda almennar sönnunarreglur þegar 

lagt er mat á málsatvik í stjórnsýslumálum er lúta að stjórnsýsluviðurlögum. 
Sama niðurstaða kemur fram í eftirfarandi dómi: 

 
Dómur Hæstaréttar í máli nr. 37/2003 frá 30. október 2003. Í kjölfar 

rannsóknar samkeppnisyfirvalda á meintu broti þriggja fyrirtækja á sam-
keppnislögum komst samkeppnisráð að þeirri niðurstöðu að fyrirtækin hefðu 
brotið gegn samkeppnislögum með ólögmætu samráði um verð og skiptingu 
markaða varðandi tilteknar vörutegundir. Lagði samkeppnisráð stjórn-
valdssektir á fyrirtækin með ákvörðun 30. mars 2001. Fyrirtækin skutu þeirri 
ákvörðun til áfrýjunarnefndar samkeppnismála sem staðfesti í meginatriðum 
niðurstöðu samkeppnisráðs en lækkaði sektirnar nokkuð. Fyrir dómi 
kröfðust aðaláfrýjendur ógildingar úrskurðar áfrýjunarnefndarinnar. Því var 
haldið fram að sérstakar sönnunarreglur giltu um mat á hegðun fyrirtækja og 
stjórnenda þeirra á samkeppnismarkaði. Af hálfu áfrýjunarnefndar sam-
keppnismála var á því byggt að í samkeppnismálum gilti meginreglan um 
frjálst mat sönnunargagna. Á hinn bóginn yrði að gera ríkar kröfur til 
sönnunargagna og mats á þeim, þegar um væri að ræða íþyngjandi 
ákvarðanir, eins og ætti sér stað, þegar sektum væri beitt í samkeppnismálum.  
Áfrýjunarnefndin benti á þá sérstöðu varðandi sönnun og sönnunarmat í 
samkeppnismálum, að hegðun stjórnenda fyrirtækja ein og sér, gæti á grund-
velli reynslu gefið vísbendingar um ólögmætt atferli. Héraðsdómur féllst á 
það að sönnunarmat í samkeppnismálum lyti almennum meginreglum, en 
ekki óskilgreindum sérreglum, eins og stefndi byggði á. Að þessu atriði er 
ekki vikið í dómi Hæstaréttar. 

 
Túlkun stjórnsýslulaga er afstæð þar sem ákvæði þeirra horfa ekki eins við 

gagnvart öllum málum. Þannig eru gerðar auknar kröfur til málsmeðferðar, 
þegar um mikilsverða hagsmuni er að ræða, en að sama skapi minni kröfur 
þegar mál er einfalt og lítilvægt. Þá er stundum slakað á þeim kröfum, sem 
gerðar eru til málsmeðferðar þegar nauðsyn ber til skjótrar ákvörðunar. Aftur á 
móti eru gerðar ríkari kröfur til málsmeðferðar þegar um íþyngjandi ákvörðun 
er að ræða og alveg sérstaklega ef ákvörðun lýtur að stjórnsýsluviðurlögum. 
Málsmeðferðarreglur stjórnsýslulaga svo og annarra laga hafa verið skýrðar á 
grundvelli þessara sjónarmiða, sbr. eftirfarandi dóma: 
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H 1991:1690. Krafist var ógildingar á úrskurði sjávarútvegsráðuneytisins 
um upptöku ólögmæts sjávarafla. Í dómi Hæstaréttar segir m.a. svo: „Sérstök 
þörf er á rökstuðningi stjórnsýsluákvarðana, þegar þær eru íþyngjandi og fela 
í sér refsikennd viðurlög. Eins og hér stendur á, þar sem ráðuneytinu er falið 
bæði rannsóknarvald og úrskurðarvald og um mikla hagsmuni er að ræða, er 
sérstök nauðsyn á vandaðri málsmeðferð, bæði um undirbúning og gagna-
öflun svo og úrskurðinn sjálfan. Samkvæmt framansögðu fullnægir úrskurður 
sjávarútvegsráðuneytisins 7. ágúst 1987 ekki þeim kröfum, sem gera verður 
til rökstuddra úrskurða í slíkum málum. Ber því að fella hann úrgildi svo og 
hinn áfrýjaða dóm.“ 

 
H 1995:1459. Krafist var ógildingar á úrskurði Fiskistofu um upptöku 

ólögmæts sjávarafla. Þolandi upptöku aflans bar því við að honum hefði ekki 
borist tilkynning um meðferð málsins og af þeim sökum hefði honum ekki 
verið veitt færi á að tjá sig um málið áður en ákvörðun var tekin í því. Í dómi 
héraðsdóms segir m.a. svo: „Álagning gjalds eða úrskurður um gjaldtöku 
samkvæmt 1. gr. laga nr. 37/1992 er aðfararhæf ákvörðun, sbr. 2. mgr. 10. gr. 
s.l. Þar sem gjald þetta er unnt að innheimta með aðför án undangengins 
dóms, verður að telja enn brýnna, að aðilum sé tryggð vönduð málsmeðferð 
og réttur til að koma að athugasemdum sínum og andmælum. Með hliðsjón 
af eðli ákvörðunarinnar verður að gera þær kröfur til stjórnvaldsins að 
tilkynna með tryggilegum hætti, að mál sé til meðferðar hjá stjórnvaldinu. 
Samkvæmt framlögðum gögnum verður ekki séð, að sóknaraðili hafi fengið 
vitneskju um meðferð málsins hjá stjórnvaldinu. Ekki verður heldur séð, að 
sóknaraðila hafi verið kynnt ákvörðun um álagningu gjalds vegna ólögmæts 
sjávarafla fyrr en í ágúst 1994, er honum var birt greiðsluáskorun varnaraðila. 
Hins vegar er fram komið, að varnaraðili neitaði sóknaraðila um að koma að 
kæru, þar sem varnaraðili taldi alla fresti liðna.“ Þar sem Fiskistofa hafði ekki 
farið að 13. og 14. gr. stjórnsýslulaga við meðferð málsins var ákvörðunin 
talin ógild og þar með ekki lögmæt aðfararheimild. Fjárnám sem gert hafði 
verið var því fellt úr gildi. Dómur héraðsdóms var staðfestur í Hæstarétti 
með vísan til forsendna.  

 
Sérhver ágalli á úrskurði, sem leggur á stjórnsýsluviðurlög, veldur þó ekki 

ógildi hans, sbr. eftirfarandi dóm: 
 
H 1996:3628. Krafist var ógildingar á úrskurði sjávarútvegsráðuneytisins 

um upptöku ólögmæts sjávarafla. Því var borið við að úrskurðurinn væri ekki 
nægilega rökstuddur. Í dómi Hæstaréttar segir svo: „Í [úrskurðinum] kemur 
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skýrt og greinilega fram, að upptaka beinist að afla, sem fenginn var með 
veiðum umfram leyfilegt aflamark. Segir þar að aflinn skuli sæta upptöku 
samkvæmt lögum nr. 32/1976, sbr. 18. gr. laga nr. 3/1988. Þótt ekki sé vitnað 
til 2. tölul. 1. gr. laga nr. 32/1976, verður ekki um villst að úrskurðurinn beinist 
að afla, sem ólögmætur telst samkvæmt þeim lið. Verður því ekki talið skipta 
máli, að ekki var berum orðum vísað til síðastgreinds lagaákvæðis.“ Íslenska 
ríkið var því sýknað af kröfu um ógildingu úrskurðarins.  

 
Í stjórnsýslurétti hefur verið byggt á þeirri meginreglu að þegar stjórnvalds-

ákvörðun er kærð til æðra stjórnvalds vegna annmarka á málsmeðferð hafa þau 
æðri stjórnvöld, sem hafa fullar endurskoðunarheimildir, almennt val um það 
hvort þau bæta úr honum og taka nýja ákvörðun eða fella stjórnvaldsákvörðun 
úr gildi og eftir atvikum vísa málinu á ný til meðferðar hjá hinu lægra stjórn-
valdi.6 Hafi æðra stjórnvald bætt úr þeim annmarka, sem var á meðferð málsins 
hjá hinum lægra setta stjórnvaldi, við kærumeðferð málsins verður úrskurður 
hins æðra stjórnvalds ekki felldur úr gildi á grundvelli annmarkans. 

 
Dómur Hæstaréttar í máli nr. 37/2003 frá 30. október 2003. Í kjölfar 

rannsóknar samkeppnisyfirvalda á meintu broti þriggja fyrirtækja á 
samkeppnislögum komst samkeppnisráð að þeirri niðurstöðu að fyrirtækin 
hefðu brotið gegn samkeppnislögum með ólögmætu samráði um verð og 
skiptingu markaða varðandi tilteknar vörutegundir. Lagði samkeppnisráð 
stjórnvaldssektir á fyrirtækin með ákvörðun 30. mars 2001. Fyrirtækin skutu 
þeirri ákvörðun til áfrýjunarnefndar samkeppnismála sem staðfesti í megin-
atriðum niðurstöðu samkeppnisráðs en lækkaði sektirnar nokkuð. Fyrir dómi 
kröfðust fyrirtækin ógildingar úrskurðar áfrýjunarnefndarinnar þar sem 
brotinn hefði verið andmælaréttur á þeim. Í dómi Hæstaréttar sagði m.a. svo: 
„Fallast verður á með aðaláfrýjanda Sölufélagi garðyrkjumanna svf. að frestur 
hans hafi verið of skammur til andsvara eftir að hann fékk 19. mars 2001 í 
hendur eintak af þeim viðbótargögnum, sem samkeppnisstofnun aflaði eftir 
að athugasemdir höfðu borist við frumathugun hennar, enda bar henni 
jafnframt eftir meginreglum stjórnsýsluréttar að eigin frumkvæði að kynna 
félaginu ný gögn, sem komu fram á því stigi máls og horft gátu því til 
íþyngingar. Í héraðsdómi er rakið að Ágæti hf. hafi mótmælt því að sér hafi 
borist bréf samkeppnisstofnunar með gagnalista 28. febrúar 2001. Ekki 
verður lagt á aðaláfrýjandann Banana ehf., sem nú er kominn í stað Ágætis 
hf., að sanna að síðarnefnda félaginu hafi ekki borist umræddur gagnalisti. 

                                                 
6  Sjá nánar um þetta atriði Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, 881. 
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Vegna alls þessa verður ekki litið svo á að nægilega hafi verið gætt andmæla-
réttar Sölufélags garðyrkjumanna svf. og Ágætis hf. áður en gagnáfrýjandi tók 
ákvörðun sína 30. mars 2001. Til þess verður á hinn bóginn að líta að 
áfrýjunarnefnd samkeppnismála er æðra stjórnvald, sem fjallar meðal annars 
um ákvarðanir gagnáfrýjanda. Nefndin leysir sjálfstætt úr málum og getur því 
bætt úr ýmsum annmörkum, sem kunna að verða á meðferð þeirra á lægra 
stjórnsýslustigi. Ekki hafa verið bornar brigður á að Sölufélag garðyrkju-
manna svf. og Ágæti hf. hafi í alla staði notið andmælaréttar við meðferð 
málsins fyrir áfrýjunarnefndinni. Ekki hefur heldur verið bent á nokkurt 
atriði, sem fyrirtækin hafi ekki átt kost á að koma á framfæri. Verður krafa 
um ógildingu úrskurðar áfrýjunarnefndarinnar því ekki á þessu byggð.“ 

V. Gilda ákvæði 6. gr. mannréttindasáttmála Evrópu um 
meðferð stjórnsýslumála þar sem til greina kemur að leggja á 

stjórnsýsluviðurlög? 

Í kafla IV hér að framan var vikið að þeim kröfum sem gerðar hafa verið til 
málsmeðferðar við álagningu stjórnsýsluviðurlaga og að um meðferð þessara 
mála fari samkvæmt stjórnsýslulögum nr. 37/1993. Eðlilegt er að sú spurning 
vakni hvort einhverjar sérstakar kröfur leiði af ákvæðum mannréttindasátt-
mála Evrópu sem taka þarf tillit til við meðferð slíkra mála. 

Í 1. mgr. 6. gr. mannréttindasáttmála Evrópu segir meðal annars: 
 
„Þegar kveða skal á um réttindi og skyldur manns að einkamálarétti eða um 
sök, sem hann er borinn um refsivert brot, skal hann eiga rétt til réttlátrar og 
opinberrar málsmeðferðar innan hæfilegs tíma fyrir sjálfstæðum og óvil-
höllum dómstóli.“ 
 
Mannréttindadómstóll Evrópu hefur ekki aðeins talið að undir ákvæði 

þetta eigi opinber mál sem rekin eru fyrir dómstólum, heldur einnig stjórn-
sýslumál er lúta að álagningu tiltekinna stjórnsýsluviðurlaga að ákveðnum 
skilyrðum uppfylltum.  

Mannréttindadómstóll Evrópu hefur skýrt hugtakið „refsivert brot“ í 
skilningi mannréttindasáttmála Evrópu sjálfstætt og að nokkru óháð flokkun 
háttseminnar að landsrétti.7 Í máli Engels o.fl. gegn Hollandi8 og fleiri dómum 
sem síðar hafa gengið hefur verið byggt á eftirtöldum sjónarmiðum þegar 
                                                 
7  Sjá nánar Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 39-44. 
8  Dómur Mannréttindadómstólsins frá 8. júní 1976. 
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metið er hvort háttsemi telst refsiverð í skilningi 1. mgr. 6. gr. mannréttinda-
sáttmála Evrópu:  

 
1) Hvernig er háttsemin skilgreind samkvæmt lögum viðkomandi ríkis,  
2) eðli lögbrotsins og  
3) inntak og möguleg þyngd umræddra viðurlaga.  
 
Hvert þessara sjónarmiða er talið geta leitt til þeirrar niðurstöðu að um 

„refsiverða háttsemi“ sé að ræða í skilningi 1. mgr. 6. gr. mannréttinda-
sáttmála Evrópu. Í öðrum tilvikum hefur verið byggt á heildarmati á öllum 
sjónarmiðunum. Þar sem úrlausnin er mjög matskennd um það, hvaða 
stjórnsýsluviðurlög teljist fela í sér háttsemi sem refsing er lögð við í skilningi 
ákvæðisins, er erfitt að slá því föstu með vissu9 nema á grundvelli túlkunar á 
fordæmum Mannrétttindadómstóls Evrópu. 

Í tengslum við sjónarmiðið um „eðli lögbrotsins“ hefur Mannréttinda-
dómstóll Evrópu lagt áherslu á það hvort viðurlögin séu við lögbroti sem 
hefur verið talið falla undir refsiréttinn eða er talið hafa refsiréttarlegt eðli 
samkvæmt evrópskri réttarhefð. Þá er grófleiki brots einnig talinn hafa 
þýðingu við þetta mat. Ennfremur er litið til þess hvort málsatvik geti bakað 
geranda refsiábyrgð að landsrétti. Loks er litið til þess hvort saknæmisskilyrði 
séu að lögum ein af forsendum fyrir því að stjórnsýsluviðurlög verði lögð á. 
Þannig eru ákvæði um stjórnsýsluviðurlög sem áskilja sök fremur geta fallið 
undir ákvæði 1. mgr. 6. gr. sáttmálans heldur en ákvæði sem byggja á hlut-
lægum skilyrðum. 10 

Við mat á „eðli lögbrotsins“ getur það einnig haft þýðingu hvort 
viðkomandi lagaákvæði sé einungis beint að sérstökum hópi manna eða hafi 
almennt gildi. Viðurlög sem beint er gegn almenningi eru líklegri til þess að 
verða talin til „refsiverðrar háttsemi“ í skilningi 1. mgr. 6. gr. mannréttinda-
sáttmála Evrópu, heldur en viðurlög gegn sérstökum stéttum eða hópum 
manna.11 Þannig var t.d. sekt, sem málsaðila var gerð fyrir ótilhlýðileg 
ummæli í greinargerð, ekki talin falla undir ákvæði 1. mgr. 6. gr. mann-
réttindasáttmála Evrópu.12  

Inntak stjórnsýsluviðurlaganna hefur þýðingu við matið en þá er litið til 
eðlis viðurlaganna, s.s. hvort þau lúta að frelsissviptingu, fjársekt, sviptingu 
réttinda o.s.frv. Þeim mun alvarlegri viðurlög sem notuð eru því líklegra er að 

                                                 
9  Sbr. NOU 2003:15, bls. 96. 
10  Sbr. NOU 2003:15, bls. 96. 
11  Sbr. NOU 2003:15, bls. 97. 
12  Sjá dóm Mannréttindadómstóls Evrópu í máli Ravnsborg gegn Svíðþjóð frá 23. mars 1994. 
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háttsemin verði talin refsiverð í skilningi 1. mgr. 6. gr. mannréttindasátt-
málans. Þannig eru viðurlög sem hafa í för með sér frelsissviptingu almennt 
talin falla undir 6. gr. sáttmálans.13  

Í dómum Mannréttindadómstóls Evrópu hefur verið lögð mikil áhersla á 
hvort markmiðið með úrræðinu sé í eðli sínu að koma fram viðurlögum sem 
ætlað er að hafa fyrirbyggjandi áhrif. Ef svo er, mælir það með því að telja 
viðurlögin lögð við broti sem telst refsiverð háttsemi í skilningi 1. mgr. 6. gr. 
sáttmálans. 

Loks hefur það þýðingu hvernig viðurlögunum er beitt.14 Þannig getur 
það skipt máli hvort stjórnvaldssekt er mjög lág eða há fjárhæð.15 

Af dómum Mannréttindadómstóls Evrópu virðast það helst vera 
stjórnvaldssektir sem komið getur til greina að telja sem viðurlög við „refsi-
verðu broti“ í skilningi 1. mgr. 6. gr. mannréttindasáttmála Evrópu, enda þótt 
slíkar sektir séu ekki taldar formlega til refsinga að íslenskum rétti. Þannig 
hafa t.d. stjórnvaldssektir í tilefni af lögbroti á skattalögum verið taldar til 
refsinga í skilningi ákvæðisins, enda þótt þær væru taldar stjórnsýsluviðurlög 
að frönskum rétti, sbr. dóm dómstólsins í máli Bendenoun gegn Frakklandi.16 

Mannréttindadómstóll Evrópu hefur ekki tekið afstöðu til þess hvort 
stjórnvaldssektir samkeppnisyfirvalda vegna brota á samkeppnislögum teljist 
falla undir 6. gr. sáttmálans. Aftur á móti hefur Mannréttindanefnd Evrópu 
komist að þeirri niðurstöðu í máli Société Stenuit gegn Frakklandi.17 Ólafur 
Jóhannes Einarsson hefur einnig fært að því rök í grein sinni „Meðferð 
samkeppnismála og 6. gr. mannréttindasáttmála Evrópu“18 að stjórnvalds-
sektir skv. 52. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993, sbr. nú 37. gr. samkeppnislaga 
nr. 44/2005, teljist viðurlög sem lögð eru við háttsemi sem falli undir ákvæði 
6. gr. mannréttindasáttmála Evrópu sem „refsivert brot“.  

Ekki verður séð að Mannréttindadómstóll Evrópu hafi í dómi tekið af 
skarið um það hvort telja beri ákvörðun um álag viðurlög við „refsiverðu 
broti“ í skilningi 1. mgr. 6. gr. sáttmálans. Þar sem telja verður álag eina 
undirtegund stjórnvaldssekta eru líkur á að telja beri það til viðurlaga við 
„refsiverðu broti“ í skilningi 1. mgr. 6. gr. sáttmálans, nema að það feli í sér 
fremur lága fjárhæð. 

                                                 
13  Sbr. NOU 2003:15, bls. 97. 
14  Sjá nánar Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 41. 
15  Sbr. NOU 2003:15, bls. 97. 
16  Dómur Mannréttindadómstóls Evrópu frá 24. febrúar 1994. 
17  Álit Mannréttindanefndar Evrópu frá 30. mái 1991 í máli nr. 11598/85. 
18  Ólafur Jóhannes Einarsson: Meðferð samkeppnismála og 6. gr. mannréttindasáttmála Evrópu – 

Rétturinn til málsmeðferðar fyrir sjálfstæðum og óvilhöllum dómstóli, bls. 523-548. 
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Þá virðist svipting réttinda eða afturköllun leyfis, sem viðurlög í tilefni af 
lögbroti teljast til viðurlaga við „refsiverðu broti“ í skilningi 1. mgr. 6. gr. 
sáttmálans, sbr. mál Malige gegn Frakklandi19 þar sem svipting ökuskírteinis í 
tilefni af lögbroti var talin viðurlög við „refsiverðu broti“ í skilningi 1. mgr. 6. 
gr. sáttmálans. Þess má geta að mál um afturköllun atvinnuréttinda á grund-
velli þess að leyfishafi uppfyllir ekki lengur lagaskilyrði til þess að halda 
leyfinu hafa verið talin falla undir ákvæði 1. mgr. 6. gr. sem „réttindi og 
skyldur manns að einkamálarétti“.20 Ekki er að finna fleiri fordæmi sem skera 
úr því hvort önnur stjórnsýsluviðurlög, sem vikið var að í kafla 3, teljist falla 
undir ákvæði 1. mgr. 6. gr. mannréttindasáttmálans. 

Samkvæmt framansögðu virðist niðurstaðan vera sú að ákvæði 1. mgr. 6. 
gr. mannréttindasáttmála Evrópu taki til eftirtalinna stjórnsýsluviðurlaga: 
Álagningar stjórnvaldssekta, álags, sviptingu réttinda og afturköllunar leyfis 
sem viðurlög í tilefni af lögbroti. Afleiðing þess er sú að ákveðnar reglur 6. 
gr. mannréttindasáttmálans gilda um meðferð þessara stjórnsýslumála. Með 
því er þó ekki sagt að allar reglur 6. gr. mannréttindasáttmála Evrópu gildi án 
afbrigða við meðferð slíkra mála og ríkir enn sem komið er nokkur réttar-
óvissa um það.21 Skal á það minnt að mjög lítið er um það að því hafi verið 
haldið fram í málum, sem borin hafa verið undir dómstóla hér á landi, að 
ákvæði 6. gr. hafi verið brotin við meðferð stjórnsýslumáls þar sem stjórn-
sýsluviðurlög hafa verið lögð á. Afstaða íslenskra dómstóla liggur því heldur 
ekki fyrir um þetta álitaefni. 

Af dómum Mannréttindadómstólsins verður hins vegar ráðið að 
forsendan fyrir því að heimilt sé að fela stjórnvöldum að leggja á stjórnsýslu-
viðurlög sem ákvæði 1. mgr. 6. gr. sáttmálans taka til, sé sú að dómstólar taki 
að öllu leyti til endurskoðunar slíkar ákvarðanir stjórnvalda, séu þær undir 
dómstóla bornar að uppfylltum réttarfarsskilyrðum. Þeir verða því að vera 
bærir til að fjalla um öll lagaatriði sem og sönnun og mega ekki eftirláta 
                                                 
19  Dómur Mannréttindadómstóls Evrópu frá 23. september 1998. 
20  Sbr. NOU 2003:15, bls. 98. 
21  Sbr. Rt. 2000:996, en þar kemur eftirfarandi fram í dómi Hæstaréttar Noregs: „Jeg finner 

imidlertid grunn til å nevne at selv om en sak om forhøyd tilleggsskatt er å anse som en 
straffesak i forhold til EMK artikkel 6, kan det ikke tas for gitt at alle regler konvensjonen 
oppstiller for straffesaker, uten videre vil få anvendelse. Således har EMD, som tildligere 
nevnt, akseptert at tilleggsskatt, på linje med gebyr for mindre alvorlige overtredelser for 
eksempel i trafikken, kan ilegges administrativt selv om slike sansksjoner anses som straff 
etter artikkel 6, forutsatt at det er adgang til å få prøvd ileggelsen for domstolene. Her har 
praktiske hensyn medført en modifikasjon i det som skulle følge av en strikt anvendelse av 
artikkel 6 nr. 1. Jeg holder det åpent om anvendelsen av artikkel 6 også på enkelte andre 
punkter må tillempes de særlige forhold som gjør seg gjeldende ved utlikningen av skatt 
på formue og inntekt.“ 
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stjórnvöldum nein matsvik.22 Um þessar endurskoðunarheimildir íslenskra 
dómstóla var tekist á í eftirfarandi dómi: 

 
Dómur Hæstaréttar frá 30. október 2003 í máli nr. 37/2003. Í kjölfar 

rannsóknar samkeppnisyfirvalda á meintu broti þriggja fyrirtækja á 
samkeppnislögum komst samkeppnisráð að þeirri niðurstöðu að fyrirtækin 
hefðu brotið gegn samkeppnislögum með ólögmætu samráði um verð og 
skiptingu markaða varðandi tilteknar vörutegundir. Lagði samkeppnisráð 
stjórnvaldssektir á fyrirtækin með ákvörðun 30. mars 2001. Fyrirtækin skutu 
þeirri ákvörðun til áfrýjunarnefndar samkeppnismála sem staðfesti í megin-
atriðum niðurstöðu samkeppnisráðs en lækkaði sektirnar nokkuð. Fyrir dómi 
kröfðust fyrirtækin ógildingar úrskurðar áfrýjunarnefndarinnar. Af hálfu 
samkeppnisráðs var því haldið fram, að samkeppnisyfirvöld hefðu mat á því, 
hvort tiltekin hegðun eða háttsemi fyrirtækja fæli í sér samráð eða samstilltar 
aðgerðir í skilningi 10. gr. samkeppnislaga. Það mat kæmi ekki nema að 
takmörkuðu leyti til endurskoðunar fyrir dómi. Endurskoðun dómstóla lyti 
þannig að lögmæti ákvarðana samkeppnisyfirvalda varðandi málsmeðferð 
samkeppnisyfirvalda, m.a. með tilliti til ákvæða stjórnsýslulaga, og því, hvort 
lagaheimild sé fyrir þeirri niðurstöðu, sem samkeppnisyfirvöld kæmust að. 
Endurskoðun á efnislegu mati samkeppnisyfirvalda á því, hvort háttsemi 
stefnenda fæli í sér samráð eða samstilltar aðgerðir, sem raskað gæti 
samkeppni félli utan verksviðs dómstóla. Á þetta féllst héraðsdómur ekki. Í 
dóminum segir m.a.: „Dómstólar hafa stjórnarskrárbundna skyldu til skera úr 
öllum ágreiningi, sem varðar embættistakmörk yfirvalda, sbr. 60. gr. stjórnar-
skipunarlaga nr. 33/1944. [...] Samkvæmt 61. gr. stjórnarskrárinnar skulu 
dómendur í embættisverkum sínum einungis fara að lögum. Í þessu ákvæði 
felst bæði heimild og skylda dómenda til að túlka lög og meta það í hverju 
einstöku tilviki, hvaða háttsemi fari í bága við lög og hvaða lögbundnum 
úrræðum skuli beita, sé vikið af braut laganna.  Þetta stjórnskipulega hlutverk 
dómstóla verður ekki aflagt með almennum lögum. [...] Í 56. gr. samkeppnis-
laga segir, að aðili, sem ekki vill una úrskurði áfrýjunarnefndar, geti höfðað 
mál til ógildingar hans fyrir dómstólum. Dómurinn lítur svo á, að tilgreint 
lagaákvæði, lúti ekki aðeins að ógildingu úrskurðar áfrýjunarnefndar, heldur 
nái heimild dómstóla til endurskoðunar á öllum atriðum, sem áfrýjunar-
nefndin hefur tekið afstöðu til og snýr að beitingu laga og lagatúlkun. Í 

                                                 
22  Sjá einnig Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 141 og Ólafur Jóhannes 

Einarsson: Meðferð samkeppnismála og 6. gr. mannréttindasáttmála Evrópu – Rétturinn til 
málsmeðferðar fyrir sjálfstæðum og óvilhöllum dómstól -, bls. 537. 
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greinargerð með frumvarpi til samkeppnislaga segir m.a. svo um 56. gr. (59. 
gr. frumvarpsins): Um meðferð dómstóla á ákvörðunum áfrýjunarnefndar er það að 
segja að þeir geta að sjálfsögðu úrskurðað um öll atriði er lúta að lögmæti ákvarðana. Að 
því er varðar réttmæti ákvarðana áfrýjunarnefndar eða meðferð lögleyfðs valds verða 
dómstólar að skera úr um hversu langt þeir telja úrskurðarvald sitt ná í þeim efnum en 
það kann að reynast mismunandi eftir tegund og eðli ákvörðunar. Það er álit dómsins, 
að endurskoðunarheimild hans gagnvart samkeppnisyfirvöldum, þar með 
taldri áfrýjunarnefnd, nái til allra þeirra þátta, sem tekist er á um í þessu máli, 
þar með til mats á því, hvað sé samráð eða samstilltar aðgerðir samkvæmt 10. 
gr. samkeppnislaga. Ella væri það stjórnarskrárbundna eftirlits- og aðhalds-
hlutverk, sem dómstólum er ætlað að stjórnskipunarlögum, verulega skert.“ 
Með vísan til forsendna héraðsdóms féllst Hæstiréttur á þessa niðurstöðu. 

 
Ekki verður annað séð af þessum dómi en að íslenskir dómstólar hafi 

fullt endurskoðunarvald þegar ákvörðun um stjórnvaldssekt á grundvelli 
samkeppnislaga er borin undir þá og krafist ógildingar hennar.23 Ef hið sama 
verður talið gilda um önnur stjórnsýsluviðurlög sem falla undir ákvæði 1. 
mgr. 6. gr. mannréttindasáttmála Evrópu eru skilyrði sáttmálans uppfyllt að 
þessu leyti. Enn sem komið er liggja dómar ekki fyrir þar sem reynt hefur 
skýrlega á þetta úrlausnarefni. 

Fleiri álitamál eru um það hvort meðferð stjórnsýslumála uppfylli að öllu 
leyti kröfur mannréttindasáttmála Evrópu. Þannig er það t.d. vafamál hvort 
réttur málsaðila við meðferð stjórnsýslumála til að fella ekki á sig sök á 
stjórnsýslustigi er nægilega virtur. Þá er það einnig álitaefni hvort íslensk lög 
uppfylla að öllu leyti kröfur 4. gr. viðauka nr. 7. við mannréttindasáttmála 
Evrópu um bann við tvöfaldri refsingu eða endurtekinni málsmeðferð til 
úrlausnar um refsiverða háttsemi þegar lagðar hafa verið á stjórnvaldssektir 
eða önnur stjórnsýsluviðurlög í tilefni af lögbroti og síðan refsing einnig 
dæmd fyrir sama brotið. 

Ekki hefur enn reynt á það hvort 70. gr. stjórnarskrárinnar tekur til 
meðferðar stjórnsýslumála þar sem til greina kemur að leggja á stjórnsýslu-
viðurlög. Í ljósi þess að 6. gr. mannréttindasáttmála Evrópu var megin-
fyrirmynd 70. gr. stjórnarskrárinnar má ætla að svo geti verið. 

 

                                                 
23  Sjá einnig umfjöllun um þetta efni, Ólafur Jóhannes Einarsson: Meðferð samkeppnismála og 

6. gr. mannréttindasáttmála Evrópu – Rétturinn til málsmeðferðar fyrir sjálfstæðum og óvilhöllum 
dómstóli, bls. 539-545. 
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Slægð eða ofbeldi? 
Um ákvæði 196. gr. hgl. 

Ragnheiður Bragadóttir 

 

I. Inngangur 

Í Sjálfstæðu fólki eftir Halldór Kiljan Laxness segir frá því, þegar sveitungar 
Bjarts í Sumarhúsum sitja í baðstofunni hjá honum og ræða um heimsstríðið, 
orsakir þess og markmið. Við grípum hér niður í samræður þeirra: 

 
    „Ja ef ég ætti að segja mína meiníngu, sagði Þórir í Gilteigi, þá held ég að 
stríðið sé aðallega háð til þess að gefa illa innrættum trantaralýð tækifæri til að 
ryðjast inní annarra manna lönd og nauðga útlendu kvenfólki.“ ………. 
   „O ætli þær verði sér ekki úti um ófriðinn fyrir því, sagði Bjartur. Eftir 
minni reynslu af kvenfólkinu, þá held ég það sé sönnu nær að flest kvenfólk 
vilji láta nauðga sér, eða samasem. Þeim líkar kanski ekki að heyra 
sannleikann, en ætli ég fari ekki nokkuð nærri honum, því miður. 
   Afturámóti hélt Þórir á Gilteigi að þetta væri nú fulldjúpt tekið í árinni um 
aumíngja stúlkurnar, og hugsaði ekki óklökkur til sinna dætra. En hitt er satt, 
að ef það hefði eins fullkominn hæfileika til að standa á móti slægð einsog 
ofbeldi, kvenfólkið, þá væri mörg stúlkan betur farin. 
   Ja ég geri nú lítinn mun á slægð og ofbeldi, meðan takmarkið er það sama, 
sagði Bjartur.“1 
 
Þótt hugmyndir Bjarts séu ekki til fyrirmyndar er þó ástæða til að staldra 

við þau orð hans, að lítill munur sé á slægð og ofbeldi, meðan takmarkið er 
það sama. Það skipti sem sé ekki máli hvorri aðferðinni sé beitt, ef kyn-
mökum er þröngvað upp á manneskju gegn vilja hennar. Sennilega eru flestir 
sammála Bjarti hvað þetta varðar, en sú er hins vegar ekki afstaða löggjafans 
hér á landi, heldur þvert á móti. Af ákvæðum 194. gr. – 199. gr. almennra 
hegningarlaga nr. 19/1940.2 um nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks 

                                                 
1  Úr Sjálfstæðu fólki eftir Halldór Kiljan Laxness, 3. útgáfa, Reykjavík 1961, bls. 416. 
2  Hér á eftir skammstafað hgl. 
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má ráða, að það sem greinir þessi brot að er það, að mismunandi aðferðum 
er beitt til þess að ná fram kynmökunum og lítur löggjafinn þau misalvar-
legum augum eftir því hver aðferðin er. Mikilvægast þessara ákvæða og það 
sem oftast reynir á er 194. gr. um nauðgun. Sú aðferð, sem beitt er við 
nauðgun, er ofbeldi eða hótun um ofbeldi. Hún er alvarlegust þessara brota 
og varðar þyngstu refsingunni, fangelsi ekki skemur en eitt ár og allt að 
sextán árum. Sé beitt annars konar ólögmætri nauðung við samræði eða 
önnur kynferðismök fellur brotið undir 195. gr. hgl. Misneyting er 
verknaðaraðferð sem beitt er skv. 196. – 198. gr. og skv. 199. gr. er beitt 
blekkingaraðferð, sem leiðir til sviksamlegra kynferðismaka. Brot gegn 195. – 
199. gr. varða mun vægari refsingu en nauðgun skv. 194. gr., eða fangelsi allt 
að þremur, fjórum eða sex árum. Auk þess reynir mun sjaldnar á þessi 
ákvæði fyrir dómstólum en ákvæði 194. gr., þótt á síðustu árum hafi í 
auknum mæli reynt á ákvæði 196. gr.  

Af þessu er ljóst, að löggjafinn leggur mikið upp úr þeirri aðferð, sem 
notuð er við að brjóta gegn kynfrelsi fólks. Ofbeldi þykir langalvarlegasta 
aðferðin og þau brot ein, þar sem beitt er ofbeldi eða hótun um það, teljast 
nauðgun í lagatæknilegri merkingu þess hugtaks. Það er hins vegar álitamál, 
hvort rétt sé að greina kynferðisbrotin niður með þessum hætti eftir 
aðferðum. Nánar verður vikið að því hér á eftir.  

Efni þessarar ritsmíðar er brot gegn ákvæði 196. gr. hgl., sbr. 4. gr. laga 
nr. 40/1992. Þar er lögð refsing við því að notfæra sér bágt ástand þolanda til 
þess að hafa við hann samræði eða önnur kynferðismök. Verndarhagsmunir 
ákvæðisins er kynfrelsi fólks, en brotið felst í misnotkun á aðstöðu fólks, sem 
hefur ekki sömu möguleika og fullorðið fólk almennt til þess að verjast 
kynferðislegum árásum. Ákvæðið hljóðar svo: 

 
„Hver sem notfærir sér geðveiki eða aðra andlega annmarka manns til þess að 
hafa við hann samræði eða önnur kynferðismök, eða þannig er ástatt um 
hann að öðru leyti að hann getur ekki spornað við verknaðinum eða skilið 
þýðingu hans, skal sæta fangelsi allt að 6 árum.“ 
 
Ákvæði 218. gr. dönsku hegningarlaganna er mjög svipað 196. gr. hgl., en 

norska ákvæðinu um þetta brot var breytt mikið með lögum frá árinu 2000. 
Þá voru sett ný ákvæði um brotið í Svíþjóð vorið 2005. Fjallað verður um 
norrænu ákvæðin í lok þessarar greinar. 
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II. Forsaga ákvæðisins 

Allt frá upphafi hafa verið ákvæði í íslenskum lögum um það brot, er maður 
þvingar konu gegn vilja hennar til að hafa við sig samræði. Slík ákvæði voru 
bæði í Grágás3 og Jónsbók4. Ákvæðin voru ekki almenns eðlis með refsi-
mörkum sem veita dómendum svigrúm til að meta refsingu eftir mála-
vöxtum, eins og nú tíðkast, heldur var þar lýsing á einstökum verknuðum og 
refsing fyrir þá nákvæmlega tiltekin, þannig að dómendur áttu þar sjaldnast 
val. Ákvæði með nútímalegu sniði, í líkingu við það sem við þekkjum nú á 
dögum, komu ekki fyrr en með fyrstu heildstæðu hegningarlögum Íslendinga, 
Almennum hegningarlögum handa Íslandi frá 25. júní 1869. Þau voru samin 
að fyrirmynd dönsku hegningarlaganna frá 1866. Þau lög áttu sér langan 
aðdraganda. Árið 1800 hafði konungur sett á fót refsilaganefnd til þess að 
semja ný hegningarlög. Nefndin fjallaði m.a. um nauðgun og lagði til að 
verknaðarlýsing í eldri lögum yrði rýmkuð þannig að auk þess að taka til 
ofbeldis sem verknaðaraðferðar, skyldu einnig falla undir ákvæðið þau tilvik, 
þegar deyfilyf væru notuð til þess að fá fram samræði. Bendir þetta til þess, 
að slík brot hafi tíðkast í raun.5 Nefndin lauk ekki störfum. Árið 1840 var 
fræðimanninum A.S. Ørsted falið að semja hegningarlög, en hann lauk ekki 
því verki. Tvær refsilaganefndir til viðbótar unnu að verkinu, þar til 
hegningarlögin frá 1866 (Almindelig Borgerlig Straffelov) litu loks dagsins 
ljós. Ákvæðin um kynferðisbrot í íslensku hegningarlögunum frá 1869 eru 
svo til samhljóða samsvarandi ákvæðum í dönsku lögunum. Í hegningar-
lögunum frá 1869 eru ákvæði um kynferðisbrot í sextánda kapítula sem 
nefnist Afbrot á móti skírlífi. Þar eru ítarlegri ákvæði um brotin en í eldri 
lögum. Einnig kemur þar fyrst fram sú flokkun kynferðisbrota, sem byggt er 
á enn þann dag í dag. Í 168. - 173. gr. eru lýst refsiverð ýmis brot gegn 
kynfrelsi fólks, sem byggja á því að ólíkum aðferðum er beitt við brotin. Í 
171. gr. segir: „Hver, sem kemst yfir kvennmann, sem er í því ástandi, að hún er svipt 
sjálfræði sínu eða að hún ekki getur staðið á móti samræðinu, skal sæta sömu refsingu og 

                                                 
3  Lagasöfn eða lagaskrár frá þjóðveldistímanum 930-1262, sem til eru í handritum, nefnast 

einu nafni Grágás. 
4  Jónsbók er lögbók, sem var lögtekin árið 1281 og gilti á Íslandi í margar aldir. 
5  Nell Rasmussen: Voldtægt i retshistorisk belysning. Í bókinni: Voldtægt – på vej mod en 

helhedsforståelse (1981), bls. 55. 
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sett er í 169. grein6, ef að hann hefur sjálfur komið henni í þetta ástand til þess að 
komast yfir hana; að öðrum kosti varðar það hegningarvinnu allt að 8 árum, eða fangelsi 
við vatn og brauð ef óorð er á konunni og málsbætur eru.“ 

Athygli vekur sá munur sem var á refsivernd kvenna eftir því hvort þær 
höfðu á sér óorð eða ekki. Verndarandlag skírlífisbrotanna var kynferðisleg 
æra kvenna, en á henni byggðist flokkun kvenna eftir því hvort þær höfðu á 
sér óorð eða ekki. Í greinargerð með 168. gr. dönsku laganna, sem er 
samhljóða 169. gr. þeirra íslensku, kemur fram, að ástæða sé til að greina á 
milli þess hvort konan hafi á sér óorð fyrir lauslæti eða ekki, þar sem því 
verði ekki neitað, að hafi hún á sér óorð sé brotið ekki nærri eins ámælisvert. 
Ekki var þó ætlunin að æran væri algerlega flekklaus svo að konan teldist ekki 
hafa á sér óorð. Var dómstólum ætlað mat í þessu efni.7  

Hegningarlögin frá 1869 giltu þar til núgildandi hegningarlög nr. 19/1940 
tóku gildi. XXII. kafli laganna, þar sem fjallað er um kynferðisbrot, hét þá 
Skírlífisbrot. Upphaflega var ákvæði um það brot, sem hér er til umfjöllunar, í 
195. gr. og hljóðaði það svo: „Hver, sem hefur samræði utan hjónabands við kven-
mann, sem er geðveik eða fáviti, eða þannig er ástatt um, að hún getur ekki spornað við 
samræðinu eða skilið þýðingu þess, skal sæta fangelsi allt að 8 árum.“ Ljóst er af 
verknaðarlýsingu ákvæðisins og refsimörkum, að það byggir á ákvæði 171. gr. 
hgl. frá 1869. Engin breyting var gerð á XXII. kafla hgl. næstu áratugina. 
Árið 1984 var skipuð nefnd, sem falið var að kanna hvernig háttað væri 
rannsókn og meðferð nauðgunarmála og gera tillögur til úrbóta í þeim 
efnum. Var það gert í kjölfar mikillar umræðu í þjóðfélaginu um afbrotið 
nauðgun og réttarstöðu brotaþola, sem varð vegna tiltekinna nauðgunar-
brota, sem framin voru vorið 1984 og gæsluvarðhaldsúrskurðar yfir sak-
borningi í málinu.8 Skýrsla nefndarinnar kom út árið 1989.9 Voru þar lagðar 
fram ýmsar tillögur, m.a. um breytingar á XXII. kafla hgl. Árið 1992 var þeim 
kafla síðan breytt verulega með hliðsjón af þeim upplýsingum, sem fram 
komu í skýrslunni, auk þess sem líta má á þær í tengslum við þróun í baráttu 
kvenna fyrir jafnrétti í reynd. Heiti kaflans var breytt í Kynferðisbrot og ákvæði 
hans gerð ókynbundin. Nokkrar breytingar voru gerðar á brotinu, sem lýst 

                                                 
6  Í 169. gr. var ákvæði um nauðgun, sem varðaði hegningarvinnu ekki skemur en 4 ár eða 

lífláti, ef mjög miklar sakir voru. Hefði konan óorð á sér átti að beita vægari refsingu að 
tiltölu, en samt ekki vægari en 2 ára betrunarhúsvinnu. 

7  Nell Rasmussen: Voldtægt i retshistorisk belysning. Í bókinni: Voldtægt – på vej mod en 
helhedsforståelse (1981), bls. 56.  

8  Sjá H 1984:678. 
9  Skýrsla nauðgunarmálanefndar. Útgefandi: Dómsmálaráðuneytið. Reykjavík 1989. 
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var í 195. gr., auk þess sem röðun ákvæða í upphafi kaflans breyttist þannig, 
að brotinu er nú lýst í 196. gr. 

III. Verknaður 

1) Misnotkun 
Í 196. gr. hgl. er lögð refsing við því að notfæra sér bágt ástand þolanda, þar 
sem hann getur ekki spornað við verknaðinum eða skilið þýðingu hans. Fyrir 
lagabreytinguna árið 1992 var fortakslaust bann við því að hafa kynmök við 
geðveikt og þroskaheft fólk. Nú nægir þetta ástand ekki eitt sér til þess að um 
brot sé að ræða. Það eitt að hafa kynmök við geðveikt fólk eða aðra sem falla 
undir ákvæðið er ekki refsivert, heldur það að misnota ástand þess í þessu 
skyni, samanber orðalagið „notfærir sér“. Ástand þetta er þó ekki til komið 
fyrir tilverknað geranda, heldur notfærir hann sér ástand, sem þegar er fyrir 
hendi af annarra völdum. Hér er því um ótvíræða misneytingaraðferð að 
ræða. Ekki er gerð nein krafa um það í ákvæðinu, hversu gróf misnotkunin 
þurfi að vera. Það er háð mati dómstóla hverju sinni hvort aðferð sú, sem 
beitt var til að ná fram kynmökum hafi falið í sér misnotkun. Þegar skorið er 
úr hvort gerandi hafi misnotað ástand geðveikrar eða þroskaheftrar 
manneskju verður að byggja á heildarmati á aðstæðum beggja aðila.10 Þegar 
þroskaheftur þolandi hefur tekið þátt í mökunum af frjálsum og fúsum vilja 
getur það verið erfitt úrlausnarefni hvort um sé að ræða misnotkun á ástandi 
hans. Oftast veldur það þó ekki vafa, sbr. H 1998:2383, sem reifaður er í 
kafla 3) hér á eftir.  

Fyrir lagabreytinguna árið 1992 var ákvæði 196. gr. kynbundið eins og 
önnur ákvæði um brot gegn kynfrelsi fólks. Aðeins konur nutu refsiverndar 
og gátu verið þolendur en eingöngu karlar gátu verið gerendur. Kona gat þó 
verið hlutdeildarmaður í broti karlmanns. Nú er ákvæðið ókynbundið þannig 
að bæði karlar og konur geta verið gerendur og þolendur. Þá var það einnig 
skilyrði áður, að brotið færi fram utan hjónabands, þ.e. að gerandi og þolandi 
væru ekki hjón. Þau gátu þó að sjálfsögðu verið í hjúskap með öðrum. Nú er 
það ekki lengur efnisþáttur í brotinu, að það fari fram utan hjónabands. Því 
getur fallið hér undir brot eiginmanns gagnvart eiginkonu sinni. Í dönskum 
rétti er það hins vegar enn skilyrði, að brotið sé framið gagnvart manneskju, 
sem gerandi er ekki í hjúskap með. 

                                                 
10  Johs. Andenæs og Anders Bratholm: Spesiell strafferett. Utvalgte emner (1996), bls. 114. 
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Brot gegn 196. gr. hgl. er tjónsbrot. Það er fullframið, þegar kynferðislegu 
takmarki, samræði eða öðrum kynferðismökum, er náð. Hugtökin samræði 
og önnur kynferðismök þarfnast nánari skýringar. 

2) Samræði og önnur kynferðismök 
Samræði. Engin skilgreining var á hugtakinu samræði í hegningarlögunum 
1940 eða í greinargerð með þeim. Fyrir lagabreytinguna árið 1992 var full-
framið samræði skýrt svo í réttarframkvæmd, að getnaðarlimur karlmanns 
væri kominn inn í fæðingarveg konu og samræðishreyfingar hafnar.11 Væri 
þessu skilyrði ekki fullnægt var um tilraun að ræða, svo framarlega sem 
ásetningur var til fullframins brots. Kynmök samkynja fólks féllu ekki undir 
hugtakið og ekki önnur mök karls gegn konu en þau sem framkvæmd voru 
með notkun kynfæranna einna.12 Það varðaði vægari refsingu ef um var að 
ræða brot samkynhneigðra, sbr. 203. gr.13 og einnig ef kynferðismök voru 
fólgin í einhverju öðru en samræði, þ.e. svonefndum öðrum kynferðis-
mökum, sbr. 202. gr. Með breytingalögunum 1992 voru bæði þessi ákvæði 
afnumin. Framangreinda skilgreiningu á hugtakinu samræði þarf að hafa í 
huga við lestur þeirra dóma, sem gengu fyrir gildistöku laga nr. 40/1992.   

Þessi aðgreining samræðis og annarra kynferðismaka var í samræmi við 
það sem er í dönsku hegningarlögunum frá 1930, enda voru þau fyrirmynd 
íslensku hegningarlaganna frá 1940 og í dönsku lögunum er enn byggt á 
þessari aðgreiningu. Þar er hugtakið samleje notað um samfarir. Með því er átt 
við hefðbundnar samfarir gagnkynhneigðs fólks.14 Hurwitz bendir á að 
ekkert segi í dönsku lögunum um fullframningarstig brotanna, en í réttar-
framkvæmd sé gert ráð fyrir að samfarahreyfingar hafi átt sér stað.15 Waaben 
segir að mismunandi skoðanir séu uppi um það hvað sé samræði í skilningi 
kynferðisbrotakafla dönsku hegningarlaganna. Skýringu sína, að getnaðar-
limur karlmanns sé kominn inn í leggöng að öllu leyti eða að hluta, segir 
hann í samræmi við almenna málvenju og læknisfræðileg álit.16 Í skýringarriti 
við dönsku hegningarlögin er tekið fram, að með samræði samkvæmt 
hegningarlögunum frá 1930 hafi alltaf verið gert ráð fyrir kynferðislegum 
mökum milli karls og konu sem felist í því að getnaðarlimur karlmanns sé 

                                                 
11  Alþingistíðindi 1991-92, A-deild, bls. 788. 
12 Jónatan Þórmundsson: Um kynferðisbrot. Skýrsla nauðgunarmálanefndar (1989), bls. 113. 
13  Þetta átti við, ef um var að ræða nauðgun skv. 194. gr. og samræði við andlega vanheilt 

fólk eða þá sem ekki gátu varist samræðinu skv. 195. gr. 
14  Stephan Hurwitz: Den danske Kriminalret. Speciel del (1955), bls. 191. 
15  Stephan Hurwitz: Den danske Kriminalret. Speciel del (1955), bls. 192. 
16  Knud Waaben: Strafferettens specielle del (1999), bls. 53-54.  
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settur inn í leggöng konu. Hins vegar eru höfundar skýringarritsins ekki 
sammála Hurwitz varðandi fullframningarstig brotsins og telja að krafa um 
að samræðishreyfingar hafi átt sér stað eigi sér ekki stoð í réttarframkvæmd í 
Danmörku.17 Við lagabreytingu árið 1981 er danska ákvæðið orðið ókyn-
bundið, þannig að karlmenn geta einnig verið þolendur.18  

Í greinargerð með frumvarpi til laga nr. 40/1992 er tekið fram, að ekki sé 
ætlast til þess að fullframið samræði verði virt með sama hætti og tíðkast hafi 
í réttarframkvæmd og lýst er hér að ofan. Er þar jafnframt að finna skýringu 
á því hvernig nú er ætlast til að hugtakið fullframið samræði verði skýrt í 
framkvæmd. Segir í greinargerðinni að nægilegt sé „að getnaðarlimur karl-
manns sé kominn inn í fæðingarveg konu að nokkru leyti eða öllu. Sáðlát 
þarf ekki að hafa átt sér stað og meyjarhaft þarf ekki að rofna ef því er að 
skipta.“ Þessi skilgreining er hins vegar ekki eins mikilvæg og eldri skil-
greiningin, því að nú eru önnur kynferðismök lögð að jöfnu við samræði19 og 
verður komið nánar að því hér á eftir. Í flestum þeim dómum, sem gengið 
hafa á undanförnum árum og refsað er fyrir brot gegn 196. gr. hgl., hefur 
verið um að ræða samræði. Má þar nefna H 28. maí 2003 (nr. 47/2003), þar 
sem ákærði notfærði sér þroskahömlun konu til þess að hafa við hana 
samræði og H 19. júní 2003 (nr. 45/2003), þar sem ákærði hafði samræði við 
18 ára stúlku, sem gat ekki spornað við verknaðinum vegna ölvunar og 
svefndrunga.  

Í dómi Hæstaréttar frá sumrinu 2003 var m.a. dæmt fyrir tilraun til brots 
gegn 196. gr. 

 
H 5. júní 2003 (nr. 44/2003). Y, 16 ára stúlka, sem setið hafði að drykkju 
ásamt föður sínum og neytt amfetamíns, sofnaði alklædd í sófa á heimili hans. 
Um nóttina vaknaði hún, klæðlaus að neðan, liggjandi á bakinu í rúmi föður 
síns. Stóð hann nakinn við enda rúmsins, hélt um læri hennar og viðhafði 
samfarahreyfingar. Ekki gat hún fullyrt hvort hann hefði sett getnaðarlim sinn 
í fæðingarveg hennar. Framburður hennar var trúverðugur og þótti sannað að 
faðirinn hefði brotið gegn ákvæði 196. gr. og 1. mgr. 200. gr., hvort tveggja 
sbr. 20. gr. hgl.  
 
Önnur kynferðismök. Svonefnd önnur kynferðismök eru nú lögð að jöfnu 

við samræði. Í greinargerð með frumvarpi til laga nr. 40/1992 er vísað til 
þess að svo hafi verið gert „í hinum nýju sænsku ákvæðum í Brottsbalken frá 

                                                 
17  Vagn Greve o.fl.: Kommenteret straffelov. Speciel del (2005), bls. 264. 
18  Vagn Greve o.fl.: Kommenteret straffelov. Speciel del (2005), bls. 263. 
19  Alþingistíðindi 1991-92, A-deild, bls. 788. 
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1984.“20 Þar segir einnig að hugtakið önnur kynferðismök beri að skýra 
frekar þröngt. Í því felist kynferðisleg misnotkun á líkama annarrar 
manneskju sem komi í stað hefðbundins samræðis eða hafi gildi sem slíkt 
(surrogat). Þetta séu athafnir sem veiti geranda kynferðislega fullnægingu eða 
séu almennt til þess fallnar.21 Hér vaknar sú spurning hvaða athafnir þetta 
geti verið. Ekki er að finna frekari leiðbeiningar þar um í greinargerðinni. 
Jónatan Þórmundsson nefnir sem dæmi hér um kynferðisathafnir sem 
beinast að öðrum hlutum líkamans en kynfærunum eða eru framkvæmdar 
með verkfærum.22 Skilgreiningar á samsvarandi hugtökum í dönskum og 
norskum rétti geta verið til leiðbeiningar. Í uppkasti að dönsku hegningar-
lögunum frá 1923 (U III) segir, að önnur kynferðismök, anden kønslig 
omgængelse, sé sérhver önnur kynferðisleg misnotkun á líkama annarrar 
manneskju en samræði.23 Eins og Hurwitz segir, er þessi skilgreining hvorki 
mjög skýr né nákvæm. Hann segir að athafnir sem ekki fela í sér snertingu á 
líkama annarrar manneskju, t.d. ósæmilegt orðbragð og exhibitionismi, falli 
ekki undir hugtakið önnur kynferðismök. En ekki sé heldur unnt að fella þar 
undir allar kynferðisathafnir sem fela í sér snertingu eða misnotkun á líkama 
annars manns. Háttsemin verði að líkjast samræði eða koma í staðinn fyrir 
það eða fela í sér kynferðislega árás sem nálgist samræði. Hugtakið verði ekki 
skilgreint nákvæmlega heldur byggist það á mati hverju sinni.24 Waaben segir, 
að önnur kynferðismök geti falist í „samlejelignende stillinger“ eða í því að 
gerandi þuklar eða sleikir kynfæri eða lætur snerta sjálfan sig á sama hátt. Það 
sé ekki nægilegt til að færa háttsemi undir önnur kynferðismök að hún sé 
framkvæmd til þess að veita geranda kynferðislega fullnægingu.25 Í skýringar-
riti með dönsku hegningarlögunum eru nefnd eftirfarandi dæmi úr dönskum 
dómum um önnur kynferðismök: Endaþarmsmök, limur settur í munn 
þolanda, kynfæri þolanda kysst eða sleikt, fingur eða hlutir settir inn í leg-
göng, limur nuddaður, limur látinn snerta líkama þolanda ásamt sáðlátum, 
limur settur í endaþarm og munn þolanda ásamt samfarahreyfingum og 
sáðlátum. Til þess að um sé að ræða önnur kynferðismök sé því gert ráð fyrir 
að a.m.k. kynfæri annars aðilans snerti líkama hins.26  

                                                 
20  Alþingistíðindi 1991-92, A-deild, bls. 788. 
21  Alþingistíðindi 1991-92, A-deild, bls. 788. 
22  Jónatan Þórmundsson: Um kynferðisbrot. Skýrsla nauðgunarmálanefndar (1989), bls. 114. 
23  U III, dálkur 323. 
24  Stephan Hurwitz: Den danske Kriminalret. Speciel del (1955), bls. 191. 
25  Knud Waaben: Strafferettens specielle del (1999), bls. 53.  
26  Vagn Greve o.fl.: Kommenteret straffelov. Speciel del (2005), bls. 280-281. 
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Í greinargerð með frumvarpi til laga nr. 40/1992 segir, að hugtökin 
samræði og önnur kynferðismök svari nokkurn veginn til hugtaksins utuktig 
omgang í 192. gr. norsku hegningarlaganna.27 Nítjánda kafla norsku hegningar-
laganna um kynferðisbrot var breytt mikið með lögum nr. 76/2000. Greint er 
á milli þriggja grundvallarhugtaka sem öll lýsa ólíkum tegundum kynferðis-
legra árása. Þetta eru hugtökin seksuell omgang (áður utuktig omgang), seksuell 
handling (áður utuktig handling) og seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd 
(áður utuktig atferd). Inntak hinna nýju hugtaka er alveg hið sama og 
samsvarandi eldri hugtaka. Það byggir á skýringum fræðimanna og dóma-
fordæmum. Alvarlegasta árásin er seksuell omgang. Ein tegund hennar er 
samræði, samleie, og varðar það þyngri refsingu en aðrar tegundir seksuell 
omgang. Í 206. gr. norsku laganna er skilgreining á hugtakinu samræði og er 
það mun víðtækara en samsvarandi hugtak í íslenskum og dönskum rétti. 
Undir samleie í norskum rétti fellur samræði bæði í leggöng og endaþarm. Það 
er lagt að jöfnu við samræði að setja lim í munn eða endaþarm eða hluti í 
leggöng eða endaþarm. Ef þolandi er yngri en 14 ára er það einnig talið til 
samræðis að setja lim inn fyrir eða á milli ytri og innri skapabarma. Aðrar 
tegundir seksuell omgang eru athafnir sem líkjast samræði, svo sem að fróa 
annarri manneskju, setja fingur í leggöng eða endaþarm, sjúga og sleikja 
kynfæri, nudda kynfæri hvort sem gerandi gerir það sjálfur eða þvingar 
þolanda til þess og líkamleg snerting nakinna kynfæra með eða án 
samfarahreyfinga.28 Þá hefur það verið talið til seksuell omgang er hinn brotlegi 
setur nakinn lim sinn milli læra konu og heldur honum þar eða hreyfir þar til 
hann fær sáðlát. Sama gildir um samfarahreyfingar á nöktum maga eða bak-
hluta þolanda.29 Seksuell handling samsvarar kynferðislegri áreitni í íslenskum 
rétti og seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd broti gegn blygðunarsemi. 
Með hliðsjón af þessu og vísan greinargerðar með frumvarpi til laga nr. 
40/1992 til norska ákvæðisins, myndu munnmök og endaþarmsmök falla 
undir önnur kynferðismök. Sama gildir um þá háttsemi að setja hluti eða 
fingur í leggöng eða endaþarm og sleikja og sjúga kynfæri. Í dómi Hæstaréttar 

                                                 
27  Alþingistíðindi 1991-92, A-deild, bls. 788. 
28  Umfjöllun um norsku hugtökin byggir á eftirfarandi heimildum: Johs. Andenæs og Anders 

Bratholm: Spesiell strafferett (1996), bls. 107-108; Anders Bratholm og Magnus Matningsdal: 
Straffeloven med kommentarer (1995), bls. 428; Finn Haugen: Strafferett (2000), bls. 192 og 
Svein Slettan og Toril M. Øie: Forbrytelse og straff (2001), bls. 256-257. Í grein Huldu Elsu 
Björgvinsdóttur: Hugtakið önnur kynferðismök (2004), er fjallað um túlkun norrænna 
fræðimanna á hugtakinu á bls. 158-160. 

29  Anders Bratholm og Magnus Matningsdal: Straffeloven med kommentarer (1995), bls. 428. 
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frá árinu 2002 var dæmt fyrir brot gegn 196. gr., þar sem ákærði gerðist sekur 
um önnur kynferðismök. 

 
H 2. maí 2002 (nr. 52/2002). M, sem var leigubifreiðarstjóri, ók ölvaðri konu 
heim. Um hálftíma síðar kom hann aftur að heimili hennar og fór heimildar-
laust inn í ólæsta íbúðina. Lagðist hann ofan á konuna þar sem hún lá sofandi 
í rúmi sínu, káfaði á henni og setti fingurinn í kynfæri hennar og notfærði sér 
það að hún gat ekki spornað við verknaðinum vegna ölvunar og svefndrunga. 
 
Í öðrum dómi Hæstaréttar frá sama ári var ákært fyrir háttsemi, sem fellur 

undir önnur kynferðismök. 
 
H 16. maí 2002 (nr. 83/2002). M var m.a. ákærður fyrir kynferðisbrot skv. 
196. gr. hgl. með því að þukla á kynfærum 17 ára stúlku innanklæða og fara 
með fingur inn í þau. Var stúlkan búsett á heimili hans og sofandi er 
háttsemin átti að hafa átt sér stað. Var M dæmdur sekur um þessa háttsemi í 
dómi héraðsdóms, en Hæstiréttur sýknaði hann af þessum ákærulið, þar sem 
brotið þótti ekki sannað gegn eindreginni neitun M. 

3) Ástand brotaþola  
Til þess að 196. gr. eigi við þarf þolandi að vera í tilteknu ástandi, þegar 
gerandi hefur við hann samræði eða önnur kynferðismök. Verknaðarlýsing 
ákvæðisins greinist í tvennt eftir því hvert ástandið er. Samkvæmt fyrri 
verknaðarliðnum notfærir gerandi sér geðveiki eða aðra andlega annmarka 
manns. Samkvæmt síðari verknaðarliðnum notfærir hann sér það, að þannig 
er ástatt um þolanda að öðru leyti, að hann getur ekki spornað við 
verknaðinum eða skilið þýðingu hans. Það er skilyrði, að þetta ástand sé ekki 
af völdum geranda, heldur notfærir hann sér ástand, sem þegar er fyrir hendi. 
Hafi hann sjálfur valdið þessu ástandi í því skyni að komast yfir þolanda, t.d. 
sett svefntöflu í drykk og gefið konu, á 194. gr. um nauðgun við um brot 
hans. Í 218. gr. dönsku hegningarlaganna er beinlínis tekið fram, að þessi 
síðari verknaðarliður ákvæðisins eigi við um brotið, nema það falli undir 216. 
gr. (um nauðgun). Það er ekki efnisþáttur í þessum síðari hluta danska 
ákvæðisins, að gerandi notfæri sér ástand brotaþola. Sá áskilnaður í íslenska 
ákvæðinu verður þó varla til þess að þrengja efnissvið þess að ráði, þar sem 
sá sem hefur kynmök við manneskju, sem svo er ástatt um sem þar er lýst, 
hlýtur í flestum tilvikum þar með að notfæra sér það ástand hennar. Þá var 
áskilnaður um að brotaþoli gæti ekki skilið þýðingu verknaðarins felldur úr 
danska ákvæðinu með lögum nr. 248/1967.  
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Geðveiki og aðrir andlegir annmarkar. Í ákvæðinu eins og það var orðað fyrir 
breytinguna árið 1992 var refsivert að hafa samræði við kvenmann, sem var 
geðveik eða fáviti.30 Hið síðastnefnda orð er ekki lengur við hæfi og er nú 
gert ráð fyrir, að þolandi sé geðveikur eða haldinn öðrum andlegum ann-
mörkum, en þetta er víðtækara og almennara orðalag en í eldra ákvæði. Í 
greinargerð með ákvæðinu kemur fram, að sú rýmkun þyki varla varhuga-
verð, því að misnotkun aðstöðu sé áskilin í hverju tilviki.31 Varðandi geðveiki 
eru engar kröfur gerðar í lögunum um eðli eða alvarleika sjúkdómsins. Við 
skilgreiningu hugtaksins geðveiki verður að miða við skilgreiningar hug-
taksins í læknisfræðinni, eins og annars staðar í hegningarlögum, þar sem 
þetta hugtak kemur fyrir. Inntak þess getur því breyst í tímans rás. Þá þarf 
einnig að hafa í huga, að sá sem haldinn er geðsjúkdómi getur verið misjafn-
lega í stakk búinn til að meta aðstæður og hvað það er, sem hann vill. Sumir 
geðsjúkdómar eru þannig, að sjúklingurinn er stundum veikur, en þess á milli 
nokkuð eðlilegur. Þá getur hann einnig verið eðlilegur á sumum sviðum, 
þrátt fyrir sjúkdóminn. Þetta verður að hafa í huga, þegar ástand þolanda 
samkvæmt 196. gr. er metið. Fólk haldið öðrum andlegum annmörkum er 
t.d. þroskaheft fólk. Einnig gæti fallið hér undir fólk sem þjáist af sálrænum 
truflunum. Álitamál er hvort þær þurfi að vera langvarandi eða hvort tíma-
bundnar truflanir nægi til þess að ástandið falli undir 196. gr. Í norskum rétti 
falla bæði langvarandi og tímabundnar truflanir undir samsvarandi ákvæði,32 
en í sænskum rétti er gert ráð fyrir að truflunin sé langvarandi.33 Með 
hliðsjón af eldra ákvæði í íslensku hegningarlögunum, þar sem miðað var við 
verulega og varanlega greindarskerðingu, og ummælum í greinargerð með 
núgildandi ákvæði, verður að draga þá ályktun, að vægari andlegar truflanir 
en áður geti fallið undir ákvæðið, en þær hljóti þó að vera nokkuð varanlegar. 
Hið veiklaða ástand þarf að vera fyrir hendi á verknaðarstundu. Meta þarf 
ástand og heilsu brotaþola hverju sinni og getu hans til þess að taka 
ákvarðanir, auk framkomu hins brotlega, sem verður að fela í sér misnotkun. 
Úrslitum ræður að kynmökin hefðu ekki orðið, ef þolandi hefði ekki verið 
sjúkur. Ef hjón eða sambýlisfólk heldur áfram kynlífi, eftir að annað þeirra 
veikist af andlegum sjúkdómi, telst það almennt ekki misnotkun.34 

                                                 
30  Í 218. gr. dönsku hgl. var notað orðið åndssvag. Með lögum nr. 274/1997 var því breytt í 

mental retardering. 
31  Alþingistíðindi 1991-92, A-deild, bls. 789. 
32  Anders Bratholm og Magnus Matningsdal: Straffeloven med kommentarer (1995), bls. 440. 
33  Kommentar till brottsbalken (2005), bls. 11. 
34  Ot.prp. nr. 28 (1999-2000), bls. 113. 
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Fyrstu áratugina eftir gildistöku hegningarlaganna frá 1940 reyndi lítið 
sem ekkert á ákvæði 196. gr. hgl. (áður 195. gr.). Á árunum 1986-89 féllu 
fjórir dómar í Hæstarétti, þar sem sakfellt var fyrir samræði við þroskaheftar 
konur, þ.e. H 1986:682, H 1987:1179, H 1989:343 og H 1989:352. Á síðustu 
árum hafa einnig fallið nokkrir slíkir dómar.  

 
H 1998:2383. M hafði samræði við X á heimili sínu eftir að hafa hringt í hana 
og beðið hana að koma til sín. X var áberandi greindarskert, með greindar-
vísitölu 52. Þrátt fyrir mótmæli M var talið að fötlun X væri það alvarleg, að 
hún hlyti að vera augljós öllum þeim, sem umgengust hana. Hún væri leiði-
töm, en það væri eitt megineinkenni þroskahömlunar hennar. Sagði í héraðs-
dómi, að „ákærði, sem mánuðum saman hafði verið í nánum kynnum við 
konuna, hafi fundið fyrir ístöðuleysi hennar og notfært sér það til þess að 
koma fram samræðinu.“ Var M sakfelldur fyrir brot gegn 196. gr. hgl. Áður 
en dómur gekk í Hæstarétti, sem staðfesti dóm héraðsdóms, var X svipt 
sjálfræði. Samkvæmt læknisvottorði var hún áberandi greindarskert og ófær 
um að taka ákvarðanir um persónulega hagi sína. Í dómi Hæstaréttar segir, að 
M hafi þekkt X í nokkurn tíma, þegar brotið var framið og vissi, að hún bjó 
ásamt unnusta sínum í íbúð á vegum Svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra og 
vann á vernduðum vinnustað. „X sagði fyrir dómi, að hún væri hrifin af 
ákærða. Ákærði mátti hins vegar gera sér grein fyrir, að hann raskaði þeim 
aðstæðum, sem X höfðu verið búnar, svo að hún gæti lifað svipuðu lífi og 
aðrir einstaklingar, en jafnframt notið verndar, sem henni væri nauðsynleg. 
Ber að fallast á það með héraðsdómi, að hann hafi fundið fyrir ístöðuleysi 
hennar og notfært sér það.“ 
 
H 28. maí 2003 (nr. 47/2003). X var 47 ára þroskaheft kona, sem bjó ein í 
íbúð með stuðningi félagsmálayfirvalda. Hún hafði þekkt M um nokkurra 
mánaða skeið, því að hún var mjög hænd að börnum hans og kom því oft á 
heimili hans. Kvöld eitt kom M í heimsókn til hennar og bauð hún honum 
inn, enda taldi hún hann vin sinn. Færði hann henni pakka, sem reyndist 
innihalda kynlífshjálpartæki. Notaði hann tæki þetta á X, lét hana taka þátt í 
ýmsum kynferðislegum athöfnum, sem hún þorði ekki að sporna við og hafði 
loks við hana samræði gegn vilja hennar. Var M talinn hafa notfært sér 
andlega annmarka X til þess að koma fram vilja sínum og var hann sakfelldur 
fyrir brot gegn 196. gr. hgl. 
 
Annað bágt ástand. Í seinni verknaðarlið 196. gr. er lögð refsing við því að 

notfæra sér annars konar vanmátt en geðveiki og andlega annmarka, sem 
valda því að þolandi getur ekki spornað við verknaðinum eða skilið þýðingu 
hans. Í greinargerð með upphaflega ákvæðinu í 195. gr. hgl. sagði um þennan 
verknaðarlið, að þar kæmi til greina ýmis skammvinn truflun, svo sem rænu-
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leysi vegna áfengisneyslu.35 Einnig getur fallið hér undir rænuleysi vegna 
fíkniefnaneyslu, svo og svefn, dáleiðsluástand, yfirlið eða annað með-
vitundarleysi, t.d. af völdum deyfilyfja. Í dönskum rétti er samsvarandi 
ákvæði einnig talið eiga við um þolendur, sem eru mikið líkamlega fatlaðir og 
geta af þeim sökum ekki spornað við verknaðinum, sbr. dóm frá árinu 1993. 

 
U 1993:941 V. M hafði samræði við A, 28 ára gamla systur sambýliskonu 
sinnar. A var mikið þroskaheft og hafði lítinn mátt í handleggjum og fótum.  
 
Í norskum rétti tekur ákvæðið bæði til þeirra tilvika, þar sem andleg geta 

til mótspyrnu er ekki fyrir hendi og þeirra tilvika, þar sem þolandi getur ekki 
spornað við verknaðinum vegna þess að hann er lamaður.36 Óljóst er hvort 
getuleysi til að sporna við verknaðinum af líkamlegum orsökum, t.d. vegna 
hreyfifötlunar eða lömunar, fellur undir 196. gr. Fyrri verknaðarliður 
ákvæðisins fjallar augljóslega um andlegar orsakir, en ég tel ekkert því til fyrir-
stöðu að annmarkar af líkamlegum ástæðum geti fallið undir seinni 
verknaðarlið þess, sbr. orðalagið „…eða þannig er ástatt um hann að öðru 
leyti að hann getur ekki spornað við verknaðinum…“. Í dómi Hæstaréttar frá 
árinu 1988 var fjallað um mál, þar sem ákærði réðst með hrottalegu ofbeldi á 
hreyfihamlaða stúlku og reyndi að þvinga hana til samræðis. Þar sem hann 
beitti ofbeldi var brot hans tilraun til nauðgunar, sbr. 194. gr., sbr. 20. gr. 
hgl.37  

Ekki er að sjá, að dómur hafi gengið í Hæstarétti um brot gegn seinni 
verknaðarlið 196. gr. fyrr en árið 1991, en þá var maður sakfelldur fyrir brot 
gegn 231. gr. (húsbrot) og 195. gr. (nú 196. gr.) fyrir að brjótast inn til 
samstarfskonu sinnar og hafa við hana samræði, þar sem hún svaf ölvunar-
svefni, sjá H 1991:802. Síðan hefur dómum fyrir brot gegn þessum 
verknaðarlið fjölgað mjög. Í þeim málum hefur samræði verið haft við 
konur, sem eru sofandi eða hafa ekki getað spornað við verknaðinum vegna 
svefndrunga og ölvunar. 

 
H 1999:295. X, 16 ára, fór á skóladansleik í miðborg Reykjavíkur. Um nóttina 
þáði hún bílfar hjá M, 29 ára, sem hún þekkti ekki. Var hún undir áhrifum 
áfengis, vansvefta og þreytt og sofnaði í bílnum fljótlega eftir að þau óku af 
stað. Vaknaði hún við það, að M var að hafa við hana samræði. Varð hún 
mjög hrædd, barðist um, hljóp út úr bílnum, hrópandi á hjálp, klæðlítil og í 

                                                 
35  Alþingistíðindi 1939, A-deild, bls. 388. 
36 Anders Bratholm og Magnus Matningsdal: Straffeloven med kommentarer. Anden del. For-

brydelser (1995), bls. 438-439. 
37 Sjá H 1988:222. 
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mikilli geðshræringu. Sannað var, að M hefði notfært sér ölvun hennar og 
svefndrunga til þess að hafa við hana samræði gegn vilja hennar og var hann 
sakfelldur fyrir brot gegn 196. gr. hgl. 
 
H 28. maí 2003 (nr. 75/2003). X fór út að skemmta sér með vinkonum 
sínum. Síðar sömu nótt fór hún heim til vinkonu sinnar,Y, en hún hafði 
fengið leyfi hennar til að gista hjá henni um nóttina. Þegar X kom heim til Y, 
var Y sofnuð. Skömmu eftir að X hafði lagt sig í rúmið hjá Y, kom þangað 
M, fyrrverandi kærasti Y. Spjölluðu þau X og M saman og létu vel hvort að 
öðru, en X tók það fram að hún vildi ekki ganga lengra, ekki síst vegna þess 
að Y var þarna. Sofnaði X loks, en vaknaði við það, að M var að hafa við 
hana samræði. Í Hæstarétti segir að „kærandi hafi gert ákærða skýrlega grein 
fyrir því, að hún vildi ekki hafa við hann mök við þær aðstæður, sem fyrir 
hendi voru umrætt sinn. Þrátt fyrir vinsamleg samskipti þeirra, áður en þau 
lögðust til svefns, mátti honum vera ljóst, hver vilji hennar var í þessu efni. 
Er því sýnt, að hann hafi gengið lengra en hann hafði ástæðu til að ætla sér 
heimilt, þegar stúlkan var sofandi, og notfært sér þannig svefndrunga hennar 
vegna þreytu og undanfarandi áfengisdrykkju til að koma fram vilja sínum.“ 
Var hann sakfelldur fyrir brot gegn 196. gr. hgl. 

IV. Brotasamsteypa – sakartæming 

Reynt getur á ákvæði 196. gr. hgl. ýmist eitt sér eða í tengslum við önnur 
ákvæði. Í dómi Hæstaréttar frá 2004 var fjallað um tvö brot sama manns 
gegn 196. gr.  

 
H 29. apríl 2004 (nr. 441/2003). Stúlkurnar Y og Z fóru út að skemmta sér. Í 
miðbænum hittu þær M, sem þær þekktu og báru fullt traust til. Undir 
morgun fóru þær með honum heim. Var Z mjög ölvuð, en Y minna. Höfðu 
þær vakað í tæpan sólarhring og voru þreyttar. Ekkert kynferðislegt vakti fyrir 
þeim með heimsókninni til M. Þær sofnuðu báðar og hafði M samræði við 
þær, Y á sófa í stofu og Z í rúmi í svefnherbergi, og notfærði hann sér það, að 
þær gátu ekki spornað við samræðinu vegna ölvunar og svefndrunga. Var 
refsing M ákveðin fangelsi í 2 ár og var vísað til 1. mgr. 77. gr. hgl.38 í 
Hæstarétti í því sambandi. 
 
Hér var um að ræða tvö brot, sem beindust að tveimur manneskjum. 

Þetta var því brotasamsteypa og því var vísað í 1. mgr. 77. gr. hgl. í Hæsta-
rétti. Áður hefur verið fjallað um tengsl 196. gr. við 194. gr., en síðarnefnda 
                                                 
38  Ákvæði 1. mgr. 77. gr. hgl.: „Verði maður, meðan á sama málinu stendur, uppvís að því að 

hafa framið fleiri brot en eitt, skal tiltaka refsinguna fyrir þau í einu lagi, og svo, að þau séu 
öll tekin til greina…“ 
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ákvæðinu er beitt um brotið, ef hinn brotlegi hefur sjálfur komið þolanda í 
hið ósjálfbjarga ástand með þeim ásetningi að hafa við hann samræði og 
tæmir það þá sök.39 Notfæri hann sér hins vegar slíkt ástand, sem fyrir er og 
hann hefur ekki átt þátt í að skapa, á 196. gr. við um brotið. Í dómi 
Hæstaréttar frá árinu 2004 var fjallað um ætlað brot manns sem ákærður var 
fyrir brot gegn 194. gr. og 196. gr. 

 
H 4. mars 2004 (nr. 416/2003). M, 22 ára, var ákærður fyrir brot gegn framan-
greindum ákvæðum með því að hafa þröngvað 14 ára frænku sinni, Y, til 
annarra kynferðismaka en samræðis með því að þrýsta höfði hennar að 
getnaðarlim sínum, troða limnum upp í munn hennar og halda höfði hennar 
föstu á meðan hann hreyfði liminn til og frá og að hafa sumpart notfært sér 
það, að hún gat ekki spornað við kynmökunum sökum ölvunar. M var 
sýknaður þar sem ekki þótti sannað að hann hefði beitt Y þvingun né að 
þannig hefði verið ástatt um hana að hún hafi ekki getað spornað við 
verknaðinum vegna ölvunar. 
 
Þótt ákært hafi verið fyrir brot gegn báðum ákvæðunum án nánari 

útlistunar, hlýtur ætlunin að hafa verið sú, að aðallega væri ákært fyrir brot 
gegn 194. gr. en gegn 196. gr. til vara. Það vekur furðu að ekki skuli hafa 
verið sakfellt fyrir brot gegn 194. gr. í þessu máli, þar sem dómurinn fellst á 
að M hafi beitt yfirburðum í krafti aldurs og stöðu sem eldri frændi og 
trúnaðarvinur Y og hún upplifði háttsemi hans sem þvingun. 

Í tveimur dómum Hæstaréttar er fjallað um mörkin á milli 196. gr. og 199. 
gr. hgl. Í síðarnefnda ákvæðinu er lögð refsing við þrenns konar tilvikum, þar 
sem hinn brotlegi notfærir sér villu þolanda til þess að hafa kynmök við 
hann. Refsinæmi háttseminnar byggist á því, að samþykki til makanna er ekki 
fengið með eðlilegum hætti, heldur með svikum. Í ákvæðinu er m.a. nefnt 
það tilvik, að þolandi sé í þeirri villu, að hann eigi samræði við einhvern 
annan en hann raunverulega hefur mök við. Þetta gæti átt við, ef þolandi er 
sjónskertur eða verknaðurinn fer fram í myrkri. 

 
H 1943:167. M hafði lánað kunningja sínum, Y, og unnustu hans, V, herbergi 
sitt. Kom M nú óvænt heim að næturlagi. Afklæddist hann og lagðist í rúm 
sitt, þar sem V og Y lágu fyrir, sofandi. Hafði M samfarir við V. Kvaðst hann 
hafa haldið, að hún væri vakandi, en hún kvaðst hafa vaknað við samræðið og 
stokkið fram úr rúminu, þegar hún áttaði sig á hvern hún var að hafa mök 
við. Í héraði var M refsað fyrir brot gegn 199. gr., þar sem hann hefði fært sér 
í nyt þá villu V, að hún væri að hafa samræði við unnusta sinn. Í dómi 
Hæstaréttar er tekin afstaða til 195. gr. (nú 196. gr.), þar sem segir: „Ekki 

                                                 
39  Alþingistíðindi 1939, A-deild, bls. 388. 
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þykir fullyrðandi gegn staðhæfingu ákærða, að hann hafi gert sér grein fyrir 
því, að stúlkan hafi verið sofandi, er hann hóf samfarir við hana, og verður 
ákærði því ekki sakfelldur eftir 195. gr. laga nr. 19/1940. Hins vegar hlaut 
ákærða að vera ljóst, að V áleit sig hafa samfarir við mann þann, sem hún 
gekk til sængur með.“ Var M sakfelldur fyrir brot gegn 199. gr. hgl.  
 
H 1996:3030. Hjónin X og Y fóru út að skemmta sér ásamt félögum Y úr 
knattspyrnuliði nokkru. Þeirra á meðal var M. Stuttu eftir að X og Y komu 
heim til sín um nóttina bar M þar að garði ásamt fleira fólki. Sat fólkið allt við 
áfengisneyslu stutta stund. X lagðist fljótlega til svefns í rúmi sínu, en aðrir 
sofnuðu í stofunni, þ. á m. Y. Nokkru síðar vaknaði X við það, að maður var 
að hafa við hana samræði. Taldi hún, að það væri eiginmaður sinn og tók því 
þátt í samræðinu í fyrstu, en síðan áttaði hún sig á því, að um annan mann var 
að ræða. Í héraðsdómi var M sakfelldur fyrir brot gegn 196. gr. Í dómi Hæsta-
réttar segir m.a.: „Af frásögnum verður ekki ráðið, að ölvun kæranda hafi 
verið svo mikil, að nálgaðist rænuleysi. Enginn samdráttur hafði verið fyrr um 
kvöldið milli ákærða og kæranda, en hún dró sig í hlé úr samkvæminu síðla 
nætur og lagðist til svefns í hjónarúmi sínu. Þá sátu gestir áfram í stofu með 
sambýlismanni hennar og sofnuðu þar öll aðrir en ákærði. Þegar ákærði hóf 
samfarir við kæranda í rúminu í rökkvuðu svefnherbergi, skynjaði hún það 
svo í fyrstu, að um mann sinn væri að ræða. Var hún þá að eigin sögn haldin 
svefndrunga, sem verið hefur þyngri en ella vegna áfengisneyslu. Ákærði 
hafði enga ástæðu til að ætla, að kærandi myndi vilja þýðast sig. Hlaut honum 
að vera ljóst, að kærandi væri í villu, eins og öllum aðstæðum var háttað. 
Þykir atferli hans með hliðsjón af þessu verða heimfært undir 199. gr. 
almennra hegningarlaga nr. 19/1940, en ekki 196. gr., svo sem gert er í ákæru 
og héraðsdómi.“ 
 
Ef brot gegn 196. gr. beinist að barni eða unglingi á að beita ákvæðum 

hegningarlaga um kynferðisbrot gegn börnum ásamt 196. gr. Þá er um að 
ræða brotasamsteypu, fleiri en eitt brot framin með einum verknaði 
(concursus idealis). Sé barn undir 14 ára aldri er 1. mgr. 202. gr. beitt með 
196. gr. Beinist brotið að barni eða öðrum niðja hins brotlega á það undir 1. 
mgr. 200. gr. og 196. gr. Á það reyndi í H 5. júní 2003 (nr. 44/2003), sem 
reifaður er í kafla III. 2) hér að framan. Sé barn geranda undir 14 ára aldri 
ætti að beita bæði 1. mgr. 200. gr. og 1. mgr. 202. gr. með 196. gr. Ef barnið, 
sem brotið er gegn, er kjörbarn, stjúpbarn, fósturbarn eða sambúðarbarn 
hins brotlega eða honum hefur verið trúað fyrir því til kennslu eða uppeldis 
fellur brotið undir 1. mgr. 201. gr. og 196. gr.  

Eitt dæmi er til í dómasafni Hæstaréttar um að 226. gr. hgl. um frelsis-
sviptingu hafi verið beitt með 196. gr. Hér var um að ræða brotasamsteypu 
og concursus realis, þ.e. fleiri brot en eitt framin með fleiri verknuðum. 
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H 1995:2351. Kvöld nokkurt fór M inn á heimili sitt með A, 27 ára gamlan 
þroskaheftan mann og 75% öryrkja, sem hann hafði þekkt í nokkur ár. Þar 
sýndi hann honum klámkvikmyndir, afklæddist, fór höndum um kynfæri sín 
og lagði að A að afklæðast og reyndi að toga niður um hann buxurnar. Var 
athæfi þetta talið brot gegn 196. gr., sbr. 20. gr. hgl. Eftir þetta neyddi M A til 
þess að dvelja áfram á heimili sínu í um tvær klst. með því að hindra hann í 
að komast út úr húsinu, taka af honum yfirhöfn hans, fylgja honum eftir um 
íbúðina og hafa í hótunum við hann og reyna að halda honum, þar til A tókst 
að forða sér. Varðaði brot þetta við 226. gr. hgl. 
 
Nokkur dæmi eru um það í dómasafni Hæstaréttar að hinn brotlegi hafi 

farið inn á heimili sofandi kvenna í óleyfi og haft við þær samræði. Í slíkum 
tilvikum er um að ræða brotasamsteypu, fleiri brot en eitt framin með fleiri 
verknuðum (concursus realis) og er refsað skv. 231. gr. (húsbrot) og 196. gr., 
sbr. 77. gr. hgl. Á þetta reyndi í H 1991:802, sem nefndur er í kafla III. 3) hér 
að framan. Hér verða reifaðir tveir nýlegir dómar, þar sem reyndi á þessi 
ákvæði. 

 
H 2. maí 2002 (nr. 52/2002). X fór á veitingastað ásamt vinkonu sinni, þar 
sem hún varð hálfrænulaus sökum ölvunar. Fór vinafólk hennar með hana 
heim um nóttina í leigubíl og studdu þau hana í rúmið, þar sem hún sofnaði. 
Gátu þau ekki læst íbúðinni, þegar þau héldu á brott, því að einungis var unnt 
að læsa utan frá með lykli. Eftir að leigubílstjórinn, M, hafði ekið vinafólkinu 
til síns heima, sneri hann aftur að heimili X. Fór hann inn til hennar í 
heimildarleysi, lagðist ofan á hana, káfaði á henni og setti fingur í kynfæri 
hennar. Notfærði hann sér það, að hún gat ekki spornað við brotinu vegna 
ölvunar og svefndrunga. Sakfellt var fyrir brot gegn ofangreindum ákvæðum. 
 
H 3. apríl 2003 (nr. 539/2002). M, sem verið hafði í sambúð með X 15 árum 
fyrir atburðinn sem hér er lýst, fór nótt eina að heimili hennar. Hringdi hann 
þar dyrabjöllu og bankaði, en þegar ekki var svarað fór hann inn um 
stofuglugga. Fór hann inn í svefnherbergi X, þar sem hún lá sofandi og hafði 
við hana samræði, sem hún gat ekki spornað við sökum svefndrunga. Bar X 
að hún hefði vaknað með M ofan á sér hafandi við sig samræði, sem hún vissi 
ekki hve lengi hefði staðið yfir, því að hún var þreytt, svaf fast og var lengi að 
átta sig. Sakfellt var fyrir brot gegn ofangreindum ákvæðum. 

V. Saknæmisskilyrði 

Ásetningur er saknæmisskilyrði skv. 196. gr., sbr. 18. gr. hgl. Hinn brotlegi 
þarf að hafa ásetning til allra hlutrænna efnisþátta í 196. gr. Hann þarf að 
sjálfsögðu að hafa ásetning til kynferðismakanna. Auk þess þarf ásetningur 
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hans að taka til ástands brotaþola og til þess að notfæra sér það. Þannig þarf 
hann að gera sér grein fyrir því, að andlegt ástand þolanda var ástæðan fyrir 
því að hann náði fram kynmökunum. Þess verður hins vegar ekki krafist, að 
hinn brotlegi hafi sjálfur metið háttsemi sína sem misnotkun.40 Öll stig 
ásetnings koma til greina. Hinn brotlegi þarf því að vita um t.d. andlega 
annmarka þolanda, telja yfirgnæfandi líkur á að viðkomandi sé þroskaheftur 
eða hafa hugboð eða grun um það, en láta sér þær aðstæður í léttu rúmi liggja 
(dolus eventualis).41 Í Hæstaréttardómi frá 1996 reyndi á mat á huglægri 
afstöðu ákærða. 

 
H 1996:887. M var ákærður fyrir að hafa notfært sér andlega annmarka X, 41 
árs konu, til þess að hafa við hana samræði. M neitaði því að hafa vitað, að 
konan var þroskaheft. Hann hafði kynnst X, þegar hún var lítil stúlka og 
endurnýjað kynnin af henni u.þ.b. ári fyrir brotið og kom þá oft á heimili 
hennar og sambýlismanns hennar. Dómurinn taldi, að engum, sem sæi X 
augliti til auglitis og ræddi við hana litla stund, gæti dulist hinn mikli greindar-
skortur hennar, þótt hún ætti fremur auðvelt með að tjá sig. „Þrátt fyrir 
neitun ákærða um, að hann hafi ekki talið hana þroskahefta og sér hafi ekki 
fundist hún treggáfuð og „ekkert heimskari en annað fólk“, telur dómurinn 
sannað, að honum hafi hlotið að vera ljóst, að hún er verulega þroskaheft, 
sérstaklega þegar tekið er tillit til kynna hans af henni í heilt ár fyrir 
atburðinn.“ 
 
Í því orðalagi í dóminum, að ákærða hafi hlotið að vera ljóst, að X var 

þroskaheft, felst samtvinnun á sakarmati og sönnunarmati. Dómurinn telur 
það sannað af málsatvikum, að M hafi verið ljóst á verknaðarstundinni, að 
stúlkan var verulega þroskaheft. Í dómi frá árinu 2002 var notað orðalagið 
„gat ekki gengið þess dulinn,“ sem þýðir í raun það sama.42 

 
H 21. nóvember 2002 (nr. 368/2002). M var ákærður fyrir brot gegn 196. gr. 
með því að hafa hafið samræði við X og við það notfært sér það, að hún gat 
ekki spornað við verknaðinum vegna ölvunar og svefndrunga. Hann neitaði 
að hafa verið byrjaður að hafa samræði við X, en í það hafi stefnt, þegar að 
þeim var komið. M hélt því fram, að hann hefði talið, að X væri vakandi, en 
þó var framburður hans ekki skilinn öðru vísi en svo, að hann hefði flutt X 
milli rúma og klætt hana úr, án atbeina hennar, og að hún hafi ekki spornað 

                                                 
40  Vagn Greve o.fl.: Kommenteret straffelov. Speciel del (2005), bls. 270. 
41  Sjá nánar um dolus eventualis: Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 78-91. 
42  Sjá: Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 63-65, þar sem fjallað er um sam-

tvinnun sakarmats og sönnunarmats. Þar kemur fram, að ástæða þessarar samtvinnunar í 
orðalagi í forsendum dóma sé sú, að erfitt sé að færa fram beina sönnun um svo 
óáþreifanleg huglæg atriði sem ásetning og gáleysi. 
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gegn atlotum hans. Í dómi Hæstaréttar segir að telja verði „sannað að kærandi 
hafi ekki getað spornað við ágengni hans vegna svefndrunga og að hann hafi 
ekki getað gengið þess dulinn.“ Þar sem ekki þótti sannað gegn eindreginni 
neitun M, að hann hefði verið byrjaður að hafa samræði við X, var hann 
sakfelldur fyrir tilraun, 196. gr., sbr. 20. gr. hgl.  
 
Þótt kona hafi samþykkt að hafa samræði við karlmann, þegar hún er 

með meðvitund og alls gáð, getur gerandi ekki byggt á því samþykki til að 
hafa samræði við hana eftir að hún hefur drukkið sig ofurölvi og er orðin 
meðvitundarlaus. Það leysir hann heldur ekki undan refsingu, þótt hann telji, 
að konan hefði veitt samþykki sitt, ef hún hefði verið með meðvitund. 

Fyrir lagabreytinguna árið 1992 var gáleysisákvæði í 204. gr. á þann veg, 
að væri brotið framið í gáleysi um andlegt ástand þolanda mátti beita vægari 
refsingu að tiltölu. Þetta atriði ákvæðisins hefur nú verið afnumið. Í tveimur 
dómum frá árinu 1989 var fjallað um það hver væri huglæg afstaða hins 
brotlega til verknaðarins. Þolandi í báðum dómunum var sama þroskahefta 
stúlkan. 

 
H 1989:343. X, 19 ára þroskaheft stúlka, afgreiddi M, 62 ára, á bensínstöð. 
Ákváðu þau að fara í ökuferð nokkrum dögum síðar og lauk þeirri ferð með 
því, að M hafði samræði við X. Neitaði M að hafa vitað, að X var þroskaheft. 
Í álitsgerð læknis kom fram, að X lá efst í mörkum þess að vera þroskaheft. 
Hún kæmi fram sem óþroskaður unglingur við fyrstu kynni, en þeim sem 
eyddu einhverjum tíma með henni ætti ekki að dyljast, að hún var verulega 
andlega skert. Taldi héraðsdómur, að við fyrstu kynni virtist stúlkan ekki 
augljóslega þroskaheft. Kynni ákærða af henni væru mjög lítil, hún hefði neytt 
áfengis fyrir ökuferðina og hefði með höndum starf sem venja væri að fela 
heilbrigðu fólki. Því væri ósannað, að M hefði verið kunnugt um, að hún væri 
þroskaheft. Hann þótti ekki heldur hafa sýnt af sér gáleysi um ástand hennar, 
þegar haft var í huga, að hún kom allvel fyrir og engin sérstök atvik eða 
aðstæður hefðu átt að vara hann við X. Var hann því sýknaður í héraðsdómi. 
Hæstiréttur taldi hins vegar óhjákvæmilegt að virða ákærða það til gáleysis, að 
hann gerði sér ekki grein fyrir andlegu ástandi hennar, áður en samfarir þeirra 
hófust. Var hann sakfelldur fyrir brot gegn 195. gr., sbr. 204. gr. hgl., með 
hliðsjón af áliti sérfræðinga og þess að ökuferð þeirra stóð í 2-3 klst. 
 
H 1989:352. Í þessum dómi var M ákærður fyrir samræði við X. Taldi 
héraðsdómur varhugavert að hafna þeim framburði M, að hann hefði ekki 
gert sér grein fyrir því, að stúlkan væri þroskaheft. Hins vegar hefði honum 
ekki getað dulist, að hún hefði ekki venjulegan þroska. Var hann sakfelldur 
fyrir gáleysisbrot í héraðsdómi, þ.e. 195. gr., sbr. 204. gr. hgl. Í Hæstarétti var 
byggt á því, að M hafði kynnst X tveimur árum fyrir atburðinn og því var 
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ekki fallist á niðurstöðu héraðsdóms um gáleysi M. Var honum refsað fyrir 
ásetningsbrot, 195. gr. hgl.  
 
Í dönsku hegningarlögunum er ákvæði þess efnis, að beita megi 218. gr., 

sem samsvarar 196. gr., þótt gerandi hafi ekki gert sér grein fyrir ástandi 
þolanda, en hins vegar sýnt af sér gáleysi hvað það varðar.43 Ákvæði þessu er 
lítið beitt og notar ákæruvaldið það sem varaákvæði í málum, þar sem 
aðallega er ákært fyrir ásetningsbrot.  

VI. Refsing og refsimat 

Brot gegn 196. gr. hgl. varða fangelsi allt að sex árum. Um refsilágmark gildir 
almenna lágmarkið í 34. gr. hgl., þ.e. 30 daga fangelsi. Refsing fyrir brot gegn 
196. gr. er dæmd neðarlega í refsimörkunum. Fyrir aldamótin 2000 fór hún 
yfirleitt ekki yfir 12 mánaða fangelsi. Undantekning þar frá er H 1995:2351, 
þar sem dæmt var þriggja ára fangelsi. Var þar litið til sakaferils M, sbr. 72. gr. 
hgl., en hann hafði 28 sinnum verið dæmdur fyrir margvísleg brot, þar á 
meðal sex sinnum fyrir kynferðisbrot gegn börnum eða ungmennum. Síðast-
liðin ár hafa dómarnir verið að þyngjast og vísast þar um til dómayfirlits í 
næsta kafla. 

Í málum vegna 196. gr. getur reynt á almenn ákvæði hegningarlaga um 
refsihækkunar- og refsilækkunarástæður, málsbætur og þyngingarástæður. 
Ekki er þó oft vísað í einstök ákvæði hegningarlaga í því sambandi, þótt þau 
séu eflaust höfð í huga, þegar við á. Í H 28. maí 2003 (nr. 47/2003) var fjallað 
um ýmis atriði, sem höfðu áhrif við ákvörðun refsingar.  

 
H 28. maí 2003 (nr. 47/2003). M fór heim til þroskaheftrar konu og hafði í 
frammi við hana ýmsar kynferðislegar athafnir og samræði (sjá reifun í kafla 
III. 3). Í dómi héraðsdóms er rakinn langur sakaferill M. Síðan segir: „Brot 
það, sem ákærði er nú sakfelldur fyrir, er alvarlegt og beindist gegn mikil-
vægum hagsmunum. Brotið var framið á heimili X, sem er greindarskert og 
átti sér einskis ills von þegar hún bauð ákærða inn til sín umrætt kvöld, enda 
taldi hún ákærða vera vin sinn og hafði bundið traust við hann af barnslegri 
einfeldni. Ákærði hafði það traust að engu og kom fram við hana á niður-

                                                 
43 Regla þessi er í 226. gr. dönsku hgl., sem hljóðar svo: „Har i de tilfælde, hvor efter 

foranstående bestemmelser gerningens strafbarhed afhænger af den krænkede persons fra 
det normale afvigende åndelige eller legemlige tilstand eller af personens alder, gernings-
manden handlet uden kendskab til pågældendes tilstand eller alder, og handlingen af 
denne grund ikke kan tilregnes ham som forsætlig, bliver, hvis han dog har handlet 
uagtsomt, en forholdsmæssig mindre straf at anvende.“ 
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lægjandi hátt er hann neyddi hana til að taka þátt í kynferðisathöfnum bæði 
inni í stofu íbúðarinnar og í svefnherbergi, þar sem hann hafði við hana 
samræði og skeytti því engu þótt hún reyndi af veikum mætti að ýta honum 
frá sér. Braut ákærði þannig gegn kynfrelsi og friðhelgi X. Ákærði á sér engar 
málsbætur.“ Refsing var ákveðin 12 mánaða fangelsi. Í Hæstarétti var 
refsingin þyngd með þeim rökum að sýnt væri „að ákærði hafi notfært sér 
trúnað kæranda við hann og að hún leit á hann sem vin sinn. Er og nægilega 
fram komið að brotið hafi ekki verið hugdetta ákærða á vettvangi, heldur 
fyrirfram skipulagt og framið á ófyrirleitinn hátt. Vegna þessa, alvarleika 
brotsins og sakaferils ákærða er refsing hans hæfilega ákveðin 18 mánaða 
fangelsi.“ 
 
Eins og sjá má voru þetta allt atriði, sem verkuðu til þyngingar refsingu, 

en algengt er í dómunum, að vísað sé til ýmissa atriða, sem verka til refsi-
þyngingar.  

 
H 1998:2383. M var dæmdur í 12 mánaða fangelsi í héraðsdómi fyrir samræði 
við þroskahefta stúlku (sjá reifun í kafla III. 3)). Þar var vísað til langs 
sakaferils ákærða, m.a. dóms fyrir nauðgun, og „framkomu hans undir máls-
meðferðinni, sbr. 8. tl. 1. mgr. 70. gr. hegningarlaga, sem verið hefur iðrunar-
laus og ósvífin.“ Í  dómi Hæstaréttar segir: „Ákærði á langan sakaferil. Hann 
hefur ekki látið af ásókn gagnvart X þrátt fyrir dóm héraðsdóms og ítrekuð 
tilmæli þeirra, sem hana vilja vernda. Með það í huga verður ekki hjá því 
komist að staðfesta niðurstöðu héraðsdóms um refsingu ákærða.“ 
 
H 2. maí 2002 (nr. 52/2002). Leigubifreiðarstjóri hafði samræði við sofandi 
konu, sem hann hafði ekið heim (sjá reifun í kafla IV.). Refsing var ákveðin 
18 mánaða fangelsi. Í  dómi Hæstaréttar segir: „Við ákvörðun refsingar ber 
að líta til þess, að auk þess að vera sakfelldur fyrir að brjóta gegn kynfrelsi 
brotaþola er ákærði sakfelldur fyrir að brjóta friðhelgi heimilis hennar. Ákærði 
notfærði sér vitneskju um ástand hennar, sem hann komst að í starfi sínu sem 
leigubifreiðastjóri, og er það til þyngingar refsingunni.“  
 
H 5. júní 2003 (nr. 44/2003). M var dæmdur í 18 mánaða fangelsi fyrir tilraun 
til kynferðisbrots gegn dóttur sinni (sjá reifun í kafla III. 2)). Hann hafði 
langan sakaferil, þótt hann hefði ekki orðið uppvís að broti síðastliðin átta ár. 
Tekið var fram í dómi héraðsdóms, sem staðfestur var í Hæstarétti, að hátt-
semin væri „alvarleg og beindist gegn mikilvægum hagsmunum, enda brotið 
gegn dóttur hans, sem var gestkomandi á heimili hans og gat enga björg sér 
veitt vegna svefndrunga og eigin ölvunarástands. Stúlkan var nýorðin 16 ára 
þegar brotið var framið og því ósjálfráða og undir verndarvæng föður síns, 
sem bar ábyrgð á velferð hennar. Horfa þessi atriði óhjákvæmilega til refsi-
þyngingar. Ákærða var kunnugt um langvarandi vímuefnavandamál 
stúlkunnar, en lét engu að síður ekki aðeins viðgangast að hún neytti áfengis á 
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heimili hans heldur drakk hann einnig áfengi með henni ótæpilega í nokkra 
sólarhringa og stuðlaði þannig að því ástandi, sem hún var í þegar brotið var 
framið. Ákærði sætir ekki ákæru fyrir grófa vanrækslu sína sem foreldri, en 
við ákvörðun refsingar þykir einnig mega hafa framangreind atriði í huga. Þá 
ber að horfa til aldurs ákærða, sem var tæplega fertugur þegar hann framdi 
brotið. Hann á sér engar málsbætur að áliti dómsins.“ 
 
Í dómi Hæstaréttar frá sumrinu 2003 var hins vegar um málsbætur að 

ræða. 
 
H 19. júní 2003 (nr. 45/2003). X sofnaði heima hjá A, kunningja sínum, eftir 
að hafa verið úti að skemmta sér og neyta áfengis. Um nóttina komu ölvaðir 
menn í heimsókn til A. Einn þeirra var M, sem hafði samræði við X og gat 
hún ekki spornað við verknaðinum sökum ölvunar og svefndrunga. Í héraðs-
dómi var refsing ákveðin 12 mánaða fangelsi og var sú ákvörðun staðfest í 
Hæstarétti. Var það virt ákærða til málsbóta, að hann hafði ekki áður hlotið 
refsingu og hann hafði greitt bætur og þannig leitast við að bæta fyrir skað-
legar afleiðingar verknaðar síns, sbr. 8. tl. 1. mgr. 74. gr. hgl. Í héraðsdómi var 
fullnustu allrar refsingarinnar frestað skilorðsbundið, en í Hæstarétti var 
fullnustu 9 mánaða af refsingunni frestað skilorðsbundið í 3 ár. 
 
Í dómi héraðsdóms í máli þessu er ítarlega rökstutt hvers vegna refsingin 

er skilorðsbundin. Þar er fyrst nefnd töf á rannsókn málsins hjá lögreglu. 
Kæra var lögð fram sumarið 2000, en málið var ekki sent ríkissaksóknara fyrr 
en vorið 2002. Átti ákærði ekki sök á þessum drætti málsins, sem var and-
stæður meginreglu 1. mgr. 133. gr. laga nr. 19/1991 um meðferð opinberra 
mála og 1. mgr. 6. gr. mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. lög nr. 62/1994. Þá 
höfðu aðstæður ákærða breyst frá því að hann framdi brotið, þar sem hann 
var kominn í sambúð og með barn á framfæri. 

Á árunum 1986 til 1996 var algengt að refsing fyrir brot gegn 196. gr. væri 
nokkurra mánaða fangelsi, skilorðsbundið að hluta. Sem dæmi má nefna H 
1987:1179 (5 mánaða fangelsi, þar af 3 skilorðsbundnir), H 1991:812 (6 
mánaða fangelsi, þar af 3 skilorðsbundnir) og H 1996:887 (8 mánaða 
fangelsi, þar af 5 skilorðsbundnir). Frá árinu 1996 hafa dómarnir heldur 
þyngst. Þannig var dæmt 18 mánaða óskilorðsbundið fangelsi í H 2. maí 2002 
(nr. 52/2002), H 28. maí 2003 (nr. 47/2003) og H 5. júní 2003 (nr. 44/2003). 
Í tveimur síðastnefndu dómunum var tekið fram í héraði, að skilorðsbinding 
kæmi ekki til greina vegna grófleika brotanna, aldurs ákærðu og sakaferils. 
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VII. Yfirlit yfir dóma 

Til þess að fá skýra mynd af því hvernig ákvæði 196. gr. hgl. hefur verið beitt 
undanfarna áratugi hef ég farið yfir dómasafn Hæstaréttar og safnað saman 
öllum dómum, þar sem dæmt er fyrir brot gegn þessu ákvæði. Ég hóf 
könnun mína á dómum frá árinu 1977 og kannaði alla dóma þar sem reyndi á 
196. gr. frá og með því ári, allt til júníloka 2005. Dómarnir eru 24 alls. Hér á 
eftir fer yfirlit yfir þessa dóma. Af því má sjá, að engin mál vegna brota gegn 
ákvæðinu komu til Hæstaréttar fyrstu 9 ár könnunartímabilsins, þ.e. á 
árunum 1977-1985. Síðan þá hafa fallið dómar um brot gegn ákvæðinu flest 
árin, flestir árið 2003, eða 5 talsins. Elstu dómarnir fjalla um misnotkun 
þroskahefts fólks, en árið 1991 féll fyrsti dómurinn, þar sem brotið var gegn 
sofandi konu. Slíkum dómum hefur fjölgað á undanförnum árum. Þá má 
einnig sjá af yfirlitinu að refsingar fyrir brot gegn 196. gr. eru að þyngjast. 

Dómar Hæstaréttar fyrir brot gegn 196. gr. hgl. frá 1977 til 30. júní 
2005 
 

H 1986:682 3 mán. fangelsi þar af 2 skilorðsb. 195. gr., sbr. 204. gr. 
  K 20 ára þroskaheft. 
 

H 1987:1179 5 mán. fangelsi þar af 3 skilorðsb. 195. gr.  
  K 20 ára þroskaheft. 
 

H 1989:343 2 mán. varðhald skilorðsb. 195. gr., sbr. 204. gr. 
  K 19 ára þroskaheft. Ák. 
  42 árum eldri en hún. 
 

H 1989:352 2 mán. fangelsi skilorðsb. 195. gr. 
  K 20 ára þroskaheft. Ák. 27 
  árum eldri en hún. 
 

H 1991:802 9 mán. fangelsi þar af 6 skilorðsb. 231. gr. og 195. gr. 
Samstarfsmaður K braust inn 
og hafði samfarir við hana þar 
sem hún svaf ölvunarsvefni. 

 

H 1991:812 6 mán. fangelsi þar af 3 skilorðsb. 195. gr. Ekki ákært fyrir 231.gr. 
Ák. fór í heimildarleysi inn til 
K 23 ára, sofandi. 
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H 1993:27 6 mán. fangelsi, óskilorðsb. 196. gr. (var 195. gr. fyrir breyt.  
 vegna sakaferils 1992) 
  Ák. hafði samræði við K 18  
  ára sem svaf ölvunarsvefni. 
 

H 1994:1055 6 mán. fangelsi þar af 3 skilorðsb. 196. gr., sbr. 20. gr. 
  K var sofandi. Ák. var bróðir 
  hennar. 
 

H 1995:1548 9 mán. fangelsi þar af 6 skilorðsb. 196. gr., sbr. 20. gr. 
K 19 ára, sofandi, nakin. Ák. 
fór óboðinn inn, þar sem fólk 
var að skemmta sér. 

 

H 1995:2351 3 ára fangelsi, langur sakaferill 196. gr., sbr. 20. gr. og 226. gr. 
  Þolandi var 28 ára vangefinn 
  maður, 75% öryrki. 
 

H 1996:887 8 mán. fangelsi þar af 5 skilorðsb. 196. gr. 
  K 41 árs, haldin andlegum 
  annmörkum. 
 

H 1998:2121 8 mán. fangelsi 196. gr. 
  K sofandi heima hjá sér. Ák. 
  gestkomandi þar, en án  
  vitundar hennar. 
 

H 1998:2383 12 mán. fangelsi 196. gr. 
  Samræði við þroskahefta konu. 
  Refsiþyngingarástæður. 
 

H 1999:295 12 mán. fangelsi 196. gr. 
  Ák. 28 ára notfærði sér ölvun  
  og svefndrunga 16 ára stúlku,  
  sem hann bauð bílfar. 
 

H 1999:1728 9 mán. fangelsi 196. gr., sbr. 20. gr. 
  Ák. 44 ára notfærði sér ölvun  
  og svefndrunga 17 ára stúlku,  
  sem var gestur hjá stjúpsyni  
  hans. 
 

H 2.5.2002 18 mán. fangelsi 231. gr. og 196. gr. 
nr. 52/2002  Leigubílstjóri fór heimildarlaust  
  inn til K, sem hann hafði ekið 
  heim og notfærði sér ölvun  
  hennar og svefndrunga. 
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H 21.11.2002 6 mán. fangelsi þar af 3 skilorðsb. 196. gr., sbr. 20. gr.  
nr. 368/2002  K 21 árs, sofandi. Ák. fyrrum 
  vinnufélagi hennar. 
 

H 3.4.2003 15 mán. fangelsi 231. gr. og 196. gr.  
nr. 539/2002  K sofandi á heimili sínu. Ák.  
  fyrrum sambýlismaður hennar 
  fór inn um glugga hjá henni. 
 

H 28.5.2003 18 mán. fangelsi 196. gr. 
nr. 47/2003  Samræði við þroskahefta konu. 
 

H 28.5.2003 6 mán. fangelsi 196. gr. 
nr. 75/2003  Ák. notfærði sér svefndrunga  
  K 20 ára vegna þreytu og  
  undanfar. áfengisdrykkju. 
 

H 5.6.2003 18 mán. fangelsi 196. gr. og 200. gr., sbr. 20. gr. 
nr. 44/2003  Ák. notfærði sér svefndrunga  
  og ölvun 16 ára dóttur sinnar. 
 

H 19.6.2003 12 mán. fangelsi þar af 9 skilorðsb. 196. gr. 
nr. 45/2003  Ák. notfærði sér ölvun og  
  svefndrunga 18 ára stúlku. 
 

H 29.4.2004 2 ára fangelsi 196. gr., sbr. 1. mgr. 77. gr. 
nr. 441/2003  Ák. notfærði sér ölvun og  
  svefndrunga tveggja stúlkna. 
 

H 26.5.2005 12 mán. fangelsi 196. gr. og 209. gr.  
nr. 56/2005  Ák. notfærði sér andlega  
  annmarka 18 ára pilts til  
  kynmaka. Ósiðlegt og  
  kynferðisl. tal við annan pilt. 

VIII. Sjónarmið de lege ferenda 

Dómum fyrir brot gegn 196. gr. hgl. hefur fjölgað mjög á síðastliðnum árum. 
Hér er um alvarleg afbrot að ræða, sem fela í sér mikla misgerð við brota-
þola. Í upphafi þessarar ritgerðar var fjallað um flokkun brota gegn kynfrelsi 
fólks eftir verknaðaraðferðum. Kom þar fram, að þau brot sem framin eru 
með ofbeldi eða hótun um ofbeldi, þ.e. nauðgun, eru litin alvarlegustu augum 
af löggjafanum og þar með í dómaframkvæmd. Það er þó erfitt að rökstyðja 
hvers vegna samræði, sem komið er fram með ofbeldi, sé alvarlegra brot en 
samræði við rænulausa manneskju, sem jafnvel er sofandi í eigin rúmi og á 



296  Ragnheiður Bragadóttir 

 

 

 

sér einskis ills von. Ég tel, að þessi áhersla á ofbeldi sem verknaðarþátt sé 
úrelt. Það alvarlegasta við brotin í 194. – 199. gr. hgl. er, að með 
verknaðinum er brotið gegn kynfrelsi fólks. Í því felst ofbeldi í víðtækri 
merkingu þess orðs, ofbeldi sem er mun alvarlegra en ofbeldi sem verknaðar-
aðferð í 194. gr. Því má rökstyðja, að ekki sé rétt að gera þann mun á 
einstökum brotum gegn kynfrelsi fólks, sem nú er gerður eftir því hvaða 
aðferð er beitt við brotið. Að minnsta kosti sé ástæða til að líta á brot gegn 
sofandi og meðvitundarlausu fólki sem jafn alvarleg brot og nauðgun skv. 
194. gr. hgl. 

Á undanförnum árum hafa lagaákvæði um kynferðisbrot verið tekin til 
gagngerðrar endurskoðunar í ýmsum nágrannalöndum okkar. Markmiðið 
með þessum lagabreytingum er alls staðar hið sama. Annars vegar er ætlunin 
að einfalda reglurnar og gera þær nútímalegri og hins vegar að auka vernd 
barna og kvenna gegn kynferðisbrotum. Breytingar þær, sem gerðar hafa 
verið á norsku og sænsku lögunum eru viðamestar. Hér á eftir verður gerð 
grein fyrir þeim í stuttu máli, þar sem þær geta verið okkur fyrirmynd um 
breytingar á okkar lagaákvæðum. Einnig verður vikið stuttlega að sam-
svarandi ákvæðum í nokkrum öðrum löndum. 

Eins og áður segir hafa Norðmenn breytt ákvæðum hegningarlaga sinna 
um kynferðisbrot, þ. á m. ákvæðinu um nauðgun. Samkvæmt 192. gr. norsku 
hgl. nr. 10/1902, sbr. lög nr. 76/2000, teljast kynmök við meðvitundarlaust 
fólk eða aðra, sem ekki geta spornað við verknaðinum, nú til nauðgunar á 
sama hátt og kynmök, sem eiga sér stað með ofbeldi.44 Efnislegt innihald 

                                                 
44 Ákvæði 192. gr. norsku hgl. nr. 10/1902, sbr. lög nr. 76/2000 hljóðar svo:  
Den som  
a) skaffer seg seksuell omgang ved vold eller ved truende atferd, eller 
b) har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å 
 motsette seg handlingen, eller 
c) ved vold eller ved truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til 
 å utføre tilsvarende handlinger med seg selv,  
straffes for voldtekt med fengsel inntil 10 år. Ved vurderingen av om det er utøvd vold eller 
truende atferd eller om fornærmede var ute av stand til å motsette seg handlingen, skal det 
lægges vekt på om fornærmede var under 14 år.  
 Straffen er fengsel i minst 2 år dersom 
a) den seksuelle omgang var samleie, eller 
b) den skyldige har fremkalt en tilstand som nevnt i første ledd bokstav b for å oppnå 

seksuell omgang.  
 Fengsel inntil 21 år kan idømmes dersom 
a) voldtekten er begått av flere i fellesskap, 
b) voldtekten er begått på en særlig smertefull eller krenkende måte, 
c) den skyldige tidligere er straffet etter denne bestemmelsen eller etter § 195, eller 
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ákvæðisins um kynferðisbrot gegn meðvitundarlausu fólki og öðrum sem 
geta ekki spornað við verknaðinum hefur ekki breyst. En þar sem þessi 
verknaður telst nú til nauðgunar varðar hann mun þyngri refsingu en var 
samkvæmt eldra ákvæði. Hafi verið um samræði að ræða eða hinn brotlegi 
hefur sjálfur komið brotaþola í hið bjargarlausa ástand, er lágmarksrefsing 
tveggja ára fangelsi. Séu tilteknar refsiþyngingarástæður fyrir hendi er 
refsihámarkið 21 árs fangelsi. Með nýju reglunum er lögð áhersla á, að þessi 
tilvik geta verið alveg jafnalvarleg og þau sem teljast til nauðgunar í hefð-
bundnum lagalegum skilningi. 

Þann 1. apríl sl. tóku gildi í Svíþjóð lög nr. 90/2005 um breytingu á 
kynferðisbrotakafla sænsku hegningarlaganna. Auk þeirra markmiða sem 
nefnd eru hér að ofan er markmið hinna nýju lagaákvæða að styrkja sjálfs-
ákvörðunarrétt og virðingu fólks í kynferðislegum efnum. Nauðgunar-
hugtakið er rýmkað, m.a. með því að misnotkun fólks, sem ekki getur 
spornað við samræðinu telst nú til nauðgunar. Það er ekki skilyrði, að 
þolandi sé þvingaður til kynmakanna. Litið er svo á, að manneskja sem er 
meðvitundarlaus, sofandi, ölvuð eða undir áhrifum annarra nautnalyfja, veik, 
slösuð eða andlega sködduð geti verið í svo bjargarlausu ástandi að ekki á við 
að tala um að hún sé þvinguð til kynmaka. Hún hefur ekki skilið það sem 
fram fór og gat því ekki tekið afstöðu til þess. Það telst því nú til nauðgunar 
að misnota þetta ástand annarrar manneskju til samræðis.45 Séu aðstæður við 
brotið mildandi er hámarksrefsingin fjögurra ára fangelsi. Sé brotið hins 
vegar stórfellt er lágmarksrefsingin fjögurra ára fangelsi og hámarksrefsingin 
tíu ára fangelsi.  

                                                                                                               
d) den fornærmede som følge av handlingen dør eller får betydelig skade på legeme eller 

helse. Seksuelt overførbar sykdom og allmennfarlig smittsom sykdom, jf. smittevern-
loven § 1-3 nr. 3 jf. nr. 1. regnes alltid som betydelig skade på legeme eller helse etter 
denne paragrafen.  

Den som ved grov uaktsomhed gjør seg skyldig i voldtekt etter første ledd, straffes med 
fengsel inntil 5 år. Foreligger omstendigheder som nævnt i tredje ledd, er straffen fengsel inntil 
8 år. 
45  Ákvæði § 1 í 6. kafla brottsbalken (Om seksualbrott) hljóðar svo: 
 Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning 

tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som 
med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, 
döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år. 

    Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en sexuell handling 
som enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att otillbörligt utnyttja att 
personen på grund av medvetslöshet, sömn, berusning eller annan drogpåverkan, sjuk-
dom, kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hensyn till omständigheterna 
befinner sig i ett hjälplöst tillstånd. 
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Danir og Finnar hafa ekki gert miklar breytingar á löggjöf um þetta efni. 
Danska ákvæðið hefur ekki sætt breytingum sem hér skipta máli og er enn í 
megindráttum samhljóða því íslenska. Finnar breyttu ákvæðum sínum um 
kynferðisbrot árið 1998, sbr. lög nr. 563/1998. Misnotkun meðvitundarlauss 
og bjargarvana fólks er þar ekki hluti af nauðgunarákvæðinu, heldur sjálfstætt 
afbrot, sem varðar vægari refsingu en nauðgun, eða sektum eða fangelsi allt 
að fjórum árum, sbr. 2. mgr. 5. gr. 20. kafla hegningarlaganna (strafflag). Auk 
meðvitundarleysis falla undir ákvæðið sjúkdómar, fötlun eða annað 
bjargarlaust ástand þess eðlis, að þolandi getur ekki borið hönd fyrir höfuð 
sér eða látið vilja sinn í ljós.  

Samkvæmt þýsku hegningarlögunum (StGB) varðar það fangelsi frá 
þremur mánuðum og allt að fimm árum að misnota bágt ástand annarrar 
manneskju, líkamlegt eða andlegt, til þess að hafa við hana samræði, sbr. 174. 
gr. c. Ákvæði um þessi brot eru ekki hluti af nauðgunarákvæðinu. 

Ákvæði í engilsaxneskum rétti eru ólík norrænu og þýsku ákvæðunum og 
byggja á annarri lagahefð. Til fróðleiks má þó geta þess, að bæði Englend-
ingar og Írar hafa sett sér ný ákvæði um kynferðisbrot. Ensku lögin eru frá 
árinu 2003, Sexual Offences Act 2003 og þau írsku frá árinu 1990, the 
Criminal Law (Rape) (Amendment) Act 1990. Hjá báðum þjóðunum er 
nauðgun skilgreind út frá hugtakinu samþykki. Það er nauðgun samkvæmt 
enskum rétti, ef „A intentionally penetrates the vagina, anus, or mouth of 
another person B with his penis, B does not consent, and A does not 
reasonably believe that B consents.“46 Samþykki telst vera fyrir hendi „as a 
person freely agreeing by choice and who has the freedom and capacity to 
make that choice.“47 Ef þolandi er meðvitundarlaus, undir áhrifum áfengis 
eða fíkniefna, hefur verið numin á brott eða verið hótað ofbeldi eða óttast 
alvarlegt heilsutjón, telst samþykki ekki vera fyrir hendi. Brotin varða mun 
þyngri refsingu en tíðkast í norrænum rétti, eða frá fimm ára til lífstíðar-
fangelsi. Í írskum rétti eru ákvæði um nauðgun svipuð og þar er einnig talið, 
að sá sem hefur samræði við konu sem getur ekki samþykkt mökin vegna 
þess að hún er sofandi gerist sekur um nauðgun.48 

Með hliðsjón af alvarleika brota gegn 196. gr. og fjölgun dóma fyrir slík 
brot er full ástæða til þess að staldra við og íhuga hvort ekki sé ástæða til að 
fara að dæmi Norðmanna og Svía og skilgreina samræði, þar sem hinn 
brotlegi notfærir sér rænuleysi eða annars konar vanmátt til þess að brjóta 

                                                 
46 Blackstone´s Guide to the Sexual Offences Act 2003, bls. 33. 
47 Blackstone´s Guide to the Sexual Offences Act 2003, bls. 35. 
48 Thomas O´Malley: Sexual Offences: Law, Policy and Punishment (1996), bls. 44. 
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gegn kynfrelsi fólks, sem nauðgun. Það vekur einnig athygli, að ákvæði 196. 
gr. hgl., sem ætlað er að vernda sérstaklega geðveika og andlega vanheila 
virðist verka í þveröfuga átt, þannig að þeir njóta í raun lakari réttarverndar, 
en þeir sem heilbrigðir eru. Þessa fullyrðingu má rökstyðja með því, að engir 
dómar virðast hafa gengið í Hæstarétti, þar sem refsað er fyrir nauðgun skv. 
194. gr. og þolandi er andlega vanheill. Brot gegn þeim virðast alltaf falla 
undir 196. gr., sem er mun vægara afbrot en nauðgun skv. 194. gr. Rökin eru 
sjálfsagt þau, að ekki hafi verið beitt ofbeldi. En því má svara til, að oft þarf 
brotamaðurinn ekki að beita ofbeldi, því að sá andlega vanheili lætur undan 
án þess. Þungamiðja brota gegn 196. gr. er, eins og á við um 194. gr., að 
samræði eða önnur kynferðismök fara fram gegn vilja þolenda. Í báðum 
tilvikum er brotið gegn sjálfsákvörðunarrétti, athafnafrelsi og kynfrelsi þeirra. 
Þau hugtök ættu því að marka grundvöll að skilgreiningu brotanna, en ekki 
aðferð sú, sem beitt er við þau. Í lokin er rétt að líta til upphafs þessarar 
ritsmíðar og orða Bjarts í Sumarhúsum, sem hafði þó nokkuð til síns máls í 
lokaorðum tilvitnunarinnar, þótt afstaða hans til þessara mála að öðru leyti 
væri ekki til fyrirmyndar. En það er önnur saga. 
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Gildissvið meginreglunnar um ne bis in 
idem í 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka við 

mannréttindasáttmála Evrópu 

Róbert R. Spanó 

 

I. Umfjöllunarefnið 

Viðauki nr. 7 við mannréttindasáttmála Evrópu var samþykktur í ráðherra-
nefnd Evrópuráðsins 22. nóvember 1984 og tók gildi 1. nóvember 1988 sam-
kvæmt 9. gr. Viðaukinn var undirritaður af Íslands hálfu 19. mars 1985 og 
fullgiltur 22. maí 1987. Varð hann þá skuldbindandi fyrir íslenska ríkið að 
þjóðarétti, sbr. 2. mgr. 9. gr. 7. viðauka. Markmiðið að baki setningu 7. 
viðauka var að samræma þá réttindavernd sem leiðir af mannréttindasáttmála 
Evrópu þeirri vernd sem leiðir af alþjóðasamningi Sameinuðu þjóðanna um 
borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi frá 1966.1 Í 7. viðauka er í 4. gr. mælt 
fyrir um bann við endurtekinni refsingu eða málsmeðferð til úrlausnar um 
refsiverða háttsemi sem gjarna er nefnt einu nafni eftir latneska orðasam-
                                                 
1 Jens Edvin A. Skoghøy: „Forbudet mot gjentatt straffeførfolgning i Den europeiske 

menneskerettskonvensjon protokoll 7 artikkel 4 nr. 1 („ne bis in idem“)“. Tidsskrift for 
Rettsvitenskap 1/2003, bls. 1-2; Ben Emmerson & Andrew Ashworth: Human Rights and 
Criminal Justice. Sweet & Maxwell, London 2001, bls. 303. Þess skal getið að fyrir 
gildistöku 7. viðauka við mannréttindasáttmála Evrópu hafði Mannréttindanefnd Evrópu í 
ákvörðun sinni um meðferðarhæfi kæru, X. gegn Austurríki frá 13. júlí 1970, Collection 35, 
bls. 151-154, haldið því opnu hvort meginreglan félli undir 1. mgr. 6. gr. sáttmálans. Í 
ákvörðun sinni í máli S. gegn Vestur-Þýskalandi frá 1983, 39. D.R. 43, komst nefndin hins 
vegar að þeirri afdráttarlausu niðurstöðu að ekki væri kveðið á um bann við endurtekinni 
refsingu eða málsmeðferð til úrlausnar um refsiverða háttsemi í ákvæðum sáttmálans, sbr. 
einnig ákvörðun Mannréttindanefndarinnar um meðferðarhæfi kæru, J.G.F.R. gegn Hollandi 
frá 28. febrúar 1996, mál nr. 26331/95, sjá 2. mgr.: „The applicant further argues that his 
conviction by the Court of Appeal amounted to an infringement of the principle of „ne 
bis in idem“, which, according to the applicant, is enshrined in Article 6 (Art. 6) of the 
Convention. The Commission recalls, however, that according to its constant case-law the 
Convention guarantees neither expressly nor by implication respect for this principle ... 
Given, furthermore, that the Netherlands has not ratified Protocol No. 7 (P-7), the 
Commission has no competence to deal with this aspect of the applicant's case ...“ 
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bandinu ne bis in idem. Í samræmi við ofangreint markmið um samræmingu 
ákvæða mannréttindasáttmálans og alþjóðasamnings um borgaraleg og 
stjórnmálaleg réttindi, á orðalag 1. mgr. 4. gr. 7. viðaukans sér fyrirmynd í 7. 
mgr. 14. gr. alþjóðasamningsins. Enskur frumtexti 4. gr. 7. viðauka er svo-
hljóðandi: 

 
Right not to be tried or punished twice. 

1. No one shall be liable to be tried or punished again in criminal 
proceedings under the jurisdiction of the same State for an offence for which 
he has already been finally acquitted or convicted in accordance with the law 
and penal procedure of that State.  

2. The provisions of the preceding paragraph shall not prevent the re-
opening of the case in accordance with the law and penal procedure of the 
State concerned, if there is evidence of new or newly discovered facts, or if 
there has been a fundamental defect in the previous proceedings, which 
could affect the outcome of the case.  

3. No derogation from this Article shall be made under Article 15 of the 
Convention. 
  
Viðauka nr. 7 var veitt lagagildi hér á landi með ákvæði 5. tölul. 1. mgr. 1. 

gr. laga nr. 62/1994 um mannréttindasáttmála Evrópu. Í fylgiskjali með 
lögum nr. 62/1994 er ákvæði 4. gr. viðaukans þýtt yfir á íslensku með svo-
hljóðandi hætti:  

 
Réttur til að vera ekki saksóttur eða refsað tvívegis. 

1. Enginn skal sæta lögsókn né refsingu að nýju í sakamáli innan lögsögu 
sama ríkis fyrir brot sem hann hefur þegar verið sýknaður af eða sakfelldur 
um með lokadómi samkvæmt lögum og sakamálaréttarfari viðkomandi ríkis. 

2. Ákvæði undanfarandi töluliðar skulu ekki vera því til fyrirstöðu að 
málið sé endurupptekið í samræmi við lög og sakamálaréttarfar viðkomandi 
ríkis ef fyrir hendi eru nýjar eða nýupplýstar staðreyndir, eða ef megingalli 
hefur verið á fyrri málsmeðferð sem gæti haft áhrif á niðurstöðu málsins. 

3. Óheimilt er að víkja frá þessari grein með skírskotun til 15. gr. 
samningsins. 

 
Í upphafi er rétt að draga fram að íslensk þýðing 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka, 

sem fram kemur í fylgiskjali með lögum nr. 62/1994, er ekki nákvæm að öllu 
leyti þegar horft er til enska frumtextans. Í fyrsta lagi er orðið tried þýtt sem 
lögsókn. Sögnin að lögsækja er almennt ekki notuð í íslensku lagamáli um þau 
tilvik þar sem reynir á úrlausn um hvort maður hafi framið refsiverðan 
verknað heldur er fremur um að ræða lýsingu á málshöfðun í einkamáli. Í 
öðru lagi er í þýðingunni notað orðið sakamál um orðalagið criminal proceedings 
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í enska frumtextanum en íslenska orðið er að þessu leyti of þröngt. Orðið 
sakamál er fyrst og fremst notað hér á landi yfir þau mál sem nú teljast opinber 
mál samkvæmt lögum nr. 19/1991 en taka ekki til meðferðar annarra mála, 
t.d. hjá stjórnvöldum, þar sem maður kann að sæta refsikenndum viður-
lögum. Í þriðja lagi er enska orðalagið an offence for which he has already been 
finally acquitted or convicted þýtt yfir á íslensku með orðunum brot sem hann hefur 
þegar verið sýknaður af eða sakfelldur um með lokadómi. Að sýkna eða sakfelling 
eigi sér stað í dómi kemur hvergi fram í enska frumtextanum og verður ekki 
annað séð hvað þetta atriði áhrærir en um sé að ræða viðbót sem á sér enga 
samsvörun í þeim textum sem lagðir eru til grundvallar við úrlausn mála um 
túlkun 4. gr. 7. viðauka á vettvangi Mannréttindadómstóls Evrópu. Í þeirri 
umfjöllun sem hér fer á eftir verður því fyrst og fremst miðað við orðalag 
enska frumtextans enda ljóst að úrlausnir Mannréttindadómstóls Evrópu um 
túlkun 4. gr. 7. viðauka, þar sem sá frumtexti er m.a. lagður til grundvallar, 
muni hafa verulega þýðingu við túlkun dómstóla hér á landi á ákvæðinu 
þegar á það mun reyna. 

Ákvæði 4. gr. 7. viðauka gerir þá kröfu til aðildarríkja að mannréttinda-
sáttmálanum að tilteknar ákvarðanir í málum þar sem fjallað er um refsiverða 
háttsemi öðlist neikvæð efnisleg réttaráhrif  (n. negativ materiell rettskraft). Slíkar 
ákvarðanir verða m.ö.o. að girða fyrir nýja málsmeðferð eða refsingu fyrir 
sömu háttsemi (l. ne bis in idem - ekki tvisvar fyrir það sama). 

Við greiningu á 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka skiptir mestu máli að afmarka 
þau skilyrði sem mál þarf að fullnægja til að réttindavernd ákvæðisins verði 
virk. Nánar tiltekið þarf að svara þeirri spurningu hvaða mál það eru sem 
falla innan orðalagsins an offence for which he has already been finally acquitted or con-
victed in accordance with the law and penal procedure of that State. Í kafla II verður 
vikið að mismunandi skýringarsjónarmiðum sem til greina koma við 
afmörkun á gildissviði 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka. Í kafla III verður dóma-
framkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu rakin ítarlega að því marki sem 
draga má af henni ályktanir um gildissvið ákvæðisins. Í kafla IV verður síðan 
lýst viðhorfum fræðimanna og dómaframkvæmd Hæstaréttar Noregs. Niður-
stöður um gildissvið 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka eru síðan dregnar saman í kafla 
V. 

II. Gildissviðið - mismunandi sjónarmið við túlkun 

Samkvæmt orðalagi 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka er ákvæðið bundið við mál þar 
sem maður hefur verið „finally acquitted or convicted in accordance with the 
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law and penal procedure of that State“. Skýring samkvæmt orðanna hljóðan, 
sbr. einkum orðalagið penal procedure of that State, virðist leiða til þeirrar 
ályktunar að gildissvið ákvæðisins sé takmarkað við mál sem ráðin hafa verið 
lykta á grundvelli innlendra reglna á sviði sakamálaréttarfars, sbr. hér á landi 
lög nr. 19/1991.2 Eins og fyrr er rakið var ætlunin með samþykkt 4. gr. 7. 
viðauka að færa mannréttindasáttmála Evrópu að þessu leyti nær efnis-
ákvæðum alþjóðasamningsins um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi, sbr. 7. 
mgr. 14. gr. Texti þessara ákvæða er því að þessu leyti samhljóða.3 Undir-
búningsgögnin að baki síðarnefnda ákvæðinu hafa því verið talin hafa 
þýðingu við túlkun á 4. gr. 7. viðauka.4 Því hefur verið haldið fram að af 
þeim undirbúningsgögnum megi ráða að sú úrlausn sem hefur neikvæð efnis-
leg réttaráhrif samkvæmt 7. mgr. 14. gr. alþjóðasamningsins skuli fela í sér 
lyktir málsmeðferðar sem fer fram á grundvelli reglna sakamálaréttarfars í 
viðkomandi ríki.5 
                                                 
2 Jørgen Aall: „Dobbeltstraff“. Tidsskrift for Rettsvitenskap 1-2/2002, bls. 85; Jens Edvin 

A. Skoghøy: „Forbudet mot gjentatt straffeførfolgning i Den europeiske menneskeretts-
konvensjon protokoll 7 artikkel 4 nr. 1 („ne bis in idem“)“, bls. 7. 

3 Ákvæði 7. mgr. 14. gr. alþjóðasamningsins um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi er 
svohljóðandi samkvæmt enska frumtextanum: „No one shall be liable to be tried or 
punished again for an offence for which he has already been finally convicted or acquitted 
in accordance with the law and penal procedure of each country.“ Íslensk þýðing þessa 
ákvæðis, sem birtist í fylgiskjali því sem fylgdi með auglýsingu nr. 10/1979, er svo-
hljóðandi: „Enginn skal þurfa að þola að mál hans sé rannsakað fyrir dómi eða honum 
refsað í annað sinn fyrir misgerð sem hann hefur þegar verið sakfelldur fyrir eða sýknaður 
af með lokadómi samkvæmt lögum og réttarfari í sakamálum í því landi sem um ræðir.“ 

4 Jens Edvin A. Skoghøy: „Forbudet mot gjentatt straffeførfolgning i Den europeiske 
menneskerettskonvensjon protokoll 7 artikkel 4 nr. 1 („ne bis in idem“)“, bls. 8. Fjallað er 
með almennum hætti um þýðingu undirbúningsgagna við túlkun ákvæða mannréttindasátt-
mála Evrópu í eftirfarandi kafla ritsins Mannréttindasáttmáli Evrópu: „Mannréttindasáttmáli 
Evrópu - meginatriði, skýring og beiting“ eftir Davíð Þór Björgvinsson en ritið verður birt 
í útgáfu Mannréttindastofnunar Háskóla Íslands og lagadeildar Háskólans í Reykjavík á 
árinu 2005. 

5 Jens Edvin A. Skoghøy: „Forbudet mot gjentatt straffeførfolgning i Den europeiske 
menneskerettskonvensjon protokoll 7 artikkel 4 nr. 1 („ne bis in idem“)“, bls 9-10: „Det 
kan på bakgrunn af disse møtereferatene ikke være tvil om at det under forhandlingene 
om SP artikkel 14 nr. 7 har vært lagt til grunn som en forutsetning for at bestemmelsens 
forbud mot ny forfølgning skal komme til anvendelse, at den frifinnende eller fellende 
avgjørelser er truffet som ledd i den rettargangsordning som gjelder for behandling av 
straffesaker i vedkommende land, og at avgjørelsen etter disse reglene må være endelig i 
den forstand at den ikke kan angribes med ordinære rettsmidler“. Sjá hér hins vegar 
forsendur úr dómi meirihluta Hæstaréttar Noregs í Rt. 2002, bls. 557 (570): „Forarbeidene 
til SP artikkel 14 nr. 7 vil ha begrenset betydning som fortolkningsmoment til EMP 
Protokoll 7 artikkel 4 på grunn af EMDs autonome og konvensjonskonforme tolking. ... 
Jeg kan ikke se at forarbeidene til SP artikkel 14 nr. 7 i det hele problematiserer et skille 
mellem pønale administrative reaksjoner og formelle straffereaksjoner. Jeg legger selvsagt 
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Því hefur jafnframt verið haldið fram að ofangreind orðalagsskýring á 
gildissviði 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka sé í samræmi við þann tilgang sem býr að 
baki ákvæðinu. Þannig sé því fyrst og fremst ætlað að girða fyrir endurtekna 
sakamálameðferð vegna háttsemi sem þegar hefur hlotið endanlega úrlausn. 
Það sé ekki rökrétt að borgararnir skuli njóta verndar gegn eiginlegri saka-
málameðferð þegar stjórnvöld, sem hafa heimildir til að ákvarða tiltekin 
refsikennd viðurlög, hafa áður tekið slíkar ákvarðanir vegna sömu háttsemi 
eða lagt til grundvallar að skilyrði til þess að taka slíka ákvörðun séu ekki til 
staðar. Þar sem slíkar stjórnvaldsákvarðanir séu að jafnaði ekki liður í 
meðferð máls sem fellur undir reglur sakamálaréttarfars, og séu auk þess 
teknar af stjórnvöldum sem eru ekki hluti af hinu eiginlega refsivörslukerfi, 
hafi þeir handhafar ríkisvalds, þ.e. ákæruvaldið og dómstólarnir, sem falið er 
að meta refsiþörfina út frá almannahagsmunum, ekki komið að málinu. 
Jafnvel þótt hin refsikenndu stjórnsýsluviðurlög teljist sem slík falla undir 1. 
mgr. 6. gr. mannréttindasáttmálans eigi aðili máls á stjórnsýslustigi ekki að 
hafa ástæðu til að ætla að honum verði ekki gert að sæta formlegri opinberri 
rannsókn og eftir atvikum útgáfu ákæru á grundvelli reglna sakamálaréttarfars 
vegna sömu háttsemi.6 

Ofangreind textaskýring 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka við mannréttindasátt-
mála Evrópu að virtum lögskýringargögnum virðist ein og sér leiða til þess 
að einungis endanlegur dómur í sakamáli um sekt eða sýknu þess, sem ákærður 
hefur verið á grundvelli innlendrar löggjafar á sviði sakamálaréttarfars, geti 
haft neikvæð efnisleg réttaráhrif. Hafi sá hinn sami áður þurft að sæta refsi-
kenndum viðurlögum á stjórnsýslustigi leiði slík ákvörðun ekki til þess að 
réttarvernd 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka verði virk. Þá sé endanlegur dómur um 
sekt eða sýknu í sakamáli ekki því til fyrirstöðu að síðar verði tekin stjórn-
valdsákvörðun um refsikennd viðurlög á hendur sama manni vegna sömu 
háttsemi. 

Við túlkun ákvæða mannréttindasáttmálans og viðauka við hann verður 
ávallt að taka tilhlýðilegt tillit til þeirrar lögskýringaraðferða sem beitt er á 
vettvangi Mannréttindadómstóls Evrópu. Eitt af þeim túlkunarsjónarmiðum 
sem þar hefur almennt verið lagt til grundvallar er heildræn samræmisskýring á 

                                                                                                               
ikke i dette at det var forutsatt at administrative reaksjoner skulle omfattes - bare at 
problemstillingen ikke var reist.“ 

6 Jens Edvin A. Skoghøy: „Forbudet mot gjentatt straffeførfolgning i Den europeiske 
menneskerettskonvensjon protokoll 7 artikkel 4 nr. 1 („ne bis in idem“)“, bls. 7-8. Þar 
segir hann ennfremur: „Det er bare avgjørelser som er truffet i samsvar med de regler som 
gjelder for behandling av straffesaker i vedkommende land, som det er naturlig å tillegge 
negativ materiell rettskraft i forhold til ytterligere straffeforfølgning.“ 
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milli ákvæða sáttmálans og viðauka sem hafa að geyma efnislega samsvarandi 
hugtök.7 Þetta á m.a. við um hugtakið refsivert brot í merkingu 1. mgr. 6. gr. 
sáttmálans. Með þetta í huga hefur verið haldið fram að ekki megi túlka 
hugtökin criminal proceeding og offence í 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka án þess að gætt 
sé að þessu leyti samræmis við gildissvið 1. mgr. 6. gr. sáttmálans.8 Í ljósi 
þessa standi ekki rök til annarrar ályktunar en að almennt beri að líta svo á að 
þau mál þar sem leyst er úr því hvort maður hafi gerst sekur um refsiverða 
háttsemi, sem leiða til þess að réttaröryggisúrræði 1. mgr. 6. gr. verði virk, 
falli einnig innan gildissviðs 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka.9 

Í dómi Mannréttindadómstóls Evrópu í máli Engel o.fl. gegn Hollandi frá 8. 
júní 197610 lagði dómstóllinn grunninn að þeim þremur túlkunarviðmiðum 
sem hafa síðan verið ráðandi við afmörkun á hugtakinu refsivert brot í 
merkingu 1. mgr. 6. gr. mannréttindasáttmálans. Í fyrsta lagi verður að líta til 
þess hvernig háttsemin er skilgreind í landsrétti sem þó ræður ekki úrslitum. Í 
öðru lagi verður að meta raunverulegt eðli háttseminnar (e. the very nature of 
the offence). Í þriðja lagi verður að meta hversu þungbær viðurlögin eru sem 
maður kann að eiga hættu á að sæta (e. the degree of severity of the penalty 
that the person concerned risks incurring).11 Í dómi Mannréttindadóm-
stólsins í máli Västberga Taxi Aktiebolag og Vulic gegn Svíþjóð frá 23. júlí 2002 
tók dómstóllinn fram að annað og þriðja skilyrðið væri valkvætt. Væri því 
nægjanlegt til að 6. gr. mannréttindasáttmálans yrði virk að háttsemin væri í 
eðli sínu refsiverð í merkingu sáttmálans eða að hún gæti leitt til þess að 
manni yrði gert að sæta viðurlögum sem féllu almennt undir svið refsiréttar 
vegna eðlis þeirra og alvarleika.12 

                                                 
7 Macdonald, Matscher og Petzold: The European System for the Protection of Human Rights. 

Dordrecht, Boston 1993, bls. 73. 
8 Rt. 2002, bls. 557 (569). 
9 Johs. Andenæs: „Noen konsekvenser af det autonome straffebegrepet i Den europeiske 

menneskeretskonvensjon“. Rettsteori og rettsliv, Festskrift til Carsten Smith til 70-årsdagen 13. juli 
2002, Universitetsforlaget, Osló 2002, bls. 22. 

10 Dómur Mannréttindadómstóls Evrópu í máli Engel o.fl. gegn Hollandi frá 8. júní 1976, Series 
A, No. 22, sjá 82. lið dómsins. 

11 Peer Lorenzen o.fl.: Den Europæiske Menneskeretskonvention. Jurist og Økonomforbundets 
Forlag, Kaupmannahöfn 2003, bls. 372-373; Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir 
dómi. Bókaútgáfa Orators, Reykjavík 1999, bls. 40-41. 

12 Dómur Mannréttindadómstóls Evrópu í máli Västberga Taxi Aktiebolag og Vulic gegn Svíþjóð 
frá 23. júlí 2002, mál nr. 36985/97, sjá 78. lið dómsins þar sem segir: „[The second and 
third criteria] are alternative and not cumulative: for Article 6 to apply by virtue of the 
words „criminal charge“, it suffices that the offence in question should by its nature be 
„criminal“ from the point of view of the Convention, or should have made the person 
concerned liable to a sanction which, by its nature and degree of severity, belongs in 
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Af ofangreindu leiðir að ef samræmisskýring 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka og 
1. mgr. 6. gr. mannréttindasáttmálans er lögð til grundvallar við afmörkun á 
gildissviði fyrrnefnda ákvæðisins virðist mega álykta að fyrrnefnda ákvæðið 
kunni að leiða til þess að jafnvel stjórnvaldsákvarðanir um beitingu refsi-
kenndra viðurlaga, sem taldar yrðu refsingar samkvæmt Engel-viðmiðunum, 
hefðu neikvæð efnisleg réttaráhrif þannig að frekari málsmeðferð, t.d. á 
grundvelli laga nr. 19/1991, vegna sömu háttsemi væri eftir atvikum útilokuð 
hér á landi.13  

Íslensk lög hafa lengi kveðið á um bann við því að maður sæti að nýju 
opinberri ákæru vegna kröfu um refsingu sem þegar hefur verið dæmd að 
efni til í opinberu máli, sbr. nú einkum 2. mgr. 138. gr. laga nr. 19/1991 um 
meðferð opinberra mála.14 Það er því ljóst að lögfesting 4. gr. 7. viðauka hér 
á landi, sbr. ákvæði 5. tölul. 1. mgr. 1. gr. laga nr. 62/1994, breytir ekki miklu 
um gildandi réttarástand ef ákvæðið verður aðeins talið kveða á um neikvæð 
efnisleg réttaráhrif dóma í opinberu máli eins og kann að leiða samkvæmt 
áðurgreindu af beinni textaskýringu ákvæðisins að virtum lögskýringar-
gögnum. Ef lagt er hins vegar til grundvallar að 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka verði 
skýrð til samræmis við 1. mgr. 6. gr. mannréttindasáttmálans þannig að hún 
girði fyrir að tekin sé stjórnvaldsákvörðun sem kveður á um refsikennd 
viðurlög á hendur einstaklingi (eða lögaðila), og síðar að gefin sé út ákæra á 
hendur honum á grundvelli laga nr. 19/1991 vegna sömu háttsemi (eða 

                                                                                                               
general to the „criminal“ sphere.“ Í málinu komst dómstóllinn að þeirri niðurstöðu að 
almennt eðli (e. general character) tiltekins álags á vantalda skattstofna (s. skattetilläg, 
avgiftstillägg) og tilgangur þess (e. the purpose of the penalties), sem væri bæði að hafa 
varnaðaráhrif og að refsa skattaðila (e. which are both deterrent and punitive) væri 
nægjanlegt til að telja að um væri að ræða sök um refsivert brot í merkingu 1. mgr. 6. gr. 
sáttmálans. Sjá hér nánar Róbert R. Spanó: „Stjórnarskráin og refsiábyrgð (fyrri hluti) - 
grunnreglan um lögbundnar refsiheimildir“. Tímarit lögfræðinga 1. hefti, 54. árg., 2004, 
bls. 27, og einnig eftir sama höfund: „Bann við afturvirkni refsilaga og grunnreglan um 
lögbundnar refsiheimildir“, kafli sem birtur verður í ritinu Mannréttindasáttmáli Evrópu í 
útgáfu Mannréttindastofnunar Háskóla Íslands og lagadeildar Háskólans í Reykjavík á 
árinu 2005. Sjá einnig Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 40-41, og 
Ólafur Jóhannes Einarsson: „Meðferð samkeppnismála og 6. gr. Mannréttindasáttmála 
Evrópu - rétturinn til málsmeðferðar fyrir sjálfstæðum og óvilhöllum dómstól“. Tímarit 
lögfræðinga 4. hefti, 54. árg., 2004, bls. 526-528. 

13 Johs. Andenæs: „Noen konsekvenser af det autonome straffebegrepet i Den europeiske 
menneskeretskonvensjon“, bls. 22: „Det grunnleggende spørgsmål er om art. 4 i Tilleggs-
protokollen bare tar sikte på egentlige straffesaker, eller også omfatter administrative 
sanksjoner som etter EMK art. 6 er avgjørelser av en „criminal charge“.“  

14 Ákvæði 2. mgr. 138. gr. laga nr. 19/1991 er svohljóðandi: „Krafa, sem dæmd er að efni til, 
verður ekki borin undir sama eða hliðsettan dóm að nýju framar en í lögum þessum segir. 
Nýju máli um slíka kröfu skal vísa frá dómi.“ 
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öfugt), kann að vera nauðsynlegt að endurmeta frá grunni samspil máls-
meðferðar og viðurlagaheimilda stjórnvalda hér á landi og málsmeðferðar 
rannsóknara, ákærenda og dómenda samkvæmt lögum nr. 19/1991.15 

III. Dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu 

Mannréttindadómstóll Evrópu fjallaði í fyrsta skipti um gildissvið 1. mgr. 4. 
gr. 7. viðauka í dómi sínum í máli Gradinger gegn Austurríki frá 10. maí 1993.16 
Atvik voru þau að G varð valdur að umferðarslysi þar sem hjólreiðamaður 
lést. Blóðsýni sem tekið var úr G á umræddum tíma leiddi í ljós að vínanda-
magn var 0,8‰. Hinn 15. maí 1987 var hann dæmdur í St. Pölten Landes-
gericht til greiðslu fjársektar fyrir manndráp af gáleysi að viðlagðri 
vararefsingu í formi fangelsisvistar. Dómurinn lagði til grundvallar að G 
hefði drukkið áfengið fyrir aksturinn en að áfengisáhrifin hefðu ekki verið 
svo mikil að hægt væri að heimfæra háttsemi hans undir 2. mgr. 81. gr. 
austurrísku hegningarlaganna sem kvað á um hærri refsingu vegna mann-
dráps af gáleysi undir áhrifum áfengis. Rúmum tveimur mánuðum síðar, 16. 
júlí 1987, ákvað St. Pölten Bezirkshauptmannschaft, stjórnsýslustofnun, hins 
vegar að gera G að greiða stjórnvaldssekt fyrir akstur undir áhrifum áfengis 
sem bryti gegn ákvæði 5. gr. þarlendra umferðarlaga. Stjórnvaldsákvörðunin 
byggði á nýrri álitsgerð læknis þar sem komist var að þeirri niðurstöðu að 
vínandamagn í blóði G hefði verið a.m.k. 0,95‰ á verknaðarstundu. Í dómi 
Mannréttindadómstólsins var komist að þeirri niðurstöðu að álagning 
fjársektarinnar af hálfu stjórnsýslustofnunarinnar í St. Pölten hefði brotið í 
bága við 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka við mannréttindasáttmálann. Forsendur 
dómsins voru m.a. eftirfarandi:17 

 
The Court notes that, according to the St Pölten Regional Court, the aggra-
vating circumstance referred to in Article 81 para. 2 of the Criminal Code, 
namely a blood alcohol level of 0.8 grams per litre or higher, was not made 
out with regard to the applicant. On the other hand, the administrative 

                                                 
15 Asbjørn Strandbakken: „Ne bis in idem“. Lov og Rett, 6. hefti 2002, bls. 359: „Dersom 

kumulasjon af strafferettslige og administrative sanksjoner i forskellige saker er i strid med 
TP 7-4, må alle sanksjoner ilegges i en og samme sak, nemlig straffesaken. Alternativt er at 
man velger kun å forfølge saken enten administrativt eller strafferettslig. Rekkevidden av 
TP 7-4 har derfor stor praktisk betydning.“ 

16 Dómur Mannréttindadómstóls Evrópu í máli Gradinger gegn Austurríki frá 10. maí 1993, 
Series A-328 C. 

17 Dómur Mannréttindadómstóls Evrópu í máli Gradinger gegn Austurríki frá 10. maí 1993, 
Series A-328 C, 55. mgr. 
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authorities found, in order to bring the applicant's case within the ambit of 
section 5 of the Road Traffic Act, that that alcohol level had been attained. 
The Court is fully aware that the provisions in question differ not only as 
regards the designation of the offences but also, more importantly, as regards 
their nature and purpose. It further observes that the offence provided for in 
section 5 of the Road Traffic Act represents only one aspect of the offence 
punished under Article 81 para. 2 of the Criminal Code. Nevertheless, both 
impugned decisions were based on the same conduct. Accordingly, there has 
been a breach of Article 4 of Protocol No. 7 (P7-4). 

 
Með tilliti til gildissviðs ákvæðisins, sem er viðfangsefnið í þessari grein, 

verður að horfa til þess að í forsendunum er ekki beinlínis fjallað um það 
efnislega hvort síðari úrlausnin í máli Gradinger frá 16. júlí 1987, þar sem 
honum var gert að sæta stjórnvaldssekt vegna brota á umferðarlögum, hafi 
fallið innan marka 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka. Ekki verður annað séð en að 
Mannréttindadómstóllinn hafi ekki talið ástæðu til að færa sérstök rök fyrir 
að svo hafi verið enda er sú forsenda lögð til grundvallar við mat dómstóls-
ins á því hvort um sama brot hafi verið að ræða. Fræðimenn hefur greint á 
um fordæmisgildi dómsins að þessu leyti og þá einkum um hvort dóm-
stóllinn hafi þegar í þessu máli lagt til grundvallar að gildissvið refsihug-
taksins í 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka væri efnislega það sama og í 1. mgr. 6. gr. 
sáttmálans.18 

                                                 
18 Í skýrslu Mannréttindanefndar Evrópu frá 19. maí 1994 vegna máls Gradinger segir nefndin 

í 73. mgr. að meðferð málsins á stjórnsýslustigi hafi fallið undir 6. gr. mannréttindasátt-
málans og að nefndin telji að „also, and for the same reasons, ... that they were „criminal 
proceedings“ within the meaning of Article 4 of Protocol No. 7“. Í dómi meirihluta 
Hæstaréttar Noregs í Rt. 2002, bls. 557 (568) er lagt til grundvallar að dómstóllinn hafi ekki 
tekið afstöðu til þessa sjónarmiðs Mannréttindanefndarinnar í dómi sínum í Gradinger-
málinu: „EMD tar ikke avstand fra dette synspunkt i dommen i Gradinger-saken.“ Um 
þennan dóm Hæstaréttar Noregs, Rt. 2002, bls. 557, er nánar fjallað í kafla IV í þessari 
grein. Í ritgerð Johs. Andenæs: „Noen konsekvenser af det autonome straffebegrepet i 
Den europeiske menneskeretskonvensjon“, bls. 22, er því slegið föstu að með dómi sínum 
í Gradinger-málinu hafi Mannréttindadómstóll Evrópu lagt til grundvallar að gildissvið 6. gr. 
mannréttindasáttmálans sé að þessu leyti það sama og 4. gr. 7. viðauka. Öndvert sjónar-
mið virðist lagt til grundvallar í ritgerð Jens Edvin A. Skoghøy: „Forbudet mot gjentatt 
straffeførfolgning i Den europeiske menneskerettskonvensjon protokoll 7 artikkel 4 nr. 1 
(„ne bis in idem“)“, sjá bls. 13 og 14, og að því er virðist einnig í ritgerð Gorm Toftegaard 
Nielsen: „Dobbeltstraff „Ne bis in idem““. Festskrift om Menneskerettigheder til Carl Aage 
Nørgaard, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Kaupmannahöfn 2004, bls. 302-303. 
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Í máli Posnetti og Chesnel gegn Frakklandi frá 14. september 199919 voru 
atvik þau að P vanrækti að skila skattframtali fyrir árin 1988, 1989 og 1990 
þrátt fyrir að hafa verið krafinn um þau af hálfu skattyfirvalda. Í apríl 1991 
var bókhald hans tekið til athugunar hjá skattyfirvöldum. Var honum 
áætlaður skattur fyrir ofangreind ár og 20. desember 1991 var bætt við 
dráttarvöxtum og álagi, 80% fyrir árið 1988 og 40% fyrir hin árin tvö. Á 
sama tíma kærðu skattyfirvöld háttsemi P til lögreglu og var ákæra gefin út á 
hendur honum. Hinn 21. júlí 1993 var P sakfelldur fyrir að hafa ekki staðið 
skil á sköttum árin 1988 til 1990 og gert að sæta þriggja mánaða skilorðs-
bundnu fangelsi og fjársekt. P áfrýjaði og í dómi Cour de Cassation var ekki 
fallist á þá málsástæðu hans að brotið hefði verið gegn 4. gr. 7. viðauka við 
mannréttindasáttmálann með því að gera honum að sæta áætlun af hálfu 
skattyfirvalda vegna háttsemi sinnar ásamt dráttarvöxtum og álagi og í fram-
haldinu að sæta refsingu samkvæmt dómi fyrir sömu háttsemi. Atvik í tilviki 
C voru þau sömu að breyttu breytanda. 

P og C héldu því fram fyrir Mannréttindadómstól Evrópu að þeim hefði 
verið refsað tvisvar fyrir sömu háttsemi í andstöðu við 4. gr. 7. viðauka við 
mannréttindasáttmálann þar sem þeim hefði verið gert að sæta áætlun og 
álagi af hálfu skattyfirvalda og síðar sakfellingu og refsingu samkvæmt dómi. 
Fyrir dómstólnum hélt franska ríkið því m.a. fram að ákvæði 4. gr. 7. viðauka 
væri einskorðað við þau tilvik þegar fyrsta úrlausnin væri í formi dóms í 
sakamáli þar sem beitt hefði verið málsmeðferðarreglum sem féllu undir 
reglur sakamálaréttarfars í aðildarríki. Það væri engin ástæða til að ætla að 
gildissvið ákvæðisins tæki ipso facto til allra brota sem gætu fallið innan hug-
taksins criminal proceedings í merkingu 6. gr. sáttmálans. Áætlun skattyfirvalda 
og ákvörðunin um álag hefðu verið teknar á stjórnsýslustigi og því ekki 
dómur í merkingu ákvæðisins. Þá hefðu ákvarðanir skattyfirvalda ekki jafnast 
á við ákvörðun um refsingu þar sem álag á vantalda skattstofna samkvæmt 
ákvæðum frönsku skattalöggjafarinnar hefði fremur það að markmiði að 
bæta það tjón sem ríkissjóður hefði orðið fyrir vegna háttsemi skattaðila 
fremur en að refsa þeim vegna vanrækslu á að telja fram til skatts. Þá hefðu 
fjárhæðir þær sem leiddu af ákvörðunum skattyfirvalda í máli P og C verið 
tiltölulega lágar. 

                                                 
19 Ákvörðun Mannréttindadómstóls Evrópu um meðferðarhæfi kæru, Posnetti og Chesnel gegn 

Frakklandi frá 14. september 1999, mál nr. 36855/97 og 41731/98, Reports of Judgments 
and Decisions 1999-VI. 
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Í dómi Mannréttindadómstólsins var í upphafi fjallað með eftirfarandi 
hætti um þær lagareglur sem áætlun skattyfirvalda og álagsbeiting var byggð 
á:20 

 
The Court notes that, as the applicants had failed to make their returns, the 
tax authorities carried out audits of their accounts. Following the audits, the 
applicants received tax demands, the amounts claimed being increased by the 
penalties prescribed by Article 1728 of the General Tax Code. 
    Under that provision, if anyone who is required to make a return fails to 
do so within the prescribed time, the tax authorities may increase the amount 
payable by him by 10%, 40% or 80%, as the case may be. The surcharges that 
Mr. Ponsetti was thus required to pay came to 80% of the amount due for 
1988 ... and 40% of the amounts due for each of 1990 and 1991 ... The sur-
charges imposed on Mr. Chesnel came to FRF 1,021,894. 
    Subsequently, the applicants were convicted by the courts on the basis of 
Article 1741 of the General Tax Code ... 

 
Í framhaldinu var af hálfu dómsins gerður samanburður á verknaðar-

lýsingum ákvæða 1728. gr. frönsku skattalöggjafarinnar annars vegar, sem 
áætlun og álagsbeiting skattyfirvalda var reist á, og hins vegar ákvæðum 1741. 
gr. sömu löggjafar, sem lá til grundvallar sakfellingu í refsimálinu. Að mati 
dómsins var hér ekki um að ræða sama brot í merkingu 4. gr. 7. viðauka og 
var því kæra P og C ekki talin tæk til efnismeðferðar.21 Í dóminum er að því 
er virðist ekki beinlínis tekin afstaða til þeirrar málsvarnarástæðu franska 
ríkisins að ákvarðanir skattyfirvalda í málum P og C hafi sem slíkar ekki fallið 
innan gildissviðs 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka. Það kann að vera að dómstóllinn 
hafi látið við það sitja að afgreiða málið á þeim grunni að hvað sem liði svari 
við þeirri spurningu þá væri kæran ekki tæk til efnismeðferðar þegar af þeirri 
ástæðu að ekki væri um sama brot að ræða í merkingu 1. mgr. 4. gr. 7. 
viðauka.22 

Í máli Franz Fischer gegn Austurríki frá 29. maí 200123 ók F 6. júní 1996 
undir áhrifum áfengis á hjólreiðarmann sem lést. Eftir áreksturinn ók F á 

                                                 
20 Ákvörðun Mannréttindadómstóls Evrópu um meðferðarhæfi kæru, Posnetti og Chesnel gegn 

Frakklandi frá 14. september 1999, mál nr. 36855/97 og 41731/98, Reports of Judgments 
and Decisions 1999-VI, 5. mgr. 

21 Ákvörðun Mannréttindadómstóls Evrópu um meðferðarhæfi kæru, Posnetti og Chesnel gegn 
Frakklandi frá 14. september 1999, mál nr. 36855/97 og 41731/98, Reports of Judgments 
and Decisions 1999-VI, 5. mgr. 

22 Asbjørn Strandbakken: „Ne bis in idem“, bls. 368.  
23 Dómur Mannréttindadómstóls Evrópu í máli Franz Fischer gegn Austurríki frá 29. maí 2001, 

mál nr. 37950/97. 
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brott án þess að stöðva bifreiðina og koma hjólreiðarmanninum til hjálpar en 
gaf sig fram við lögreglu þá um kvöldið. Hinn 13. desember 1996 sakfelldi St. 
Pölten Bezirkshauptmannschaft, stjórnsýslustofnun, F og taldi hann sekan 
um fjölda umferðarlagabrota og gerði honum að greiða fjársekt og sæta ella 
vararefsingu í formi 20 daga fangelsisvistar. Hluti fjársektarinnar og vara-
refsingarinnar var vegna ölvunaraksturs í andstöðu við tilgreind ákvæði 
umferðarlaga. Hinn 18. mars 1997 var F sakfelldur í héraðsdómi St. Pölten 
fyrir brot á 2. mgr. 81. gr. hegningarlaganna fyrir manndráp af gáleysi undir 
áhrifum áfengis og honum gert að sæta sex mánaða fangelsi og var dómurinn 
staðfestur við áfrýjun. F hélt því fram fyrir Mannréttindadómstóli Evrópu að 
ofangreind málsmeðferð hefði verið í andstöðu við 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka 
við mannréttindasáttmálann. Í dómi Mannréttindadómstólsins er lagt til 
grundvallar án sérstakra athugasemda að ákvörðun stjórnsýslustofnunar St. 
Pölten um álagningu fjársektar auk vararefsingar hafi talist sakfelling og máls-
meðferðin liður í criminal proceeding í merkingu 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka.24  

Í máli Göktan gegn Frakklandi frá 11. júlí 200225 voru atvik þau að 25. júní 
1991 var G dæmdur m.a. til fimm ára fangelsisvistar fyrir innflutning á fíkni-
efnum og til greiðslu sektar fyrir brot á tollalögum vegna sömu háttsemi. Var 
ákveðið af hálfu dómsins að fangelsi kæmi í stað greiðslu sektar sem vara-
refsing og krafðist saksóknari þess 27. júní 1991 að vararefsingin yrði tveggja 
ára fangelsi þar sem sektin hafði ekki verið greidd. G hélt því m.a. fram fyrir 
Mannréttindadómstólnum að sú ákvörðun að gera honum að sæta vara-
refsingu í formi fangelsisvistar vegna vangreiðslu fjársektarinnar auk fangelsis 
vegna sömu háttsemi, þannig að vararefsingin tæki beint við í framhaldi af 
afplánun fangelsisdómsins, mætti jafna til þess að „the sentenced person 
[was] sentenced to two consecutive terms of imprisonment for the same 
offence“ í andstöðu við 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka. Af hálfu franska ríkisins var 
því haldið fram að fangelsi í formi vararefsingar vegna vangreiðslu fjársektar 
væri ekki refsing í merkingu 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka við sáttmálann. Var á 
það bent að í dómi Mannréttindadómstólsins í máli Jamil gegn Frakklandi frá 

                                                 
24 Dómur Mannréttindadómstóls Evrópu í máli Franz Fischer gegn Austurríki frá 29. maí 2001, 

mál nr. 37950/97, sjá 20-31. mgr. Sjá hér einnig um sambærilega niðurstöðu dóma 
Mannréttindadómstóls Evrópu í máli W.F. gegn Austurríki frá 30. maí 2002, mál nr. 
38275/97, og í máli Sailer gegn Austurríki frá 6. júní 2002, mál nr. 38237/97. Um sambæri-
leg atvik sjá ákvörðun Mannréttindadómstólsins um meðferðarhæfi kæri, Bachmaier gegn 
Austurríki frá 2. september 2004, mál nr. 77413/01. 

25 Dómur Mannréttindadómstóls Evrópu í máli Göktan gegn Frakklandi frá 2. júlí 2002, mál 
nr. 33402/96, Reports of Judgments and Decisions 2002-V. 
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25. maí 199526 hefði dómstóllinn aðeins komist að þeirri niðurstöðu að 
fangelsisvist í formi vararefsingar væri refsing í merkingu 7. gr. sáttmálans og 
væri því ekki hægt að túlka þann dóm þannig að slíkt úrræði teldist einnig 
falla undir 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka. Mannréttindadómstóllinn féllst ekki á 
þessa málsvörn franska ríkisins og í dóminum í máli Göktan segir m.a. svo 
um gildissvið 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka:27 

 
     44.  The Court notes, firstly, that its case-law concerning the non bis in idem 
rule is relatively sparse. It further notes that in Jamil, cited above, it held that 
imprisonment in default constituted a penalty, within the meaning of Article 
7 of the Convention. ... 
     45.  In Ponsetti and Chesnel v. France ((dec.), nos. 36855/97 and 41731/98, 
ECHR 1999-VI), the Court held that the imposition of the fiscal fine by the 
tax authority and a criminal penalty by a criminal court had not violated the 
non bis in idem rule set out in Article 4 of Protocol No. 7. 

                                                 
26 Dómur Mannréttindadómstóls Evrópu í máli Jamil gegn Frakklandi frá 25. maí 1995, Series 

A, No. 317-B. Atvik voru þau að J var handtekinn á de Gaulle flugvelli í París á árinu 1986 
er hann og annar maður voru við það að taka við pakka sem innihélt rúmlega tvö kg af 
kókaíni. J var m.a. ákærður fyrir innflutning á ólögmætum varningi og sakfelldur. Var 
honum með dómi gert að sæta átta ára óskilorðsbundnu fangelsi og gert að sæta upptöku 
á hinu haldlagða fíkniefni auk þess að greiða sekt að viðlagðri vararefsingu í formi 
fangelsisvistar. Sektin var að fjárhæð sem var talin jafnvirði hins innflutta fíkniefnis. 
Dómurinn ákvað að afplánun tildæmdrar fangelsisrefsingar skyldi halda áfram uns öll 
sektin var greidd, þ.e. í allt að fjóra mánuði, sem var hámarkslengd vararefsingarinnar sam-
kvæmt frönsku hegningarlögunum. J og ákæruvaldið áfrýjuðu dóminum til áfrýjunardóms 
Parísarborgar sem staðfesti dóm undirréttar en ákvað að vararefsing fésektarinnar skyldi 
taka mið af nýrri löggjöf sem tók gildi í upphafi árs 1988. Á þeim grundvelli ákvað 
dómurinn að hámarkslengd vararefsingarinnar yrði tveggja ára fangelsi. Fyrir Mann-
réttindadómstólnum hélt J því fram að lenging vararefsingarinnar á áfrýjunarstigi um 20 
mánuði hefði brotið í bága við síðari málsl. 1. mgr. 7. gr. sáttmálans þar sem hún var 
byggð á lögum sem tóku gildi eftir að verknaður sá, er hann var sakfelldur fyrir, var 
framinn. Dómstóllinn taldi að helsta álitaefnið væri hvort vararefsing fésektar teldist refsing 
í merkingu málsliðarins. Í forsendum dómsins var lögð áhersla á eðli vararefsingar sem 
þvingunarúrræðis til að knýja á um greiðslu sekta til ríkisins. Þá var horft til þess að 
vararefsing J hefði verið ákveðin af dómara í refsimáli, henni hafi verið ætlað að hafa 
varnaðaráhrif og að hún gat leitt til frelsissviptingar í refsiskyni. Í þessu sambandi vísaði 
Mannréttindadómstóllinn m.a. til dóms síns í máli Engel, sjá nánar kafla II í þessari grein. 
Það var því niðurstaða hans að vararefsingin hefði verið refsing í merkingu síðari málsl. 1. 
mgr. 7. gr. sáttmálans og að afturvirk beiting þessa úrræðis teldist brot á því ákvæði sátt-
málans. Sjá nánar umfjöllun um þennan dóm, Róbert R. Spanó: „Bann við afturvirkni 
refsilaga og grunnreglan um lögbundnar refsiheimildir“, kafli sem verður birtur í ritinu 
Mannréttindasáttmáli Evrópu í útgáfu Mannréttindastofnunar Háskóla Íslands og lagadeildar 
Háskólans í Reykjavík á árinu 2005. 

27 Dómur Mannréttindadómstóls Evrópu í máli Göktan gegn Frakklandi frá 2. júlí 2002, mál 
nr. 33402/96, Reports of Judgments and Decisions 2002-V, 44.-48. mgr. 
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    46.  The Court also notes that, apart from revealing that the non bis in idem 
rule was construed relatively narrowly, the travaux préparatoires on Protocol 
No. 7 shed little light on the matter. 
    47.  Article 4 of Protocol No. 7 prohibits a defendant from being tried or 
punished in criminal proceedings (under the jurisdiction of the same State) 
for an offence of which he has already been finally convicted. 
    48.  The Court finds that imprisonment in default of payment of the 
customs fine was not a means of enforcing the fine, but a penalty, both 
within the meaning of Article 7 of the Convention (see Jamil, cited above) 
and of Article 4 of Protocol No. 7. The notion of what constitutes a 
“penalty” cannot vary from one Convention provision to another. It 
therefore finds that the applicant's imprisonment in default amounted to 
criminal punishment and that the applicant had previously been subjected to 
criminal punishment for both the drug-trafficking offence (by the prison 
sentence – and the order excluding him from French territory) and the 
customs offence of illegally importing goods (by the customs fine). The 
customs fine is indeed a hybrid measure (it constitutes both civil reparation 
and criminal punishment – see Jamil, cited above, pp. 21-22, § 14). [feitl. höf.] 

 
Af tilvitnuðum forsendum úr dómi Mannréttindadómstólsins í máli 

Göktan, og þá einkum í ljósi feitletraða textans, virðist mega draga þá ályktun 
að dómstóllinn setji þar fram í fyrsta skipti skýra vísbendingu um að hann 
telji rétt að leggja til grundvallar heildræna samræmisskýringu við túlkun á 
gildissviði 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka. Vegna tilvísunar dómsins til 7. gr. mann-
réttindasáttmálans er rétt að vekja athygli á því að Mannréttindadómstóllinn 
hefur almennt lagt til grundvallar að líta beri til þeirra viðmiða sem byggt 
hefur verið á við skýringu hugtaksins refsivert brot í merkingu 1. mgr. 6. gr. 
mannréttindasáttmálans þegar gildissvið 7. gr. er afmarkað, sbr. dómur í máli 
Doğan o.fl. gegn Tyrklandi frá 29. júní 2004.28 

                                                 
28 Dómur Mannréttindadómstóls Evrópu í máli Doğan o.fl. gegn Tyrklandi frá 29. júní 2004. Í 

126. mgr. dómsins segir svo: „The Court points out that Article 7 § 1 of the Convention 
embodies the principle that only the law can define a crime and prescribe a penalty and 
prohibits the retrospective application of the criminal law (see Kokkinakis v. Greece, judg-
ment of 25 May 1993, Series A no. 260, p. 22, § 52). It notes that the alleged eviction of 
the applicants from their homes and the restrictions on their return to their village did not 
concern “a criminal charge” against them within the meaning of Article 6 § 1 of the 
Convention. It follows that the events and the measures complained of in the instant case 
did not concern “a criminal offence” for the purpose of Article 7 either.“ Sjá hér einnig 
D.J. Harris, M. O'Boyle og C. Warbrick: Law of the European Convention on Human Rights, 
bls. 276, Peer Lorenzen o.fl.: Den Europæiske Menneskeretskonvention, bls. 372-373, Erik 
Møse: Menneskerettigheder, bls. 308-309 og Róbert R. Spanó: „Stjórnarskráin og refsiábyrgð 
(fyrri hluti) - grunnreglan um lögbundnar refsiheimildir“, bls. 27, og eftir sama höfund: 
„Bann við afturvirkni refsilaga og grunnreglan um lögbundnar refsiheimildir“, kafli sem 
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Í máli Manasson gegn Svíþjóð frá 8. apríl 200329 voru atvik þau að skattyfir-
völd höfðu endurákvarðað skatt M og var honum gert að sæta álagi upp á 
20% og 40% eftir tegund skattstofna. Í framhaldinu var M með stjórnvalds-
ákvörðun sviptur ökuskírteini sínu vegna skattsvikanna þar sem hann rak 
leigubifreiðarþjónustu. Sú ákvörðun var staðfest hjá sænska stjórnsýsludóm-
stólnum. Þá var hann einnig ákærður og sakfelldur fyrir bókhaldsbrot. M hélt 
því fram fyrir Mannréttindadómstól Evrópu að honum hefði verið refsað 
þrisvar fyrir sömu háttsemi í andstöðu við 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka við 
mannréttindasáttmálann. Um hvort ákvörðun skattyfirvalda um álagsbeitingu 
vegna vantaldra skattstofna og stjórnvaldsákvörðunin um sviptingu öku-
skírteinis hefðu við þessar aðstæður fallið innan gildissviðs 1. mgr. 4. gr. 7. 
viðauka sagði eftirfarandi í forsendum ákvörðunar dómstólsins um að kæran 
væri ekki tæk til efnismeðferðar:30 

 
In the present case, the applicant claims that the revocation of his traffic 
licence, his conviction for a bookkeeping offence and the imposition of tax 
surcharges on him all concern the same offence. 
    As regards the traffic licence, the Court reiterates that it was revoked as the 
applicant had failed to pay the taxes and tax surcharges due as a result of the 
Tax Authority’s decisions. The Court considers that the revocation of the 
licence did not constitute a determination of a criminal charge against the 
applicant. Although it may be regarded as a severe measure, what was 
decisive for the revocation was the applicant’s suitability to run a commercial 
taxi business and, more specifically, whether he fulfilled the conditions there-
fore under administrative law provisions. Thus, the revocation cannot be 
characterised as a penal sanction and the nature of the relevant proceedings 
accordingly cannot be regarded as criminal (see Tre Traktörer AB v. Sweden, 
judgment of 7 July 1989, Series A no. 159, p. 19, § 46). These proceedings 
therefore fall outside the scope of Article 4 of Protocol No. 7. 
    It remains to be determined whether the proceedings concerning the 
bookkeeping offence and those involving the tax surcharges were criminal 
proceedings conducted in regard to offences with the same essential ele-
ments.  
    The Court first finds that both proceedings were criminal in nature (see, as 
regards the tax surcharges, Janosevic v. Sweden, no. 34619/97, 23 July 2002, §§ 

                                                                                                               
verður birtur í ritinu Mannréttindasáttmáli Evrópu í útgáfu Mannréttindastofnunar Háskóla 
Íslands og lagadeildar Háskólans í Reykjavík á árinu 2005. 

29 Ákvörðun Mannréttindadómstóls Evrópu um meðferðarhæfi kæru, Manasson gegn Svíþjóð 
frá 8. apríl 2003, mál nr. 41265/98. 

30 Ákvörðun Mannréttindadómstóls Evrópu um meðferðarhæfi kæru, Manasson gegn Svíþjóð 
frá 8. apríl 2003, mál nr. 41265/98, 5. mgr. 
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68-71, to be reported in ECHR 2002, and Västberga Taxi Aktiebolag and Vulic 
v. Sweden, no. 36985/97, 23 July 2002, §§ 79-82, unreported).  
 
Af forsendum dómsins verður ráðið að í samræmi við túlkunarsjónar-

miðið um heildstæða samræmisskýringu leggur Mannréttindadómstóllinn mat 
á eðli þeirra viðurlaga sem stjórnvöld hafa ákveðið og þá einkum út frá 
tilgangi þeirra og þyngd. Er þá horft til dómaframkvæmdar þar sem afstaða 
hefur verið tekin til þess af hálfu Mannréttindadómstólsins hvort sambærileg 
viðurlög hafi fallið undir 1. mgr. 6. gr. mannréttindasáttmálans, sbr. tilvísun 
til dóms í máli Tre Traktörer gegn Svíþjóð frá 7. júlí 198931 hvað varðar sviptingu 
ökuskírteinis M og til dóma í máli Janosevic gegn Svíþjóð frá 23. júlí 200232 og í 
áðurnefndu máli Västberga Taxi Aktiebolag og Vulic gegn Svíþjóð frá 23. júlí 
200233 hvað varðar þá niðurstöðu Mannréttindadómstólsins að háttsemi sem 
leiðir til ákvörðunar skattyfirvalda um álag á vantalda skattstofna teljist falla 
undir hugtakið refsivert brot í merkingu 1. mgr. 6. gr. enda verði slík viðurlög 
talin fullnægja Engel-viðmiðunum, sjá kafla II hér að framan. 

Í máli Rosenquist gegn Svíþjóð frá 14. september 200434 voru atvik þau að 
vegna vanrækslu á að skila skattframtali fyrir tekjuárið 1991 áætluðu skatt-
yfirvöld skatt R á gjaldárinu 1992 auk álags. Á árinu 1995 var gerð húsleit hjá 
endurskoðanda R og komu þá í ljós upplýsingar um að tekjur R á árinu 1991 
hefðu verið mun hærri en áðurnefnd áætlun hafði gert ráð fyrir. Skattyfirvöld 
endurákvörðuðu 15. nóvember 1995 því skatta R auk álags sem nam 40% af 
skattstofni. R leitaði til dómstóla vegna þessa og var málaleitan hans hafnað 
með dómi 28. október 1999. Í millitíðinni var R ákærður 11. janúar 1999 fyrir 
skattsvik vegna vantalinna skatta. Hinn 24. október 2001 var R sakfelldur 
samkvæmt ákæru.  

R hélt því fram fyrir Mannréttindadómstól Evrópu að hann hefði með 
ákvörðun skattyfirvalda um beitingu 40% álags á endurákvarðaða skattstofna 
á árinu 1995 og með dómi í sakamálinu á árinu 2001 verið refsað tvisvar 
vegna sömu háttsemi í andstöðu við 4. gr. 7. viðauka við mannréttindasátt-
málann. Í ákvörðun Mannréttindadómstólsins um hvort kæra R væri tæk til 

                                                 
31  Dómur Mannréttindadómstóls Evrópu í máli Tre Traktörer gegn Svíþjóð frá 7. júlí 1989, 

Series A no. 159. 
32  Dómur Mannréttindadómstóls Evrópu í máli Janosevic gegn Svíþjóð frá 23. júlí 2002, mál nr. 

34619/97, Reports of Judgments and Decisions 2002-VII, sjá einkum 64.-71. mgr. 
33  Dómur Mannréttindadómstóls Evrópu í máli Västberga Taxi Aktiebolag og Vulic gegn Svíþjóð 

frá 23. júlí 2002, mál nr. 36985/97. 
34  Ákvörðun Mannréttindadómstóls Evrópu um meðferðarhæfi kæru, Rosenquist gegn Svíþjóð 

frá 24. september 2004, mál nr. 60619/00. 
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efnismeðferðar sagði eftirfarandi um hvort álagsbeiting skattyfirvalda hafi 
fallið undir 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka:35 

 
 The first issue that arises is whether the proceedings relating to the 
40 per cent tax surcharge could be viewed as “criminal” for the purposes of 
Article 4 of Protocol no. 7. In this connection, the Court reiterates its 
findings in Janosevic v. Sweden (no. 34619/97, 23 July 2002, §§ 68-71, ECHR 
2002-VII) and Västberga Taxi Aktiebolag and Vulic v. Sweden ( no. 36985/97, 23 
July 2002, §§ 79-82) that the proceedings in question were “criminal” 
although the surcharges cannot be said to belong to criminal law under the 
Swedish legal system, and in Manasson v. Sweden ((dec.) no. 41265/98, 8 April 
2003) that proceedings involving tax surcharges were “criminal” not only for 
the purpose of Article 6 of the Convention, but also for the purpose of 
Article 4 of Protocol no. 7 to the Convention. Moreover, in its judgment in 
the case Göktan v. France (no. 33402/96, § 48, ECHR 2002-V) concerning 
Article 7 of the Convention and Article 4 of Protocol no. 7, the Court held 
that the notion of penalty should not have different meanings under different 
provisions of the Convention.  
    Accordingly, the Court considers that both proceedings were criminal in 
nature for the purpose of the invoked provision.  
 
Í tilvitnuðum forsendum ítrekar Mannréttindadómstóllinn þá afstöðu 

sína, sem fram kemur í ofangreindum dómum í máli Janosevic gegn Svíþjóð frá 
23. júlí 200236 og Västberga Taxi Aktiebolag og Vulic gegn Svíþjóð frá 23. júlí 
200237, að málsmeðferð skattyfirvalda hafi verið liður í úrlausn um refsiverða 
háttsemi enda þótt álag á vantalda skatta hafi ekki talist falla undir reglur 
refsiréttar í sænskum rétti. Þá er vísað til ákvörðunar dómstólsins í ofan-
greindu máli Manasson gegn Svíþjóð frá 8. apríl 200338 um að meðferð máls um 
hvort beita skuli álagi á vantalda skattstofna feli ekki aðeins í sér úrlausn um 
refsiverða háttsemi í merkingu 6. gr. sáttmálans heldur einnig í skilningi 1. 
mgr. 4. gr. 7. viðauka. Loks var áréttuð afstaða dómstólsins í áðurnefndu 
máli Göktan gegn Frakklandi frá 11. júlí 200239, þar sem fjallað var um 7. gr. 

                                                 
35 Ákvörðun Mannréttindadómstóls Evrópu um meðferðarhæfi kæru, Rosenquist gegn Svíþjóð 

frá 24. september 2004, mál nr. 60619/00. 
36 Dómur Mannréttindadómstóls Evrópu í máli Janosevic gegn Svíþjóð frá 23. júlí 2002, mál nr. 

34619/97, Reports of Judgments and Decisions 2002-VII, sjá einkum 64.-71. mgr. 
37 Dómur Mannréttindadómstóls Evrópu í máli Västberga Taxi Aktiebolag og Vulic gegn Svíþjóð 

frá 23. júlí 2002, mál nr. 36985/97. 
38 Ákvörðun Mannréttindadómstóls Evrópu um meðferðarhæfi kæru, Manasson gegn Svíþjóð 

frá 8. apríl 2003, mál nr. 41265/98. 
39 Dómur Mannréttindadómstóls Evrópu í máli Göktan gegn Frakklandi frá 2. júlí 2002, mál 

nr. 33402/96, Reports of Judgments and Decisions 2002-V. 
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sáttmálans og 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka, að hugtakið refsing ætti ekki að hafa 
breytilegt efnisinnihald eftir því hvaða ákvæði sáttmálans væri um að ræða 
hverju sinni.  

IV. Viðhorf fræðimanna  
og dómaframkvæmd Hæstaréttar Noregs 

Í dómi meirihluta Hæstaréttar Noregs, Rt. 2002, bls. 557, reyndi á það hvort 
1. mgr. 4. gr. 7. viðauka við mannréttindasáttmála Evrópu girti fyrir það að 
opinbert mál væri höfðað á hendur manni vegna sömu háttsemi og legið 
hafði til grundvallar ákvörðun norskra skattyfirvalda um að beita álagi á 
vantalda skattstofna samkvæmt þarlendum skattalögum. Meirihluti Hæsta-
réttar (8 dómarar) komst að þeirri niðurstöðu að ekki yrði á það fallist, m.a. 
út frá sjónarmiðum um innbyrðis samræmi í ákvæðum sáttmálans og á 
grundvelli tilgangskýringar, að umfang og inntak réttindaverndar 1. mgr. 4. 
gr. 7. viðauka færi alfarið eftir reglum landsréttar.40 Þá taldi meirihlutinn 
mega draga þá ályktun af dómaframkvæmd Mannréttindadómstólsins að 
líkur væru með því að stjórnvaldsákvörðun á borð við beitingu 60% álags á 
vantalda skattstofna, eins og um var að ræða í málinu, sem hefði fyrst og 
fremst þann tilgang að refsa skattaðilum fyrir vanrækslu á að fylgja reglum 
skattalaga, félli undir 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka.41 Af niðurstöðu meirihluta 
Hæstaréttar má ráða það viðhorf að gildissvið ákvæðisins sé að efni til á þá 
leið að þær ákvarðanir stjórnvalda um refsikennd viðurlög, sem verða taldar 
falla undir 1. mgr. 6. gr. mannréttindasáttmálans, falli einnig almennt innan 
marka 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka.42 Eigi þetta við hvort sem slík stjórnvalds-
ákvörðun kemur á undan eða á eftir dómi í opinberu máli um sömu háttsemi. 
Minnihluti Hæstaréttar Noregs (5 dómarar) var ósammála þessari afstöðu 

                                                 
40 Rt. 2002, bls. 557 (571) (meirihlutaatkvæði): „At nasjonale regler må være utgangspunkt for 

når rettskraften inntrer, er klart. ... Noe ganske annet ville det være å la nasjonale regler 
være avgjørende for omfanget av vernet mot dobbeltforfølgning etter artikkel 4 i Proto-
koll 7. En slik ordning vil bryte med konvensjonens grunnleggende prinsipp om effektiv 
beskyttelse av de rettigheter som konvensjonen garanterer individerne i medlemsstaterne. 
Dersom en slik restriktiv tolking af vernet mot dobbeltforfølgning skulle kunne legges til 
grunn, måtte den kunne forankres med større grad av sikkerhet i konvensjonsteksten.“ 

41 Meirihluti Hæstaréttar Noregs vísar fyrst og fremst í því sambandi til dóms 
Mannréttindadómstóls Evrópu í máli Franz-Fischer gegn Austurríki frá 29. maí 2001, mál nr. 
37950/97. Sjá reifun dómsins í kafla III. 

42 Jens Edvin A. Skoghøy: „Forbudet mot gjentatt straffeførfolgning i Den europeiske 
menneskerettskonvensjon protokoll 7 artikkel 4 nr. 1 („ne bis in idem“)“, bls. 11. 
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meirihlutans og taldi að samkvæmt orðalagsskýringu 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka 
og að virtum lögskýringargögnum væri það skilyrði fyrir því að úrlausn hefði 
neikvæð efnisleg réttaráhrif að hún væri tekin á grundvelli innlendra reglna 
sakamálaréttarfars.43 Hafa ber í huga að af hálfu minnihlutans er lögð á það 
áhersla að ekki liggi fyrir úrlausnir Mannréttindadómstóls Evrópu sem bendi 
til þess að skýra beri ákvæði 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka með öðrum hætti. 
Minnihlutinn komst hins vegar að þeirri niðurstöðu að ef fyrir lægi sýknu- 
eða sakfellingardómur í sakamáli þá hefði slíkur dómur neikvæð efnisleg 
réttaráhrif gagnvart síðari ákvörðun stjórnvalds um refsikennd viðurlög sem 
falla undir 1. mgr. 6. gr. Mannréttindasáttmálans.44  

Þess skal getið að sá dómari við Hæstarétt Noregs sem samdi atkvæði 
minnihlutans í ofangreindu máli, Rt. 2002, bls. 557, Jens Edvin A. Skoghøy 
ritaði á árinu 2003 grein í Tidsskrift for Rettsvitenskap um þetta efni.45 Þá lá fyrir 
dómur Mannréttindadómstólsins í ofangreindu máli Göktan gegn Frakklandi 
frá 11. júlí 2002.46 Af grein Skoghøy virðist mega ráða að hann telji nú að 
þrátt fyrir gagnrýni sem setja megi fram um forsendur Mannréttindadómstóls 
Evrópu í Göktan-málinu verði að leggja til grundvallar, þar til önnur afstaða 
komi fram hjá dómstólnum, að feli stjórnvaldsákvörðun í sér viðurlög sem 
samkvæmt heildarmati, og afmörkun þeirra út frá Engel-viðmiðunum, teljast til 
refsinga hafi slík stjórnvaldsákvörðun neikvæð efnisleg réttaráhrif frá þeim 
tímapunkti sem hún telst endanleg.47 Við þessa ályktun Skoghøy gerir Gorm 

                                                 
43 Rt. 2002, bls. 557 (583) (minnihlutaatkvæði): „På bakgrunn av ordlyden i Protokoll 7 

artikkel 4 nr. 1 og bestemmelsens formål og forarbeider må dette etter min oppfatning 
konkluderes med at det må være et vilkår for at endelig domfellelse eller frifinnelse for en 
straffbar handling skal stenge for en senere straffesak, at avgjørelsen er truffet i samsvar 
med de regler som gjelder for behandling av straffesaker i vedkommende land.“ Þess skal 
getið að minnihlutinn vísar til stuðnings þessari ályktun m.a. til dóms Hæstaréttar Svíþjóðar 
frá 29. nóvember 2000 í máli B 868-99.  

44 Rt. 2002, bls. 557 (585). Sem rök fyrir þessari afstöðu segir m.a. svo á bls. 584: „Som 
ytterligere argument mot at forvaltningen skal kunne ilegge sivile sanksjoner med pønalt 
formål etter en straffesak om samme forhold, kan anføres at forvaltningen i så fall kan 
komme til å måtte overprøve den vurdering av skyldspørgsmålet og overtredelsens 
omfang og alvor som straffedomstolen har foretatt. Dette vil etter min mening være 
uheldig.“ 

45 Jens Edvin A. Skoghøy: „Forbudet mot gjentatt straffeførfolgning i Den europeiske 
menneskerettskonvensjon protokoll 7 artikkel 4 nr. 1 („ne bis in idem“)“, bls. 1-39. 

46 Dómur Mannréttindadómstóls Evrópu í máli Göktan gegn Frakklandi frá 2. júlí 2002, mál 
nr. 33402/96, Reports of Judgments and Decisions 2002-V. 

47 Jens Edvin A. Skoghøy: „Forbudet mot gjentatt straffeførfolgning i Den europeiske 
menneskerettskonvensjon protokoll 7 artikkel 4 nr. 1 („ne bis in idem“)“, bls. 15: „Til 
tross for den kritikk som kan rettes mot Göktandommen, må denne legges til grunn så 
lenge EMD ikke har inntatt noe annet standpunkt. Dette innebærer at såfremt avgjørelsen 
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Toftegaard Nielsen athugasemdir. Í grein frá 200448 telur hann það ekki aug-
ljóst að hægt sé að álykta með þeim hætti að sérhver stjórnvaldsákvörðun um 
refsikennd viðurlög, sem fellur undir 1. mgr. 6. gr. mannréttindasáttmálans, 
hafi neikvæð efnisleg réttaráhrif í merkingu 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka, og telur 
að ekki hafi þá enn verið leyst úr álitaefninu. Sama afstaða virðist vera uppi á 
teningnum hjá Asbjørn Strandbakken.49 Hins vegar skal getið afstöðu Johs. 
Andenæs sem lagt hefur til grundvallar að af dómaframkvæmd Mann-
réttindadómstólsins leiði sú ályktun að gildissvið 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka sé 
að þessu leyti það sama og 1. mgr. 6. gr. sáttmálans.50 

Í skýrslu norskrar nefndar um viðurlög við efnahagsbrotum (Sanksjons-
utvalget) frá árinu 2003, NOU 2003:15, er fjallað um gildissvið 1. mgr. 4. gr. 
7. viðauka við mannréttindasáttmála Evrópu.51 Þar er vísað til dóms 
Mannréttindadómstóls Evrópu í máli Göktan gegn Frakklandi frá 2. júlí 200252 
og dóma Hæstaréttar Noregs, Rt. 2002, bls. 557 og Rt. 2002, bls. 1271. 
Niðurstaða nefndarmanna er sú að ekki verði lagt til grundvallar miðað við 
fyrirliggjandi úrlausnir Mannréttindadómstólsins og norskra dómstóla að 
gildissvið hugtaksins criminal charge í 6. gr. mannréttindasáttmálans og refsi-
hugtaks 7. gr. og 4. gr. 7. viðauka við sáttmálann falli að öllu leyti saman 
(„helt sammenfallende“). Þá segir að þótt þau sjónarmið sem horfa verði til 
séu að stórum hluta þau sömu geti niðurstaða mats í hverju tilviki verið ólík, 
einkum vegna þess að verndarhagsmunir þessara ákvæða eru mismunandi. 
Nefndin tekur hins vegar fram að í starfi sínu hafi hún lagt til grundvallar að 
bannið við endurtekinni málsmeðferð til úrlausnar um refsiverða háttsemi í 
1. mgr. 4. gr. 7. viðauka taki til refsikenndra stjórnsýsluviðurlaga.53 
                                                                                                               

gjelder en sanksjon som ut fra en totalvurdering av nasjonal klassifikation, den overtrådte 
lovbestemmelses formål og karakter og sanksjonens innhold og alvor („Engel-kriterier-
ne“), har karakter af straff, vil den fra det tidspunkt den er endelig, sperre mot ny straffe-
forfølgning.“ 

48 Gorm Toftegaard Nielsen: „Dobbeltstraff „Ne bis in idem“. Festskrift om Menneskerettig-
heder til Carl Aage Nørgaard, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2004, bls. 303: „Det er 
svært at anse det for evident, at enhver pålæggelse af en administrativ sanktion i art. 6's 
forstand spærrer for en egentlig straffesag, men spørgsmålet må vel betragtes som ikke 
endelig afklaret.“ 

49 Asbjørn Strandbakken: „Ne bis in idem“, bls. 389. 
50 Johs. Andenæs: „Noen konsekvenser af det autonome straffebegrepet i Den europeiske 

menneskeretskonvensjon“, bls. 22. 
51 NOU 2003:15, sjá kafla 5.7.16.2. 
52 Dómur Mannréttindadómstóls Evrópu í máli Göktan gegn Frakklandi frá 2. júlí 2002, mál 

nr. 33402/96, Reports of Judgments and Decisions 2002-V 
53 NOU 2003:15, kafli 5.7.16.3: „Etter dette kan det ikke legges til grunn at straffesiktelses-

begrepet i artikkel 6 og straffebegrepet i artikkel 7 og P 7-4 er helt sammenfallende. Selv 
om vurderingsmomentene stort sett vil være de samme, kan således avveiningen falle ulikt 
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Hæstiréttur Noregs hefur í framhaldi af útgáfu ofangreindrar skýrslu, 
NOU 2003:15, fjallað á árunum 2003 og 2004 í fleiri tilvikum um inntak og 
gildissvið 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka,54 sbr. t.d. Rt. 2003, bls. 1100,55 Rt. 2003, 
bls. 1221,56 Rt. 2003, bls. 1827,57 Rt. 2004, bls. 927,58 Rt. 2004, bls. 1343,59  Rt. 

                                                                                                               
ut, særlig fordi de interessene som beskyttes av de ulike artiklene, er forskjellige. Sank-
sjonsutvalget legger for sitt arbeid til grunn at „dobbelstraff“-forbudet kommer til 
anvendelse for administrative sanksjoner. ...“ 

54 Það skal tekið fram að ekki er hér um að ræða tæmandi talningu á þeim dómum Hæsta-
réttar Noregs þar sem reynt hefur á túlkun 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka við mannréttinda-
sáttmála Evrópu á árunum 2003, 2004 og 2005. Hér eru aðeins reifaðir þeir dómar sem 
rannsókn höfundar hefur leitt í ljós og taldir eru skipta hvað mestu máli við úrlausn þess 
álitaefnis sem fjallað er um í þessari grein. 

55 Rt. 2003, bls. 1100. Í máli þessu reyndi á hvort vísa ætti opinberu máli frá dómi þar sem 
ákært var fyrir sömu háttsemi og lá til grundvallar agaviðurlögum í fangelsi samkvæmt 
norskum lögum um fullnustu refsidóma (straffegjennomføringslov). Niðurstaða Hæsta-
réttar Noregs var sú að umrædd agaviðurlög teldust ekki falla undir 1. mgr. 6. gr. Mann-
réttindasáttmála Evrópu og hefði ákvörðunin um agaviðurlög því ekki öðlast neikvæð 
efnisleg réttaráhrif í merkingu 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka. 

56 Rt. 2003, bls. 1221. Í máli þessu hafði A, sem rekið hafði veitingastað og orðið gjaldþrota, 
þurft að þola dómsúrskurð á grundvelli norsku gjaldþrotaskiptalaganna (konkursloven) 
þar sem honum var meinað að stofna fyrirtæki í tvö ár frá úrskurði um gjaldþrotaskipti 
eða sitja í stjórn fyrirtækis sem aðalmaður eða varamaður á því tímabili (konkurskaran-
tene), sjá 142. gr. norsku gjaldþrotaskiptalaganna. Skilyrði fyrir slíkum dómsúrskurði er að 
viðkomandi hafi annað hvort verið grunaður um refsiverða háttsemi í tengslum við 
gjaldþrot sitt eða í þeim rekstri sem varð tilefni þess (1. tölul. 1. mgr. 142. gr.), eða að telja 
megi að viðkomandi sé ófær vegna óforsvaranlegrar stjórnunar í rekstri sínum til að stofna 
til nýs fyrirtækis eða vera stjórnarmaður eða fyrirsvarsmaður fyrirtækis (2. tölul. 1. mgr. 
tölul. 142. gr.). Óumdeilt var að dómsúrskurður sem byggður væri á skilyrði 2. tölul. 1. 
mgr. 142. gr. norsku gjaldþrotaskiptalaganna gæti ekki öðlast neikvæð efnisleg réttaráhrif í 
merkingu 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka enda ekki um refsiverða háttsemi að ræða í merkingu 1. 
mgr. 6. gr. mannréttindasáttmálans og var um þetta vísað til dómaframkvæmdar Mann-
réttindadómstóls Evrópu, sbr. einkum ákvörðun dómstólsins um meðferðarhæfi kæru, 
DC, HS og AD gegn Englandi frá 14. september 1999, mál nr. 39031/97. Hæstiréttur tók 
hins vegar til sérstakrar athugunar hvort sama gilti um dómsúrskurð á grundvelli 1. tölul. 
1. mgr. 142. gr. norsku gjaldþrotaskiptalaganna og komst að þeirri niðurstöðu að ekki væri 
um að ræða refsingu sem félli undir 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka. 

57 Rt. 2003, bls. 1827. Í málinu reyndi á hvort nauðungarvistun manns á grundvelli norsku 
barnaverndarlaganna væri ákvörðun sem hefði neikvæð efnisleg réttaráhrif í merkingu 1. 
mgr. 4. gr. 7. viðauka með þeim afleiðingum að vísa bæri frá dómi ákæru á hendur sama 
manni vegna sömu háttsemi. Það var niðurstaða meirihluta Hæstaréttar Noregs að 
ákvörðunin um nauðungarvistun hefði að virtu heildarmati á atvikum málsins, lagagrund-
velli hennar og afleiðingum ákvörðunarinnar talist refsing og því öðlast neikvæð efnisleg 
réttaráhrif í merkingu 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka. 

58 Rt. 2004, bls. 927. Í málinu reyndi á hvort ákvörðun um að neita fanga um reynslulausn, 
þar sem ákæra hefði verið gefin út á hendur honum í nýju máli, hefði neikvæð efnisleg 
réttaráhrif með þeim afleiðingum að vísa ætti nýju ákærunni frá dómi. Það var niðurstaða 
Hæstaréttar Noregs að synjunin á reynslulausn hefði að virtum atvikum málsins fallið 
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2004, bls. 1500.60 Ljóst er af athugun á forsendum Hæstaréttar Noregs í 
þessum málum að þróunin hefur orðið sú í ljósi dómaframkvæmdar Mann-
réttindadómstóls Evrópu á árinu 2003 og 2004, sjá kafla III hér að framan, 
að Hæstiréttur hefur lagt að meginstefnu til grundvallar að við mat á gildis-
sviði 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka við mannréttindasáttmálann verði fyrst og 
fremst að horfa til þess hvort fyrirliggjandi stjórnvaldsákvörðun eða dómur í 
tilteknu máli hafi falið í sér úrlausn um refsiverða háttsemi í merkingu 1. mgr. 
6. gr. sáttmálans. Í því efni hefur Hæstiréttur Noregs byggt athugun sína á 
Engel-viðmiðunum, sjá kafla II hér að framan, og látið úrlausn á þeim grundvelli 
hafa úrslitaáhrif um hvort viðkomandi stjórnvaldsákvörðun eða dómur falli 
þá einnig innan 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka.  

V. Niðurstöður um gildissvið 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka 

Með vísan til dómaframkvæmdar Mannréttindadómstóls Evrópu, sem rakin 
er í kafla III hér að framan, telur höfundur varhugavert að draga aðra ályktun 
á þessu stigi en að Mannréttindadómstóll Evrópu muni að jafnaði leggja sjálf-
stætt mat á það, að virtri dómaframkvæmd um túlkun 1. mgr. 6. gr. og 7. gr. 
mannréttindasáttmálans, hvort telja beri íþyngjandi úrræði sem stjórnvöld í 
aðildarríki hafa heimild til að beita gagnvart borgurunum, vera refsikennd 
viðurlög sem falli innan gildissviðs 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka að virtum Engel-
viðmiðunum. Gildissvið 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka virðist því rýmra en skýring 
ákvæðisins samkvæmt orðanna hljóðan að virtum lögskýringargögnum gefur 
til kynna við fyrstu sýn, sjá umfjöllun í kafla II. Ekki verður annað séð en að 
                                                                                                               

undir 1. mgr. 6. gr. mannréttindasáttmála Evrópu og þar með einnig 1. mgr. 4. gr. 7. 
viðauka. Á hinn bóginn hefðu þau atvik og sá lagagrundvöllur sem legið hefðu til grund-
vallar synjuninni á reynslulausn ekki verið þau sömu í merkingu síðarnefnda ákvæðisins og 
þau atvik sem lágu til grundvallar hinni nýju ákæru. 

59 Rt. 2004, bls. 1343. Í málinu reyndi á hvort ákvörðun heilbrigðisyfirvalda um tímabundna 
afturköllun læknaleyfis hjá A, með það í huga að meta hvort afturkalla ætti leyfið varan-
lega, hefði brotið í bága við 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka við mannréttindasáttmála Evrópu þar 
sem stjórnvaldsákvörðunin var byggð á sömu atvikum og lágu til grundvallar refsidómi í 
eldra máli A. Það var niðurstaða Hæstaréttar Noregs að ákvörðun heilbrigðisyfirvalda um 
að varanleg eða tímabundin afturköllun læknaleyfis á þeim grundvelli að lögbundin og 
nauðsynleg skilyrði fyrir slíkum starfa væru ekki lengur til staðar, væri ekki refsing í 
merkingu mannréttindasáttmálans. Í ljósi þess kæmi 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka ekki til frekari 
athugunar. 

60 Rt. 2004, bls. 1500. Í málinu komst Hæstiréttur Noregs að þeirri niðurstöðu að ákvörðun 
norskra sjávarútvegsyfirvalda um að afturkalla tímabundið opinbert leyfi A til að annast 
miðlun á sjávarafurðum (kjøperregistrering) kæmi eins og atvikum var háttað og laga-
grundvelli ákvörðunarinnar í veg fyrir að höfðað yrði síðar sakamál vegna sömu háttsemi. 
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Mannréttindadómstóllinn hafi til þessa að jafnaði lagt til grundvallar heildstæða 
samræmisskýringu við túlkun á gildissviði 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka þannig að 
almennt sé gætt samræmis við gildissvið 1. mgr. 6. gr. og 7. gr. sáttmálans, sjá 
einkum ákvarðanir um meðferðarhæfi kæru í málum Manasson gegn Svíþjóð frá 
8. apríl 2003, mál nr. 41265/98,61 og Rosenquist gegn Svíþjóð frá 14. september 
2004, mál nr. 60619/00, sbr. kafli III hér að framan. Þá virðist nýleg dóma-
framkvæmd Hæstaréttar Noregs bera þess merki að þar hafi dómendur lagt 
þennan skilning á afstöðu Mannréttindadómstóls Evrópu til grundvallar í 
einstökum málum, einkum í dómum Hæstaréttar frá og með síðari helmingi 
ársins 2003. Rétt er að hafa hliðsjón af þessari þróun í Noregi þegar tekin er 
afstaða til gildissviðs 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka og lagt mat á áhrif niðurstöðu 
um það efni fyrir íslenskan rétt.62  

Mat á hvort íslenska ríkinu sé skylt samkvæmt 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka við 
mannréttindasáttmála Evrópu að tryggja að ákvörðun stjórnvalds hafi sam-
kvæmt ákvæðinu neikvæð efnisleg réttaráhrif verður því enn sem komið er 
samkvæmt ofangreindu að vera heildstætt og taka í hverju tilviki með full-
nægjandi hætti mið af Engel-viðmiðunum, sbr. dóm Mannréttindadómstóls 
Evrópu í máli Engel o.fl. gegn Hollandi frá 8. júní 1976,63 sjá kafla II hér að 
framan. Þessi túlkun á gildissviði 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka virðist bæði eiga 
við um þá úrlausn sem öðlast neikvæð efnisleg réttaráhrif (fyrri úrlausnin) og 
einnig um úrlausnina þar sem viðkomandi sætir að nýju (síðari úrlausnin) 
refsingu vegna sömu háttsemi eða málsmeðferð til úrlausnar um þá háttsemi 
(e. liable to be tried or punished again).64 Þó er rétt að gera á þessu stigi þann 
fyrirvara að ekki er útséð með það í ljósi tiltölulega fárra fyrirliggjandi 
úrlausna úr dómaframkvæmd Mannréttindadómstólsins hvort um fortakslaust 
samræmi er að þessu leyti að ræða á gildissviði ofangreindra ákvæða eða 
hvort dómstóllinn muni gera þar einhver frávik í framtíðinni.  

                                                 
61 Það athugast að í grein Gorm Toftegaard Nielsen: „Dobbeltstraff „Ne bis in idem““, frá 

2004 er að því er virðist ekki fjallað um þetta álitaefni með vísan til ákvörðunar Mann-
réttindadómstóls Evrópu í máli Manasson gegn Svíþjóð frá 8. apríl 2003, mál nr. 41265/98. 

62 Það skal tekið fram að þegar þetta er ritað er höfundi ekki kunnugt um að Hæstiréttur 
Danmerkur hafi tekið beina afstöðu til túlkunar á gildissviði 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka við 
mannréttindasáttmála Evrópu. 

63 Dómur Mannréttindastómstóls Evrópu í máli Engel o.fl. gegn Hollandi frá 8. júní 1976, 
Series A, No. 22, sjá 82. mgr. 

64 Höfundur vinnur nú að riti, sem ber vinnuheitið Stjórnarskráin, mannréttindasáttmáli Evrópu 
og meginreglur íslensks refsiréttar, þar sem fjallað verður ítarlega um þetta og önnur efnisatriði 
meginreglunnar um ne bis in idem í 4. gr. 7. viðauka við mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. 
5. tölul. 1. mgr. 1. gr. laga nr. 62/1994. 
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Með ofangreinda niðurstöðu í huga tekur höfundur fram að þar sem 1. 
mgr. 4. gr. 7. viðauka er íslensk lagaregla, sbr. 5. tölul. 1. mgr. 1. gr. laga nr. 
62/1994, er mikilvægt að tekin sé nú afstaða til þess hvort nauðsynlegt er og 
eðlilegt að viðhalda því kerfi hér á landi í ákveðnum málaflokkum að lög og 
lagaframkvæmd geri ráð fyrir þeim möguleika að tiltekin háttsemi, sem talin 
yrði refsiverð samkvæmt Engel-viðmiðunum, geti bæði sætt málsmeðferð fyrir 
stjórnvöldum og eftir atvikum opinberri rannsókn (eða öfugt).65 
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Um lögskýringu - hugtaksatriði,  
tengsl við túlkunarfræði og 

merkingarfræðilegur rammi lagatextans• 

Róbert R. Spanó 

 

I. Inngangur 

Í þessari grein verður gerð tilraun til að varpa ljósi á það verkefni lögfræðinga 
að túlka settar lagareglur í þrengri eða rýmri merkingu.1 Greininni er aðeins 
ætlað að fjalla um nokkur inngangsatriði í þessu sambandi en flest þeirra 
efnisatriða sem hér koma fram verður gerð nánari skil í riti sem höfundur 
vinnur nú að um lögskýringarfræði. 

Í kafla II verður fjallað um hugtakið lögskýringarfræði og í kafla III 
verður gerð tilraun til að skipta lögskýringarferlinu upp með því að lýsa nánar 
hugtökunum réttarheimild, túlkun og efnisreglu (réttarreglu) og innbyrðis 
samspili þeirra. Er þetta nauðsynlegt til að setja umfjöllunina í kafla IV um 
eðli lögskýringar og tengsl hennar við túlkunarfræði í rétt samhengi. Í kafla V 
verður síðan vikið sérstaklega að tengslum lögskýringar við réttarheimilda-
hugtakið og nauðsyn réttlætingarástæðu við val á lögskýringaraðferð sem 
beitt er til úrlausnar lagalegs ágreinings. Í kafla VI verður fjallað um 
afmörkun á merkingarfræðilegum ramma lagatextans sem upphafsþátt lög-
skýringar og í kafla VII um muninn á hugtökunum túlkun og heimfærslu. Í 
kafla VIII verða loks reifuð sjónarmið höfundar um túlkun settra lagareglna 
                                                 
• Ég vil þakka þeim Aagot Vigdísi Óskarsdóttur, Páli Hreinssyni, Óttari Pálssyni, Skúla 

Magnússyni og Sigurði Líndal fyrir að taka sér tíma til að lesa greinina yfir í drögum og 
setja fram gagnlegar ábendingar og athugasemdir. Ábyrgð á þeim viðhorfum og 
ályktunum sem hér koma fram og þeim mistökum sem eftir standa hvílir að sjálfsögðu að 
öllu leyti á herðum höfundar. 

1 Settar lagareglur í þrengri merkingu eru þau skráðu fyrirmæli sem samþykkt eru á vettvangi 
Alþingis og forseta Íslands, þ. á m. þau fyrirmæli sem hafa stjórnarskrárgildi, sbr. 1. mgr. 
79. gr. stjórnarskrárinnar. Settar lagareglur í rýmri merkingu eru þau almennu stjórnvalds-
fyrirmæli sem sett eru af hálfu handhafa framkvæmdarvalds með stoð í þeim skráðu fyrir-
mælum sem teljast til settra laga í þrengri merkingu. 
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sem lið í lögfræðilegri röksemdarfærslu og um nauðsyn aga í vinnubrögðum 
(fyrirsjáanleika, gegnsæi og samkvæmni). 

II. Hugtakið lögskýringarfræði 

Þegar leysa þarf úr lagalegum ágreiningi er það fyrsta verkefni lögfræðingsins 
að greina hvort og þá hvaða réttarheimildir eiga við um viðfangsefnið. Eins 
og umfjöllunin um hinar almennt viðurkenndu réttarheimildir í íslenskri 
réttarframkvæmd gefur til kynna eru settar lagareglur í þrengri eða rýmri 
merkingu lang algengustu og mikilvægustu réttarheimildirnar2 sem lögfræð-
ingur þarf að kunna skil á til að leysa úr lagalegum ágreiningi. Ályktun um 
gildandi rétt í tilteknu tilviki ræðst því í flestum tilvikum með því að leggja 
mat á hvort og þá hvernig sett lagaregla á við um tilvikið. Þá er ljóst að í 
öðrum (en sjaldnari) tilvikum getur lagalegur ágreiningur verið ráðinn til lykta 
með því að vísa til fordæmis dómstóla. Það sem þessar tvær réttarheimildir, 
þ.e. sett lög og fordæmi, eiga sameiginlegt er að úrlausn um hvort og þá 
hvernig þær eiga við um tiltekið tilvik ræðst af túlkun á þeim texta sem endur-
speglar tilvist þeirra.3 Við úrlausn lagalegs ágreinings þar sem þessar réttar-
heimildir ráða ferðinni verður því að ákvarða merkingu hinnar settu lagareglu 
eða forsendna í tilteknum dómi sem talinn er hafa fordæmisgildi með því að 
túlka þann texta sem fyrir liggur.  

Um aðferðir sem notaðar eru við túlkun settra lagareglna og fordæma við 
úrlausn lagalegs ágreinings er fjallað á því sviði almennrar lögfræði sem nefna 
má lögskýringarfræði. Þar sem sú fræðigrein fjallar um túlkun skráðra réttar-
heimilda þegar leyst er úr lagalegum ágreiningi, einkum settra lagareglna, er 
hún veigamikill þáttur í nánari lýsingu og greiningu á hinni lagalegu aðferð (d. 
juridisk metode).4  

Í lögskýringarfræði verður í upphafi að gera tilraun til að lýsa og greina þá 
aðferð við úrlausn lagalegra ágreiningsmála sem í raun er notuð í réttar-

                                                 
2  Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði - grundvöllur laga - réttarheimildir. Hið íslenska bókmennta-

félag, Reykjavík 2002, kaflar II og III; Ármann Snævarr: Almenn lögfræði. Bókaútgáfa 
Orators, Reykjavík 1989, kaflar XIV, XV og XVII. Sjá einnig Skúli Magnússon: Hin laga-
lega aðferð og réttarheimildirnar. Háskólaútgáfan, Reykjavík 2003, kafli III. 

3  Aðrar réttarheimildir, s.s. réttarvenjur og meginreglur laga, skortir að jafnaði þá hlutlægu 
lýsingu sem leiðir af fyrirliggjandi texta sem hægt er að lesa og túlka í hverju tilviki (a.m.k. 
þar til þær hafa verið staðfestar í dómsúrlausn en þá er það fordæmið sem er túlkað). 

4  Um hugtakið hina lagalegu aðferð, sjá einkum Skúli Magnússon: Hin lagalega aðferð og réttar-
heimildirnar, bls. 71: „Þekkingu á réttarheimildunum og meðferð þeirra kýs ég að nefna 
einu nafni hina lagalegu aðferð.“ 
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framkvæmd þar sem tekin er afstaða til efnis settrar lagareglu eða fordæmis í 
einstöku máli. Þessi fræðigrein er að þessu leyti deskriptíf eða lýsandi enda er 
þá ekki verið að færa rök fyrir því að tiltekin lögskýringaraðferð5 sé rétt eða röng 
heldur aðeins leitast við að staðreyna að hún sé í reynd notuð við úrlausn 
lagalegra ágreiningsmála í réttarframkvæmd.6 Segja má að lögskýringarfræði í 
þessari merkingu sé sá þáttur hinnar lagalegu aðferðar sem felur í sér lýsingu 
(greiningu) á þeim sjónarmiðum og viðmiðunarreglum sem hafa í raun áhrif 
þegar sá túlkar og beitir almennri skráðri (settri) lagareglu um ákveðið tilvik 
sem hefur það verkefni með höndum í samfélaginu að leysa úr lagalegum 
ágreiningi.7 

Inntak lögskýringarfræði getur hins vegar ekki takmarkast við það eitt að 
fela í sér lýsingu á þeim aðferðum sem beitt er í raun við úrlausn lagalegs 

                                                 
5 Í þessari grein verður hugtakið lögskýringaraðferð notað yfir ferli lögskýringar í heild sinni og 

einstaka þætti þess, þ.e. (1) val á settri lagareglu í þrengri eða rýmri merkingu sem verður 
andlag túlkunar til úrlausnar lagalegs ágreinings, (2) afmörkun á merkingarfræðilegum 
ramma textans, (3) val á lögskýringarsjónarmiðum sem til greina koma við túlkun textans 
og (4) val á lögskýringarleið að loknu heildstæðu mati þannig að merking lagareglunnar 
(efnisreglan) er ákveðin (afmörkuð) að virtum fyrirliggjandi atvikum málsins.  

6 Morten Wegener: Juridisk metode. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Kaupmannahöfn 
1994, bls. 276: „I dag er det utvivlsomt den overvejende opfattelse, at tolkningslæren alene 
siger noget om, hvilke faktorer der kan spille en rolle ved tolkningen, og hvilken frem-
gangsmåde der sædvanligvis følges af de retsanvendende myndigheder, begge dele med ikke 
ringe usikkerhed. Tolkningslæren har derfor med andre ord deskriptiv karakter og ude-
lukker ikke afvigelser mellem de forskellige retsområder.“ 

7 Í grundvallarriti Alf Ross: Om ret og retfærdighed. Nyt Nordisk Forlag, 3. útg., Kaupmanna-
höfn 1971, bls. 129, áherslan lögð á að lýsa raunverulegum aðferðum dómstólanna við 
úrlausn lagalegs ágreinings. Í samræmi við hefðbundin viðhorf svokallaðrar skandínavískrar 
raunhyggju er þannig umfjöllun um túlkun settra lagareglna fyrst og fremst miðuð við 
dómaframkvæmd. Á síðari tímum hefur þessi nálgun sætt talsverðri gagnrýni í ljósi þess að 
sífellt fleiri aðilum, t.d. á sviði stjórnsýslu, hefur verið falið að leysa úr lagalegum ágreiningi 
þar sem meðal annars reynir á haldbærni ýmissa lögskýringaraðferða. Hefur því verið 
haldið fram að það sé fræðilega ófullnægjandi að einskorða umfjöllun um hina lagalegu 
aðferð við úrlausnir dómstólanna. Hér er m.a. horft til nýlegra viðhorfa í norrænni réttar-
heimilda- og lögskýringarfræði um fjölþætt (afstætt) réttarheimildahugtak, d. polycentrisk rets-
kildebegreb, þar sem áhersla er m.a. lögð á sjónarmið um mismunandi stöðu, hlutverk og 
valdheimildir þeirra stofnana ríkisvaldsins sem falið er að framkvæma (og túlka) lögin, sjá 
Henrik Zahle: „Polycentri i retskildelæren“. Festskrift til Torstein Eckhoffs 70-årsdag, 
Osló 1986, og eftir sama höfund: Praktisk retsfilosofi. Foreløbig udgave, Christian Ejlers' 
Forlag, Kaupmannahöfn 2004, bls. 323-326. Sjá einnig hér Jens Evald: Retskilderne og den 
juridiske metode, bls. 10-12 („pluralistisk retskildeteori“); Morten Wegener: Juridisk metode, 
bls. 322-325 („rettens polycentri“) og Peter Blume: Juridisk metodelære – En indføring i rettens 
og juraens verden. 3. útg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2004, bls. 67. Úr íslenskum 
fræðiritum má benda á það sjónarmið, sem svipar til ofangreindra viðhorfa, að álit 
umboðsmanns Alþingis hafi fordæmisgildi, sjá Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga. 
Bókaútgáfan Codex, Reykjavík 2005, bls. 386.  
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ágreinings. Hafa verður í huga við umfjöllun um túlkun settra lagareglna og 
fordæma að náin tengsl eru á milli þeirra forsendna sem búa að baki 
afmörkun á réttarheimildahugtakinu annars vegar og greiningar á þeim 
sjónarmiðum sem horfa verður til þegar leitast er við að lýsa því hvernig 
réttarheimildirnar eru túlkaðar við úrlausn ágreinings hins vegar.8 Með þetta í 
huga verður umfjöllun um túlkun settra lagareglna eða fordæma að beinast 
að því að lýsa þeim sjónarmiðum við lögskýringu sem leidd verða af þeirri 
fullyrðingu að þessar réttarheimildir teljist almennt viðurkenndar í íslenskum 
rétti. Greining á réttmæti fullyrðingarinnar um að settar lagareglur og for-
dæmi teljist almennt viðurkenndar sem réttarheimildir veitir þannig vísbend-
ingar um þau sjónarmið sem eiga jafnframt að búa að baki túlkun þeirra við 
úrlausn ágreiningsmála. Að þessu leyti er lögskýringarfræðin einnig normatíf 
eða efnisleg (gildishlaðin).9 Með henni tekur sá sem fjallar um þær aðferðir sem 
notaðar eru við úrlausn lagalegs ágreinings, t.d. með skrifum af því tagi sem 
hér eru lesin, eða sá sem leysir með bindandi hætti úr slíkum ágreiningi með 
því að kveða upp dóm eða stjórnsýsluúrskurð, efnislega afstöðu til þess 
hvaða lögskýringaraðferðir koma til greina við túlkun settra lagareglna og 
fordæma þannig að samrýmist eðli þessara réttarheimilda sem almennt 
viðurkenndra í íslenskum rétti.  

III. Réttarheimild – túlkun – efnisregla (réttarregla) 

Áður en leitast verður við að gera grein fyrir eðli lögskýringar og tengsl 
hennar við túlkunarfræði er mikilvægt að gerður sé greinarmunur á hug-
tökunum (1) réttarheimild, (2) túlkun og (3) efnisregla (réttarregla) og inn-
byrðis samspili þeirra í lögskýringarferlinu.  

Þær réttarheimildir sem rætt verður um í framhaldinu eru settar lagareglur 
í þrengri eða rýmri merkingu.10 Settar lagareglur er því það hráefni sem liggur 
                                                 
8 Sjá hér um tengsl réttarheimildarinnar fordæmis og hinnar lagalegu aðferðar, Skúli 

Magnússon: Hin lagalega aðferð og réttarheimildirnar, bls. 105-107. 
9 Sjá til hliðsjónar Skúli Magnússon: Hin lagalega aðferð og réttarheimildirnar, bls. 107: „Kjarni 

þeirrar lagalegu aðferðar, sem ... lögð er hér til grundvallar, er sá að lagaleg niðurstaða 
grundvallist á almennt viðurkenndum heimildum, sem farið er með samkvæmt almennt 
viðurkenndum aðferðum ... Þótt umrædd skilgreining á réttarheimild, og sú lagalega 
aðferð sem í henni felst, falli að öllum þorra ályktana manna um lög er ... að finna undan-
tekningar frá henni í framkvæmd. Umrædd lagaleg aðferð er því gildishlaðin (eða norma-
tíf) og mælir fyrir um hvernig eigi að komast að lagalegri niðurstöðu – hún er ekki 
eingöngu lýsing á því hvernig þetta sé gert í raunverulegri lagaframkvæmd.“ 

10 Sjá nánar skilgreiningar á hugtökunum settar lagareglur í þrengri eða rýmri merkingu í 
neðanmgr. 1. 
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til grundvallar ályktun um gildandi rétt í tilteknu ágreiningsmáli. Fyrsta stig 
lögskýringarferlisins er því afmörkun á hvaða settu lagareglur (réttarheimildir) 
koma til greina við úrlausn tiltekins ágreiningsefnis. Þessi þáttur kann hins 
vegar að vera óumdeildur, þ.e. að ljóst er að ágreiningurinn stendur um hvort 
tilvikið Y falli undir lagaregluna X.11  

Annað stig lögskýringarferlisins, þ.e. túlkunin, hefst þegar ákveðið hefur 
verið hvaða lagaregla kemur til greina til úrlausnar þeim ágreiningi sem fyrir 
liggur.12 Af þessu verður strax ráðið að tengingin á milli réttarheimildarinnar, 
þ.e. hinnar settu lagareglu sem til greina kemur, og ályktunar um gildandi rétt 
er með engu móti sjálfvirk eða vélræn. Hún er ávallt háð mati þess sem 
annast túlkun réttarheimildarinnar. Með öðru móti verður ekki fengin 
niðurstaða um það hvaða efnisregla (réttarregla) verður leidd af lagareglunni 
X og þá hvort tilvikið Y falli undir efnisregluna. Segja má að meginviðfangs-
efni lögskýringarfræði sé að lýsa þeim sjónarmiðum sem hafa áhrif á mat þess 
sem skapar með túlkun þessa nauðsynlegu tengingu á milli réttarheimildar-
innar og ályktunarinnar um gildandi rétt. 

Þriðja stig lögskýringarferlisins er þá afmörkun túlkandans á merkingu 
lagareglunnar X, þ.e. þeirri efnisreglu (E) sem af henni verður leidd með 
túlkun.13 Það er þessi efnisregla sem er síðan ráðandi við mat á hvort og þá 
hvaða ályktun verður dregin um gildandi rétt í ljósi fyrirliggjandi tilviks Y. 
Efnisreglan E er því sú réttarregla sem slegið hefur verið fastri með túlkun 
réttarheimildar (lagareglunnar X); E er því gildandi réttur. 

                                                 
11 Í sumum tilvikum kann hins vegar að vera deilt um hvort ályktunin um gildandi rétt verði 

leidd af lagareglunni X annars vegar eða Z hins vegar; það virðast m.ö.o. tvær (eða fleiri) 
settar lagareglur geta átt við um þann ágreining sem fyrir liggur. Þá kann að þurfa að horfa 
til ákveðinna viðmiðunarreglna um rökfræðilegt samspil settra lagareglna sem nefndar hafa 
verið lex superior, lex posterior og lex specialis. Um þessar reglur verður ekki rætt frekar hér. 

12 Það þarf hins vegar að hafa í huga að þegar lagt er mat á hvaða setta lagaregla (af tveimur 
eða fleiri lagareglum) kemur til greina kann að þurfa að túlka þær, t.d. til að meta hvort 
önnur (ein) þeirra telst sérregla sem þá gengur framar hinni (hinum), sbr. lex specialis. 

13 Torstein Eckhoff: Rettskildelære. 5. útg., Universitetsforlaget, Osló 2001, bls. 30: „Med 
ordet „regel“ sikter jeg til det vi kommer frem til når vi har tolket lovteksten ...“ 
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IV. Eðli lögskýringar  
og tengsl við túlkunarfræði (hermeneutik)  

Útgangspunktur lögskýringar hvers konar er texti.14 Texti settrar lagareglu er 
því sá merkingarfræðilegi rammi sem er bæði forsenda og grundvöllur túlkunar 
hennar, sjá nánar kafla VI hér síðar. Túlkun settrar lagareglu felur í sér 
aðgerð til nánari afmörkunar á merkingu reglunnar sem texti hennar lýsir og 
þá með tiltekið tilvik í huga. Textinn sjálfur án aðkomu túlkandans hefur 
enga sjálfstæða eða sjálfvirka merkingu. Texti settrar lagareglu, eins og texti 
bókmenntaverks eða blaðagreinar, hefur nánar tiltekið enga merkingu 
umfram þá sem lesandinn (túlkandinn) gæðir hann með lestri sínum.15 Það 
gildir því í grunninn það sama um túlkun settrar lagareglu og túlkun texta 
endranær að hún felst í því að flytja merkingu og boðskap einhvers máls yfir 
á annað mál þannig að það sem sagt er verði (betur) skiljanlegt, svo notað sé 
orðfæri túlkunarfræði (hermeneutik).16  

Málið er ávallt táknmál en tákn eru fyrirbæri sem menn geta skynjað með 
skynfærum svo sem hljóð, hreyfingar, ritteikn, myndir eða önnur áþekk 
fyrirbæri, er gefa eitthvað það í skyn sem menn geta orðið varir við vegna 
innri reynslu svo sem hugsanir, fyrirætlanir, óskir, hugtök eða önnur áþekk 
fyrirbæri.17 Til þess að geta túlkað einhver tákn, eins og texta lagareglu, verða 
menn að kunna það mál sem þau heyra til, þ.e.a.s. hafa vald á þeim reglum 
og viðmiðum sem viðkomandi mál lýtur, geta mótað og skilið ótiltekinn 
fjölda setninga á því máli með því að beita þessum reglum.18 Lýsing og 
greining á þeirri heild reglna og viðmiða sem þeir, sem hafa það verkefni 

                                                 
14 Alf Ross: Om ret og retfærdighed, bls. 132. Sjá einnig Morten Wegener: Juridisk metode, bls. 

277. 
15 Mikilvægur munur er á rituðu og mæltu máli. Talmálið er gætt lífi mælenda en ritmálið 

verður lesandi að gæða lífi. 
16 Páll Skúlason: „Nokkur hugtök og úrlausnarefni í túlkunarfræði“. Mál og túlkun – safn 

ritgerða um mannleg fræði með forspjalli eftir Pál Skúlason. Hið íslenska bókmenntafélag, 
Reykjavík 1981, bls. 177. Hermes er hinn gríski guð sem fann upp tungumálið. Hann er 
sendiboði guðanna, sá sem flytur mannheimi boð þeirra og gerir þau mönnum skiljanleg, 
sjá nánar Páll Skúlason: sama rit, bls. 175. Túlkunarfræði (hermeneutik) var upphaflega 
tengd ritskýringu Biblíunnar en á nýöld þegar rannsóknir hefjast á öðrum fornum ritum er 
gerður greinarmunur á hermeneutica sacra, sem beindist að túlkun trúarlegra rita, og 
hermeneutica profana, sem beindist að túlkun veraldlegra rita, sjá hér Páll Skúlason: Túlkunar-
fræði. Fjölrit Félags áhugamanna um heimspeki III, Reykjavík 1982, bls. 3. 

17 Páll Skúlason: „Nokkur hugtök og úrlausnarefni í túlkunarfræði“, bls. 178.  
18 Páll Skúlason: „Nokkur hugtök og úrlausnarefni í túlkunarfræði“, bls. 178. 
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með höndum að túlka lagareglur verða að kunna skil á, er viðfangsefni lög-
skýringarfræði.19  

Í túlkunarfræði er gengið út frá því að öll beiting málsins með hvaða hætti 
sem hún á sér stað (í mæltu máli, s.s. ræðu, eða rituðu, s.s. við túlkun settrar 
lagareglu) sé nefnd orðræða. Ekki er nóg að kunna mál til þess að geta túlkað 
orðræðu sem á því fer fram. Túlkandinn verður einnig að geta skilið um 
hvað er fjallað í viðkomandi orðræðu, þ.e.a.s. hann verður að geta litið á 
orðræðuna sem tilvísun til einhvers veruleika utan orðræðunnar sjálfrar. 
Túlkunin er því háð þeim skilningi sem túlkandinn hefur þegar á þeim veru-
leika sem texti (lagareglu) fjallar um (eða sem túlkandinn telur að hann fjalli 
um). Þennan skilning má kalla forskilning.20 Að túlka er þá að brúa bilið á milli 
merkingar (boðskapar) tiltekins texta (táknmáls) og forskilnings lesanda 
(túlkandans) á því sem um er að ræða. Slíkt gerist með því að lesandi tileinkar 
sér merkingu textans og setur hann fram á nýjan hátt með öðrum texta 
(táknum). Í raun má því segja að sú aðgerð að túlka texta feli í sér viðleitni til 
að gera þau viðhorf sem hann birtir á vissan hátt að sínum eigin, þ.e.a.s. að 
endurmóta eigin viðhorf í ljósi þess sem textinn segir manni um heiminn; 
túlkandinn lífgar ekki aðeins textann, textinn beinir hugsun túlkandans inn á 
nýjar brautir.21 

Þessi umfjöllun úr túlkunarfræðinni hefur þýðingu þegar leitast er við að 
lýsa samspili texta og aðkomu túlkanda með lestri og greiningu textans sem á 
sér stað þegar merking settrar lagareglu er afmörkuð við úrlausn ágreinings. 
Umfjöllunin gefur til kynna að ekki verður komist hjá því við lýsingu og 
greiningu reglna og viðmiða á sviði lögskýringarfræði að viðurkenna þá óum-
flýjanlegu staðreynd að túlkun settra lagareglna getur aldrei orðið vélræn eða 
sjálfvirk í þeim skilningi að niðurstaða slíkrar túlkunar verði ávallt óum-
deild.22 Afmörkun þeirrar merkingar sem lagaregla hefur að mati túlkandans, 
                                                 
19 Hér er ekki átt við reglur sem hafa lagagildi eins og þær reglur sem leiða af þeim réttar-

heimildum sem falla undir réttarheimildahugtakið, sjá Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, 
kafli II. Þær reglur og þau viðmið sem sá, sem túlkar settar lagareglur, verður að kunna 
verður aldrei lýst efnislega með fastmótuðum og nákvæmum hætti eins og stundum er 
hægt þegar verið er að lýsa réttarheimildum, sjá Alf Ross: Om ret og retfærdighed, bls. 129: „ 
... det er ikke muligt at formulere en metode-ideologi med tilnærmelsesvis samme 
præcision som retskildeideologien, særlig den del af denne, der vedrører den satte ret. 
Faste regler lader sig ikke opstille. Man kommer ikke længere end til, hvad man kunne 
kalde en metode- eller fortolkningsstil.“ 

20 Páll Skúlason: „Nokkur hugtök og úrlausnarefni í túlkunarfræði“, bls. 178. 
21 Páll Skúlason: „Nokkur hugtök og úrlausnarefni í túlkunarfræði“, bls. 178. 
22 Sjá hér til hliðsjónar Skúli Magnússon: „Hvers vegna eruð þið alltaf að þessu þrasi - 

hugleiðingar um lög og lagalegan ágreining“. Tímarit Lögréttu, félags laganema við 
Háskólann í Reykjavík, 1. hefti, 2. árg., 2005, bls. 9-20. 
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og mat á hvort hún eigi við um fyrirliggjandi atvik, verður ávallt að einhverju 
marki háð þeim veruleika (reynslu og persónuleika) sem endurspeglast í for-
skilningi túlkandans. Þetta þýðir hins vegar engan veginn að túlkun settrar 
lagareglu eigi að vera háð geðþótta og duttlungum túlkandans hverju sinni 
(enda þótt ljóst sé að svo kunni að vera í einhverjum tilvikum í raun). Það er 
þvert á móti eitt mikilvægasta verkefni lögskýringarfræði að setja fram með 
skipulegum hætti almenna lýsingu og greiningu á þeim aðferðum sem 
notaðar eru við túlkun settra lagareglna í réttarframkvæmd, draga ályktanir 
um hvaða aðferðir teljist í ljósi þessa almennt viðurkenndar og leitast eftir 
atvikum við að gagnrýna þá mynd sem blasir við þegar réttarframkvæmdin er 
skoðuð.  

Hér að framan hefur að nokkru marki verið litið til sjónarmiða og 
viðhorfa úr túlkunarfræði við greiningu á eðli lögskýringar. Er þá horft til 
þess sameiginlega einkennis þessara fræðigreina að verkefnið felst í því að 
túlka fyrirliggjandi texta. Áður en lengra er haldið er hins vegar nauðsynlegt 
að benda á mikilvægan greinarmun á túlkun settrar lagareglu og túlkun texta 
af öðru tagi, s.s. bókmenntaverks eða sagnfræðilegrar heimildar, enda hefur 
þessi greinarmunur verulega þýðingu þegar leitast er við að setja fram 
skipulega lýsingu og greiningu á aðferðum við lögskýringu. 

Þegar sagnfræðingur ákvarðar merkingu sagnfræðilegrar heimildar í rituðu 
máli með túlkun (lestri) fyrirliggjandi texta er markmiðið með verkefninu 
fyrst og fremst það að lýsa merkingu heimildarinnar og draga af henni 
ályktanir, annað hvort með því að afmarka með túlkun þann skilning (eða 
veruleika) sem höfundurinn lagði til grundvallar við skrifin eða eftir atvikum 
að meta hvaða merkingu hin sagnfræðilega heimild hefur fyrir lesendur 
hennar (í dag eða jafnvel á öðrum tímum). Túlkun sagnfræðilegrar heimildar 
felur því einkum í sér leit að tilteknum sannleik (eða ósannleik) í þekkingar- 
eða vísindafræðilegum skilningi um atvik, aðstæður eða tíðaranda sem 
textinn beinist að.23 Niðurstaðan getur þá t.d. orðið sú að ógerlegt er að 
komast að niðurstöðu við túlkun hinnar sagnfræðilegu heimildar með þetta 
markmið í huga. Við lögskýringu er það hins vegar með öllu þýðingarlaust að 
skilgreina verkefnið sem leit að hinu rétta eða ranga í hefðbundnum 
þekkingarfræðilegum skilningi.24 Texti settrar lagareglu er ekki samþykktur á 
vettvangi löggjafans eða settur af handhafa framkvæmdarvalds til að útbreiða 

                                                 
23 Morten Wegener: Juridisk metode, bls. 275-276. 
24 Morten Wegener: Juridisk metode, bls. 276: „Målet med [lovtolkningen] kan derfor aldrig 

indskrænke sig til en beskrivelse med større eller mindre sandhedsværdi – direktivers 
„sandhed“ eller „falskhed“ er ... meningsløst at diskutere“. Sjá hér einnig Davíð Þór 
Björgvinsson: Lögskýringar. Háskólaútgáfan, Reykjavík 1996, bls. 12. 
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sannindi eða skoðanir25 heldur til þess að skapa viðmið fyrir mannleg 
samskipti með því að hafa áhrif á breytni borgaranna. Sá réttur sem viður-
kenndur er í framhaldi af túlkun settrar lagareglu er því ekki staðreynd sem 
talin verður rétt eða röng eins og kann að eiga við um þá fullyrðingu að af 
texta sagnfræðilegrar heimildar leiði að tiltekin söguleg atvik áttu sér í raun 
stað á tilteknum tíma og á tilteknum stað.26 Túlkun settrar lagareglu hefur að 
markmiði að ákvarða merkingu reglunnar vegna fyrirliggjandi ágreinings á 
milli manna um réttarstöðu þeirra. Þeim sem falið er að leysa úr ágreining-
num með því að túlka lagaregluna er skylt að komast að niðurstöðu um 
merkingu reglunnar hvort sem honum líkar það betur eða verr. Túlkun 
settrar lagareglu verður því að taka mið af því grundvallarhlutverki settra 
lagareglna að þær eru opinber fyrirmæli tveggja af þremur handhöfum ríkis-
valds um hvað skuli teljast gildandi réttur á tilteknu sviði. Túlkunarandlagið 
við lögskýringu er því texti sem hefur að geyma heimild sem menn hafa búið 
til af ásettu ráði til að koma á framfæri ákveðinni viljaafstöðu um háttsemi 
manna og skipulag í samfélagi þeirra. Við túlkun settrar lagareglu kann því að 
þurfa að horfa til annarra og ólíkra sjónarmiða en ástæða væri til að horfa til 
við aðra tegund túlkunar, t.d. á sviði sagnfræði eða bókmenntafræði, s.s. eins 
og þeirra markmiða sem búa að baki lagasetningunni27 og þeirra afleiðinga, 
almennra eða sérstakra, sem tiltekin túlkunarniðurstaða um inntak settrar 
lagareglu hefði í för með sér.28 Þá verður að horfa til þess að settar lagareglur 
eru í eðli sínu orðaðar með almennum hætti og eru því t.d. öðruvísi að þessu 
leyti en fordæmi sem hafa að jafnaði að geyma efnisreglur sem miðast við 
tiltekin afmörkuð tilvik.29 
                                                 
25 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 12. 
26 Sjá hér til hliðsjónar umfjöllun Skúla Magnússonar um þá fullyrðingu að ávallt sé til ein rétt 

lagaleg niðurstaða í sérhverju ágreiningsmáli: Hin lagalega aðferð og réttarheimildirnar, kafli V. 
27 Stig Jørgensen: Retfærdighed og ret. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Kaupmannahöfn 

1990, bls. 29: „Tolkningen (betydningen) af sproglige udtryk må afhænge af udtrykkets 
formål. Derfor er der forskel på tolkning af litterære og autorative tekster. Litteraturfor-
tolkningen må tage sit udgangspunkt i adressatens bevidsthed, idet kunstens opgave er at 
fremkalde en kunstnerisk oplevelse. Tolkningen af autoritative tekster må derimod tage sit 
udgangspunkt i autoritetens hensigter med udtrykkene, eftersom det er formålet med 
teksten at fremkalde bestemte virkninger.“ 

28 Morten Wegener: Juridisk metode, bls. 276. 
29 Hugtakið fordæmi hefur verið skilgreint af hálfu íslenskra fræðimanna þannig að dóms-

úrlausn sé notuð sem fyrirmynd í síðara dómsmáli sem varði sambærilegt réttaratriði, sjá 
Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 213. Í riti Sigurðar Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 193, 
segir að með hugtakinu fordæmi sé „átt við að dómsúrlausn hafi gengið um tiltekið réttar-
atriði og að sú úrlausn verði fyrirmynd í öðru dómsmáli“. Þá segir: „Ekkert í settum 
lögum skyldar dómendur eða aðra handhafa úrlausnarvalds til að fara að fordæmum. Það 
felst hins vegar í sjálfu lagahugtakinu að lög séu tiltölulega stöðug og það bindur hendur 
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Sannleiksgildi ályktana um gildandi rétt ræðst samkvæmt ofangreindu af 
því hvort sú aðferð (og einstakir þættir hennar) sem notuð hefur verið til 
stuðnings ályktuninni nýtur sem slík almennrar viðurkenningar í viðkomandi 
réttarkerfi. Fullyrðing um gildandi rétt er því sönn ef hún fær hljómgrunn hjá 
þeim sem taka í víðasta skilningi virkan þátt í úrlausn lagalegra ágreinings-
mála og umfjöllun um gildandi rétt í íslensku réttarkerfi. Það er sú aðferð (en 
ekki efnislega niðurstaða) sem notuð hefur verið í tilteknu tilviki sem er 
m.ö.o. ákvarðandi um hvort ályktun um gildandi rétt er lagaleg eða verður 
talin eitthvað annað, s.s. pólitísk eða byggð á persónulegum viðhorfum (eða 
geðþótta) túlkandans.30 

V. Tengslin við réttarheimildahugtakið og nauðsyn 
réttlætingarástæðu við val á lögskýringaraðferð 

Það er einkenni lögskýringar að um hana gilda engar almennar og formlega 
settar reglur.31 Hið frjálsa eðli lögskýringar má ekki skilja svo að um hana 
gildi engar reglur eða viðmið; túlkandanum sé m.ö.o. heimilt að ákvarða 
merkingu settrar lagareglu eins og honum sýnist.32 Þvert á móti verður sá, 

                                                                                                               
dómarans að vissu marki.“ Sigurður virðist þannig telja að þau nánu tengsl sem eru á milli 
lagahugtaksins og almennrar viðurkenningar á gildi fordæma sem réttarheimilda leiði til 
þess að dómarar telji sig að jafnaði bundna af eldri fordæmum, a.m.k. að vissu marki. Í riti 
Skúla Magnússonar: Hin lagalega aðferð og réttarheimildirnar, bls. 109-112, virðist gengið alla 
leið í þessum efnum og lagt til grundvallar að með almennri viðurkenningu á réttar-
heimildalegu gildi fordæma hljóti jafnframt að felast viðurkenning á bindandi gildi þeirra, 
sjá einkum bls. 110: „Þegar dómur er lagður til grundvallar síðari úrlausn sem fordæmi er 
hann annað og meira en fyrirmynd úrlausnar. Hann er grundvöllur réttarreglu – réttar-
heimild – sem bindur hendur dómarans við niðurstöðu máls.“ Sjá einnig um fordæmis-
hugtakið Jón Steinar Gunnlaugsson: Um fordæmi og valdmörk dómstóla. Háskólinn í Reykja-
vík, lagadeild, 2003, 2. kafli. 

30 Carsten Henrichsen: Moderne retsvidenskab. Jurist- og Økonomforbundets forlag, Kaup-
mannahöfn 2001, bls. 204: „Sandhedsværdien af en given retsteori beror efter det anførte 
på graden af konsensus i det retsvidenskabelige univers. En påstand om gældende ret er 
„sand“ i samme udstrækning, den vinder gehør blandt retsvidenskabens øvrige aktører; ... 
Det er således – efter denne betragtning – alene metoden, der er bestemmende for, om en 
vis påstand skal henregnes som retsdogmatisk eller noget andet – typisk retspolitisk.“ 

31 Löggjafinn hefur hins vegar á nokkrum sviðum réttarins orðað tilteknar reglur eða sjónar-
mið sem skylt er að horfa til við túlkun lagareglna sem falla undir þau svið, s.s. 3. gr. laga 
nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið. Ákvæðið er svohljóðandi: „Skýra skal lög og 
reglur, að svo miklu leyti sem við á, til samræmis við EES-samninginn og þær reglur sem á 
honum byggja.“ 

32 Sjá til hliðsjónar Jens Evald: Retskilderne og den juridiske metode. Jurist- og Økonomfor-
bundets Forlag, Kaupmannahöfn 2000, bls. 52: „Når betegnelsen fortolkningsregler an-
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sem túlkar lagareglu, að horfa til þess að sá efniviður sem er andlag lög-
skýringar eru réttarheimildir, þ.e. um er að ræða gögn sem skylt er að horfa til 
þegar réttarreglu er slegið fastri.33 Verður þessi ályktun einnig dregin af 
úrlausnum um lagaleg ágreiningsefni í íslenskri réttarframkvæmd.  

Að baki hinni almennu viðurkenningu íslensks réttar á því að settar laga-
reglur teljist réttarheimildir liggja tiltekin efnisleg rök sem tengjast upp-
byggingu íslenskrar stjórnskipunar. Íslendingar hafa komið sér saman um að 
setja stjórnarskrá þar sem löggjafanum, Alþingi og forseta, er fengið það vald 
að setja fyrirmæli sem teljast bindandi fyrir borgaranna. Þá er almennt viður-
kennt að löggjafanum sé heimilt innan vissra marka að fela handhöfum fram-
kvæmdarvalds, forseta og öðrum stjórnarvöldum, sbr. 2. gr. stjórnarskrár-
innar, að setja almennar reglur í formi stjórnvaldsfyrirmæla sem einnig eru 
bindandi. Almenn viðurkenning borgaranna (þ. á m. þeirra sem koma að 
úrlausn ágreiningsmála) á gildi settra lagareglna sem réttarheimilda er 
jafnframt siðferðileg undirstaða þess að slíkar reglur teljist skuldbindandi í 
samskiptum borgaranna innbyrðis og í samskiptum borgaranna og hins opin-
bera. Þau rök sem búa að baki almennri viðurkenningu íslensks réttar á 
réttarheimildalegu gildi settra lagareglna verða þannig jafnframt að vera 
ráðandi þegar valin er aðferð við að túlka þessar réttarheimildir. Ef lög-
skýringaraðferð sem notuð er við afmörkun á merkingu settrar lagareglu 
tekur að engu leyti mið af eðli hennar sem réttarheimildar skortir á að sú 
niðurstaða sem fæst með túlkun hennar sé í nægilegum tengslum við þær 
grunnforsendur og rök sem búa að baki viðurkenningunni á réttarheimilda-
legu gildi lagareglunnar. Við slíkar aðstæður kann að vera hætta á að sá, sem 
túlkað hefur lagareglu með þessum hætti, verði gagnrýndur fyrir að hafa beitt 
aðferðum sem ekki teljast almennt viðurkenndar heldur séu fremur byggðar á 
persónulegum óskum eða geðþótta. Aðferðir við skýringu settra lagareglna 
verða því að vera þess eðlis að inntaki að þær séu til þess fallnar að draga 
fram þá merkingu sem er í eðlilegu samhengi við texta viðkomandi lagareglu, 
og þar með viljafstöðu löggjafans, en ekki þá merkingu sem endurspeglar 
einungis (eða fyrst og fremst) viljaafstöðu túlkandans. Með því móti er eins 
og kostur er gerð tilraun til að viðhalda því grundvallareinkenni settra laga-
reglna að þær feli í sér viljaafstöðu löggjafans (eða eftir atvikum handhafa 
framkvæmdarvalds) og að nægjaleg tengsl séu á milli þeirrar viljaafstöðu sem 

                                                                                                               
vendes, er det ikke et udtryk for den opfattelse, at lovfortolkningen er undergivet rets-
regler. Fortolkningsreglerne er ... hjælpemidler. Når der tales om „regler“ (i modsætning til 
„principper“), er det, fordi fortolkningen i dag har en fast karakter og et konkret indhold.“ 

33 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 75-78; Skúli Magnússon: Hin lagalega aðferð og réttar-
heimildirnar, bls. 78-79. 
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var ráðandi við setningu lagareglunnar og þeirrar merkingar sem lögð er til 
grundvallar við úrlausn ágreiningsmála að lokinni túlkun hennar.34 

Álitaefni við túlkun rís yfirleitt, þ. á m. við lögskýringu, þegar merking 
einhverra tákna (lagatexta) er torskilin, þegar táknin eru tvíræð eða merking 
þeirra er á einhvern hátt hulin.35 Raunar er allt mál í eðli sínu þannig að 
túlkunarvandamál geta risið upp. Eitt meginverkefni lögskýringarfræði (eins 
og túlkunarfræði) er einmitt að skýra slíkar deilur með því að kanna skipulega 
rök hverrar túlkunar og sýna fram á gildi hennar og takmarkanir.36 Aðferðir 
við túlkun verða m.ö.o. ávallt að styðjast við haldbærar réttlætingarástæður 
sem eru í nægjanlegum tengslum við markmið hverrar túlkunar fyrir sig í ljósi 
eðlis túlkunarandlagsins.  

Við val á aðferð við túlkun settrar lagareglu verður túlkandinn í ljósi þess 
að andlag túlkunarinnar er réttarheimild ávallt að réttlæta val sitt með vísan til 
raka eða forsendna sem búa að baki viðurkenningu lagareglunnar sem réttar-
heimildar. Þar geta sjónarmið um stöðu túlkandans í íslenskri stjórnskipun, 
s.s. dómara og handhafa stjórnsýsluvalds, m.a. haft áhrif þegar val á tiltekinni 
lögskýringaraðferð er rökstutt. Það er ljóst að sitt sýnist hverjum um hvaða 
rök að öðru leyti teljist haldbær sem réttlætingarástæður fyrir val á tiltekinni 

                                                 
34 Í íslenskri (og norrænni) lögskýringarfræði hefur almennt verið greint á milli svokallaðra 

hugrænna lögskýringarkenninga annars vegar og hlutrænna hins vegar, sjá úr íslenskum rétti 
Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 374-377; Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 
59-64. Lýsing á efnislegri aðgreiningu þessara kenninga hefur einkum verið byggð á mis-
munandi áherslum við lögskýringu á gildi og áhrif undirbúningsgagna. Huglæg lög-
skýringarkenning byggir á því grunnsjónarmiði að við túlkun settrar lagareglu sé það að 
jafnaði rétt að byggja á þeim upplýsingum um viðhorf löggjafans, um hvort það tilvik sem 
til úrlausnar er fellur undir tiltekna lagareglu, sem kunna að birtast í svokölluðum 
undirbúningsgögnum að lagasetningu, s.s. í greinargerð með frumvarpi og/eða í nefndaráliti 
sem útbúið er við meðferð frumvarps á Alþingi. Hlutræn lögskýringarkenning hafnar því 
hins vegar að almennt séð sé rétt að byggja á slíkum upplýsingum þegar sett lagaregla er 
túlkuð. Vilji löggjafans endurspeglast þannig fyrst og fremst í texta þeirrar lagareglu sem er 
andlag túlkunar hverju sinni. Grundvallaratriðið hér er það að hvað sem líður þessari 
aðgreiningu er útgangspunktur beggja þessara lögskýringarkenninga sá að við túlkun laga-
reglu verður í öllum tilvikum að leitast við að viðhalda nægilegum tengslum á milli 
viljaafstöðu löggjafans sem var ráðandi við setningu lagareglunnar og þeirrar merkingar 
sem lögð er til grundvallar við úrlausn ágreiningsmála að lokinni túlkun hennar. Sjá nánar 
um túlkun laga og vilja löggjafans grein Skúla Magnússonar í þessu riti. 

35 Páll Skúlason: „Nokkur hugtök og úrlausnarefni í túlkunarfræði“, bls. 179: „Ástæður þess 
að vafi leikur á um merkingu tiltekinnar orðræðu geta verið margvíslegar og varðað jafnt 
ytri einkenni hennar sem efni. En um leið og boðskapur orðræðunnar eða merking 
táknanna verður mönnum vafamál, vaknar grunur um að menn hafi áður misskilið það 
sem sagt var eða skrifað. Það er því óvissan um hvort táknin séu rétt skilin, eða grunurinn 
um að þau hafi verið misskilin, sem hvetur til túlkunar.“ 

36 Páll Skúlason: „Nokkur hugtök og úrlausnarefni í túlkunarfræði“, bls. 179-180.  
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lögskýringaraðferð og hvert sé inntak þeirra og gildissvið en ljóst er að sá 
fjöldi sjónarmiða eða raka sem þar geta átt við eru ekki án takmarkana. T.d. 
er ljóst að við val á aðferð við túlkun settrar lagareglu í þrengri merkingu 
getur túlkandinn í ljósi grundvallarreglna íslenskrar stjórnskipunar um 
lýðræðislegt meirihlutavald á Alþingi ekki með réttu haldið fram að þau 
sjónarmið sem fram koma af hálfu minnihlutans, sem greitt hefur atkvæði 
gegn samþykkt viðkomandi löggjafar, eigi að vera ráðandi við túlkun laga-
reglunnar. Það kann hins vegar að vera álitamál hvort og þá að hvaða marki 
það telst t.d. réttlætanleg lögskýringaraðferð að horfa til undirbúningsgagna á 
borð við athugasemda í greinargerð með frumvarpi því er varð að þeirri settu 
lagareglu sem túlkunin beinist að eða að dómstólar skýri t.d. refsiákvæði eftir 
atvikum rúmri skýringu. Grundvallaratriðið hér er það að sá, sem hefur það 
verkefni með höndum að túlka setta lagareglu, verður ávallt að vega og meta 
hvort þær aðferðir sem hann hyggst nota við starfann séu réttlætanlegar í 
ljósi þeirrar forsendna sem búa að baki almennri viðurkenningu á réttar-
heimildalegu gildi túlkunarandlagsins (þ.e. lagareglunnar). Þar sem aðferðir 
við túlkun settra lagareglna í þrengri og rýmri merkingu eru almennt frjálsar í 
ofangreindri merkingu hér á landi skiptir verulegu máli að val á aðferðum í 
hverju tilviki séu grundvallaðar á haldbærum réttlætingarástæðum. 

VI. Merkingarfræðilegur rammi lagatextans 

Andlag lögskýringar er texti, þ.e. skráð útfærsla á mæltu máli.37 Lagatextinn er 
því sá merkingarfræðilegi rammi sem er bæði forsenda og grundvöllur 
túlkunar. Túlkun textans felur í sér aðgerð sem hefur það að markmiði að 
afmarka nánar merkingu reglunnar sem texti hennar lýsir og þá með tiltekið 
tilvik í huga. Textinn sjálfur án aðkomu túlkandans hefur enga sjálfstæða eða 
sjálfvirka merkingu. 

Kjarni lagareglu og ytri mörk hennar 
Allar skráðar lagareglur eru samansettar af orðum og hugtökum sem eru að 
meira eða að minna leyti óræð, þ.e. óljós eða tvíræð.38 Merking lagatexta eins 
og annarra tákna liggur þannig aldrei fyllilega í augum uppi vegna þess að 
tákn eru ekki gegnsæ fyrirbæri; þau eru annað og meira en „hrein merking“ 
                                                 
37 Alf Ross: Om ret og retfærdighed, bls. 132: „Al lovfortolkning tager sit udgangspunkt i en 

tekst, altså en skriftlig sproglig formulering.“ Preben Stuer Lauridsen: Retslæren, bls. 275; 
Morten Wegener: Juridisk metode, bls. 277. 

38 Sjá til hliðsjónar Skúli Magnússon: Hin lagalega aðferð og réttarheimildirnar, bls. 93. 
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en án þeirra er hins vegar óhugsandi að nokkur merking kæmi í ljós; án tákna 
væri merkingin aðeins hugsuð en ekki borin fram.39 Merking lagareglu sem 
fæst með túlkun textans kann að virðast nokkuð skýr þegar kemur að 
tilvikum A og B sem falla innan þess sem kalla má kjarna lagareglunnar.40 
Hin merkingarfræðilegi rammi textans er m.ö.o. skýr í tilvikum sem þessum. 
Önnur tilvik kunna hins vegar að falla við ytri mörk textans (merkingar-
fræðilega) og meiri vafi leikur á því í slíkum tilvikum (C og D) hvort laga-
reglan taki til þeirra.41 Sem dæmi má hér nefna ákvæði 1. mgr. 20. gr. 
umferðarlaga nr. 50/1987 þar sem segir að aka skuli vinstra megin fram úr 
ökutæki. Engin vafi er á því að ákvæðið eigi við um (A) akstur bifreiðar fram 
úr annarri bifreið. Líklega á ákvæðið einnig við um (B) akstur mótorhjóls 
fram úr bifreið og öfugt. Meiri vafi er hins vegar á því hvort ákvæðið eigi við 
um (C) akstur bifreiðar eða mótorhjóls fram úr reiðhjóli. Ljóst er að reiðhjól 
fellur ekki innan kjarna hugtaksins ökutæki og þarf því að túlka lagaregluna 
heildstætt út frá samhengi hennar til að komast að niðurstöðu um hvort slíkt 
tilvik falli innan eða utan marka hennar. En hvað um það tilvik þegar (D) 
maður á reiðhjóli tekur fram úr bifreið eða mótorhjóli? Getur maður ekið 
reiðhjóli? Þetta dæmi sýnir okkur að jafnvel lagaregla á borð við ofangreinda 
1. mgr. 20. gr. umferðarlaga, sem virðist við fyrstu sýn nokkuð skýr er, eins 
og aðrar lagareglur, óræð, a.m.k. þegar um er að ræða tilvik sem falla ekki 
innan kjarna lagareglunnar í ofangreindum skilningi. 

Meginreglan um lagalega málvenju 
Almennt verður að túlka lagatexta og þau hugtök sem fram koma í honum 
að virtri lagalegri málvenju.42 Almenn málvenja, þ.e. merking hugtaks í daglegu 
tali hjá þorra almennings, getur því ekki sem slíkt eitt og sér verið ráðandi um 
merkingu hugtaks í lagatexta (og á ekki að vera ráðandi með þeim hætti).43 
                                                 
39 Páll Skúlason: „Nokkur hugtök og úrlausnarefni í túlkunarfræði“, bls. 179. 
40 Alf Ross: Om ret og retfærdighed, bls. 135: „Ordets semantiske referens har ligesom en solid 

kernezone, hvor dets anvendelse er gængs og sikker, og en nebuløs ubestemhedsring, hvor 
anvendelsen er mere usædvanlig, indtil det efterhånden bliver mere og mere tvivlsomt, om 
ordet kan anvendes eller ej.“ 

41 Alf Ross: Om ret og retfærdiged, bls. 135; Preben Stuer Lauridsen: Retslæren, bls. 277. 
42 Preben Stuer Lauridsen: Retslæren, bls. 280; Morten Wegener: Juridisk metode, bls. 279. 
43 Hér er nálgunin því að sumu leyti efnislega frábrugðin þeirri sem byggt er t.d. á í riti 

Davíðs Þórs Björgvinssonar: Lögskýringar, bls. 23. Þar er á því byggt að aðalreglan við 
skýringu orða í lagatexta sé sú að einstök orð skuli skýrð til samræmis við almenna 
málvenju eða venjubundinn skilning á mæltu máli. Er þá vísað til almennrar málvenju 
yfirleitt eða almennrar venju á því sviði sem um sé að ræða, s.s. eins og almennt viðskipta-
mál. Verði því að ganga út frá því sem meginreglu að einstök orð og orðatiltæki séu skýrð 
í samræmi við almenna málvenju eða þekkta og viðurkennda sérmálvenju. 
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Málvenja sú sem leggja verður til grundvallar er lagaleg vegna þess að 
merking lagatextans er einkum háð (meðvitaðri eða ómeðvitaðri) vitneskju 
túlkandans um þau lagalegu atriði sem mynda samhengi viðkomandi laga-
reglu, og nefna má einu nafni lögskýringarsjónarmið. Það geta verið atriði á borð 
við eðli þess málefnis sem lagareglan fjallar um, markmið hennar, forsögu og 
tilurð sem fram koma í öðrum lagaákvæðum eða í undirbúningsgögnum, 
staðsetningu lagareglunnar í löggjöfinni, tengslum hennar við aðrar reglur í 
sama lagabálki eða öðrum lagareglum í öðrum lagabálkum og meginreglum á 
viðkomandi löggjafarsviði sem leiddar verða t.d. af stjórnarskrárákvæðum 
eða teljast almennt viðurkenndar þótt óskráðar séu.  

Niðurstaða túlkunar á lagatexta kann hins vegar að leiða til þeirrar 
ályktunar að rétt sé að miða við þá merkingu hans sem leiðir af venjulegum 
skilningi textans. Það breytir því ekki að þá hefur lagaleg merking hugtaksins 
samt sem áður verið ákvörðuð en svo vill til að túlkunin leiðir til þeirrar 
ályktunar að hin lagalega merking sé sú sama og sá skilningur sem lagður er í 
það hugtak samkvæmt almennri (venjulegri) málvenju (daglegu máli). Af 
könnun á forsendum dóma virðist mega ráða að við túlkun orða og hugtaka í 
settum lagareglum, þ.e. við afmörkun á lagalegri merkingu þeirra, teljist það 
hins vegar almennt viðurkennt sjónarmið að líta til upplýsinga um merkingu 
slíkra hugtaka í daglegu tali eða almennri málvenju enda þótt það þurfi ekki 
að ráða úrslitum þegar merking hugtaks í lagatexta er afmarkað með túlkun, 
sbr. Hrd. 1997, bls. 2763 (sæluhús við Álftavatn) sem vikið verður að hér 
síðar. Af hálfu fræðimanna hefur þessu sjónarmiði verið lýst á þá leið að 
haldbær túlkun á hugtökum og orðum í lagatexta skuli að jafnaði miðast við 
það sem telst hin eðlilega (eða sanngjarna) merking hugtakanna (d. sproglig 
rimelig), þ.e. í samræmi við almenna málvenju eða daglegt mál. Ef slík 
merking hugtaks eða orðs verður talin upplýst við meðferð máls beri 
túlkanda (t.d. dómara við meðferð dómsmáls) að setja fram haldbærar 
réttlætingarástæður fyrir því að vikið sé frá þeim skilningi við afmörkun á 
merkingu lagareglu.44 Þetta sjónarmið og sú aðferð við framsetningu 
röksemdarfærslu við túlkun lagareglu sem af því leiðir endurspeglast í 
forsendum Hæstaréttar í áðurnefndum dómi Hrd. 1997, bls. 2763 (sæluhús 
við Álftavatn).  

 

                                                 
44 Morten Wegener: Juridisk metode, bls. 278: „Nogen andet er, at der formentlig kan opstilles 

et almindeligt tolkningsprincip gående ud på, at en holdbar tolkning formodningsvis skal 
være sproglig rimelig, d.v.s. stemmende med sædvanlig sprogbrug, således at det, hvis der 
skal foretages afvigelser herfra, påhviler fortolkeren at påvise grundlaget for at afkræfte 
formodningen.“ 
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Hrd. 1997, bls. 2763 (sæluhús). Ágreiningur aðila snerist um hvort sæluhús 
stefnda við Álftavatn á Rangárvallaafrétti félli undir undantekningarákvæði 1. 
mgr. 5. gr. laga nr. 4/1995 um tekjustofna sveitarfélaga. Um þetta álitaefni 
sagði svo í dómi Hæstaréttar: „Eins og lýst er í héraðsdómi, var sú breyting 
gerð á 5. gr. laga nr. 8/1972 um tekjustofna sveitarfélaga með lögum nr. 
30/1975, að skipbrotsmannaskýlum og sæluhúsum var bætt við þær undan-
þágur frá greiðslu fasteignaskatts, sem fyrir voru. Engin skilgreining er á 
hugtakinu sæluhús í lögunum, og lögskýringargagna nýtur ekki heldur um 
það. … Hugtakið sæluhús er hvorki skýrt í lögum um tekjustofna sveitar-
félaga né í öðrum lögum, þótt ákvæði hafi löngum verið í vegalögum um 
byggingu sæluhúsa á fjallvegum og annars staðar, sem þurfa þyki. Í orðabók 
Menningarsjóðs er orðið skýrt sem „hús til að gista í í óbyggðum, á öræfum“. 
Er fallist á það með héraðsdómara, að svo rúm skýrgreining geti ekki átt við 
um hugtakið sæluhús í merkingu 1. mgr. 5. gr. laga nr. 4/1995. Er eðlilegra í 
því tilliti að skýra það sem hús eða skýli, sem hafi því meginhlutverki að 
gegna, að þeir, sem eiga ferð um landið, og þá einkum þeir, sem lenda í 
hrakningum, geti leitað þar skjóls.“ 
 
Í forsendum dómsins er í fyrsta lagi vísað til þess að hugtakið sæluhús sé 

ekki skýrt í lögum um tekjustofna sveitarfélaga eða í öðrum lögum. Þá er fyrr 
í forsendunum tekið fram að enga skilgreiningu sé að finna á hugtakinu í 
lögskýringargögnum og virðist þar átt við undirbúningsgögn að lögunum um 
tekjustofna sveitarfélaga eða fyrirrennara þeirra laga. Þessu næst er vísað til 
skilgreiningar á hugtakinu sæluhús í orðabók Menningarsjóðs en telja má að 
tilvísun Hæstaréttar til orðabókarinnar sé sett fram með það í huga að sú 
skilgreining á hugtakinu sem þar kemur fram sé til marks um merkingu þess 
samkvæmt almennri málvenju.45 Af hálfu Hæstaréttar er ekki talið „eðlilegt“ 
að leggja þá „rúmu“ merkingu sem fram kemur í orðabókinni til grundvallar 
niðurstöðunni um túlkun á hugtakinu „í merkingu 1. mgr. 5. gr. laga nr. 
4/1995“ um tekjustofna sveitarfélaga. Ekki er beinlínis rökstutt nánar af 
hvaða ástæðum Hæstiréttur telur ekki eðlilegt að leggja þá túlkunarniður-
stöðu til grundvallar. Þó má ráða af þeirri merkingu (efnisreglu) umrædds 
lagahugtaks sem dómstóllinn orðar í lok tilvitnaðra forsendna að þar hafi 
verið litið til þeirra markmiða löggjafans að baki hinni lögmæltu undanþágu 
frá greiðslu fasteignagjalds af slíkum húsum að vera skjól fyrir þá sem eiga 

                                                 
45 Þessari ályktun til stuðnings má benda á að í forsendum héraðsdómsins er tekið efnislega 

fram að sú skilgreining sem fram komi á hugtakinu sæluhús í orðabók Menningarsjóðs sé 
rýmri en sá skilningur sem leiði af „almennri málvitund“. Hæstiréttur telur hins vegar ekki 
ástæðu til að taka þessa forsendu upp í dóm sinn heldur tekur aðeins fram að skil-
greiningin í orðabókinni sé of rúm í ljósi þess hvernig beri að túlka hugtakið „í merkingu 
1. mgr. 5. gr. laga nr. 4/1995“. 
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ferð um landið og þá einkum fyrir þá sem lenda í hrakningum á ferðum 
sínum. Það gangi of langt í samræmi við markmið og eðli lagareglunnar sem 
undanþágu frá skattskyldu að túlka hugtakið sæluhús þannig að það taki til 
allra húsa til að gista í „í óbyggðum, á öræfum“.  

Heildarmat og samhengið sem grundvöllur túlkunar settra lagareglna 
Þegar lagatexti er túlkaður verður lagaleg merking hans ekki ráðin með því að 
horfa sjálfstætt (og einangrað) til hvers orðs eða hugtaks fyrir sig án nokkurs 
tillits til heildarmats á textanum að virtu samhengi hans, sbr. sem dæmi 
forsendur Hæstaréttar í ofangreindum dómi, Hrd. 1997, bls. 2763 (sæluhús 
við Álftavatn).46 Grundvallaratriðið er það að merking lagareglu verður ekki 
með réttu afmörkuð með túlkun nema tekið sé tillit til allra þeirra sjónarmiða 
og viðhorfa lögfræðinnar sem eru almennt viðurkennd á því sviði sem 
lagareglan beinist að.47 Merking lagatextans sem efnisregla, sem felur í sér 
afmörkun á gildandi rétti, verður aldrei fengin með bókstaflegum lestri þeirra 
orða og hugtaka sem lagatextinn endurspeglar.48 Til nánari skýringar má hér 
benda á það álitaefni sem á reyndi í áliti umboðsmanns Alþingis frá 15. apríl 
2005, máli nr. 4187/2004 (tollstjóri). 

 
UA 15. apríl 2005, mál nr. 4187/2004. A kvartaði yfir því að hún hefði verið 
þvinguð til að segja upp starfi sínu hjá tollstjóranum í Reykjavík vegna 
ávirðinga sem henni voru kynntar á fundi með tveimur yfirmönnum hennar 
16. febrúar 2004. Í skýringum tollstjórans kom fram að talið hefði verið 
heimilt að víkja frá þeirri kröfu að veita A áminningu með vísan til 2. mgr. 45. 
gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Þar segir að 
starfsmanni skuli víkja úr starfi fyrirvaralaust ef hann hefur „játað að hafa 
gerst sekur um refsiverða háttsemi“ sem ætla má að hefði í för með sér 
sviptingu réttinda skv. 68. gr. almennra hegningarlaga. Í áliti umboðsmanns 
sagði m.a. svo um tilvísun tollstjóra til 2. mgr. 45. gr. laga nr. 70/1996: 
„Orðalag 2. mgr. 45. gr. laganna gefur að mínu áliti til kynna að til að starfs-
maður verði talinn hafa „játað að hafa gerst sekur um refsiverða háttsemi“ 

                                                 
46 Alf Ross: Om ret og retfærdighed, bls. 134; Morten Wegener: Juridisk metode, bls. 277. Sjá 

einnig Preben Stuer Lauridsen: Retslæren, bls. 271: „Udgangspunktet kan udmærket tages 
i et forsøg på at fastlægge de enkelte ord og sætningsdeles konnotation og denotation 
udfra selve den sproglige kontekst i ytringen, men det afgørende bliver altid andet og 
mere, nemlig den sociale kontekst eller den samtalesituation, i hvilken ytringen er 
fremsat.“ 

47 Preben Stuer Lauridsen: Retslæren, bls. 280: „Det afgørende er, at meningen under alle 
omstændigheder må fastlægges efter kriterier, som i sidste instans sættes hverken af ordlyd 
eller forarbejder, men af lovlæsning i overenstemmelse med den juridiske tradition på 
området.“ 

48 Preben Stuer Lauridsen: Retslæren, bls. 275. 
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þurfi yfirlýsing hans um háttsemi sína að fela í sér viðurkenningu hans á því 
að hann hafi gert það sem hann er sakaður um og að sú háttsemi sé refsiverð. 
Þegar þetta er haft í huga og þegar enn fremur er gætt að réttaráhrifum 
þeirrar játningar, sem þarf að liggja fyrir til að ákvæði 2. mgr. 45. gr. laga nr. 
70/1996 verði beitt, tel ég að slík játning verði a.m.k. að hafa verið gefin við 
aðstæður þar sem starfsmaðurinn má gera sér grein fyrir að hann sé grunaður 
um háttsemi sem sé refsiverð./Almennt er að lögum gert ráð fyrir að 
yfirlýsingar, sem lagðar verða til grundvallar því að viðkomandi hafi játað að 
hafa gerst sekur um refsiverða háttsemi, séu gefnar fyrir lögreglu eða dómi 
þar sem fylgt er ákveðnum réttarfars- og málsmeðferðarreglum, þ.m.t. um 
upplýsingagjöf til viðkomandi um sakarefnið, rétt hans til að neita að tjá sig 
og leita sér aðstoðar talsmanns eða réttargæslumanns. Að því marki sem 
hugsanlega kann að koma til greina að fallast megi á að yfirlýsing starfsmanns, 
sem gefin er fyrir öðrum starfsmönnum stjórnvalds, feli í sér að hann teljist 
hafa játað á sig refsiverða háttsemi í merkingu 2. mgr. 45. gr. laga nr. 
76/1996, tel ég að það geti aðeins komið til álita ef skýrt liggur fyrir að hann 
megi gera sér grein fyrir eðli og þýðingu yfirlýsingarinnar og að fullt tillit sé 
tekið til réttaröryggis hans í málinu. .../ Með hliðsjón af framangreindum 
atriðum tel ég ekki liggja fyrir að viðurkenning A um að hafa framkvæmt 
umræddar kennitölumerkingar í tekjubókhaldi ríkisins hafi falið í sér játningu 
um að hún hafi gerst sek um refsiverða háttsemi. ....“ 49 
 
Í ljósi skýringa tollstjóra til umboðsmanns og tilvísunar hans til 2. mgr. 

45. gr. laga nr. 70/1996 varð umboðsmaður að leysa úr því hvort viður-
kenning A um að hafa framkvæmt tilteknar kennitölumerkingar í tekjubók-
haldi ríkisins á fundinum 16. febrúar 2004 hafi falið í sér „[játningu] um að 
hafa gerst sek um refsiverða háttsemi“ í merkingu ofangreinds ákvæðis. 
Einfaldur (bókstaflegur) lestur hugtaksins játning í 2. mgr. 45. gr. laga nr. 
70/1995 virtist benda til þess að ekki væri vafamál að viðurkenning A full-
nægði því skilyrði að teljast játning um að hafa framkvæmt kennitölu-
merkingarnar án þess að henni hefði verið það heimilt. Af tilvitnuðum for-
sendum í áliti umboðsmanns Alþingis verður hins vegar ráðið að hann hafi 
ekki talið það haldbæra lögskýringaraðferð að skýra hugtakið játningu með 
þeim (bókstaflega) hætti.  

Í fyrsta lagi bar við túlkun hugtaksins að horfa til annarra orða og hugtaka í 
sama lagatextanum („játað að hafa gerst sekur um refsiverða háttsemi“); 

                                                 
49 Þess skal getið að aðeins hluti forsendna umboðsmanns Alþingis um þetta atriði er hér 

tekinn upp enda ónauðsynlegt fyrir umfjöllunina að taka þær upp í heild sinni. Er þá horft 
til þess að ekki er hér verið að fjalla með gagnrýnum hætti efnislega um niðurstöðu og 
forsendur umboðsmanns heldur er aðeins verið að nota röksemdarfærslu hans sem dæmi 
til stuðnings þeirri fullyrðingu um aðferðarfræði við túlkun settrar lagareglu sem hér hefur 
verið sett fram. 
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m.ö.o. þá varð að líta til þess samhengis sem hugtakið játning í lagatextanum 
var hluti af. Það leiddi til þeirrar túlkunar umboðsmanns Alþingis að játning 
opinbers starfsmanns varð að fela í sér „yfirlýsingu“ hans um að háttsemi 
starfsmannsins hefði falið í sér „viðurkenningu hans á því að hann hafi gert 
það sem hann [var] sakaður um og að sú háttsemi [væri] refsiverð“. Tilvísun 
lagatextans til þess að háttsemi sú sem opinber starfsmaður hefði játað yrði 
að vera refsiverð leiddi jafnframt til þeirrar ályktunar að slík „játning [yrði] 
a.m.k. að hafa verið gefin við aðstæður þar sem starfsmaðurinn [mátti] gera 
sér grein fyrir að hann [væri] grunaður um háttsemi sem [væri] refsiverð“.  

Í öðru lagi var þessi merking lagatextans leidd af ályktun umboðsmanns 
um þau réttaráhrif sem slík játning hefði í för með sér samkvæmt 2. mgr. 45. 
gr. laga nr. 70/1996, þ.e. að opinber starfsmaður gæti verið vikið úr starfi 
fyrirvaralaust. Við túlkunina leit umboðsmaður þannig að sumu leyti til þeirra 
lagalegu afleiðinga sem ákvæðið lýsir. Jafnframt hafði eðli lagareglunnar sem 
heimild til að víkja opinberum starfsmanni fyrirvaralaust frá störfum áhrif við 
túlkun hennar enda almennt rétt að líta svo á að slík ráðstöfun komi hart 
niður á þeim sem fyrir henni verður. 

Í þriðja lagi leit umboðsmaður til lagareglna og sjónarmiða á öðrum 
löggjafarsviðum réttarins sem hann taldi hér hafa þýðingu, þ.e. á sviði opin-
bers réttarfars, við frekari afmörkun á hugtakinu játning samkvæmt 2. mgr. 
45. gr. laga nr. 70/1996. Með vísan til þeirra tók hann fram að almennt væri 
að lögum gert ráð fyrir að yfirlýsingar, sem lagðar yrðu til grundvallar því að 
viðkomandi hafi játað að hafa gerst sekur um refsiverða háttsemi, væru 
gefnar fyrir lögreglu eða dómi þar sem fylgt væri ákveðnum réttarfars- og 
málsmeðferðarreglum, þ.m.t. um upplýsingagjöf til viðkomandi um sakar-
efnið, rétt hans til að neita að tjá sig og leita sér aðstoðar talsmanns eða 
réttargæslumanns. Með vísan til þess taldi umboðsmaður að túlka bæri 
hugtakið játning í 2. mgr. 45. gr. laga nr. 70/1996 á þá leið að að því marki 
sem hugsanlega kynni að koma til greina að yfirlýsing starfsmanns, sem gefin 
væri fyrir öðrum starfsmönnum stjórnvalds, fæli í sér að hann teldist hafa 
játað á sig refsiverða háttsemi í merkingu ákvæðisins, gæti það aðeins komið 
til álita ef skýrt lægi fyrir að hann hefði mátt gera sér grein fyrir eðli og 
þýðingu yfirlýsingarinnar og að fullt tillit hefði verið tekið til réttaröryggis 
hans í málinu. Með þetta og ofangreindar ályktanir við túlkun á 2. mgr. 45. 
gr. laga nr. 70/1996 í huga taldi umboðsmaður að viðurkenning A á 
fundinum 16. febrúar 2004 hefði ekki talist játning í merkingu ákvæðisins. 

Það sem hægt er að ráða af ofangreindri umfjöllun er að þegar texti laga-
reglu er túlkaður verður að hafa í huga að merking reglunnar (þ.e. þeirra orða 
og hugtaka sem textinn endurspeglar) verður aldrei ráðin nema að loknu 
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heildarmati á samhengi lagareglunnar.50 Samhengi lagareglu má í raun segja 
að horfi annars vegar inn á við (innra samhengi), þ.e. merkingar-, rökfræðileg 
og setningarfræðileg afmörkun einstakra orða og hugtaka, og út á við (ytra 
samhengi) en þá þarf túlkandinn að taka afstöðu til þeirra (haldbæru) lög-
skýringarsjónarmiða sem hann telur rétt og eðlilegt að horfa til í ljósi eðlis 
túlkunarandlagsins sem réttarheimildar að virtum fyrirliggjandi atvikum sem 
ágreiningur stendur um. Það er hins vegar mikilvægt að framangreind 
aðgreining á milli innra og ytra samhengis lagareglu sé ekki skilin á þá leið að 
túlkun einstakra orða og hugtaka í texta lagareglu fari fram áður en horft er til 
þeirra lögskýringarsjónarmiða sem talin eru koma til greina þegar merking 
lagareglu er endanlega ákveðin. Þvert á móti er helsti vandinn við að gera 
viðhlítandi grein fyrir uppbyggingu lögskýringarferlisins afleiðing af þeirri 
staðreynd að ávallt á sér stað víxlverkun þessara þátta í ferlinu. Lögskýringar-
ferlinu verður því aldrei lýst með nákvæmum eða fastmótuðum hætti. 

Það grundvallarsjónarmið við túlkun settrar lagareglu sem felst í 
áherslunni á heildarmat á samhengi reglunnar leiðir til þess að samhengið er 
ávallt ákvarðandi fyrir merkingu lagareglunnar í einstöku tilviki. Það er hins 
vegar ljóst að mönnum getur greint á um hvaða atriði og sjónarmið er rétt að 
horfa til þegar samhengi lagareglu er afmarkað. Þegar ágreiningur rís um 
túlkun settrar lagareglu er ástæðan iðulega sú að menn greinir á um hvert 
samhengi hennar er sem þá hefur áhrif á það hvaða aðferð telst haldbær við 
túlkun hennar.51 Slíkur ágreiningur er eðlilegur fylgifiskur þeirrar óumflýjan-
legu staðreyndar að túlkun settrar lagareglu er verkefni þar sem mönnum er 
falið vegna fyrirliggjandi ágreinings að afmarka merkingu texta sem útbúin 
hefur verið af ásettu ráði til að vera heimild um ákveðna viljaafstöðu um 
breytni manna og um skipulag í samfélagi þeirra. 

VII. Túlkun og heimfærsla 

Þegar lögskýringarferlið er krufið til mergjar kemur í ljós að gera má eftir 
atvikum greinarmun á hinni eiginlegu túlkun reglunnar (n. tolkning), sem 
felur í sér að merking hennar er nánar afmörkuð, og þeirri aðgerð að leggja 
mat á hvort tiltekin atvik falli innan eða utan þeirrar efnisreglu sem túlkunin 

                                                 
50 Alf Ross: Om ret og retfærdighed, bls. 137: „Det kan generaliserendes udledes, at et ords 

betydning (referens) er en funktion af den sammenhæng – ytringen, konteksten, 
situationen – hvori ordet forekommes.“ 

51 Sjá einnig til hliðsjónar Skúli Magnússon: „Hvers vegna eruð þið alltaf að þessu þrasi“, bls. 
9-20. 
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hefur leitt af sér. Þennan síðari þátt ferlisins má kalla heimfærslu (n. sub-
sumption).52  

Þegar horft er til þess að túlkun settrar lagareglu, þ.e. afmörkun á 
merkingu reglunnar, verður almennt að eiga sér stað með tiltekið samhengi í 
huga er oftast erfitt (og raunar þýðingarlaust) að skilja ofangreind tvö stig 
lögskýringarferlisins að í reynd.53 Túlkandinn afmarkar enda merkinguna 
oftast með ákveðið tilvik í huga.54 Aðgreining túlkunar lagareglu og heim-
færslu atvika kann þó að hafa þýðingu þegar svokallaðar líkindareglur hafa 
áhrif við úrlausn lagalegs ágreinings vegna stjórnskipulegrar stöðu dóm-
stólanna gagnvart öðrum handhöfum ríkisvalds. 

Það er grundvallarregla íslenskrar stjórnskipunar að dómstólar hafa vald 
til að endurskoða athafnir framkvæmdarvaldsins, sbr. 60. og 1. mgr. 70. gr. 
stjórnarskrárinnar.55 Þá hefur verið byggt á þeirri stjórnskipunarvenju hér á 
landi að dómstólar hafa jafnframt vald til að meta stjórnarskrárgildi settra 
laga í þrengri merkingu.56 Það leiðir af stjórnskipulegri stöðu dómstólanna 
gagnvart hinum handhöfum ríkisvalds, þ.e. löggjafanum og handhafa fram-
kvæmdarvalds, að dómendur beita almennt endurskoðunarvaldi sínu með 
þeim hætti að telja að jafnaði líkur með því að sett lög í þrengri merkingu 
samrýmist ákvæðum stjórnarskrárinnar. Sama á almennt við þegar mat er lagt 
á hvort athafnir framkvæmdarvaldsins, þ.e. almenn stjórnvaldsfyrirmæli eða 
stjórnvaldsákvarðanir, samrýmist lögum og stjórnarskrá þótt styrkleiki 
líkindareglunnar sé eftir atvikum minni við slíkar aðstæður en þegar 
dómstólar endurskoða stjórnarskrárgildi settra laga í þrengri merkingu.57  

Það leiðir af því svigrúmi sem dómstólar verða að játa hinum handhöfum 
ríkisvalds í samræmi við ofangreindar líkindareglur að við túlkun ákvæða 
stjórnarskrárinnar eða settra laga í þrengri merkingu horfa dómstólar fyrst og 
fremst til þess hvort löggjafinn eða handhafar framkvæmdarvalds hafa 
almennt séð lagt rétta merkingu lagareglunnar til grundvallar í störfum sínum 
                                                 
52 Preben Stuer Lauridsen: Retslæren, bls. 276; Torstein Eckhoff: Rettskildelære, bls. 32-33; 

Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 9.  
53 Torstein Eckhoff: Rettskildelære, bls. 33; Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 9-10. 
54 Preben Stuer Lauridsen: Retslæren, bls. 276: „Og dette ufortalt, hvordan kan man så finde 

frem til en retsregels generelle indhold uden at tænke sig den anvendt, og dermed efter 
sagens natur jo anvendt netop på konkrete indhold.“ 

55 Ragnhildur Helgadóttir: „Vald dómstóla til að endurskoða stjórnvaldsákvarðanir“. Tímarit 
lögfræðinga, 1. hefti, 55. árg., 2005, bls. 99-112; Róbert R. Spanó: „Kröfugerð í málum 
gegn ríkinu og stjórnskipuleg valdmörk dómstóla“. Tímarit Lögréttu, félags laganema við 
Háskólann í Reykjavík, 1. hefti 2005, bls. 26-28; Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur. 2. 
útg., Háskólaútgáfan, Reykjavík 1999, bls. 426-432.  

56 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 433-447. 
57 Torstein Eckhoff: Rettskildelære, bls. 33. 
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(túlkun). Ef svo er hafa löggjafinn og handhafar framkvæmdarvaldsins að 
jafnaði nokkurt svigrúm við mat á hvort tiltekin atvik, staðreyndir eða 
aðstæður falla innan þeirrar efnisreglu sem leidd hefur verið af tiltekinni laga-
reglu (stjórnarskrárákvæði eða settum lögum í þrengri merkingu) með túlkun. 
Dómstólar fara m.ö.o. varlega við að endurskoða heimfærsluna. Til nánari 
skýringar má hér vísa til Hrd. 26. febrúar 2004, mál nr. 334/2003 (fiskiskip).  

 
Hrd. 26. febrúar 2004, mál nr. 334/2003 (fiskiskip). H, sem selt hafði fiskiskip 
úr landi, var á grundvelli laga nr. 36/1978 um stimpilgjald gert að greiða 
stimpilgjald af afsali. Innti H greiðsluna af hendi með fyrirvara um endur-
greiðslu, sem hann síðan krafðist á grundvelli þess að álagningin bryti gegn 
ákvæðum jafnræðisreglu 65. gr. og 72. gr. stjórnarskrárinnar um friðhelgi 
eignaréttar. Vísaði H í því sambandi til þess að með 7. og 8. tl. 1. gr. laga nr. 
157/1998, um breytingu á lögum nr. 36/1978, hafi skylda til greiðslu stimpil-
gjalds vegna sölu á kaupskipum úr landi verið felld niður. Hæstiréttur stað-
festi héraðsdóm, sem sýknað hafði ríkið af kröfum H, með vísan til for-
sendna hans en í héraðsdómi sagði m.a. svo: „Innheimta stimpilgjalds er ein 
af tekjuöflunarleiðum ríkissjóðs. Er þar um að ræða skattlagningu á við-
skiptum. Verður að játa löggjafanum víðtækt vald til að ákvarða, hvaða atriði 
skuli ráða af eða á um skattskyldu. Löggjafinn lagði þann efnislega 
mælikvarða á málið, að hagsmunum ríkissjóðs væri betur borgið með því að 
afnema greiðslu stimpilgjalds á viðskipti með kaupskip, sem áður höfðu verið 
skattlögð á sama hátt og viðskipti með fiskiskip yfir 5 brúttórúmlestum. Var 
markmið löggjafans með lagasetningunni þannig að fjölga skráningu kaup-
skipa í landinu og afla tekna með því. Nær undanþágan til allra þeirra, sem 
eins er ástatt um, og á sama hátt tekur greiðsla stimpilgjalds af skjölum vegna 
viðskipta með skip, yfir 5 brúttórúmlestum, til allra þeirra, sem þar eiga í hlut. 
... Að öllu framangreindu virtu er það niðurstaða dómsins, að hin umdeilda 
skattheimta brjóti ekki gegn ákvæðum 65. og 72. gr. stjórnarskrárinnar.“  
 
Í ofangreindu máli lögðu dómstólar m.a. til grundvallar að af túlkun á 65. 

og 72. gr. stjórnarskrárinnar yrði ráðin sú efnisregla að hvers konar 
mismunun í löggjöf, m.a. á sviði skattheimtu, yrði að byggjast á málefnalegum 
sjónarmiðum. Um hvort það mat löggjafans, að „hagsmunum ríkissjóðs væri 
betur borgið með því að afnema greiðslu stimpilgjalds á viðskipti með 
kaupskip, sem áður höfðu verið skattlögð á sama hátt og viðskipti með fiski-
skip yfir 5 brúttórúmlestum“, væri í samræmi við ofangreinda merkingu 
(efnisreglu) nefndra stjórnarskrárákvæða tók héraðsdómur fram að játa yrði 
löggjafanum „víðtækt vald til að ákvarða, hvaða atriði skuli ráða af eða á um 
skattskyldu“. Í málinu virðist lögskýringaraðferðin í forsendum héraðs-
dómsins endurspegla hið tvískipta ferli lögskýringar sem að framan er rakið á 
milli túlkunar og heimfærslu og þá í samræmi við þá líkindareglu sem dóm-
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stólar leggja til grundvallar við mat á stjórnarskrárgildi settra laga í þrengri 
merkingu. Dómurinn túlkar ákvæði 65. og 72. gr. stjórnarskrárinnar og kemst 
að tiltekinni niðurstöðu um efnisreglu sem af þeim leiðir (túlkun). Um það 
hins vegar hvort þau atvik, sem deilt var um, þ.e. skylda laga nr. 36/1978 til 
að greiða stimpilgjald af skjölum vegna viðskipta með fiskiskip, samrýmdust 
þeirri efnisreglu (heimfærsla) taldi dómstóllinn að játa yrði löggjafanum „víð-
tækt vald“ til sjálfstæðs mats. 

VIII. Túlkun settrar lagareglu sem liður í lögfræðilegri 
röksemdarfærslu – um fyrirsjáanleika, gegnsæi og 

samkvæmni (aga í vinnubrögðum) 

Hinn praktíski útgangspunktur allrar lögskýringar er sá að leysa þarf úr til-
teknu ágreiningsefni um réttarstöðu einstaklinga eða lögaðila. Lögskýringin 
er því liður í því að ná fram réttri lagalegri niðurstöðu í tilteknu máli í þeirri 
merkingu sem rædd var í kafla IV hér að framan. Álitamálið er ekki hvað 
telst gildandi réttur almennt og ekki heldur hvernig túlka beri setta lagareglu 
án tengsla við tiltekið ágreiningsefni (abstrakt túlkun).58 Túlkun lagareglu er 
því samfélagslegt verkefni sem hefur það að markmiði að ákvarða gildandi 
rétt í tilteknu tilviki og felur jafnframt í sér lýsingu á þeim rökum sem slík 
niðurstaða er byggð á. Hún er sem slík mikilvægur liður í röksemdarfærslu 
um lagalega stöðu einstaklinga og lögaðila í skipulögðu samfélagi. Verður því 
við úrlausn þess að fullnægja lágmarkskröfum um fyrirsjáanleika, gegnsæi og 
samkvæmni þannig að þeir, sem lagaleg niðurstaða beinist að (eða lögfræði-
legir ráðgjafar þeirra), geti skilið og metið hvort röksemdir fyrir niður-
stöðunni séu haldbærar í ljósi almennt viðurkenndra aðferða við lögskýringu 
í íslensku réttarkerfi. Þá verður einnig að hafa í huga að túlkun lagareglu, sem 
röksemdarfærslu, birtist fyrst og fremst í úrlausnum þeirra opinberu aðila 
sem hafa með höndum það verkefni að ákvarða hvað telst gildandi réttur í 
tilteknu ágreiningsmáli. Slík röksemdarfærsla og þær lögskýringaraðferðir sem 
fram koma í úrlausnum af því tagi hafa verulega þýðingu þegar einstaklingar 
og lögaðilar leggja mat á hvort tiltekin háttsemi er heimil í ljósi gildandi réttar 
enda er það grundvallarregla íslenskrar stjórnskipunar að halda skal í heiðri 
jafnræði og samkvæmni við úrlausn lagalegra ágreiningsmála.59 

                                                 
58 Henrik Zahle: Praktisk retsfilosofi, bls. 292; Preben Stuer Lauridsen: Retslæren, bls. 274. 
59 Dómstólar og handhafar framkvæmdarvalds eru stjórnskipulega bundir af því að fylgja 

fordæmum sínum um túlkun settrar lagareglu í sambærilegum málum á grundvelli 
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Af lágmarkskröfum um fyrirsjáanleika, gegnsæi og samkvæmni við 
úrlausn lögfræðilegra ágreiningsmála með túlkun settra lagareglna leiðir að 
þeim, sem falið er slíkt verkefni, ber að tileinka sér aga í lögfræðilegum 
vinnubrögðum. Niðurstaða máls hefur raunverulega þýðingu fyrir hagsmuni 
málsaðila og fyrir áframhaldandi þróun réttarins. Það er einnig hlutverk 
þeirra sem koma að lögfræðilegum ágreiningsmálum, t.d. með ráðgjöf eða 
málarekstri hvers konar, að haga störfum sínum með þeim hætti að stuðlað 
sé að öguðum og ígrunduðum vinnubrögðum úrlausnaraðila þannig að stefnt 
sé að því að gildandi réttur fullnægi eins og kostur er þeim markmiðum 
réttarkerfisins að vera fyrirsjáanlegur, samkvæmur og gegnsær. 
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Túlkun laga og vilji löggjafans* 

Skúli Magnússon 

 

I. Um „túlkun“ og „skýringu“ laga 

Í íslensku lagamáli hafa orðin „skýring“ og „túlkun“ verið notuð nokkuð 
jöfnum höndum um það þegar ályktað er um réttarreglu á grundvelli ritaðra 
réttarheimilda. Sú venja virðist þó hægt og sígandi öðlast festu að ræða um 
„skýringu“ settra laga eða „lögskýringu“, en „túlkun“ fordæma, án þess að sú 
aðgreining hafi verið rökstudd sérstaklega af fræðimönnum.1 Sumir fræði-
menn hafa talið rétt að greina „skýringu“ settra laga frá „fyllingu“ þeirra. Er 
þá með fyllingu vísað til þess að orðalag (og undirbúningsgögn) ákvæðis 
getur stundum aðeins að takmörkuðu leyti ráðið efni þess til lykta og verður 
þá að „fylla ákvæðið upp“ á grundvelli annarra sjónarmiða, sem styðjast við 
fordæmi, venju, meginreglur laga eða jafnvel tilgang ákvæðisins.2 Hér er þó 
tæplegast um greiningu á hugtakinu „túlkun“ að ræða heldur helgast þessi 
aðgreining fyrst og fremst af hagræði við umfjöllun um svokölluð matskennd 
lagaákvæði, þ.e. ákvæði sem ráða efni sínu til lykta að aðeins takmörkuðu leyti 
sjálf en vísa um það, beint eða óbeint, til annarra viðmiða. Það er því tæplega 
ástæða til að leggja of mikið upp úr muninum á „skýringu“ og „fyllingu“ í 
almennum lögskýringarfræðum, enda þótt þessi greinarmunur geti verið til 
hagræðis. Þá má nefna að jafnan er rætt um „túlkun“ samninga, þó þannig að 
greint er á milli „skýringar“ og „fyllingar“. Er þá með fyllingu átt við 

                                                 
*  Ég kann Róberti R. Spanó dósent bestu þakkir fyrir yfirlestur og gagnlegar ábendingar við 

ritun greinarinnar. Allar fullyrðingar, svo og hugsanlegar villur og missagnir, eru þó að 
sjálfsögðu eingöngu á minni ábyrgð. 

1  Í þessu sambandi má t.d. vísa til rita Ármanns Snævarrs, Almenn lögfræði, Reykjavík 1989 og 
Davíðs Þórs Björgvinssonar, Lögskýringar (handrit til kennslu), Reykjavík 1996. 

2  Páll Hreinsson gerir þennan greinarmun í nýútkominni doktorsritgerð sinni, Hæfisreglur 
stjórnsýslulaga, Reykjavík 2005, sjá einkum kafla 12.4, og styðst þar einkum við skrif norð-
mannanna T. Eckhoffs og N.K. Sundby í Rettssystemer - Systemteoretisk inføring i rettsfilosofien, 
Osló 1991. 
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ákvörðun um efni samnings á grundvelli réttarreglna, venjulega um atriði sem 
orðalag samnings eða önnur tjáning samningsaðila segir ekkert um.3  

Það er þannig ljóst að orðin „skýring“ og „túlkun“ eru ekki notuð af 
mikilli nákvæmni í íslensku lagamáli. Ef horft er út fyrir tungutak lög-
fræðinnar er orðið „túlkun“ stundum jafnvel látið vísa til hvers konar 
skilnings eða skýringa, meðal annars þess sem við sjáum, heyrum eða reynum 
með einhverjum (áþreifanlegum) hætti. Ef miðað er við þessa rúmu af-
mörkun á hugtakinu túlkun teljast skýringar raunvísindanna á náttúrulegum 
fyrirbærum til túlkunar. Bæði í raun- og samfélagsvísindum eru þá gögn um 
einhverjar staðreyndir túlkaðar og ljósi varpað á orsakir þeirra og afleiðingar.4 
Ef gengið er út frá þessari rúmu afmörkun á hugtakinu túlkun telst jafnvel 
heimspekileg umfjöllun um ýmis hugtök (eða greining hugtaka) til túlkunar, 
enda er með slíkri umfjöllun leitast við að skýra einhverjar hugmyndir sem 
fólk færir í orð eða lætur hafa áhrif á háttsemi sína.5 Ef miðað er við þennan 
rúma skilning á hugtakinu túlkun teljast ekki aðeins skýringar á einstökum 
réttarheimildum til túlkunar (þ.e. niðurstöður um gildandi rétt), heldur er 
hvers konar umfjöllun um lög, þar á meðal afmörkun lagahugtaksins sjálfs, 
háð túlkun.6  

Að mínu mati er ekki æskilegt að afmarka hugtakið túlkun með svo 
rúmum hætti sem áður greinir. Í fyrsta lagi ber að nefna að með orðinu 
„túlkun“ er yfirleitt vísað til þess að eitthvað verði ekki skilið eða skýrt nema 
eftir einhvers konar vinnslu eða umhugsun þess sem túlkar. Túlkun er hugar-
smíð þess sem tók sér það fyrir hendur að túlka eitthvað og þannig ásetning-
sverknaður túlkandans; maður þarf ekki að taka sér það fyrir hendur að túlka 
eitthvað fremur en maður vill. Skilningur getur hins vegar verið óhjákvæmi-
legur og áreynslulaus; maður getur skilið eitthvað jafnvel þótt maður vilji 
ekkert skilja. Í öðru lagi er merking orðsins „túlkun“ þrengri en „skýring“ og 
vísar til tiltekinnar tegundar skýringa. Þannig er það sem sagt er á erlendu 
máli „túlkað“ yfir á annað mál; leikarinn túlkar leikritið, tónlistarmaður eða 

                                                 
3  Sbr. Rit Páls Sigurðssonar, Samningaréttur, Reykjavík 1987, bls. 52-56. 
4  Jarðfræðingur „túlkar“ t.d. einhver gögn um jarðskjálfta, grefst þannig fyrir um orsakir 

þeirra og leitast við að spá fyrir um hvenær jarðskjálftar muni verða. Félagsfræðingur 
„túlkar“ með svipuðum hætti gögn um fíkniefnaneyslu unglinga og grefst þannig fyrir um 
orsakir hennar og bendir e.t.v. á leiðir til að stemma stigu við henni (þ.e. spáir fyrir um 
þróun fíkniefnaneyslu að teknu tilliti til tiltekinna aðgerða). 

5  Samkvæmt þessu er t.d. umfjöllun siðfræðingsins um réttlæti „túlkun“ hans á réttlætinu. 
6  R. Dworkin reisir kenningu sína um lögin að verulegu leyti á hugtakinu „túlkun“ (sbr. 

Law´s Empire). Ég fjalla nokkuð um þessa kenningu Dworkins í Hin lagalega aðferð og réttar-
heimildirnar, Reykjavík 2003, kafli V.  
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dansari túlkar tónverk, o.s.frv.7 Í öllum þessum tilvikum er fundin merking 
þess sem verið er að túlka. Það sem við skýrum eða skiljum, t.d. náttúruleg 
fyrirbæri, hefur hins vegar enga (eða þarf a.m.k. ekki að hafa) einhverja 
merkingu. Í þriðja lagi er almennt litið svo á að skilningur eða skýring sé 
sönn eða ósönn, en túlkun er fremur „góð“ eða „slæm“. Með orðinu túlkun 
er þannig vísað til þess að túlkandi skapi sjálfur (góða eða slæma) mynd af 
því sem er túlkað, en sé ekki að varpa ljósi á einhverjar staðreyndir sem áður 
hefur ekki verið veitt athygli. Fullyrðingar sem byggðar eru á túlkun verða 
þannig ekki sannreyndar með sama hætti og fullyrðingar um staðreyndir, t.d. 
með tilraunum eða athugunum á veruleikanum.  

Samkvæmt framangreindu er full ástæða til þess að gera greinarmun á 
túlkun annars vegar og skýringu (og skilningi) hins vegar. Nánar tiltekið má 
einskorða „túlkun“ við þá aðgerð þegar tákn eru skýrð og þeim gefin merking. 
Tákn eru þá eitthvað sem túlkandi telur að standi fyrir eitthvað eða feli í sér 
einhvern boðskap sem koma megi yfir á annað (og e.t.v. skiljanlegra) form, 
t.d. ritaður texti. Mat túlkandans á því hvort rétt sé að líta á eitthvað sem tákn 
getur þarfnast sérstaks rökstuðnings sem ekkert hefur með túlkun að gera. 
Þannig kunna sumir að telja að tilteknar náttúruhamfarir, t.d. jarðskjálfti, séu 
tákn um eitthvað frá æðri máttarvöldum. Aðrir kunna að vera þeirrar 
skoðunar að atburðir sem þessir séu ekki tákn um eitt eða neitt og verði að 
láta við það sitja að kanna orsakir þeirra og afleiðingar (þ.e. „skýra“ þá). Við 
svörum spurningunni um hvort til séu æðri máttarvöld og hvort þau tjái sig 
með umræddum hætti hins vegar ekki með túlkun heldur með rannsóknum 
af einhverju tagi eða þá einfaldlegra með blindri trú. 

Ef þessi þrönga afmörkun á hugtakinu túlkun er lögð til grundvallar, falla 
hvers konar skýringar á orsakalögmálum á sviði raun- og samfélagsvísinda 
utan hugtaksins. Náttúruleg og samfélagsleg fyrirbæri eiga sér orsakir og 
afleiðingar sem unnt er að rannsaka og gera grein fyrir. Með því er ekki sagt 
að þessi fyrirbæri hafi einhverja sérstaka merkingu eða boðskap fram að færa 
sem réttlæti að farið sé með þau sem tákn um eitthvað. Ef menn trúa því á 
hinn bóginn að fyrirbæri sem þessi séu tákn frá æðri máttarvöldum verða þau 
auðvitað verðugt andlag túlkunar, en að sama skapi verður þá þýðing vísinda 
takmarkað. Ef menn trúa því t.d. að flóðbylgjur eða fíkniefnavandi á Vestur-
löndum sé refsing Guðs, skiptir litlu máli að grafast fyrir um orsakir þessara 

                                                 
7  Hér er ekkert málfræðilega rangt við að nota orðið „skýring“ í stað „túlkunar“ (t.d. að 

segja að það sem sagt hafi verið á erlendu máli hafi verið „skýrt“ eða „skilið“ á ákveðinn 
hátt, að leikarinn hafi „skýrt“ eða „skilið“ verkið með ákveðnum hætti, o.s.frv.). Orðið 
„túlkun“ hittir hins vegar mun betur naglann á höfuðið og er þannig nákvæmara en 
„skýring“ um þær aðgerðir sem hér um ræðir. 



356  Skúli Magnússon 

 

 

 

fyrirbæra, heldur er einsýnt að menn eigi að einbeita sér að því að finna vilja 
Guðs með öllum tiltækum ráðum.  

Hafa ber í huga að tákn sem eru túlkuð eiga sér einnig orsakir og 
afleiðingar sem hægt er að varpa ljósi á með aðferðum raun- og félagsvísinda. 
Ef einhver ropar við matborðið kann orsökin að vera sú að hann hefur áður 
drukkið gosdrykk með þeim afleiðingum að þrýstingur kolsýru í maga er 
orðinn svo mikill að loftið brýst út um vélinda og kok með háum hvelli. Í 
slíkri (raunvísindalegri) orsakaskýringu felst þó engin túlkun. Það kann einnig 
að vera að umræddur einstaklingur hafi fengið takmarkaða tilsögn um 
hvernig á að haga sér við matborð eða þá að hann hafi verið í andlegu ójafn-
vægi þegar þetta gerðist. Í slíkum félags- og sálfræðilegum skýringum felst þó 
ekki heldur nein túlkun. Ef litið er á ropann sem ókurteisi (eða kurteisi) við-
komandi er hins vegar um að ræða túlkun þar sem farið er með ropann sem 
tákn um eitthvað. Með svipuðum hætti er unnt að varpa ljósi á sögulegan 
aðdraganda bókmenntaverks eða hljómfræði tónverks án þess að í því felist 
túlkun. Túlkun og orsakaskýringar eru því tvennt ólíkt. Túlkun laga felst 
samkvæmt þessu ekki í því að varpa ljósi á raunverulegar eða samfélagslegar 
orsakir laganna, enda þótt ekki sé útilokað að slík atriði geti haft þýðingu við 
túlkun.8  

Ef miðað er við framangreinda þrönga afmörkun á hugtakinu túlkun er 
ennfremur engin ástæða til að líta svo á að í umfjöllun heimspekinga um ýmis 
hugtök, t.d. um hugtökin lög og réttlæti, felist túlkun. Það samfélagslega fyrir-
bæri sem tiltekið hugtak vísar til eða á að skýra (t.d. hugtakið lög) kann vissu-
lega að vera reist á ýmiskonar túlkun samfélagsþegnanna (samfélagsþegnarnir 
kunna t.d. sjálfir að þurfa túlka ýmis gögn til að komast að niðurstöðu um 
réttarreglu). Hins vegar er ekki þar með sagt að umfjöllun heimspekingsins 
um hugtakið (lög) sé túlkun hans á fyrirbærinu. Hér virðist mun eðlilegra að 
tala um „skýringu“ og „skilning“ en „túlkun“. Samkvæmt þessu er það 
verkefni heimspekinnar að leitast við að skýra ýmis grundvallarhugtök, þar á 
meðal hugtök eins og „lög“ og „réttlæti“, án þess að í því felist nokkur 
túlkun á veruleikanum.9  

Samkvæmt framangreindu verður spurningunni „hvað eru lög?“ ekki 
svarað með túlkun á lögunum. Hins vegar virðist í fljótu bragði sem 

                                                 
8  Tilefni laga er t.d. sjónarmið sem getur vissulega skipt máli við lögskýringu að íslenskum 

rétti, sbr. t.d. Ármann Snævarr, Almenn lögfræði, bls. 381-402. Það sem hér er hins vegar átt 
við er að túlkun laga getur ekki eingöngu falist í því að varpa ljósi á þau atriði sem urðu 
tilefni lagasetningar, þ.e. orsakir laganna. 

9  Ég tel t.d. að kenningu R. Dworkins um lögin mætti setja fram án þess að styðjast með 
nokkrum hætti við hugtakið túlkun. 
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spurningunni „hvað eru gildandi lög í samfélaginu?“ verði aðeins svarað með 
túlkun, nánar tiltekið með túlkun á svokölluðum réttarheimildum. Áður en 
fjallað verður nánar um túlkun réttarheimilda og þá einkum um túlkun settra 
laga verður vikið að nokkrum einkennum túlkunar.  

II. Forsendur og gæði túlkunar 

Túlkun getur ekki farið fram í tómarúmi. Til þess að að túlkandi geti lagt 
merkingu í tákn verður hann að hafa einhverja hugmynd um hvað tákn 
þýðir.10 Skýrast kemur þetta fram í tungumálinu, þar sem menn verða að hafa 
vald á merkingu og málfræði viðkomandi tungumáls til að geta skilið orð og 
setningar sem settar eru fram. Fyrsta forsenda túlkunar er þannig þekking á 
því kerfi tákna sem um er að ræða hverju sinni. Hafa þarf í huga að þetta 
„táknkerfi“ þarf ekki að vera flókið, þótt það geti verið það, sbr. t.d. það 
þegar tveir menn sem ekki tala sama tungumál eiga samskipti með handapati 
og hljóðum. Þá geta táknkerfi verið mis sveigjanleg, þ.e. merking tákna getur 
verið misjafnlega ákveðin eða ráðin í viðkomandi kerfi. Orð geta þannig haft 
fleiri en eina merkingu og væntanlega er merking allra orða óljós með tilliti til 
einhverra markatilvika.11 

Í annan stað verður túlkandi að hafa einhverja þekkingu á þeim veruleika 
sem tákn vísar til. Ef erlendur maður, sem ekki talar sama tungumál og við, 
kemur til okkar og bendir fyrst á magann á sér með óánægjusvip og síðan á 
munn, er líklegt að við munum túlka þessi tákn sem svo að hann sé að segja 
okkur að hann sé svangur. Þessi túlkun okkar byggir þannig á reynslu okkar 
og þekkingu (eða fordómum) á mönnum og mannlegum þörfum. Þessar 
forsendur túlkunar hafa verið nefndar forskilningur á íslensku.12 

                                                 
10  R. Dworkin skiptir þannig túlkun upp í þrjú stig: fortúlkun (e. pre-interpretation), túlkun 

(e. interpretation) og eftirtúlkun (e. post-interpretation). Fortúlkun vísar til þess sammælis 
sem verður að vera fyrir hendi svo einhver túlkun geti farið fram. Ágreiningur um lögin (á 
grundvelli mismunandi túlkunar) getur þannig ekki farið fram nema fyrir hendi sé ákveðið 
sammæli um hvað séu lög. Sjá Ronald Dworkin, Law´s Empire, London 1986, bls. 66 o.áfr. 

11  Hér má t.d. vísa til umfjöllunar H.L.A. Harts um óræðni reglna sem grundvallaðist á 
kenningum enska tungumálaheimspekingsins J. Austins. Hart telur þannig að orðaðar 
reglur hljóti ætíð að vera óræðar að einhverju leyti af þeirri ástæðu að tungumálið sem 
notað er til að semja þær sé takmörkum bundið að þessu leyti. Þannig hafi orð og 
setningar ákveðin kjarna sem sé ákveðinn, en séu ætíð óákveðin með tilliti til markatilvika. 
Sama gildi um orðaðar reglur (e. open texture of rules). Sjá The Concept of Law, 2. útg., 
Oxford 1994, bls. 124 o.áfr. 

12  Sbr. grein Páls Skúlasonar: „Nokkur hugtök og úrlausnarefni í túlkunarfræði“. Mál og 
túlkun, Reykjavík 1981, einkum bls. 178. 
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Að lokum þarf að hafa í huga að túlkun hefur eitthvað markmið eða á að 
þjóna einhverjum tilgangi (eða hagsmunum). Í dæminu hér að framan um 
erlenda manninn myndi túlkun okkar eflaust beinast að því að komast að því 
hvað maðurinn vill. Ástæðan er auðvitað sú að þau tákn sem maðurinn gefur 
frá sér skipta í sjálfu sér ekki neinu öðru máli eða þjóna öðrum hagsmunum. 
Af þessum tilgangi túlkunar getum við svo ályktað um tiltekið viðmið um 
gæði túlkunar. Ef túlkun okkar svarar til þess sem maðurinn vildi koma 
áleiðis er túlkunin góð (eða jafnvel rétt) en að öðrum kosti er hún það ekki. 
Markmið túlkunar þarf hins vegar ekki að vera leit að ásetningi þess sem 
skapaði það sem verið er að túlka. Jafnvel kann að vera að sá sem skapaði 
„tákn“ hafi ekki haft neina eða þá mjög takmarkaða hugmynd um merkingu 
þess.  

III. Túlkun og vilji 

Ef túlkun er bundin við það að ráða merkingu einhvers konar tákna, virðist 
freistandi að líta svo á að „tákn“ séu eitthvað sem menn eða aðrar vitsmuna-
verur skapa í þeim tilgangi að gera sig skiljanlegar. Þar af leiðandi virðist 
mega álykta sem svo að túlkun hljóti að vera leit að þeirri merkingu sem sá, 
sem gaf tákn frá sér, lagði í það. 

Ef vilji er alfarið lagður til grundvallar við túlkun getur það leitt til þess að 
tákn, sem venjulega þýða eitt, eru látinn fá aðra og óvenjulega merkingu. 
Tveggja ára dóttir mín er t.d. á því skeiði þegar þessi orð eru rituð að hún 
segir oftast „nei“ þegar hún er spurð um eitthvað, jafnvel þegar hún meinar 
„já“. Ef sú stutta er spurð um hvort hún vilji ís og svarar með „nei-i“ er 
oftast vandalaust að túlka „nei-ið“ sem „já“, þótt hér sé augljóslega gengið 
þvert gegn reglum tungumálsins. Markmið túlkunar hér er augljóslega það 
eitt að komast að vilja telpunnar. Þetta markmið túlkunar og fyrirliggjandi 
forskilningur (þ.e. vitneskja um að telpunni finnst fátt betra en ís) leiðir til 
þess að gengið er þvert gegn merkingu tákns samkvæmt því táknkerfi sem 
við á. 

Af því sem áður greinir er hins vegar ljóst að markmið túlkunar þarf ekki 
nauðsynlega að vera leit að vilja þess sem gaf frá sér tákn eða skapaði andlag 
túlkunar. Það kann vel að vera að höfundur skáldsögu fallist á (eða fallist ekki 
á) þá síðari túlkun bókmenntafræðings að saga hans fjalli um bág kjör 
vinnufólks til sveita á 19. öld, enda þótt hann hafi sjálfur talið sig rita róman-
tíska sögu um samband Jóns vinnumanns og Gunnu ráðskonu. Hann kann 
jafnvel að fallast á að umrædd túlkun sé betri skýring á verkinu, varpi betra 



Túlkun laga og vilji löggjafans 359 

 

ljósi á verkið eða sé með öðrum orðum hin rétta merking verksins, þegar allt 
kemur til alls. Hvað sem segja má um túlkun bókmenntafræðingsins veltur 
gildi hennar ekki á því hversu vel honum tókst að fanga upprunalega hug-
mynd höfundarins. 

Einnig kann að vera að höfundur verks hafi aldrei velt fyrir sér hvernig 
túlka eigi tiltekið verk. Þannig getur verið að listamaður telji það beinlínis 
ekki hlutverk sitt að ljá verki tiltekna merkingu heldur kann hann að líta svo á 
að það sé verkefni áhorfenda. Að þessu leyti kann listaverk að vera 
merkingarlaust frá hendi höfundar, en samt sem áður skapað í þeim tilgangi 
að vera túlkað. Tengt þessu er þegar eitthvað er túlkað sem tákn með 
ákveðna merkingu án þess að það hafi verið skapað í þeim tilgangi. Í dæmi 
hér að framan varð matargesti það á að ropa að loknum málsverði. Sam-
kvæmt því táknkerfi, sem við getum í grófum dráttum vísað til sem „íslenskra 
kurteisisvenja“, mun þessi háttsemi verða túlkuð sem ókurteisi, jafnvel þótt 
gestinum hafi ekki verið sjálfrátt þegar hann ropaði.  

Samkvæmt framangreindu er ekki hægt að skilgreina „tákn“ eða „andlag 
túlkunar“ svo þröngt að hér sé aðeins um að ræða eitthvað sem beinlínis er 
skapað í þeim tilgangi að hafa merkingu. Tákn virðist vera hvaðeina það sem 
hefur merkingu samkvæmt einhverju táknkerfi, án tillits til vilja höfundar eða 
útgefanda táknsins. Það fer síðan eftir markmiði túlkunar hverju sinni hvaða 
vægi vilji hefur við túlkun. Vilji þess sem tákn stafar frá getur haft þýðingu 
við túlkun táknsins, en þarf ekki nauðsynlega að skipta máli eða ráða 
úrslitum við túlkun.13 

IV. Lög og túlkun 

Í öllum lögbundnum samfélögum eru fyrir hendi einhverjar heimildir (t.d. 
sett lög, venjur og fordæmi dómstóla) sem notaðar eru til að komast að 
niðurstöðu um lög. Ef ekki væru fyrir hendi þessar heimildir væri mjög 
erfiðleikum bundið að greina á milli laga og siðferðis og þetta tvennt rynni í 
raun saman.14 Með öðrum orðum er það eitt megineinkenni laga að til eru 
aðferðir við að ákveða merkingu tiltekinna heimilda, svokallaðra réttar-
heimilda, og komast þannig að niðurstöðu um réttarreglu. Réttarheimildirnar 
eru samkvæmt þessu einhvers konar gögn sem talin eru hafa sérstaka 
                                                 
13 Sjá um svipaða niðurstöðu, M.S. Moore, „Interpreting Interpretation“ Law and Inter-

pretation – Essays in Legal Philosophy, Oxford 1995 og J. Raz: „Interpretation without 
Retrieval“. Autonomy of Law, Oxford 1996. 

14 Sjá nánar Hin lagalega aðferð, kafli III. 
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merkingu af þeim sem fylgja lögunum eða beita þeim, þ.e. vera til marks um 
réttarreglu. En hvaða rök mæla með því að við lítum á umrædd gögn, þ.e. 
fyrrgreindar réttarheimildir, sem tákn um réttarreglur? Er það að túlka réttar-
heimildirnar e.t.v. álíka (ó)skynsamlegt og það að túlka náttúruhamfarir sem 
tákn um reiði æðri máttarvalda? 

Með þessari spurningu er auðvitað verið að grafast fyrir um hvort 
grundvöllur tiltekins táknkerfis (sem nefna má einu nafni „hin lagalega 
aðferð“) standist.  Með öðrum orðum er spurt hvort nokkur góð ástæða sé 
til þess að líta til umræddra heimilda sem tákna um réttarreglur, enda þótt 
raunin kunni að vera sú að í tilteknu samfélagi sé það gert. Spurningin er 
þannig nátengd eða rennur saman við spurningar um gildi eða þýðingu laga 
fyrir menn og samfélag manna. Ég hef á öðrum stað svarað þessari 
spurningu í grófum dráttum á þá leið að hollusta við hina lagalegu aðferð, 
eins og hún er almennt viðurkennd í tilteknu samfélagi, þjóni þeim hags-
munum að skapa öryggi og festu í samskiptum manna, bæði innbyrðis og í 
skiptum við ríkisvaldið, en þetta má telja forsendu þess að menn geti notið 
ýmissa lífsgæða, svo sem lífs, vináttu (félagsskapar) og þekkingar.15 Í sam-
ræmi við þetta hef ég talið að rök stæðu jafnan til þess að sýna réttar-
heimildunum og hinni almennt viðurkenndu lagalegu aðferð hollustu og 
gagnrýnt úrlausnir dómstóla sem hafa grundvallast á framsæknum eða 
óhefðbundnum aðferðum. Aðrir kunna að vera ósammála þessum rökum og 
telja t.d. að meiri áherslu beri að leggja á réttláta og sanngjarna úrlausn í 
hverju og einu máli.16 Fáir myndu þó telja rétt að hafna alfarið hinum 
viðteknu réttarheimildum, enda þótt slíkt sé ekki útilokað.17 Samkvæmt þessu 
hvílir túlkun réttarheimildanna að endingu á siðferðilegum grunni, þ.e. mati á 
því hvernig lögin koma til móts við lífsgæði manna. Ef hin lagalega aðferð er 
með einhverjum hætti ófullnægjandi við túlkun tiltekinna réttarheimilda (þ.e. 
lögin eru óskýr) er eðlilegt að leita nánari leiðbeininga í þessum almennu 
rökum laganna. Þannig getur mismunandi afstaða manna til siðferðilegs gildis 
laga greinilega haft áhrif á það hvernig þeir telji að túlka eigi réttarheimildir 
og komast að niðurstöðu um lög.  

Samkvæmt þessu er ályktun um réttarreglu jafnan háð túlkun á réttar-
heimildunum. Réttarheimildirnar hafa þannig ákveðna merkingu eða boð-

                                                 
15  Sjá nánar, Hin lagalega aðferð, einkum bls. 83 o.áfr. 
16  Hér má vísa til greinar minnar, „Hvers vegna eruð þið alltaf að þessu þrasi? - Hugleiðingar 

um lög og lagalegan ágreining“, Tímarit Lögréttu, 1. hefti 2005, þar sem ég ræði nánar 
mismunandi afstöðu manna til hinnar lagalegu aðferðar. 

17  Ég fjalla um slíka afstöðu til laganna á nokkrum stöðum í Hin lagalega aðferð, t.d. í kafla II, 
bls. 56 o.áfr. 
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skap og lögin geta „talað“ til þeirra sem hafa skilning á þessum heimildum og 
aðferðum við að túlka þær.18 Af mismunandi afstöðu manna til siðferðilegs 
gildis laganna leiðir svo ólík afstaða þeirra til hinnar lagalegu aðferðar. Þannig 
kunna menn að vera ósammála að einhverju leyti um hvernig beri að túlka 
tilteknar réttarheimildir. Til þess að lögin geti verið til sem samfélagslegt 
fyrirbæri verður þó eitthvert sammæli að vera fyrir hendi um hvað séu 
réttarheimildir og hvernig beri að túlka þær. Ef allir fylgdu dæmi stjórn-
leysingjans og teldu það eitt vera lög, sem samviskan byði þeim, myndu lögin 
einfaldlega hætta að vera til og renna saman við siðferði og samvisku manna. 

Hafa ber í huga að lögin tengjast og byggja oft á öðrum táknkerfum og 
verða ekki túlkuð án stuðnings við þau. Hér er einkum vísað til tungu-
málsins. Eins og síðar greinir eru sett lög og einnig úrlausnir dómstóla sett 
fram með tungumálinu. Þá kemur tungumálið einnig við sögu þegar um er að 
ræða aðrar réttarheimildir, svo sem venjur og meginreglur laga, þótt með 
öðrum og óbeinni hætti sé. Tungumálið er að vissu leyti ófullkomið táknkerfi 
og orð og setningar hafa ekki ætíð einhlíta merkingu. Þessa óvissu, sem e.t.v. 
er óhjákvæmilegur fylgifiskur tungumálsins, má þó minnka með skýrri og 
skipulegri framsetningu og orðanotkun. Ekki þarf að orðlengja um hversu 
mikilvægt það er að sett lög séu samin á góðu og skýru máli. Sama má raunar 
segja um þær úrlausnir dómstóla sem eru fordæmisgefandi með einhverjum 
hætti.19 

Samkvæmt framangreindu grundvallast lagaleg niðurstaða á túlkun svo-
kallaðra réttarheimilda. Það táknkerfi sem viðtekið er við túlkun réttar-
heimildanna – hin lagalega aðferð – er ekki fullkomið frekar en ýmis önnur 
táknkerfi. Ef kerfið gefur ekki einhlít svör um túlkun er nauðsynlegt að líta til 
ástæðna þess að rétt er að líta á umræddar réttarheimildir sem andlag 
túlkunar. Með öðrum orðum þá geta ýmis almenn rök laganna (eða tilgangur 
laganna) haft þýðingu við túlkun þeirra.20 Þá getur verið rétt að líta sérstak-
                                                 
18 Í Kríton tekur Sókrates iðulega svo til orða að lögin „mæli“ hitt og þetta. Raunar gengur 

hann svo langt að lögin eru sjálf látinn útlista ítarlega siðferðilegan grundvöll sinn og rök 
fyrir fortakslausri skyldu til að fara að lögum. Sjá Platón, Síðustu dagar Sókratesar, Reykjavík 
1973, einkum bls. 88 o.áfr. 

19 Um þýðingu tungumálsins fyrir lögfræðina og lagasmíð má visa til greinar Hjördísar 
Hákonardóttur: „Tungutak lögfræðinnar“. Afmælisrit Gizurar Bergsteinssonar, Reykjavík 
1992. 

20 Dæmi R. Dworkins um kurteisi er hér lærdómsríkt. Til þess að kurteisi geti verið til sem 
samfélagslegt fyrirbæri þarf ákveðið sammæli um hvað teljist kurteislegt og hvað ekki (þ.e. 
einhverja almennt viðurkennda kurteisishætti). Hins vegar kann menn að greina á um 
nánari blæbrigði kurteisi, t.d. hvort kurteislegra sé að þéra menn eða þúa þá. Ef leysa á úr 
ágreiningi um slík atriði er nauðsynlegt að kanna almenn rök kurteisi, þ.e. spyrja sig að því 
hvaða tilgangi þessir kurteisishættir þjóni. Niðurstaðan kann þá jafnvel að verða sú að 
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lega til þeirrar réttarheimildar sem um er að ræða í viðkomandi tilviki. Þannig 
mætti halda því fram að jafnræðisrök helgi að ákveðnu marki að litið sé á 
fordæmi Hæstaréttar Íslands sem réttarheimild, svo eitt dæmi sé tekið. Þá 
koma til skoðunar ýmis atriði sem varða þá reglu sem um er að ræða í hvert 
og eitt skipti, t.d. tilgangur reglunnar og samræmi hennar við aðrar reglur 
réttarkerfisins. 

V. Einkenni settra laga sem réttarheimildar 

Enda þótt allar réttarheimildir verði að túlka er aðeins ein réttarheimild 
markvisst sköpuð í þeim tilgangi að búa til nýjar réttarreglur. Þessi réttar-
heimild er almennt nefnd settur réttur í rýmri merkingu og er þá átt við hvers 
kyns reglur sem handhafar ríkisvalds setja með heimild í lögum eða 
stjórnlögum.21 Hér á eftir verður sjónum fyrst og fremst beint að þeim 
reglum sem handhafar löggjafarvalds setja, þ.e. settum lögum, en aðrar skráðar 
réttarreglur látnar liggja á milli hluta, þar á meðal stjórnarskrár.  

Ýmsar aðrar réttarheimildir, t.d. venjur og fordæmi dómstóla, eru ekki 
skapaðar með það fyrir augum að búa til nýjar réttarreglur.22 Líkt og áður 
greinir er þó ekkert furðulegt við það að þessar heimildir séu samt sem áður 
túlkaðar á þá leið að þær feli í sér slíkar reglur. Við túlkun ýmissa réttar-
heimilda getur þannig vel verið að engin vilji sé fyrir hendi og því sé 
ómögulegt að líta til vilja við túlkun. Þetta á hvað skýrast við þegar um er að 
ræða túlkun venju. Sett lög verða hins vegar ekki sett nema til komi einhver 
vilji, eins og nánar verður vikið að síðar. 

Það sem greinir sett lög frá öðrum réttarheimildum er þannig fyrst og 
fremst það að sett lög eru vísvitandi búin til með það fyrir augum að skapa 
nýja réttarreglu. En að hvaða marki á að taka tillit til þessa vilja þegar sett lög 
eru túlkuð? Mæla einhver rök með því að tekið sé tillit til vilja þeirra sem 
setja lög? Eða mæla einhver rök e.t.v. gegn slíkri aðferðarfræði? Í samræmi 

                                                                                                               
ókurteist sé að þéra menn jafnvel þótt andstæð skoðun sé ríkjandi. Ég ræði þetta dæmi 
Dworkins ítarlegar í Hin lagalega aðferð, bls. 173 o.áfr. 

21 Sbr. rit Sigurðar Líndal, Um lög og lögfræði, Reykjavík 2002, bls. 79 o.áfr. Réttarskapandi 
þjóðréttarsamningar fela í sér almennar réttarreglur og gilda því að ákveðnu marki sömu 
sjónarmið um skýringu þeirra og settra laga. Í Vínarsamningi frá 1969 um reglur um þjóð-
réttarsamninga (e. The Vienna Convention on the Law of Treaties) er raunar fjallað 
sérstaklega um hvernig beri að skýra slíka samninga. 

22 Ekki er útilokað að dómur sé samin með það að markmiði að reyna að skapa réttarreglu. 
Sama má segja um venjur sem áhrifamiklir aðilar reyna að koma á fót. Í báðum þessum 
tilvikum væri yfirlýstur tilgangur þó ekki sá að skapa réttarreglu. 
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við það sem áður er ritað verður þessari spurningu ekki svarað nema með 
því að gera grein fyrir því hvaða hagsmunum lögin eiga að þjóna almennt og 
hvernig settur réttur fellur að þeim rökum. Spurningum um hvort vilji eigi að 
ráða ferðinni við túlkun settra laga verður því ekki svarað á grundvelli 
almennrar túlkunarfræði heldur veltur svarið á hlutverki eða gildi laga.23 

Í þessu sambandi getum við rifjað upp umfjöllun H.L.A. Hart um galla 
„frumstæðs“ samfélags manna þar sem eingöngu eru fyrir hendi ákveðnar 
boð- og bannreglur. Engar aðferðir eru fyrir hendi í samfélaginu til að slá 
efni þessara reglna föstu ef upp kemur ágreiningur um þær. Það ríkir þannig 
óvissa um það hvaða reglur gilda nákvæmlega um háttsemi manna.24 Engin 
leið er til þess að breyta þessum reglum ef þær þykja óhentugar af 
einhverjum ástæðum eða talin er þörf fyrir nýjar reglur. Reglurnar geta 
hugsanlega þróast eða breyst fyrir sammæli manna en að öðru leyti eru þær 
óbreytanlegar. Þá eru engar reglur fyrir hendi sem kveða á um hvernig skuli 
framfylgja gildandi reglum og standa að því að skera úr um efni þeirra.  

Úr fyrsta gallanum (óvissunni) er leyst með svokallaðri viðurkenningarreglu, 
en á grundvelli hennar er unnt að skera úr um hvaða aðrar reglur sam-
félagsins séu gildar sem lög. Viðurkenningarreglan er í raun ekki ein regla 
heldur samansafn reglna sem sameiginlega kveða á um hvernig skuli álykta 
um lög. Með öðrum orðum er hér vísað til þess táknkerfis sem nefnt hefur 
verið „hin lagalega aðferð“ í þessari grein. Komið er til móts við annan 
gallann (óbreytanleikann) með svokallaðri breytingarreglu, en breytingarreglan 
segir til um hvort og þá hvernig breyta má reglum samfélagsins eða setja 
nýjar reglur. Úr síðastnefnda gallanum (óskilvirkni reglnanna) er leyst með 
ýmsum réttarfars- og fullnustureglum, þ.e. reglum sem kveða á um hvernig 
framfylgja skuli lögunum og slá efni þeirra föstu. Með tilkomu þessara reglna 
breytist samfélagið úr því að vera löglaust í það að verða að fullu lög-
bundið.25 

Samkvæmt framangreindu eru settar reglur skapaðar á grundvelli einhvers 
sem nefna má breytingarreglur. Breytingarreglurnar þjóna þeim tilgangi að 
gera mönnum kleift að breyta gildandi reglum samfélagsins eða setja nýjar. 

                                                 
23 Ég er sammála því sem fram kemur í grein L. Alexander: „All or Nothing at All?“, Law 

and Interpretation – Essays in Legal Philosophy, Oxford 1995, bls. 357- 404, að mörg álitamál 
um túlkun laga snúast alls ekki um túlkun heldur um boðvald eða siðferðilegt gildi laganna.  

24 Við þessar aðstæður er í raun tæplega hægt að tala um að einhverjar reglur „gildi“ um 
háttsemi manna. Án þess að til komi viðurkenningarreglur, sem segja til um hvaða reglur 
samfélagsins gildi sem lög, eru samfélagsleg viðmið til án þess að vera gild í þeim skilningi 
að vera hlutar tiltekins kerfis reglna. 

25 H.L.A. Hart: The Concept of Law, sjá einkum bls. 91 o.áfr. 
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Settar reglur stafa þannig frá stofnun sem nýtur viðurkenningar samfélagsins, 
a.m.k. einhvers hluta þess, til að skapa nýjar bindandi reglur.26 Þetta einkenni 
settra laga greinir þessa réttarheimild t.d. frá fordæmum dómstóla, sem einnig 
eru ritaðar réttarheimildir. Hvað sem segja má um áhrif dómara og þýðingu 
dómvenjuskapaðs réttar er þannig ótvírætt að dómurum er ekki ætlað að 
setja lög. Þegar af þessari ástæðu skiptir vilji dómara sem standa að 
fordæmisgefandi dómi litlu máli. Í tilviki fordæmis eru það því önnur rök 
(einkum jafnræðis- og réttaröryggisrök) sem mæla með því að fordæmum sé 
veitt réttarheimildarlegt gildi.27  

VI. Vilji löggjafans sem nauðsynlegt lögskýringarsjónarmið 

Samkvæmt framangreindu skera sett lög sig frá öðrum réttarheimildum með 
því að þau hafa vísvitandi verið sköpuð, af þar til bærum stofnunum, í þeim 
tilgangi að setja samfélaginu nýjar réttarreglur. Samkvæmt þessu geta sett lög 
ekki orðið til nema fyrir ásetning þeirra sem fara með vald til að setja reglur 
hverju sinni.28 

Ef það er talið mikilvægt að til sé stofnun (eða stofnanir) sem fer með 
löggjafarvald í samfélaginu (sbr. dæmi H.L.A. Harts hér að framan) hlýtur 
það að eiga að skipta máli til hvers handhafar löggjafarvalds ætlast með 
reglunum. Með öðrum orðum stenst það ekki heilbrigða skynsemi að til-
teknir menn hafi það hlutverk, innan marka tiltekinnar stofnunar, að setja 
samfélaginu reglur, ef það skiptir engu máli hver ætlun þeirra er með 
viðkomandi reglum. Ef ekkert mark er tekið á vilja þeirra sem falið hefur 

                                                 
26 Hafa mætti langt mál um hvernig þessari viðurkenningu er háttað og hvernig laga-

setningarvald færist frá einni stofnun til annars, t.d. í byltingu eða við aðskilnað nýlendu 
frá heimsveldi. Um þetta má t.d. vísa til H.L.A. Hart, The Concept of Law, 6. kafli. 

27 Dómararnir eiga að skera úr tilteknu álitaefni og það ræðst síðan af aðferðum viðkomandi 
samfélags hvort dregin er ályktun um almenna réttarreglu af viðkomandi úrlausn. Sam-
kvæmt þessu getur verið mikilvægt við túlkun dóma að komast að því hvaða réttareglu 
dómararnir töldu gilda um það álitaefni sem leyst var úr (lat. ratio decidendi). Hins vegar 
hljóta hugleiðingar dómara um hvaða almennu reglur eigi að gilda í samfélaginu að öðru 
leyti (lat. obiter dicta) að hafa mjög takmarkað gildi. Sjá nánar Hin Lagalega aðferð, kafli IV. 

28 Þegar reglan „öll umferð vélknúinna ökutækja er bönnuð í almenningsgörðum“ er sett 
einróma af fjölskipaðri löggjafarsamkomu kann 1/3 af sitjandi fulltrúum að hafa litið svo á 
að rafknúnir hjólastólar væru ökutæki, 1/3 kann að hafa talið að svo væri ekki og 1/3 
kann að hafa talið að svo væri einungis ef hjólastóll næði meira en 5 km hraða á klst. Þótt 
engin meirihluti hafi verið um ákveðna merkingu lagatextans að þessu leyti voru þó allir 
sammála um að textinn yrði að lögum og án þessa sameiginlega ásetnings hefði reglan 
aldrei verið sett. 
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verið að setja samfélaginu reglur eru aðstæður svipaðar og kylfa sé látin ráða 
kasti við lagasetningu. Ef við viðurkennum gildi virks löggjafarvalds á annað 
borð er þannig ljóst að vilji löggjafans á að skipta máli við lögskýringu.29  

Hafa ber í huga að með þessari niðurstöðu er ekki sagt að röklega sé 
óhjákvæmilegt að túlka settan rétt á grundvelli vilja þess eða þeirra sem settu 
reglu. Ljóst má vera að túlkun, sem ekki grundvallast á vilja þeirra sem setja 
reglurnar, er fyllilega (túlkunarfræðilega) möguleg, enda þótt hún kunni að 
vera (siðferðilega) óskynsamleg. Hér eru því færð siðferðileg rök (sem 
tengjast almennu gildi laga fyrir samfélag manna) fyrir því að vilji þeirra sem 
setja reglur eigi að hafa þýðingu við túlkun þeirra. Í annan stað skal bent á að 
hér eru ekki færð fram lýðræðisleg rök fyrir því að líta eigi til vilja við túlkun 
settra reglna.30 Framangreind niðurstaða byggir þannig á því að æskilegt sé að 
til sé einhver stofnun sem sett getur samfélaginu reglur jafnvel þótt hún sé 
ekki lýðræðisleg.31 Ef slík stofnun er lýðræðisleg kunna hins vegar að vera 
auknar ástæður fyrir því að virða vilja þeirra sem þar sitja, en um það atriði 
verður ekki rætt frekar hér. Í þriðja lagi hefur ekki verið fullyrt með framan-

                                                 
29  Hér er vissulega farið býsna hratt yfir sögu. Spurningin um boðvald laga (e. the authority 

of law), þar á meðal settra laga, er auðvitað eitt af meginviðfangsefnum réttarheimspeki 
sem ekki er unnt að ræða í löngu máli hér. Í sumum tilvikum getur boðvald settra laga 
helgast af sérþekkingu, þ.e. löggjafinn veit betur en við hvernig æskilegast sé að við högum 
okkur (við ættum t.d. ekki að neyta annarra lyfja en hafa verið löglega leyfð og vísað til). 
Þótt þetta kunni að eiga við settar reglur í sumum tilvikum legg ég þó meiri áherslu á að 
með settum lögum er unnt að samræma háttsemi og hagsmuni þegnanna og koma í veg 
fyrir árekstra með skýrum og fyrirsjáanlegum reglum, en með þessu eru forsendur 
skapaðar til þess að þegnarnir geti notið ýmissa lífsgæða. Það er t.d. í sjálfu sér ekkert sem 
segir að betra sé að aka vélknúnu ökutæki á hægri vegarhelmingi en þeim vinstri. Samt 
sem áður er nokkuð augljóst hvers vegna við ættum að virða þessa settu réttarreglu ef við 
viljum öll komast leiðar okkar lifandi í umferðinni. Í grein J. Raz, „Intention in Inter-
pretation“,eru færð ítarleg rök fyrir því að viðurkenning á boðvaldi settra laga leiði til þess 
að taka eigi tillit til (lágmarks) vilja löggjafans. Ég tek að mörgu leyti undir rök og niður-
stöðu Raz, þó þannig að ég tel að upp geti komið aðstæður þar sem önnur rök (einkum 
réttaröryggisrök) mæla með því að líta ekki til vilja löggjafans, eins og síðar er fjallað um í 
greininni. 

30 Róbert R. Spanó víkur að tengslum lýðræðis við lögskýringar í eftirfarandi grein í þessu 
riti, „Um lögskýringu – hugtaksatriði, tengsl tengsl við túlkunarfræði og merkingarfræði-
legur rammi lagatextans“.  

31 Við getum ímyndað okkur að í tilteknu samfélagi, þar sem bifreiðar hafa nýverið komið til 
sögunnar, skorti umferðarreglur, t.d. á hvorum vegarhelmingi bifreiðar eigi að aka. Líklegt 
má telja að reglur um notkun bifreiða muni þróast með tímanum á grundvelli venju og 
e.t.v. ýmissa fordæma stofnana samfélagsins. Í anda H.L.A. Hart getum við þó staðhæft að 
ef til er stofnun sem getur tekið á málunum strax og sett skýrar og aðgengilegar reglur um 
efnið sé ástæða til að virða fyrirmæli hennar um þetta efni. Boðvald löggjafans byggir 
þannig ekki (a.m.k. ekki eingöngu) á lýðræðislegum rökum. Því er jafnan fyrir hendi gild 
ástæða til að virða vilja löggjafans jafnvel þótt hann hafi ekki lýðræðislegt umboð.  
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greindri niðurstöðu að umræddur vilji sé hið eina sem skipti máli við 
lögskýringu eða sé það sjónarmið sem alltaf vegi þyngst á metunum. En hver 
er hann þá þessi „löggjafarvilji“ og hvernig verður hann fundinn? 

VII. Er mögulegt að líta til vilja löggjafans við lögskýringu? 

Vilji er raunverulegt hugarástand sem varir í tiltekinn tíma. Það eru einungis 
menn og aðrar vitsmunaverur sem geta viljað eitthvað. Þannig getur tiltekin 
stofnun, t.d. Alþingi, strangt til tekið, ekki haft neinn vilja. Ef stofnun, sem 
fer með löggjafarvald, samanstendur af aðeins einum einstaklingi, t.d. 
einvaldskonungi, má auðvitað leggja vilja viðkomandi einstaklings að jöfnu 
við vilja stofnunarinnar. Löggjafarviljinn er þá vilji umrædds einstaklings á 
þeim tíma er hann setti lögin. Ef löggjafinn er fjölskipaður verða þeir 
einstaklingar sem fara með valdheimildir stofnunarinnar hins vegar að hafa 
sameiginlegan vilja svo að unnt sé að halda því fram að einhver löggjafarvilji 
sé til. Að tala um „löggjafann“, eins og um sé að ræða dulræna veru með 
sjálfstæðar skoðanir á málefnum líðandi stundar og ítarlegar ráðagerðir um 
framtíðina, er því oftast nær villandi. Löggjafinn getur ekki haft neinar 
skoðanir umfram þá einstaklinga sem fara með löggjafarvald á þeim tíma sem 
lögin eru sett.  

Í þessu sambandi má minnast á lögskýringarreglur sem vísa til ímyndaðs 
vilja löggjafans. Í lagaframkvæmd ýmissa ríkja, t.d. í norskum rétti, er gengið 
út frá þeirri reglu að löggjafinn „vilji“ ekki setja lög sem ganga gegn þjóða-
rétti (n. presumsjonsprinsipp). Oftast nær liggur þó ekki fyrir nein raun-
veruleg afstaða handhafa löggjafarvalds í þessum ríkjum til þess álitaefnis 
hvernig viðkomandi lög eiga að falla að þjóðarétti, enda hafa þessi álitaefni 
oftast komið fram í dagsljósið síðar.32 Hér er því oftast um að ræða hugargerð 
sem eflaust kemur til af þeirri viðleitni að reyna finna öllum réttarreglum stoð 
í vilja þeirra sem fara með lagasetningarvald með einum eða öðrum hætti. Þá 
hugsun að mikilvægt sé að virða þjóðarétt við skýringu settra laga er auðvitað 
vandalaust að setja fram án þess að vísa til ímyndaðs vilja einhverra. Þannig 
getur það einfaldlega verið almennt viðurkennd lögskýringarregla að sett lög 

                                                 
32 Ágætt dæmi um notkun reglunnar er að finna í dómi Hæstaréttar Noregs 16. nóvember 2000 í 

svokölluð Finangermáli. 
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beri að skýra til samræmis við þjóðarétt án þess að þeirri reglu, fremur en 
öðrum lögskýringarreglum, þurfi að finna stoð í vilja löggjafans.33 

Margt hefur verið ritað um erfiðleika þess að festa hendur á „vilja lög-
gjafans“ þegar sú stofnun sem fer með löggjafarvaldið er fjölskipuð.34 Ég sé 
enga ástæðu til að efast um að tveir menn, 63 menn, fimm þúsund menn eða 
þaðan af fleiri geti haft sameiginlegan ásetning eða vilja með tilliti til einhvers 
atriðis, svo sem merkingar lagatexta. Slíkur sameiginlegur ásetningur getur 
verið sjaldgæfur og heimildir um hann takmarkaðar, en það getur ekki leitt til 
þeirrar niðurstöðu að sameiginlegur vilji fleiri manna komi ekki til greina. 
Það er því ekki hægt að útiloka, á frumspekilegum grundvelli, að unnt sé að 
líta til vilja löggjafans við lögskýringu. Raunar má fullyrða að sett lög verði 
ekki sett nema einhver sameiginlegur vilji komi til, eins og áður greinir. 
Þannig má ganga út frá því að þeir sem standa að samþykkt lagafrumvarps 
„vilji“ að frumvarpið verði að lögum. Þessi ásetningur til að setja lög þarf 
hins vegar ekki að ná lengra en svo að tiltekið þingskjal sé samþykkt. Þarf þá 
ekki að vera að handhafar löggjafarvalds hafi sérstaklega kynnt sér umrætt 
þingskjal eða frumvarpstextann. Sá lágmarksvilji, sem nauðsynlega þarf að 
vera fyrir hendi svo að lög verði sett yfirhöfuð, getur því takmarkast við það 
að tiltekinn lagatexti verði að lögum. 

Ef lagatextinn reynist óskýr með einhverjum hætti þarf ekki að vera að 
handhafar löggjafarvalds hafi velt fyrir sér nánari merkingu textans eða haft 
einhverja afstöðu í því sambandi. Við þessar aðstæður kemur ekki til greina 
að miða við það sem löggjafinn „hefði viljað“ ef hann hefði velt fyrir sér 
tilteknu álitaefni og tekið afstöðu til þess. Það er engin leið að vita hvað 
löggjafinn hefði viljað, ef hann hefði staðið frammi fyrir álitaefninu, og því 
ekkert meira um málið að segja á þeim grundvelli. Túlkun sem byggir á því 
sem löggjafinn hefði viljað er því byggð á rangri frumspekilegri forsendu í 
þessum tilvikum, þ.e. tilvísun til einhvers sem einfaldlega er ekki til.  

Samkvæmt framangreindu getur vel komið upp sú staða að handhafar 
löggjafarvalds hafi komið sér saman um ákveðinn texta en haft ólíkar 
hugmyndir um hvað hann merkti eða þá ekki haft mótaðar hugmyndir að 
                                                 
33 Hér á landi er t.d. almennt viðurkennt að skýra beri sett lög til samræmis við stjórnarskrá 

án þess að talið sé nauðsynlegt að vísa til þess að „löggjafinn vilji ekki brjóta stjórnar-
skrána“ þegar lög eru sett. 

34 R. Dworkin hefur ýmsar efasemdir um að mögulegt sé að finna vilja þeirra sem settu lögin 
og bendir á ýmsa vankanta í því sambandi. Sjá Law´s Empire, einkum bls. 318 o.áfr. J. Raz 
telur hins vegar enga ástæðu til að útiloka að slíkur vilji geti verið fyrir hendi. Sjá 
„Intention in Interpretation“, Autonomy of Law, Oxford 1996, bls. 249-286, sjá einkum bls. 
262 o.áfr. Um þetta efni má einnig vísa til J. Waldron: „Legislators´ Intentions and 
Unintentional Legislation“ sem tekur undir með R. Dworkin. 
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þessu leyti. Lagatexti kann vel að vera afrakstur pólitískra málamiðlanna og 
hrossakaupa. Ef ekki liggur fyrir að þar til bær hluti handhafa löggjafarvalds 
hafi verið sammála um tiltekna merkingu lagatextans verða engar ályktanir 
dregnar af löggjafarviljanum um nánari merkingu textans. Löggjafarviljinn er 
þá með öðrum orðum ekki til nema að því marki sem hann birtist í samþykkt 
textans.35 Við þessar aðstæður er þýðingarlaust að reyna að finna tiltekinn 
vilja löggjafans eins og e.t.v. má ráða af eftirfarandi dæmi:  

 
H 1994:79 (skinkudómur). Í málinu var deilt um hvort 41. gr. laga nr. 
46/1985 um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum fæli í sér sjálfstætt 
bann á innflutningi landbúnaðarvara, en samkvæmt lögum nr. 88/1992 um 
innflutning var innflutningur frjáls nema annað væri tekið fram í lögum eða 
milliríkjasamningum. Héraðsdómur taldi að skýrt orðalag 41. gr. laga nr. 
46/1985 og „markmið löggjafans“ gengju framar en athugasemdir í greinar-
gerð og komst að þeirri niðurstöðu að greinin fæli í sér sjálfstætt bann. 
Meirihluti Hæstaréttar taldi hins vegar að greinin fæli ekki í sér sjálfstætt bann 
við innflutningi, heldur væri þar eingöngu verið að tryggja Framleiðsluráði 
umsögn um innflutning landbúnaðarvara sem takmarkaður væri af öðrum 
lagaákvæðum, eins og fram kæmi í skýrum orðum greinargerðar, „en þar er 
að finna helstu heimild um vilja löggjafans við setningu laganna“. Minnihluti 
Hæstaréttar taldi að af greinargerð með lögum nr. 88/1992 og meðferð 
frumvarpsins (framsögu viðskiptaráðherra) á Alþingi yrði örugglega ráðið „að 
vilji löggjafans hefði ekki staðið til þess, að innflutningur landbúnaðarvara 
yrði svo að segja óheftur nema af heilbrigðisástæðum“ og hafnaði niðurstöðu 
meirihlutans. 
 
Án þess að lítið sé gert úr þeim lögskýringarvanda sem uppi var í 

umræddu máli rennur óneitanlega að manni sá grunur að hér hafi einfaldlega 
enginn vilji löggjafans til álitaefnisins verið fyrir hendi. Handhafar laga-
setningarvalds kunna að hafa samþykkt einn texta ásamt undirbúnings-
gögnum með búvörulögum árið 1985 og annan texta ásamt undirbúnings-
gögnum árið 1992 án þess að þorri þeirra hafi haft nokkra hugmynd um það 
hvort eða hvernig þessir textar færu saman. Þegar öllu er á botninn hvolft 
þýða ályktanir dómaranna um „löggjafarviljann“ í raun hvernig þeir sjálfir (og 
ekki löggjafinn) telja rétt að skýra lögin. Tilvísunin til löggjafarviljans er þá 

                                                 
35 Róbert R. Spanó gerði þá athugasemd við yfirlestur þessarar greinar að með „löggjafar-

viljanum“ væri venjulega átt við einhverja afstöðu til þess hvaða nánari merking fælist í 
lagatexta, en ekki aðeins vilja þess efnis að tiltekinn texti ætti að verða að lögum. Ef 
gengið væri út frá þessari orðanotkun yrði að líta svo á að oft væri enginn vilji löggjafans 
fyrir hendi. 
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aðeins sett fram til að gefa (matskenndri) túlkun dómarans aukið vægi (eða 
löghelgan) þó strangt til tekið sé tilvísunin merkingarlaus.36 

Að lokum kann að vera að takmarkaðar heimildir séu til um löggjafar-
viljann, enda þótt hann kunni að hafa verið fyrir hendi. Þetta á einkum við í 
ríkjum þar sem undirbúningsgögn lagafrumvarpa og jafnvel umræður um þau 
eru ekki gerð opinber eða þá að óheimilt er að vísa til slíkra gagna fyrir 
dómstólum.37 Við þessar aðstæður er eina heimildin um löggjafarviljann laga-
textinn og engar ályktanir verða dregnar um frekari viljaafstöðu þeirra sem 
settu lögin á grundvelli annarra gagna.   

Úr réttarsögunni er raunar þekkt sú aðferð að vísa álitamálum um lög-
skýringar aftur til löggjafans (fr. referée legislative).38 Með þeirri aðferð er þó 
hinn upprunalegi löggjafarvilji augljóslega ekki fundinn, jafnvel þótt hand-
hafar löggjafarvalds kunni að vera þeir hinir sömu og settu lögin í upphafi. 
Hér er því frekar um sjálfstæða viðbót löggjafans að ræða. Þessi aðferð við 
lögskýringu þykir í dag vera andstæð greiningu valdsins og sjálfstæði dóm-
stóla. Hvað sem um þessa aðferð má segja getur hún ekki helgast af því að 
með henni sé hinn raunverulegi löggjafarvilji fundinn. 

Eins og nú hefur verið rakið getur löggjafarviljinn verið svo takmarkaður 
eða svo erfitt að finna heimildir um hann að hann komi ekki að notum þegar 
leyst er úr álitamálum við lögskýringu. Í öðrum tilvikum getur hins vegar 
verið að fyrir liggi tiltekinn vilji löggjafans um lögskýringu, jafnvel þótt um sé 
að ræða fjölskipaða stofnun. Ef það er mögulegt kemur til skoðunar hvaða 
vægi vilji löggjafans eigi að hafa.  

                                                 
36 Í þessu sambandi má einnig vísa til dóma þar sem byggt er á „vilja stjórnarskrárgjafans“, 

sbr. t.d. H 1999:3780 (búnaðarmálasjóðsgjald II). Með hliðsjón af því hvernig stjórnlög 
eru sett hér á landi verður að telja afar ólíklegt að unnt sé að festa hendur á sameiginlegri 
viljaafstöðu þeirra sem koma að samþykkt stjórnlaga.  

37 Í Englandi hafa undirbúningsgögn lagafrumvarpa löngum verið litin hornauga af 
dómstólum enda þótt nokkuð hafi verið slakað á taumunum síðustu árin. Um þetta efni 
má vísa til greinasafns sem D.N. MacCormick og R.S. Summers tóku saman um lög-
skýringar í ýmsum löndum, Interpreting Statutes, A Comparative Study. 

38 Sbr. t.d. 21. gr. V. kafla frönsku stjórnarskrárinnar 3. september 1791 sem gerði ráð fyrir 
aðkomu löggjafans við þær aðstæður að Hæstiréttur (fr. Tribunal de cassation) hafði 
tvívegis fellt úr gildi dóm undirréttar og dómi undirréttar hafði enn á ný verið skotið til 
Hæstaréttar. Prússneska lögbókin frá 1794 (þ. Allgemeine Landrecht) gerði einnig ráð fyrir 
því að úr álitamálum um lögskýringu væri skorið af sérstakri laganefnd (þ. Gesetz-
commission) sem í sátu konungsskipaðir sérfræðingar.  
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VIII. Á vilji löggjafans alltaf að ráða úrslitum? 

Af því sem áður hefur verið rakið kann að vera haldið fram að við skýringu 
settra laga eigi eingöngu að leita að þeirri merkingu sem handhafar löggjafans 
lögðu í hinn ritaða texta, enda sé löggjafanum með því sýnd tilhlýðileg 
hollusta. Hér má einnig rifja upp kenningar um að allar réttarreglur styðjist 
með einum eða öðrum hætti við vilja handhafa löggjafarvalds (eða fullveldis-
hafans), sbr. t.d. kenningu John Austins um lögin.39 Samkvæmt þessum 
kenningum eru lög lögð að jöfnu við vilja og þannig verður vilji löggjafans í 
raun eina réttarheimildin. Sett lög eru því aðeins réttarheimildir að því marki 
sem þau endurspegla vilja löggjafans og aðrar heimildir réttarins (t.d. venjur 
og fordæmi) því aðeins grundvöllur réttarreglu að löggjafinn  hafi samþykkt 
þær, beint eða óbeint.  

Kenningar á borð við kenningu John Austins um lögin eru grundvöllur 
svokallaðra huglægra lögskýringakenninga sem ég ætla mér ekki að ræða ítarlega 
hér. Ég læt mér nægja að benda á þá gagnrýni sænska fræðimannsins Karls 
Olivecrona að sú staðhæfing að handhafar löggjafarvalds (og fullveldis) vilji 
raunverulega að þegnarnir (þar á meðal þeir sjálfir) fari eftir öllum gildandi 
lögum er frumspekileg hugargerð eða tilbúningur.40 Það vill enginn 
núverandi handhafi löggjafarvalds að við förum eftir reglum 1. kap. Reka-
bálkar Jónsbókar eða lögum nr. 21/1991 um gjaldþrotaskipti o.fl. Samt efast 
enginn um að þetta séu gildandi lög í landinu. Réttarreglur verða ekki 
smættaðar niður í vilja einhvers löggjafa (eða fullveldishafa). Sum lög (þ.e.a.s. 
sett lög) verða til fyrir vilja, en með því er ekki sagt að þau haldi áfram að 
vera gild vegna vilja einhvers. Heimildir réttarins er með öðrum orðum ekki 
að finna í vilja eins eða neins. Það verður því að hafna huglægum lög-
skýringarkenningum og þeim meginboðskap þeirra að öll túlkun laga sé leit 
að vilja löggjafans. Lög eru reglur en ekki vilji! 

En hvað á þá að ráða ferðinni við túlkun eða skýringu settra laga, ef ekki 
vilji löggjafans? Til þess að svara þessari spurningu verðum við enn að líta til 
þess hvaða hagsmunum lögin eiga að þjóna. Lögin eiga að skapa festu og 
öryggi í samskiptum manna, bæði innbyrðis og í skiptum við ríkisvaldið, eins 

                                                 
39 Sbr. John Austin: The Province of Jurisprudence Determined, London 1955 (upprunal. útg. 

1832). 
40 Sbr. Karl Olivecrona: Law as a Fact, London 1971, sjá einkum 2. kafla. H.L.A. Hart tók 

mjög undir þessa gagnrýni skandinvavísku raunhyggjunnar á hefðbundinn vildarrétt, sbr. 
einkum 2. kafla The Concept of Law. 
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og áður segir. Þessi hugmynd um gildi laga er oft kennd við réttarríkið. 
Réttarríkið gerir meðal annars þá kröfu að lögin séu aðgengileg, skýr og 
skiljanleg. Þar sem sett lög eru talin vera aðgengilegust, skýrust og skiljan-
legust allra réttarheimilda er sú krafa gerð víða í stjórnlögum og mann-
réttindasáttmálum að ýmsar íþyngjandi reglur, svo sem refsireglur, styðjist við 
sett lög. Tengt þessu er skyldan til að birta lög með framvirkum hætti þannig 
að þegnarnir eigi þess kost að sjá fyrir hvaða reglur gildi um háttsemi þeirra. 
Virkt lagasetningarvald getur þannig þjónað réttarríkinu með ýmsum hætti.41 

Þótt tilvist virks lagasetningarvalds sé vafalaust æskileg með hliðsjón af 
réttarríkinu getur of mikil áhersla á huglægan vilja löggjafans verið óásættan-
leg. Með öðrum orðum mælir réttarríkið eindregið með því að samfélags-
þegnarnir geti treyst því að löggjafinn meini það sem hann segir. Ef fyrir 
liggur að vilji löggjafans stendur til allt annarrar niðurstöðu en leiðir af við-
teknum aðferðum um túlkun settra laga mælir réttarríkið þannig með því að 
hafna vilja löggjafans í þágu skýringar til samræmis við önnur lögskýringar-
sjónarmið (t.d. orðalag ákvæðis). Það er því ekki sjálfsagt að vilji löggjafans 
eigi að ráða úrslitum við lögskýringu. Aðrir hagsmunir sem lögin eiga að 
þjóna kunna að ganga í aðra átt og leiða til þess að rétt sé að virða vilja 
löggjafans að vettugi. Rekja mætti fjölda dæma úr íslenskri réttarframkvæmd 
þar sem leiða má líkur að því að gengið hafi verið gegn vilja löggjafans á 
þessum grundvelli. Hér er einkum um að ræða tilvik þar sem löggjafanum 
hefur mistekist að setja vilja sinn fram með nægilega skýrum eða afdráttar-
lausum hætti við setningu íþyngjandi reglna.42 Þetta sjónarmið kemur t.d. 
ágætlega fram í eftirfarandi tilvitnun: 

 
H 1988:1532 (atvinnuleyfi leigubílstjóra). Lagaákvæði sem takmarka mann-
réttindi verða að vera ótvíræð. Sé svo ekki, ber að túlka þau einstaklingi í hag, 
því að mannréttindaákvæði eru sett til verndar einstaklingum en ekki stjórn-
völdum. 
 
Ég tel óhætt að taka undir með Hæstarétti um að vilji löggjafans verði að 

koma skýrt og ótvírætt fram í lagatexta þegar um er að ræða setningu reglna 
sem með einhverjum hætti eru íþyngjandi gagnvart samfélagsþegnunum. 
Yfirleitt mæla almenn rök laganna þannig með því að einungis vilji lög-
gjafans, eins og hann verður ráðinn af hinum settu lögum samkvæmt viðteknum lög-
                                                 
41 Ég fjalla um tengsl réttarríkisins og hinnar lagalegu aðferðar í Hin lagalega aðferð, bls. 86-87 

og einnig í „Grunnreglur stjórnsýsluréttar og siðferði“. 
42 Ármann Snævarr rekur fjölda dóma í Almenn lögfræði, bls. 381-402, þar sem ráðagerð í 

athugasemdum lagafrumvarpa kemur ekki nægilega skýrt fram í lagatexta. Einnig má vísa 
til Davíðs Þórs Björgvinssonar í bráðabirgðaútgáfu hans á ritinu Lögskýringar, bls. 39-51.  
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skýringaraðferðum, hafi þýðingu. Við vilja löggjafans sem lögskýringarsjónar-
mið verður því að gera þann almenna fyrirvara að þessi vilji sé settur fram 
með ákveðnum hætti, það er að hann komi þannig fram í lagatexta að þeir 
sem fara eiga eftir lögunum geti áttað sig á því hver þessi vilji er. Fólk getur 
kynnt sér lagatextann en ekki hugsanir og hugleiðingar handhafa laga-
setningarvalds! 

Sú réttarheimspekilega krafa að tekið sé tillit til vilja löggjafans við lög-
skýringu rennur þannig í raun saman við þær aðferðir við lögskýringar sem 
viðteknar eru í samfélaginu á hverjum tíma. Hér rís auðvitað hæst sú aðferð 
að skýra lög samkvæmt orðanna hljóðan. Með öðrum orðum verður að miða 
við merkingu lagatexta, eins og hún verður ráðin af almennum og sérfræði-
legum málvenjum, jafnvel þótt handhafar löggjafarvalds kunni að hafa haft 
einhverjar aðrar og óvenjulegar hugmyndir um hvað textinn merkti. Með 
þessu má auðvitað segja að vilji löggjafans sé hlutgerður, þ.e. vilja löggjafans er 
slegið föstum út frá ákveðnum fyrirfram gefnum forsendum í stað þess að 
reynt sé að komast að því hvað handhafar löggjafarvalds raunverulega vildu á 
þeim tíma sem lög voru samþykkt. 

IX. Vilji löggjafans og lagasmíð 

Samkvæmt þessu mæla þeir hagsmunir, sem lögin eiga að þjóna, fyrst og 
fremst með því að vilji löggjafans, eins og hann verður ráðinn af hinum settu 
lögum samkvæmt viðteknum lögskýringaraðferðum, hafi þýðingu.  

Sett lög eru rituð réttarheimild og samanstanda því af málfarslegum 
táknum. Við túlkun þessara heimilda skipta því reglur tungumálsins (mál og 
merkingarfræði) miklu. Með öðrum orðum er það óhjákvæmilegur byrjunar-
reitur lagalegrar túlkunar settra laga að slá því föstu hvað orðin og setning-
arnar í lagatextanum þýða samkvæmt almennum eða, eftir atvikum, sér-
fræðilegum málvenjum. Í samræmi við þetta er skýring samkvæmt orðanna 
hljóðan það lögskýringarsjónarmið sem hvað mest vægi hefur. Þegar lög eru 
samin þarf því augljóslega að vanda til málfars og orðanotkunar. Reglur 
tungumálsins eru hins vegar of sveigjanlegar til þess að slá efni lagatexta 
föstu. Við samningu lagatexta þarf því einnig að hafa í huga aðrar aðferðir 
sem viðteknar eru við túlkun settra laga. Það getur t.d. skipt höfuðmáli við 
framsetningu lagatexta hvort viðtekið er við túlkun settra laga að líta til 
skýringa í undirbúningsgögnum eða ekki. Þá verður að hafa í huga samræmi 
við aðrar gildandi reglur, ekki síst þær sem hafa gildi æðri laga. Oft þarf hins 
vegar einnig að huga að öðrum réttarheimildum svo sem öðrum settum 
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lögum, venjum, fordæmisrétti og ýmsum meginreglum, eins og eftirfarandi 
dæmi sýnir:  

 
H 1996:3120 (áhættutaka farþega ölvaðs ökumanns). Í málinu var deilt um 
hvort sú dómvenjuskapaða regla að maður, sem tæki sér far með ölvuðum 
ökumanni, fyrirgerði bótarétti sínum á grundvelli áhættutöku, hefði haldið 
gildi sínu eftir gildistöku umferðarlaga nr. 50/1987, sbr. 2. mgr. 88. gr. 
laganna. Hæstiréttur vísaði til langrar dómvenju sinnar um áhættutöku og 
orðalags 2. mgr. 88. gr. umferðarlaga sem kvað á um að bætur fyrir líkamstjón 
mætti lækka eða fella niður vegna ásetnings eða stórkostlegs gáleysis tjónþola. 
Þá vísaði Hæstiréttur til þess að greinargerð með umferðarlögunum hefði 
látið því ósvarað hvort breyta hefði átt áðurgreindri reglu um áhættutöku. 
Orðrétt segir síðan í dómi Hæstaréttar: „Hefði það verið ætlun löggjafans að 
breyta þeirri dómvenju, sem skapast hafði, hefði það þurft að koma skýrt 
fram í lögunum sjálfum eða í greinargerð.“ Samkvæmt þessu var ekki talið 
unnt að skýra 2. mgr. 88. gr. laganna svo rúmt að reglan um áhættutöku 
teldist fallin niður, enda þótt slík skýring hefði í sjálfu sér samræmst orðalagi 
ákvæðisins.43 
 
Niðurstaða Hæstaréttar er óneitanlega ströng gagnvart löggjafanum. Allt 

að einu sýnir rökstuðningur Hæstaréttar að vilji löggjafans verður að koma 
skýrt fram í lagatexta (og undirbúningsgögnum) þegar ætlunin er að víkja frá 
reglum sem gilda samkvæmt öðrum réttarheimildum.44 

Ef lagasmíð er vel úr garði gerð ætti fólk (eftir atvikum með aðstoð lög-
fræðinga) að leggja sama skilning í lögin með hliðsjón af því álitamáli sem 
upp rís, án tillits til þess hvers efnis lögin eru eða hvað þeim finnst um niður-
stöðuna að öðru leyti. Slæm lagasmíð einkennist hins vegar af því að þau 
deilumál sem lögunum var ætlað að leysa rísa upp að nýju þrátt fyrir laga-
setninguna. Við slíkar aðstæður verður að líta svo á að löggjafanum hafi 
mistekist að tjá sig með nægilega skýrum hætti. Með þessu hefur ágreiningur 
á sviði stjórnmála í raun verið fluttur yfir á svið dómstólanna vegna þess að 
löggjafanum hefur mistekist að taka skýra afstöðu til álitaefnisins.  

                                                 
43  Slíka niðurstöðu hefði einnig mátt rökstyðja með vísan til meginreglna skaðabótaréttar, 

sbr. H 2001:3451 (eigin sök farþega ölvaðs ökumanns), þar sem horfið var frá áður-
greindri dómvenju án þess að til kæmi breyting á settum rétti. Ég gagnrýni þennan dóm 
Hæstaréttar í Hin lagalega aðferð, bls. 121 o.áfr.  

44 Annað lærdómsríkt dæmi er H 1999:2845 (reglugerð um sektir og viðurlög við umferðar-
lagabrotum), en þar var deilt um hvort unnt væri að breyta gildandi dómvenju um 
skýringu umferðarlaga með reglugerð. Niðurstaða Hæstaréttar varð sú að breytingin 
stæðist. Einn dómari skilaði sératkvæði og taldi að til að stjórnvöldum væri heimilt að 
breyta gildandi dómvenju um beitingu refsikenndra viðurlaga yrði að áskilja skýra heimild í 
settum lögum. 
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Lögskýringar eru síður en svo einföld starfsemi. Samt sem áður eiga 
handhafar löggjafarvalds að vera færir um að setja hugsanir sínar fram með 
þeim hætti að niðurstaða lögskýringar, t.d. hjá dómstólum, samræmist þeirri 
merkingu sem þeir sjálfir lögðu (eða máttu leggja) í lagatextann. Það er því 
ekki grafið undan gildi virks löggjafarvalds þótt ekki sé tekið tillit til 
óvenjulegra hugmynda handhafa löggjafarvalds um merkingu lagatexta. Ef 
peningnum er snúið við er festa í lögskýringum og lagalegri aðferð hjá 
dómstólum forsenda þess að löggjafanum takist að fullnægja hlutverki sínu. 
Hvers konar lögskýringar sem víkja frá þeirri merkingu sem handhafar 
löggjafarvalds máttu sjá fyrir á grundvelli viðtekinnar lagalegrar aðferðar gera 
löggjafanum erfitt fyrir að setja reglur tiltekins efnis og fullnægja þannig 
skyldum sínum. Þannig leiða ýmiskonar framsæknar lögskýringar til þess að 
handhafar löggjafarvalds setja í raun reglur sem þeir vita ekki hvers efnis eru 
þegar kemur að beitingu þeirra fyrir dómstólum. Um það efni verður ekki 
fjallað nánar hér.45 

X. Undirbúningsgögn og löggjafarviljinn 

Í norrænni lagaframkvæmd er almennt viðurkennt að við skýringu settra laga 
beri að líta til ýmissa undirbúningsgagna lagafrumvarpa. Raunar má það heita 
sameiginlegt einkenni á norrænni lagasmíð að þar er oft látið sitja við 
tiltölulegan stuttan lagatexta sem síðan er ítarlega skýrður í greinargerðum, 
nefndarálitum eða öðrum undirbúningsgögnum. Þetta einkenni norræns 
réttar hefur leitt til vandamála við innleiðingu á ýmsum gerðum Evrópu-
sambandsins líkt og eftirfarandi dæmi sýnir: 

 
Dómur Evrópudómstólsins 7. maí 2002 í máli Framkvæmdarstjórnarinnar gegn Svíþjóð. 
Í máli þessu, sem laut að innleiðingu Svía á tilskipun nr. 93/13/EBE um 

                                                 
45 H 2001:3451 (eigin sök farþega ölvaðs ökumanns) er gott dæmi um slík vinnubrögð 

dómstóla. Í H 1996:3120, sem áður er reifaður, sem og í H 1999:151, var talið að 
dómvenja um áhættutöku farþega sem tekur sér far með ölvuðum ökumanni hefði haldið 
gildi sínu þrátt fyrir gildistöku umferðarlaga nr. 50/1987. Lögskýring í aðra átt hefði þó 
rúmast innan orðalags 2. mgr. 88. gr. umferðarlaga og einnig samræmst (nýjum skilningi 
manna á) meginreglum skaðabótaréttar. Hæstiréttur taldi hins vegar að lög og undir-
búningsgögn hefðu ekki verið nægilega skýr til þess að unnt væri að hvika frá fyrri 
dómvenju. Í H 2001:3451 var umræddri dómvenju hins vegar varpað fyrir róða án þess að 
til kæmi nokkur breyting á settum rétti. Ég gagnrýni þennan dóm Hæstaréttar í Hin lagalega 
aðferð, bls. 121 o.áfr. Um tengsl hinnar lagalegu aðferðar og lagasmíðar fjalla ég nokkuð 
nánar í greininni „Hvers vegna eruð þið alltaf að þessu þrasi? - Hugleiðingar um lög og 
lagalegan ágreining“, sjá einkum bls. 19. 
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ósanngjarna skilmála í neytendasamningum, hélt Framkvæmdarstjórnin því 
fram að viðauka við tilskipunina, þar sem fram komu ýmis dæmi um 
ósanngjarna skilmála í neytendasamningum, hefði þurft að umrita í texta 
hinna sænsku innleiðingarlaga. Væri innleiðing Svía þannig ófullnægjandi með 
tilliti til krafna bandalagsréttar um skýra og skilvirka innleiðingu tilskipana, 
m.a. þannig að neytendur gætu ekki ráðið rétt sinn nægilega vel af sænsku 
lögunum. Svíar, studdir af Finnum og Dönum, héldu því hins vegar fram að 
nægilegt væri að viðaukinn kæmi fram í undirbúningsgögnum laganna. 
Viðaukinn væri eingöngu til aðstoðar við lögskýringu og því væri engin 
ástæða til að hann kæmi fram í lagatextanum sjálfum. Evrópudómstóllinn 
vísaði til þess að almennt væri viðurkennt í hinum norrænu ríkjum að 
undirbúningsgögn væru mikilvæg lögskýringargögn. Þá væru slík gögn 
aðgengileg og viðkomandi upplýsingar um ósanngjarna skilmála í neytenda-
samningum (viðaukinn við tilskipunina) væru auk þess gerðar almenningi 
aðgengilegar með ýmsum hætti. Með vísan til þessara atriða féllst 
Evrópudómstóllinn á að tilskipunin hefði verið leidd í sænsk lög með 
fullnægjandi hætti. 
 
Á Íslandi, líkt og í öðrum norrænu ríkjum, eru lagafrumvörp að jafnaði 

samin af embættismönnum eða nefndum í ráðuneytum. Athugasemdir við 
lagafrumvörp eru þannig yfirleitt ekki verk handhafa löggjafarvalds eða 
endurspegla sérstaklega hugmyndir þeirra um merkingu lagatextans. Vel getur 
verið að handhafar löggjafarvalds hafi kynnt sér lagatextann sem samþykktur 
var, en ekki athugasemdirnar. Einnig getur hugsast að þeir hafi hvorki kynnt 
sér lagatextann eða athugasemdirnar, en hafi samþykkt frumvarpið án þess 
að kynna sér það eða undirbúningsgögn þess sérstaklega. Hvernig sem þessu 
hefur verið farið eru athugasemdir við lagafrumvörp engin sérstök heimild 
um það sem handhafar löggjafarvalds ætluðust raunverulega til með 
lögunum. Það að vísa til athugasemda við lög til stuðnings fyrir því hvað 
„löggjafinn“ raunverulega ætlaðist til eða hafði í hyggju er því strangt til tekið 
hugargerð.  

Með þessu er þó alls ekki gefið í skyn að greinargerðir eigi ekki að hafa 
vægi við lögskýringu. Hér er einungis bent á að skýring laga á grundvelli 
undirbúningsgagna við lagasetningu er heimildarskýring, en ekki skýring sem 
styðst við raunverulega viljaafstöðu handhafa löggjafarvalds.46 Þegar litið er 
til þeirra aðferða sem almennt eru viðurkenndar við lögskýringu á Norður-

                                                 
46 Í greinargerðum koma oft fram yfirlýsingar um tilgang laga. Tilgangur laga er þannig 

lögskýringarsjónarmið sem getur stuðst við heimild (þ.e. undirbúningsgögn eða jafnvel 
tilgangsyfirlýsingar í lagatextanum sjálfum). Í öðrum tilvikum er það túlkandinn sem metur 
sjálfur hvaða tilgangi lög þjóna. Í þessum tilvikum helgast tilgangur af mati túlkandans og 
er þannig matskennt lögskýringarsjónarmið, líkt og ályktanir um meginreglur laga og eðli máls. 
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löndum er ekki úr vegi að líta svo á að þegar frumvarp er samþykkt sem lög 
sé litið svo á að það hafi verið samþykkt með þeim athugasemdum eða 
skýringum sem því fylgdu í greinargerð. Þannig má segja að lögin vísi til 
undirbúningsgagna um nánara efni sitt og þessi gögn séu til fyllingar við 
túlkun lagatextans ef hann er óskýr með einhverjum hætti.47 Samkvæmt 
þessu má iðulega líta svo á í hinum norrænu ríkjum að vilji handhafa 
löggjafarvalds hafi staðið til þess að samþykkja ekki aðeins lagatextann, 
heldur lagatextann eins og hann var skýrður í viðkomandi undirbúnings-
gögnum. (Þetta á þó að sjálfsögðu aðeins við þegar lagafrumvarp hefur ekki 
tekið breytingum í meðförum löggjafarsamkomunnar þannig að grundvöllur 
undirbúningsgagnanna teljist ekki brostinn.) Að þessu leyti má segja að 
löggjafarviljinn búi að baki undirbúningsgögnum, þ.e. líta má svo á að 
handhafar löggjafarvalds ætlist til þess að lög verði skýrð í samræmi við 
athugasemdir í meðfylgjandi greinargerð, eftir því sem við á, og eftir því sem 
almennt viðurkenndar aðferðir við lögskýringar standi til á hverjum tíma. Af 
þessu verður hins vegar augljóslega ekki dregin sú ályktun að handhafar 
löggjafarvalds ætlist til þess að athugasemdir í greinargerð gangi framar 
lagatextanum. Slík ályktun fær einfaldlega ekki stoð í raunveruleikanum. 

Á Íslandi er skylt að leggja frumvörp til laga fram með greinargerð þar 
sem fram kemur umfjöllun um tilgang þeirra og skýringar á höfuðákvæðum, 
sbr. 36. þingskaparlaga nr. 55/1991. Samkvæmt þeim aðferðum, sem 
almennt eru viðurkenndar við túlkun settra laga á Íslandi, ber að líta til 
athugasemda í greinargerðum við skýringu lagatexta. Þetta gildir fullum 
fetum þegar athugasemdir styrkja skýringu lagatextans samkvæmt orðanna 
hljóðan og samræmast skýringu samkvæmt öðrum lögskýringarsjónarmiðum 
eða ganga a.m.k. ekki gegn slíkri skýringu. Hér verður látið sitja við eitt 
dæmi.48  

 
H 1996:2269 (veðréttur í hrognatunnum). Í málinu deildu bankarnir L og B 
um skýringu á 5. mgr. 4. gr. laga nr. 18/1887 um veð með síðari breytingum. 
Taldi L að samkvæmt ákvæðinu héldist veðréttur veðhafa þegar hinir 
veðsettu munir (hrognatunnur) væru seldir af veðþola en jafnframt öðlaðist 
veðhafi veðrétt í kröfu veðþola til endurgjaldsins. B taldi hins vegar að 
veðréttur félli niður við slíka sölu og færðist þá yfir á umsamið endurgjald. 

                                                 
47 Þetta leiðir marga norræna fræðimenn til að líta á greinargerðir sem réttarheimildir. Ég 

ræði þetta atriði nokkuð í Hin lagalega aðferð, bls. 72 o.áfr., og kemst að þeirri niðurstöðu 
að rétt sé að líta á greinargerðir sem lögskýringargögn en ekki réttarheimildir. Er þá fyrst 
og fremst haft í huga að greinargerðir geta ekki verið sjálfstæð uppspretta réttarreglna. 

48 Ármann Snævarr rekur fjölda dóma um þetta atriði í Almenn lögfræði, bls. 381-402. Einnig 
er að finna umfjöllun um efnið hjá Davíð Þór Björgvinssyni, Lögskýringar, bls. 39-51. 
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Um þetta álitaefni sagði Hæstiréttur eftirfarandi: „Með vísan til orðalags 5. 
mgr. 4. gr. veðlaga, skýringa ákvæðisins í athugasemdum með frumvarpi til 
laganna og orða framsögumanns á Alþingi er eðlileg skýring ákvæðisins sú, að 
við afhendingu færist veðréttur veðhafa frá vörunum yfir á kröfu um endur-
gjald fyrir þær. Myndi og annar skilningur valda miklum erfiðleikum í 
framkvæmd og óvissu í viðskiptum.“ 
 
Ef athugasemdir í greinargerð ganga gegn orðalagi lagaákvæðis þurfa 

athugasemdir að fá stuðning í öðrum lögskýringarsjónarmiðum, ef víkja á frá 
orðalagi ákvæðis, eins og ráða má af eftirfarandi dæmi:  

 
H 1989:239 (dráttarvél). Í málinu var deilt um skýringu 29. gr. laga nr. 
56/1978 um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti, en þar 
var lagt bann við því að í yfirlýsingu um ábyrgð væri viðtakanda veittur minni 
réttur en hann naut samkvæmt lögum. H hafði keypt dráttarvél hjá Í og kom 
fram í ábyrgðarskírteini vélarinnar að flutnings- og ferðaskostnaður vegna 
viðgerða við vélina á ábyrgðartíma væri undanþeginn ábyrgð. H taldi umrætt 
ákvæði brjóta gegn 29. gr. laga nr. 56/1978 og endurkrafði Í um flutnings-
kostnað sem hann hafði greitt. Í héraðsdómi var vitnað til athugasemda við 
það frumvarp sem varð að lögum nr. 56/1978 og framsögu flutningsmanns 
frumvarpsins og sagt að þessi gögn bentu eindregið til þess að ætlan 
löggjafans hefði verið sú að gildissvið greinarinnar yrði mun takmarkaðra en 
greinin sjálf gæfi til kynna samkvæmt orðanna hljóðan. Þá taldi héraðsdómur 
að meginreglan um samningsfrelsi styrkti slíka lögskýringu. Í dómi Hæsta-
réttar sagði: „Í héraðsdómi kemur fram vafi um það hvernig skýra beri 29. gr. 
laga nr. 56/1978. Almennar reglur um skýringu undantekningarákvæða og 
ýmis lögskýringargögn eru í dóminum talin benda til þess að rétt sé að beita 
þröngri skýringu. [/] Þess er að gæta að orðalag þessa ákvæðis gefur ekki 
tilefni til verulegs vafa í máli því, sem hér er til úrlausnar. Orðalagið felur í sér 
að meta verður hvort ábyrgðaryfirlýsing stefnda sé með þeim hætti að réttur 
áfrýjanda yrði betri, ef beitt væri almennum reglum, en hann er samkvæmt 
yfirlýsingunni. Er ekki ástæða til að víkja frá orðum lagaákvæðisins á grund-
velli áðurgreindra lögskýringarsjónarmiða og gagna.“ Hæstiréttur taldi þó 
ástæðu til að styrkja niðurstöðu sín með því að vísa til þess að 29. gr. laga nr. 
56/1978 væri í samræmi við almenn viðhorf um lagavernd kaupanda og 
neytendavernd, svo og það viðhorf sem markaði samningsrétt hér á landi eftir 
breytingu þá á lögum nr. 7/1936 um samningsgerð, umboð og ógilda lög-
gerninga með 6. gr. laga nr. 11/1986. Var því talið að umrætt ákvæði í 
ábyrgðaryfirlýsingu Í væri ógilt gagnvart H. Af þessum dómi verður ráðið að 
málið er sjaldnast svo einfalt að annars vegar sé um að ræða skýrt orðalag 
lagaákvæðis og hins vegar ummæli í athugasemdum sem gangi gegn skýru 
orðalagi ákvæðisins.  
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Þótt héraðsdómur leggi áherslu á undirbúningsgögn laganna og Hæsti-
réttur líti í ríkari mæli til orðalags ákvæðisins vekur athygli að á báðum 
dómstigum er einnig vísað til meginreglna sem rökstuðnings fyrir lög-
skýringu. Þannig má líta svo á að það sem að endingu ráði úrslitum sé afstaða 
dómaranna til þeirra meginreglna sem þeir telja við eiga (þ.e. annars vegar 
reglunnar um samningsfrelsi og hins vegar reglunnar um ógildi ósanngjarnra 
samninga). Hvorki í héraðsdómi né í Hæstarétti skipta undirbúningsgögn því 
sköpum. Málið er því sjaldnast svo einfalt að taka þurfi ákvörðun um hvort 
eigi að vega þyngra á metunum undirbúningsgögn eða orðalag lagaákvæðis. 
Hér koma að jafnaði til skoðunar önnur lögskýringarsjónarmið, svo sem 
hvernig mismunandi skýringar falla að öðrum réttarreglum, ekki síst reglum 
stjórnskipunarréttar og þjóðaréttar svo og ýmsum meginreglum sem við eiga. 
Ef meginreglur laga mæla gegn þeirri lögskýringu sem fram kemur í undir-
búningsgögnum og orðalag ákvæðis tekur ekki af tvímæli kemur ekki til 
greina að fylgja undirbúningsgögnum, sbr. eftirfarandi dæmi: 

 
H 1947:438 (afturvirkni laga). Talið var að tiltekin ummæli í greinargerð með 
breytingum á húsaleigulögum mætti skilja svo að lögunum væri ætlað að 
verka aftur fyrir sig. Í héraðsdómi, sem staðfestur var í Hæstarétti að þessu 
leyti, kemur fram að ekkert ákvæði um afturvirkni sé í lögunum sjálfum og 
þyki því viðurhlutamikið að ætlast til að lögin kæmu til með að verka aftur 
fyrir gildistökudag sinn. Var lögskýringu í þessa átt því hafnað.49 
 
Samkvæmt framangreindu má fullyrða að athugasemdir í greinargerð dugi 

skammt, ef með þeim er gengið með íþyngjandi hætti gegn lögskýringu 
ákvæðis, eins og hún myndi verða að öðrum kosti samkvæmt viðteknum 
aðferðum við lögskýringu. Athugasemdir og önnur undirbúningsgögn eru 
þannig fyrst og fremst lagatexta til fyllingar við þær aðstæður að önnur lög-
skýringarsjónarmið ganga ekki í aðra átt. Svipuð sjónarmið eiga við um 
önnur undirbúningsgögn, svo sem álit nefnda Alþingis og umræður 
framsögumanna lagafrumvarpa. 

                                                 
49  Ármann Snævarr dregur þá ályktun af þessum dómi að ef víkja eigi frá ríkri meginreglu 

laga, dugi ekki að geta þess eingöngu í greinargerð, heldur verði að orða regluna í lögunum 
sjálfum. Sjá Almenn lögfræði, bls. 386. 
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XI. Hversu æskileg er norræn greinargerðarlögfræði? 

Stundum er hollusta við greinargerðir og önnur undirbúningsgögn talin til 
marks um hollustu við löggjafann.50 Eins og áður greinir hefur notkun 
greinargerða hins vegar lítið að gera með raunverulegan vilja handhafa 
löggjafarvalds. Oftast bendir ekkert til þess að meirihluti Alþingis hafi frekar 
„viljað“ að skýringar í athugasemdum réðu frekar niðurstöðu en lagatextinn 
sjálfur eða þá önnur lögskýringarsjónarmið. Yfirleitt er eðlilegast að líta svo á 
að lögin hafi verið samþykkt með skýringum í athugasemdum, að svo miklu 
leyti sem þeim var ekki breytt í meðförum þingsins, og handhafar löggjafar-
valds hafi ætlast til þess að lögin yrðu skýrð samkvæmt almennt viður-
kenndum aðferðum við lögskýringar, þar á meðal til samræmis við undir-
búningsgögn eftir því sem efni stæðu til. Með því að hafna því að láta 
undirbúningsgögn ganga framar orðalagi lagatexta er þannig með engum 
hætti grafið undan hlutverki eða boðvaldi löggjafans.51 Hér má ekki gleyma 
því að lagatextinn hefur verið samþykktur með formlegum hætti, en 
undirbúningsgögnin ekki. Handhafar löggjafarvalds hafa lagt blessun sína yfir 
lagatextann, en aðeins óbeint samþykkt meðfylgjandi athugasemdir. Hand-
hafar löggjafarvalds eiga þess alltaf kost að koma vilja sínum skýrlega á 
framfæri í lagatexta ef þeir svo kjósa. Löggjafarstarf á því ekki að verða 
erfiðara þótt undirbúningsgögn séu látin víkja fyrir skýringu laga samkvæmt 
orðalagi þeirra svo og öðrum lögskýringarsjónarmiðum. 

Ef lög væru látin víkja fyrir undirbúningsgögnum væri auðvitað gengið 
gegn grunnreglum um valdheimildir löggjafans og lagasetningu, enda hafa 
undirbúningsgögn ekki fengið þá meðferð sem kveðið er á um í stjórnlögum. 
Við þetta bætist að jafnvel þótt undirbúningsgögn séu gefin út er sú birting 
með öðrum og óaðgengilegri hætti en birting laga, sbr. lög nr. 15/2005 um 
Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað að því er Ísland varðar. Þannig verða 
réttar ályktanir oft ekki dregnar af undirbúningsgögnum nema eftir talsverðar 
rannsóknir. Til dæmis getur þurft að kanna hvort frumvarp hafi tekið tekið 
breytingum í meðförum Alþingis og skoða nefndarálit í því sambandi. Þá 

                                                 
50  Sbr. t.d. ummæli í H 1994:79 þar sem segir að í greinargerð sé að finna helstu heimild um 

vilja löggjafans við setningu laganna. 
51 Með sama hætti get ég ekki séð að lýðræðisrök mæli með auknu vægi greinargerða, a.m.k. 

ef miðað er við stjórnskipulegt lýðræði (þ.e. lýðræði sem lýtur fyrirfram ákveðnum leikreglum 
í stjórnarskrá og takmarkast af ákveðnum efnislegum réttindum samfélagsþegnanna) en 
ekki ótakmarkað meirihlutavald.  
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þarf oft að skoða eldri lagafrumvörp sem vísað hefur verið til og athuga-
semdir við þau. Framsetning í undirbúningsgögnum getur einnig verið flókin 
og óaðgengileg. Samkvæmt öllu framangreindu er vart hægt að gera þá kröfu 
til annarra en lögfræðinga að þeir kynni sér undirbúningsgögn lagasetningar. 
Þegar um er að ræða lög sem eru íþyngjandi gagnvart samfélagsþegnunum 
með einhverjum hætti mæla réttaröryggissjónarmið þannig með því að 
reglurnar komi fram í lagatextanum, en ekki í undirbúningsgögnum. Þetta 
viðhorf er auðvitað aðeins umorðun á því sem er almennt viðurkennd 
lögskýringarregla á Norðurlöndum eins og áður. 

En styðst þá umrædd „greinargerðarlögfræði“ við nægilega haldgóð rök? 
Ættum við e.t.v. að feta í fótspor ýmissa nágrannaþjóða okkar, t.d. Breta, og 
ganga í ríkara mæli út frá lagatextanum einum saman? Þau réttaröryggis-
sjónarmið sem að framan greinir mæla ekki aðeins með því að réttarreglur 
komi fram í formlega samþykktum og aðgengilegum lagatexta. Þau mæla 
einnig með því að lög séu skýr og skiljanleg. Óhóflega löng og flókin lög geta 
vart talist æskileg frá þessum sjónarhóli. Notkun undirbúningsgagna við 
lögskýringu leiðir til þess að lög verði styttri og þar af leiðandi aðgengilegri 
og skiljanlegri. Persónulega er ég þeirrar skoðunar að skynsamlegt sé að nota 
greinargerðir til fyllingar lagatexta svo framarlega sem þess sé gætt að í 
greinargerðum komi fram skýringar, en ekki sjálfstæðar viðbætur. Raunar 
þarf ekki annað en að líta á ýmis afleidd lög af vettvangi Evrópusambandsins 
til að sannfærast um að hófleg notkun undirbúningsgagna er til þess fallin að 
gera lagatexta skýran og aðgengilegan. Þannig er það mín skoðun að ýmis 
dæmi til skýringar, tilvísanir og útlistanir á óumdeildum meginreglum svo og 
skilgreiningar á almennum hugtökum eigi best heima í greinargerð. Hér má 
heldur ekki gleyma því að gera má réttarreglur aðgengilegar með ýmsum 
öðrum hætti en formlegri birtingu, t.d. með handbókum, kynningarritum og 
rafrænum upplýsingaveitum. Eins og um fleira gildir því um notkun greinar-
gerða við lagasmíð að best er meðalhófið. 

XII. Vilji löggjafans við óvenjulegar aðstæður 

Samkvæmt framangreindu verður vilji löggjafans að koma fram í formlega 
samþykktum lagatexta. Ef löggjafinn gætir ekki að stjórnskipulega réttri 
málsmeðferð er vilji hans auðvitað að vettugi virðandi. Sama á við ef lög eru 
efnislega andstæð æðri lögum, t.d. mannréttindaákvæðum í stjórnarskrá. Ef 
tiltekið lagaákvæði í annars gildum lögum reynist stjórnskipulega ógilt rís 
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spurningin hvort forsenda laganna í heild sé brostinn eða hvort þeim verði 
beitt að breyttu breytanda. Þessi álitamál verða best skýrð með dæmum. 

 
H 1986:136 (búnaðarmálasjóðsgjald). Mál þetta höfðaði Framleiðsluráð land-
búnaðarins gegn A, m.a. til innheimtu svokallaðs búnaðarmálasjóðsgjalds. Í 
dómi Hæstaréttar segir að af greinargerð verði ráðið að tilgangur höfunda 
lagafrumvarps, sem fól í sér breytingu á lögum um stofnun búnaðarmála-
sjóðs, hafi verið sú að breyta gildandi ákvæði laganna um ráðstöfun fjár í 
búnaðarmálasjóð. Við lokafrágang frumvarpsins hafi ákvæðið um skatt-
prósentuna hins vegar fallið niður. Taldi Hæstiréttur að lögin í þessari mynd 
gætu ekki orðið grundvöllur heimtu gjalds þess í búnaðarmálasjóð sem krafist 
væri. 
 
Í þessu dæmi leiða mistök við lagasetningarferlið til þess að grundvöllur 

laganna brestur og vilji löggjafans um skattheimtu og ráðstöfun skattfjárins 
nær ekki fram að ganga. Í öðrum tilvikum er látið við það sitja að líta fram 
hjá viðkomandi lagaákvæði, en beita lögunum að öðru leyti. 

 
H 1997:86, 106, 116 (rúmlestir). Í 6. mgr. ákvæðis II til bráðabirgða í lögum 
nr. 38/1990 kom fram að bátar undir 6 brl. sem skráðir hefðu verið á 
skipaskrá eftir árslok 1989 en fyrir gildistöku laganna hinn 1. janúar 1991 ættu 
rétt á svokölluðu „krókaleyfi“ á árunum 1991, 1992 og 1993 í stað þess að 
ganga inn í hið almenna kvótakerfi. Upphaflega hafði í ákvæðinu verið talað 
um 6 brúttótonn og var frumvarpið samþykkt með því orðalagi við 1. og 2. 
umræðu um málið í efri deild Alþingis. Eftir 2. umræðu í efri deild var 
orðalaginu breytt í skjalavinnslu og þegar frumvarpið kom til 3. umræðu í 
deildinni var talað um 6 brl. án þess að tillaga hefði komið fram um slíkt eða 
breytingin verið samþykkt. Fór frumvarpið þaðan til neðri deildar þar sem 
það var samþykkt að þessu leyti. V hafði flutt inn bát áður en lög nr. 38/1990 
tóku gildi sem var 13,20 brúttótonn, en 5,99 rúmlestir. Hann hafði óskað eftir 
krókaleyfi fyrir bátinn en verið hafnað af sjávarútvegsráðuneytinu. Hann 
krafðist nú skaðabóta með vísan til þess að synjun ráðuneytisins hefði verið 
ólögmæt. Hæstiréttur vísaði til þess að orðalagið „6 brl.“ hefði ekki orðið til á 
stjórnskipulegan hátt. Að mati réttarins gat ráðuneytið því ekki hafnað 
umsókn V með vísan til þess að bátur hans væri yfir 6 brúttótonn að stærð. 
Hins vegar taldi Hæstiréttur að þegar orðið „6 brl.“ væri fallið út úr ákvæðinu 
fengist engin merking í ákvæðið og giltu því aðrar almennar reglur laga nr. 
38/1990 um umsókn V um veiðileyfi. Samkvæmt þessum reglum átti V ekki 
rétt á því að fá úthlutað aflahlutdeild og stunda veiðar samkvæmt hinu 
almenna kvótakerfi. Var því talið að synjun ráðuneytisins hefði verið lögleg 
og kröfu V um bætur hafnað. Hæstiréttur vísaði þó einnig til þess að ef 
umrædd mistök hefðu ekki orðið við meðferð laganna, hefði V ekki heldur 
átt rétt til leyfisins. 
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Hér má líklega segja að löggjafarviljinn sé skýr, en hann finni sér ekki 
stjórnskipulegan réttan farveg. Hæstiréttur telur ekki fært að lagfæra umrætt 
ákvæði til samræmis við löggjafarviljann, en þetta leiðir til þess að sú 
undanþága sem ákvæðið fól í sér verður alfarið ógild. Hæstiréttur vísar hins 
vegar til þess að ef umrædd mistök hefðu ekki orðið, hefði V ekki átt 
umræddan rétt og gefur þannig í skyn að orsakasamband skorti milli 
umræddra mistaka við lagasetningu og tjóns V.52 Vandamálið hér er að lögin 
verða annars efnis en handhafar löggjafarvalds ætluðu. Í eftirfarandi dæmi er 
þessi vandi enn sýnilegri: 

 
H 16. október 2003 í máli nr. 549/2002 (öryrkjadómur II). Hinn 19. desember 
2000 var í Hæstarétti kveðinn upp dómur (öryrkjadómur I) þar sem talið var 
að heimild til skerðingar tekjutryggingar örorkulífeyris, með vísan til tekna 
maka samkvæmt 5. mgr. 17. gr. almannatryggingalaga, eins og henni var 
breytt árið 1998, væri meiri en svo að hún tryggði öryrkjum þau lágmarks-
réttindi sem fælust í 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar þannig að þeir fengju 
notið þeirra mannréttinda sem 65. gr. hennar tryggði þeim. Í kjölfar dómsins 
setti Alþingi lög í upphafi ársins 2001 um breytingu á almannatrygginga-
lögum. Fól sú breyting í sér að tekjutrygging vegna áranna 1999 og 2000 var 
skert með nýjum hætti, enda þótt sú skerðing væri minni en verið hafði 
samkvæmt áðurgildandi lögum. Hæstiréttur taldi að eftir uppsögu dómsins 
19. desember 2000 hefðu örorkulífeyrisþegar átt kröfu til þess að fá greidda 
óskerta tekjutryggingu, þar sem skerðingarreglu 5. mgr. 17. gr. almanna-
tryggingalaga varð ekki beitt. Þessi kröfuréttindi þeirra nytu verndar eignar-
réttarákvæðis 72. gr. stjórnarskrárinnar og yrðu ekki skert með afturvirkri og 
íþyngjandi löggjöf. Nýrri skerðingarreglu samkvæmt lögum nr. 3/2001 varð 
því ekki beitt um greiðslu tekjutryggingar örorkulífeyrisþega á árunum 1999 
og 2000. Var þannig fallist á kröfu um greiðslu á óskertum örorkulífeyri 
vegna þessara ára. 
 
Álitamálið hér er hvort yfirhöfuð var mögulegt að beita ákvæðum 

almannatryggingalaga um tekjutryggingu örorkulífeyris eftir fyrri öryrkjadóm 
Hæstaréttar án þess að til kæmu afskipti löggjafans, þ.e. breyting á almanna-
tryggingalögum sem tæki tillit til dóms Hæstaréttar.53 Ef þeirri spurningu var 

                                                 
52 Svipuð leið er farin í H 1950:175 (kvísl), þar sem einnig var um að ræða ákvæði (skil-

greiningu á „kvísl“) sem ekki hafði fengið stjórnskipulega rétta meðferð. 
53 Almennt hefur verið talið að þau réttindi sem kveðið er á um í 76. gr. stjórnarskrárinnar, 

sbr. 14. gr. stjórnarskipunarlaga nr. 97/1995, væru þess eðlis að um þau þyrfti að kveða í 
almennum lögum. Af dómum Hæstaréttar í öryrkjamálunum verður hins vegar ályktað að 
einstaklingar geti byggt beinan rétt á ákvæði 76. gr. stjórnarskrárinnar gagnvart stjórn-
völdum, a.m.k. að einhverju marki. Þrátt fyrir þá niðurstöðu gat Hæstiréttur eftirlátið 
löggjafanum að meta, innan stjórnskipulegra marka, hvað teldust hæfilegar örorkubætur 
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svarað játandi hlaut lagasetningin að hluta til að verða afturvirk, þ.e. að því er 
varðaði það tímabil sem liðið var (árin 1999 og 2000). Hæstiréttur telur hins 
vegar að unnt hafi verið að beita ákvæðum almannatryggingalaga jafnvel þótt 
umrædd skerðingarregla laganna væri stjórnskipulega ógild. Þannig virðist 
Hæstiréttur líta svo á, væntanlega á grundvelli réttarröryggissjónarmiða, að 
eftir fyrri öryrkjadóminn hafi öryrkjar einfaldlega mátt strika yfir skerðingar-
reglu 5. mgr. 17. gr. laganna og lesa lögin síðan með þeirri breytingu. Með 
þessu var auðvitað skapað allt annað fyrirkomulag á greiðslu örorkulífeyris en 
handhafar löggjafarvalds höfðu ætlast til, enda má fullyrða að vilji þeirra hafi 
ekki staðið til þess að öryrkjar fengju óskerta tekjutryggingu með tilliti til 
tekna maka. Hér verður því að teljast mjög langt gengið í þá átt að virða 
löggjafarviljann að vettugi í þágu réttaröryggissjónarmiða.  

Skyld álitamál um löggjafarviljann koma upp þegar lög, sem ekki hafa að 
geyma eignarnáms- eða bótaákvæði, eru talin hafa skert eignarréttindi 
umfram það sem eignarréttarákvæði 72. gr. stjórnarskrárinnar heimilar að 
gert sé bótalaust. Við þessar aðstæður kemur tvenns konar lagaleg niðurstaða 
iðulega til greina. Annars vegar að líta svo á að viðkomandi lög feli í sér 
eignarnám og eiganda beri bætur samkvæmt eignarréttarákvæði stjórnarskrár. 
Hins vegar að líta svo á að lögin séu andstæð eignarréttarákvæði stjórnarskrár 
(þar sem þau mæla ekki fyrir um bætur) og þau séu þar af leiðandi að vettugi 
virðandi. Ef með einhverjum hætti liggur fyrir sú afstaða löggjafans, að lög 
eigi að halda gildi sínu, jafnvel þótt skylt sé að greiða bætur til þolenda 
eignarréttarskerðinga, ættu ákvæði laganna að teljast gild, en bótaskylda 
skapast þá á grundvelli 72. gr. stjórnarskrárinnar. Ef hins vegar liggur fyrir að 
lög hafa verið sett á þeirri röngu forsendu að þau feli í sér heimilar skerðingar 
á eignarrétti kemur mjög til greina að telja lögin stjórnskipulega ógild og að 
vettugi virðandi.54 

XIII. Niðurstaða 

Til þess að lög verði sett verður einhver vilji þeirra sem fara með löggjafar-
vald óhjákvæmilega að koma til. Í þessari ritgerð hefur verið sett fram sú 
(normatífa) fullyrðing að jafnan eigi að líta til þessa vilja við túlkun eða 
skýringu á settum lögum. Nánar tiltekið hefur því verið haldið fram að 
                                                                                                               

fyrir þann tíma sem var liðinn (árin 1999 og 2000) og mætti hafa um það efni lengra mál 
en unnt er hér. 

54 Um þetta efni hef ég fjallað nokkuð ítarlega í „Íslensk fiskveiðistjórn og réttur eigenda 
sjávarjarða“. Lögberg. Rit Lagastofnunar, Reykjavík 2003, sjá einkum bls. 706 o.áfr. 
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æskilegt sé að taka tillit til vilja þeirra sem hafa það sérstaka hlutverk að setja 
samfélaginu reglur. Við þessa fullyrðingu hefur verið gerður sá fyrirvari að 
oft sé þessi „vilji löggjans“ svo takmarkaður eða heimildir um hann svo 
fátæklegar að í raun verði aðeins litið svo á að handhafar löggjafarvalds hafi 
viljað að ákveðinn texti (sem þeir hafa e.t.v. ekki lesið) verði að lögum. Þegar 
handhafar löggjafarvalds vilja að ákveðinn texti „verði að lögum“ verður að 
líta svo á að ætlast sé til að textinn verði skilinn og túlkaður í samræmi við 
almennt viðurkenndar aðferðir við lögskýringar, t.d. að lagatexti sé skýrður til 
samræmis við athugasemdir í undirbúningsgögnum, ef lagatextinn sjálfur eða 
önnur lögskýringarsjónarmið ganga ekki í aðra átt. 

Samkvæmt þessu leiðir lögskýringarsjónarmiðið „vilji löggjafans“ fyrst og 
fremst til þess að almennt ber að skýra sett lög í samræmi við orðanna 
hljóðan svo og önnur almennt viðurkennd lögskýringarsjónarmið. „Vilji 
löggjafans“ sem lögskýringarsjónarmið bætir með öðrum orðum sjaldnast 
neinu sérstöku við almennt viðurkenndar aðferðir við lögskýringar. Þegar 
lagt er til grundvallar orðalag ákvæðis samkvæmt almennri orðskýringu má 
þannig segja að „vilji löggjafans“ sé lagður til grundvallar, enda verður 
yfirleitt við það að miða að handhafar löggjafarvalds hafi viljað að orð laga-
textans væru skýrð samkvæmt orðanna hljóðan. Ef athugasemdir í greinar-
gerð eru lagðar til grundvallar má einnig segja að vilji löggjafans sé lagður til 
grundvallar, enda má miða við að handhafar löggjafarvalds hafi viljað að laga-
textinn væri skýrður með hliðsjón af athugasemdum í undirbúningsgögnum í 
samræmi við almennt viðurkenndar aðferðir við lögskýringu. Ef svo enn 
önnur lögskýringarsjónarmið, svo sem meginreglur laga, eru lagðar til grund-
vallar lögskýringu má samt sem áður halda því fram að „vilji löggjafans“ sé 
lagður til grundvallar, enda verður við það að miða að handhafar löggjafar-
valds vilji að lagatexti þeirra sé skýrður í samræmi við almennt viðurkenndar 
aðferðir við lögskýringu. Það fær hins vegar ekki samræmst umræddum „vilja 
löggjafans“ að skýra lög með framsæknum hætti þannig að komist sé að 
niðurstöðu sem handhafar löggjafarvalds gátu ekki séð fyrir. 

Það er í sjálfu sér saklaust að tala um löggjafann (eða jafnvel stjórnar-
skrárgjafann) eins og raunverulega vitsmunaveru með sjálfstæðar skoðanir og 
vilja. Þannig verður ekki séð að mikil skaði sé unninn með því að vísa til þess 
að „löggjafinn hafi viljað“ eitt og annað, t.d. þegar vísað er til skýringa í 
undirbúningsgögnum. Strangt til tekið eru fullyrðingar sem þessar þó 
byggðar á vafasamri frumspeki. Staðreyndin er sú að „löggjafinn“ er stofnun 
og ekki vitsmunavera af holdi og blóði. Löggjafinn getur því ekki velt einu 
eða neinu fyrir sér eða haft skoðun á hinu eða þessu heldur aðeins þeir 
einstaklingar sem fara með löggjafarvald á hverjum tíma. Það er því næsta 
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hjákátlegt þegar sumir tala um það sem „löggjafinn hafi viljað“, eða jafnvel 
það sem hann „hefði viljað“, líkt og þeir séu í dulrænu sambandi við yfir-
náttúrulega veru, löggjafann. Löggjafinn er stofnun, þar sem fjölmargir ein-
staklingar eiga sæti. Þessir einstaklingar geta vissulega haft sameiginlega vilja-
afstöðu til tiltekinna álitaefna, en oftast nær þessi sameiginlega afstaða ekki 
lengra en svo að hún bætir engu sérstöku við önnur lögskýringarsjónarmið.  

Lögskýringarsjónarmiðið „vilji löggjafans“ hvílir á gildi virks laga-
setningarvalds. En gildi virks lagasetningarvalds er ekki fortakslaust þegar 
hugað er að því hvaða hagsmunum lögin eiga að þjóna. Þessir hagsmunir, þar 
á meðal þeir sem kenndir eru við réttarríkið, geta réttlætt að alfarið sé litið 
fram hjá vilja löggjafans við ákveðnar aðstæður, jafnvel þótt hann liggi 
skýrlega fyrir. Vilji löggjafans verður þannig að finna sér stjórnskipulega 
réttan farveg og vera þannig fram settur í lagatexta að þeir sem fylgja eiga 
lögunum geti áttað sig á honum. Óvenjulegar og íþyngjandi hugmyndir hand-
hafa löggjafarvalds um merkingu lagatexta verða því að lúta í lægra haldi fyrir 
lögunum, eins og þau verða skilin samkvæmt málvenjum og skýrð samkvæmt 
almennum lögskýringarsjónarmiðum. Af svipuðum ástæðum getur vilji lög-
gjafans þurft að víkja við ýmsar óvenjulegar aðstæður, t.d. þegar tiltekin 
ákvæði settra laga eru talin andstæð stjórnarskrá. 

Í sumum samfélögum, þar á meðal á Íslandi, má líta svo á að lög séu sett 
með þeim skýringum sem fram koma í svokölluðum undirbúningsgögnum. 
Vilji löggjafans stendur þá ekki aðeins til að samþykkja tiltekinn lagatexta 
heldur til þess að samþykkja textann eins og hann er nánar skýrður í undir-
búningsgögnum. Það fer svo eftir lögskýringarreglum viðkomandi samfélags 
hvort og þá hversu langt má ganga í þá átt að láta sitja við almenn ákvæði í 
lögum og nánari skýringar í undirbúningsgögnum. Hvað sem þessu líður 
mæla engin sérstök rök með því að litið sé á undirbúningsgögn sem betri 
(eða æðri) heimild um vilja löggjafans en lagatextann sjálfan. Þannig verður 
ekki séð hvers vegna þeir sem standa að lagasetningu vilji að skýringar í 
undirbúningsgögnum (sem þeir hafa e.t.v. ekki lesið) gangi framar því sem 
ráða má af ákvæðum laganna sjálfra. Þýðing undirbúningsgagna við 
lögskýringu veltur þannig á því hvað telst almennt viðurkennt aðferð við 
lögskýringu í hverju og einu samfélagi, en ekki á „vilja löggjafans“. 
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Aðgangur almennings að upplýsingum í 
starfsmannamálum 

Ákvæði upplýsingalaga og réttarframkvæmd 

Þórhallur Vilhjálmsson 

 

I. Inngangur 

Opinber starfsmannaréttur fæst við það að lýsa vinnusambandi opinberra 
vinnuveitenda og starfsmanna, hvernig stofnað er til þess, hver séu réttindi 
og skyldur aðila á meðan á því stendur og hvernig því lýkur. Meðal þeirra 
réttarreglna sem varða vinnusambandið og setja svip sinn á það eru ákvæði 
stjórnsýslulaga nr. 37/1993 og ákvæði upplýsingalaga nr. 50/1996 (uppl). 
Ákvæði upplýsingalaga veita t.d. almenningi rétt til aðgangs að gögnum og 
upplýsingum um málefni sem varða opinbera starfsmenn og störf þeirra. 
Eins og hér verður nánar lýst er réttur þessi ekki án takmarkana. Til þess að 
skýra betur vinnusambandið að þessu leyti er nauðsynlegt að gera grein fyrir 
þeim meginsjónarmiðum sem ákvæði upplýsingalaga byggja á, en segja má að 
þau endurspegli með ákveðnum hætti sérkenni hins opinbera vinnumarkaðar 
og hvað felst í því að vera ráðinn í þjónustu opinberra aðila. 

Hér gefst ekki tóm til þess að gera grein fyrir reglum stjórnsýslulaga og 
upplýsingalaga um aðgang aðila máls að upplýsingum. Mun umfjöllunin því 
takmarkast við upplýsingarétt almennings samkvæmt 3. gr. uppl. og þeim 
takmörkunum sem hann kann að sæta samkvæmt 4.-6. gr. sömu laga, eins og 
ákvæði þessi hafa verið skýrð af úrskurðarnefnd um upplýsingamál. Ekki 
verður skilið við umfjöllunina án þess að víkja að gildissviði laga nr. 77/2000, 
um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, gagnvart ákvæðum 
upplýsingalaga. 
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II. Um hugtakið mál og nánari afmörkun 

Megin viðfangsefnið er að lýsa inntaki upplýsingaréttarins samkvæmt 1. mgr. 
3. gr. uppl. í málum sem varða opinbera starfsmenn með þeim takmörkunum 
sem upplýsingaréttinum eru settar í 4.-6. gr. laganna. Ekki er hér talin ástæða 
til þess að fjalla sérstaklega um hugtakið opinber starfsmaður en með því er 
vísað almennt til þeirra sem eru skipaðir, settir eða ráðnir í þjónustu ríkis eða 
sveitarfélaga.1 

Ákvæði upplýsingalaga skilgreina ekki sérstaklega hugtakið mál. Af 
umfangi upplýsingaréttarins, sbr. III. kafla hér á eftir má hins vegar ráða að 
hugtakið megi skýra rúmt. Í þeirri tilvísun 1. mgr. 3. gr. uppl. að upplýsinga-
rétturinn taki til tiltekins máls felst aftur á móti ákveðin takmörkun. Þannig 
er t.d. ekki hægt að óska aðgangs að ótilteknum fjölda mála heldur verður að 
tiltaka það mál eða þau gögn sem óskað er aðgangs að.2 Með hugtakinu mál 
er hér venjulegast vísað til ótilgreinds fjölda skjala og upplýsinga sem hafa 
slíka samstöðu að það telst eðlilegt og hagkvæmt að meðhöndla gögnin og 
upplýsingarnar sem eina heild. Eðlilegt er að stjórnvöld hafi í því samhengi 
nokkurt svigrúm til að ákveða nánara fyrirkomulag, þ. á m. hvort tiltekin 
gögn og upplýsingar, t.d. um utanferðir opinberra starfsmanna, hafi slíka 
samstöðu að gögnin og upplýsingarnar teljist eitt mál eða ein utanferð teljist 
eitt mál.3 Hér er í raun vísað til þeirrar stefnu sem stjórnvöld kunna að hafa 
markað við skráningu mála í skjalasafni samkvæmt nánari fyrirmælum 22. gr. 
uppl. Venjulegast eru skjalasöfn stjórnvalda skipulögð þannig að allar eða 
flestar upplýsingar um starfsmenn eru geymdar rafrænt undir einu máls-
númeri og teljast þá eitt mál í þeim skilningi eða þær eru geymdar í „starfs-
mannamöppu“ starfsmanns. Með starfsmannamöppu er átt við skjalamöppu 
þar sem safnað er saman margvíslegum upplýsingum um störf eða vinnu 
starfsmanns, t.d ráðningarsamningur og þau gögn er fylgdu starfsumsókn. 
Ennfremur samningar eða ákvarðanir um einstaklingsbundin starfskjör. 
Ýmsar tilkynningar, svo sem um orlof, launuð og ólaunuð leyfi, veikindi o.fl.4 

                                                 
1 Um skýringu helstu hugtaka upplýsingalaga má vísa til kennslurits Páls Hreinssonar: 

Upplýsingalögin - Kennslurit. Reykjavík 1996, bls. 20 og Alþt. 1995-96, A-deild, 3015. 
2  Sjá hér nánar kafla IV.6.1. og Páll Hreinsson: Upplýsingalögin, bls. 47. 
3  Sjá hér t.d. afstöðu danska dómsmálaráðuneytisins í Betænkning nr. 1349/1997, 21-22 og 

ÚU A- 159/2003 um aðgang að upplýsingum um utanferðir þriggja ráðherra. 
4 Sjá um slíkt fyrirkomulag ÚU A-165/2003, þar sem samningar um fasta yfirvinnu voru 

varðveittir í „starfsmannamöppu“ viðkomandi launþega á launadeild stofnunarinnar. 
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Beiðni um aðgang að slíkri möppu eða máli ætti í skilningi skjalastjórnunar 
að teljast nægilega afmörkuð. Sú tækni sem þróast hefur við skráningu mála í 
skjalasöfnum stjórnvalda leiðir ennfremur til þess að stjórnvöld geta á 
einfaldan og fljótlegan hátt nálgast upplýsingar sem teljast hafa ákveðna 
samstöðu eða samhengi þó svo að þau séu ekki geymd á einum stað eða 
undir einu málsnúmeri.  

Þrátt fyrir framangreint er ekki hægt að útiloka eins og rakið verður hér 
síðar, að upp geti komið tilvik þar sem sambærileg skjöl í skilningi skjala-
stjórnunar séu skráð sem eitt mál, en taki í raun til ótilgreinds efnis eða 
viðfangsefna. Í slíkum tilfellum teldist beiðni þá ekki nægilega afmörkuð, sbr. 
1 mgr. 10. gr. uppl.5 Ekki verður hins vegar séð að ákvæði upplýsingalaga 
girði fyrir aðgang að máli eða möppu starfsmanns í framangreindum 
skilningi. Aðgangur að tilteknum upplýsingum eða gögnum gæti á hinn 
bóginn sætt takmörkunum á grundvelli 4. og 5. gr. uppl. eins og nánar verður 
rakið hér á eftir.6 Undir hugtakið starfsmannamál fellur hér bæði einstakt 
mál, t.d. þegar tekin er ákvörðun um réttindi eða skyldur starfsmanns og mál 
sem geymir ótilgreindan fjölda skjala og upplýsinga um starfsmann og er 
yfirleitt geymt undir ákveðnu málsnúmeri eða í sérstakri möppu í skjalasafni 
stjórnvalds. 

III. Meginreglan um upplýsingarétt almennings 

Að baki upplýsingalögum býr það meginmarkmið að stjórnsýsla ríkis og 
sveitarfélaga skuli vera opin almenningi. Byggt er á því að í nútíma lýðræðis-
þjóðfélagi sé talið sjálfsagt að almenningur skuli eiga þess kost að fylgjast 
með því sem stjórnvöld hafast að. Liður í því sé að hver og einn geti fengið 
aðgang að upplýsingum um mál sem til meðferðar eru hjá stjórnvöldum. 
Þannig er upplýsingalögum á líkan hátt og stjórnsýslulögum ætlað að stuðla 

                                                 
5 Sjá hér t.d. ÚU A-36/1997 og A-43/1998, þar sem óskað var eftir upplýsingum um 

fjárhagsmálefni starfsmanna Flugmálastjórnar 
6 Sjá hér ennfremur afstöðu danska dómsmálaráðuneytisins í Betænkning nr. 1349/1997, 

bls. 22, þar sem m.a. kemur fram að þó svo að sá sem lagt hefur fram beiðni um aðgang 
að möppu starfsmanns „personalesagen” þekki ekki sérstaklega hvað liggi í möppunni, 
(t.d. heimilisfang, tilfærslur varðandi verkefni og störf og um framgang í starfi o.fl., geti 
það ekki í sjálfu sér útilokað aðgang. Tilgangurinn með upplýsingalögunum hafi m.a. verið 
að gefa almenningi tækifæri til að kynna sér efni skjala hjá stjórnvöldum. Það er jafnframt 
mat ráðuneytisins að 3. mgr. 4. gr. dönsku upplýsingalaganna, sbr. 1. mgr. 10. gr. uppl. 
verði almennt ekki notuð sem heimild til þess að synja beiðnum um aðgang að 
upplýsingum í málum einstakra starfsmanna. 
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að auknu réttaröryggi í stjórnsýslunni. Jafnframt er þeim ætlað að draga úr 
tortryggni almennings í garð stjórnvalda, m.a. vegna þess að upplýsingum 
hafi að óþörfu verið haldið leyndum.7 Þegar öllu er á botninn hvolft byggir 
handhöfn opinbers valds og framkvæmd þess á pólitískum og lýðræðislegum 
forsendum. Mikilvæg forsenda þess að lýðræðislegt eftirlit með stjórnsýslunni 
geti átt sér stað og að málefni sem snerta hagsmuni almennings geti fengið 
nánari skoðun og umræðu er að borgararnir hafi möguleika til þess að geta 
fylgst með störfum stjórnvalda. 

Ákvæði upplýsingalaga krefjast þess ekki að sýnt sé fram á tiltekna hags-
muni eða tengsl við mál eða aðila þess til þess að fá eða nota upplýsingarnar. 
Meginreglan er sú að upplýsingaréttur samkvæmt 3. gr. uppl. er ekki bundinn 
skilyrðum að þessu leyti, en takmarkast af undanþáguákvæðum 4.-6. gr. 
laganna.8 Upplýsingalögin byggja á því að undanþágur frá aðgangi að 
upplýsingum um tiltekið mál séu sem fæstar og að þær skuli skýrðar þröngt. Í 
athugasemdum með frumvarpi því sem varð að upplýsingalögum kemur 
jafnframt fram að leitast hafi verið við að hafa undanþáguákvæðin almennt 
orðuð þannig að nokkurt svigrúm gæfist til að móta þau nánar í fram-
kvæmd.9 Í IV. kafla hér á eftir verður vikið sérstaklega að úrskurðum 
úrskurðarnefndar um upplýsingamál á þessu sviði. 

IV. Umfang upplýsingaréttarins og vinnusambandið 

Ákvæði upplýsingalaga taka til allrar stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga með 
sama hætti og stjórnsýslulög. Lögin taka þannig til allrar starfsemi sem heyrir 
undir framkvæmdavaldið samkvæmt þrískiptingu ríkisvaldsins. Þau gera ekki 
neinn greinarmun á því hvers eðlis sú starfsemi er sem stjórnvöld hafa með 
höndum, öfugt við stjórnsýslulögin. Upplýsingalögin taka því ekki ein-
vörðungu til þess þegar stjórnvöld taka ákvarðanir um rétt eða skyldu manna, 
sbr. 1. gr. stjórnsýslulaga, heldur og til hvers konar þjónustustarfsemi, 
samningsgerðar og annarrar starfsemi. Af þessu er ljóst að lögin taka 
ennfremur til upplýsinga um störf opinberra starfsmanna og hvernig þeir 
sinna þeim. Segja má að upplýsingalög feli að þessu leyti í sér lakari réttar-
stöðu fyrir opinbera starfsmenn en vinnurétturinn gerir ráð fyrir að 
starfsmenn njóti almennt á vinnumarkaði. Væri í þessu samhengi byggt á 
                                                 
7 Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 3009-10. 
8 Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 3010 og Kristiansen: Grundlæggende arbejdsret. Kaupmannahöfn 

2005, bls. 71. 
9 Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 3012. 
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almennum reglum vinnuréttarins, ætti t.d. umsækjandi um félagslega aðstoð 
eða opinbert leyfi ekki rétt á því að fá aðgang að upplýsingum um þá 
starfsmenn sem hefðu haft með mál hans að gera. Vinnuveitanda væri ekki 
aðeins rétt heldur og skylt í slíku tilfelli að hafna beiðni um upplýsingar um 
umræddan starfsmann. Miðlun upplýsinga af þeim toga sem hér um ræðir 
myndi þannig almennt brjóta gegn þeim gagnkvæmu trúnaðarskyldum sem 
vinnusambandið hvílir á.10 Að þessu leyti er ljóst að réttarstaða opinberra 
starfsmanna er önnur en almennt gerist á vinnumarkaði og endurspeglar á 
margan hátt sérkenni hins opinbera vinnumarkaðar. 

V. Takmarkanir á upplýsingarétti 

Undanþágur frá meginreglu upplýsingalaga um upplýsingarétt almennings eru 
eins og áður segir tæmandi taldar í 4.-6. gr. Ákveðin takmörkun felst einnig í 
kröfu 10. gr. laganna um tilgreiningu máls eins og vikið verður að í kafla 
IV.6.1. hér á eftir. 

Almennt eru undanþágurnar með tvennum hætti. Annars vegar eru 
tiltekin gögn undanþegin upplýsingarétti, sbr. 4. gr. laganna, og hins vegar 
geta ákveðnir hagsmunir staðið gegn því að upplýsingar verði veittar, sbr. 5. 
og 6. gr. laganna. Þeir hagsmunir geta ýmist verið einkahagsmunir eða 
almannahagsmunir. Upplýsingarétturinn verður almennt ekki takmarkaður á 
grundvelli 5. og 6. gr. laganna nema að undangengnu mati stjórnvalds á því 
hvort hætta sé á að þeir hagsmunir sem þar eru tilgreindir skaðist ef 
upplýsingar eru veittar.11  

1. Umsóknir um opinber störf 
Samkvæmt 4. tölul. 4. gr. uppl. eru umsóknir um störf hjá ríki eða sveitar-
félögum og öll gögn sem þær varða undanþegnar upplýsingarétti, þ. á m. eru 
einkunnir, meðmæli, umsagnir um umsækjendur og öll önnur gögn tengd 
þeim.12 Af þessari skipan má jafnframt ráða að gögn í öðrum málum, er 
varða störf opinberra starfsmanna eða hvernig þeir sinna þeim, séu ekki 
undanþegin með sama hætti. Þó svo að upplýsingaréttur taki ekki til framan-

                                                 
10 Kristiansen: Grundlæggende arbejdsret, bls. 71. 
11 Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 3012 og 3017. 
12 Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 3020. Sem dæmi um mál þar sem hafnað hefur verið aðgangi 

að umsóknum um opinbert starf eða gögnum sem til hafa orðið við meðferð slíkra mála 
má nefna úrskurði Úrskurðarnefndar um upplýsingamál í málum nr. A-26/1997, A-
45/1998, A-70/1998 og A-178/2004. 
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greindra gagna þýðir það ekki að þar með séu slík mál undanþegin ákvæðum 
upplýsingalaga að öðru leyti. Þannig ber stjórnvaldi t.d. að gæta ákvæða 23. 
gr. uppl. um skráningu upplýsinga um málsatvik sem veittar eru munnlega 
hafi þær verulega þýðingu fyrir úrlausn málsins.13 

Við undirbúning frumvarps þess er varð að upplýsingalögum kemur m.a. 
fram að litið hafi verið til tilmæla umboðsmanns Alþingis í máli nr. 
1097/1994 um að brýnt væri að Alþingi tæki með lögum af skarið um það 
hvort veita ætti almenningi upplýsingar um nöfn þeirra sem sótt hefðu um 
opinber störf. Væri þar annars vegar um að ræða tillit til umsækjanda, t.d. að 
menn í störfum hjá einkaaðilum sæktu síður um opinber störf af ótta við að 
missa viðskiptavini þegar fréttist af umsókn þeirra. Hins vegar væru það 
sjónarmið um opna stjórnsýslu, en upplýsingar um umsækjendur stuðluðu 
m.a. að umræðu um ráðningu í opinberar stöður og veittu stjórnvöldum án 
efa nokkurt aðhald. Niðurstaðan varð sú þegar litið væri til aðalmarkmiðs 
frumvarpsins og þeirrar reynslu sem fengist hafði af því að birta lista yfir 
umsækjendur, að taka síðarnefndu rökin fram yfir hin fyrrnefndu.14 Við 
setningu upplýsingalaga var þannig tekin afstaða til þess hver skyldi vera 
aðgangur almennings að upplýsingum varðandi umsóknir um opinber störf.  

1.1. Upplýsingar um nöfn, heimilisföng og starfsheiti 
Þrátt fyrir að umsóknir um opinber störf séu undanþegnar upplýsingarétti, er 
jafnframt tekið fram í 4. tölul. 4. gr. uppl. að skylt sé að veita upplýsingar um 
nöfn, heimilisföng og starfsheiti umsækjenda þegar umsóknarfrestur er 
liðinn. Sambærilegt ákvæði er einnig að finna í 3. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996, 
um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Ákvæðin segja ekki hvernig eða 
með hvaða hætti upplýsingarnar skuli veittar. Af orðalagi ákvæðanna og 
skýringum við 4. gr. þess frumvarps sem varð að upplýsingalögum má ráða 
að við það skuli miða að þegar umsóknarfrestur sé liðinn, beri stjórnvaldi að 
eigin frumkvæði að útbúa lista yfir nöfn, heimilisföng og starfsheiti 
umsækjenda og veita almenningi aðgang að þessum lista sé þess óskað.15 Af 

                                                 
13 Sjá hér t.d. UA 4108/2004 um skráningu upplýsinga sem fram komu í viðtölum við 

umsækjendur um embætti héraðsdýralæknis. 
14 Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 3018. Með frumvarpinu var lögð til svipuð leið og í norsku 

upplýsingalögunum. Nokkur umræða mun einnig hafa átt sér stað í Noregi um hversu 
víðtækur upplýsingarétturinn ætti að vera, m.a. í samhengi við aðgang að umsóknum um 
opinber störf. Sjá hér t.d. Frihagen: Offentlighetsloven – Offentlighet, taushetsplikt og partsinnsyn I-
II. Bergen 1994, bls. 20. Sjá ennfremur Pál Hreinsson: Upplýsingalögin, bls. 60. 

15 Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 3020. Fyrir setningu laganna hafði að einhverju leyti mótast sú 
framkvæmd, a.m.k. innan Stjórnarráðsins, að tekinn væri saman listi yfir umsækjendur þar 
sem fram kæmu upplýsingar um nöfn, heimilisföng og starfsheiti þeirra. Er í skýringunum 
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orðalagi ákvæðanna má hins vegar allt eins ráða að stjórnvaldi sé ekki skylt að 
taka upplýsingarnar saman fyrr en umsóknarfrestur er liðinn og ósk hefur 
komið fram um það. Ef umsækjandi hefur óskað eftir því að draga umsókn 
sína til baka getur tímasetning á samantekt upplýsinga af hálfu stjórnvalds 
skipt máli. Sé umsóknarfresturinn ekki liðinn er ekki til staðar upplýsinga-
réttur, sbr. ótvírætt orðalag 4. tölul. 4. gr. uppl. Sé hann aftur á móti liðinn og 
ekki hefur verið tekin ákvörðun um veitingu starfsins og ekki heldur verið 
upplýst um umsækjendur eða listi yfir þá verið tekinn saman, verður ekki séð 
að veita beri upplýsingar um þann sem hefur afturkallað umsókn sína eða 
setja nafn hans á lista yfir umsækjendur.16 

Ákvæði 4. tölul. 4. gr. gerir ráð fyrir því að skylt sé „... að veita upplýs-
ingar um nöfn, heimilisföng og starfsheiti umsækjenda...“. Orðalag 3. mgr. 7. 
gr. laga nr. 70/1996, um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, er þó 
þrengra, þar sem veita á upplýsingar um „...nöfn og starfsheiti umsækjenda 
...“. Vandséð er hins vegar að ætlunin hafi verið að gera hér efnislega mun á 
en í skýringum við 7. gr. frumvarps þess er varð að lögum nr. 70/1996 er 
beinlínis vísað til þess að ákvæðið væri sama efnis og væri að finna í 
frumvarpi því er varð að upplýsingalögum.17  

Einkahagsmunir kunna að leiða til þess að umsækjandi um opinbert starf 
eigi réttmæta kröfu á að ekki séu veittar upplýsingar um heimilisfang hans. 
Samkvæmt 1. mgr. 19. gr. laga nr. 54/1962, um Þjóðskrá og almanna-
                                                                                                               

við 4. tölul. 4. gr. frumvarps þess er varð að upplýsingalögum vísað til reglna er forsætis-
ráðherra hafi sett 16. janúar 1996 um aðgang almennings að upplýsingum um 
umsækjendur um opinberar stöður og birtar voru í Lögbirtingablaði 26. janúar 1996. 
Reglurnar geyma hins vegar ekki fyrirmæli um að tekinn skuli saman listi yfir umsækjendur 
að loknum umsóknarfresti eða með hvaða hætti upplýsingar um umsækjendur skuli birtar. 
Upplýsingalög gera ekki ráð fyrir því að stjórnvöld eigi að hafa frumkvæði að því að birta 
upplýsingar. Í 4. tölul. 1. mgr. 6. gr. norsku upplýsingalaganna er aftur á móti tekið fram 
að listi yfir umsækjendur skuli tekinn saman svo fljótt sem unnt er eftir að umsóknar-
frestur er liðinn. Tilgangurinn með því er að þá sé listi með nöfnum umsækjenda strax 
aðgengilegur almenningi, sbr. Frihagen, Offentlighetsloven II, 158. 

16 Frihagen bendir á í Offentlighetsloven II, bls. 164-165 að réttara sé að miða tímamarkið við 
það þegar unnt var að upplýsa um umsækjendur „når søknanden kunne ha været gjort 
kent”, en það er það tímamark þegar listi yfir umsóknir hefur verið tekinn saman 
samkvæmt beinum fyrirmælum 4. tl. 1. mgr. 6. gr. norsku upplýsingalaganna. Sambærileg 
lagaskylda er ekki samkvæmt 4. tölul. 4. gr. uppl. Páll Hreinsson: Upplýsingalögin, bls. 61, 
tekur fram að hafi umsækjandi dregið umsókn sína til baka áður en listi hefur verið 
gerður, beri ekki að taka nafn hans á lista yfir umsækjendur um stöðuna og vísar því til 
stuðnings til umfjöllunar Frihagens: Offentlighetsloven II, bls. 164. Páll tekur jafnframt fram á 
bls. 48-49 að hafi umsækjandi afturkallað umsókn sína áður en ákvörðun hefur verið tekin 
í málinu yrði væntanlega að líta svo á að umsókn hans og gögn er henni fylgdu teljist ekki 
lengur til gagna málsins eftir að þau hafa verið endursend umsækjandanum. 

17 Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 3147. Frumvörpin voru til meðferðar á sama þinginu. 
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skráningu, veitir Þjóðskrá hverjum sem er upplýsingar um aðsetur manna og 
önnur atriði samkvæmt skrám sínum og gögnum eftir reglum sem Hagstofan 
setur. Í  1. mgr. 3. gr. reglna nr. 112/1958, um útgáfu vottorða og veitingu 
upplýsinga úr Þjóðskrá, er gert ráð fyrir að Þjóðskrá geti orðið við tilmælum 
manns um að „tilteknum einkaaðilum“ sé ekki veitt vitneskja um aðsetur 
hans. Gert er ráð fyrir að Þjóðskrá meti sérstaklega hvort viðkomandi hafi 
réttmæta ástæðu til þess að upplýsingum um hann sé haldið leyndum. Hafi 
Þjóðskrá orðið við beiðni manns um að halda heimilisfangi hans leyndu 
samkvæmt framansögðu verður að líta svo á að stjórnvöld séu bundin af 
þeirri ákvörðun og beri ekki að taka upplýsingar um heimilisfang viðkomandi 
á lista yfir umsækjendur.18 

1.2. Tengsl við meginregluna um auglýsingu lausra starfa 
Ákvæðin 4. tölul. 4. gr. uppl. og 3. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 standa í 
nánum tengslum við þá meginreglu að störf hjá hinu opinbera skuli auglýst 
laus til umsóknar. Þannig verður sú ályktun dregin að þegar ekki er skylt að 
auglýsa laust starf og ráðið er í það án auglýsingar sé væntanlega ekki skylt að 
útbúa lista yfir umsækjendur enda engir umsækjendur þá til staðar.19 Það 
þýðir aftur á móti ekki að upplýsingar um þá starfsveitingu séu undanþegnar 
upplýsingarétti samkvæmt ákvæðum upplýsingalaga. 

2. Vinnugögn 
Samkvæmt 3. tölul. 4. gr. uppl. eru vinnuskjöl sem stjórnvald hefur ritað til 
eigin afnota undanþegin upplýsingarétti. Jafnframt er tekið fram að geymi 
skjal endanlega ákvörðun um afgreiðslu máls eða upplýsingar sem ekki 
verður aflað annars staðar frá skuli veita aðgang að því. Sem dæmi um vinnu-
gögn í starfsmannamálum, sem undanþegin væru upplýsingarétti má nefna 
fundargerðir þar sem stjórnvald hefur ritað um málefni starfsmanns og ætluð 
                                                 
18 Reglurnar voru settar í tíð eldri laga nr. 31/1956, um Þjóðskrá og almannaskráningu, þegar 

aðgangur að Þjóðskrá var með öðrum hætti en nú er. Á heimasíðu Persónuverndar má 
finna bókun eftir fund með fyrirsvarsmönnum Hagstofunnar 29. október 2004. Í 
bókuninni er m.a. vísað til ákvæða 2. mgr. 26. gr. og 1. mgr. 28. gr. laga nr. 77/2000 sem 
varða möguleika skráðs aðila til þess að takmarka birtingu og notkun upplýsinga um hann. 
Í bókuninni segir m.a: „Á fundinum lýstu fyrirsvarsmenn Hagstofu Íslands því yfir að 
mögulegt væri að dylja fullt heimilisfang manns í þjóðskrá með sérstökum hætti ef hún 
teldi, að undangenginni rannsókn hennar, [ ...] að hún mæti mál þannig að til þess stæðu 
mjög veigamiklir og lögvarðir hagsmunir. Slík skráning í þjóðskrá gæti þó aðeins verið 
tímabundin. Í ljósi þess að ákvæði 2. mgr. 26. gr. og 1. mgr. 28. gr. laga nr. 77/2000 virtust 
uppfyllt skv. þeirri málsmeðferð sem hér að framan er lýst taldi Persónuvernd ekki ástæðu 
til frekari athugunar á málinu.“ 

19  Páll Hreinsson: Upplýsingalögin, bls. 68. og Frihagen: Offentlighetsloven II, bls. 152. 
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eru til eigin nota. Ennfremur athugasemdir varðandi málefni tengd starfs-
mönnum, þ. á m. mat á getu og hæfileikum starfsmanns og vinnuskjöl sem 
fela í sér mat á úrlausn ákveðins starfsmannamáls, t.d. varðandi undirbúning 
áminningar eða tillögur til stjórnenda um hvernig afgreiða skuli tiltekið 
starfsmannamál, þ. á m. drög að ákvörðun í slíku máli. Aftur á móti telst það 
ekki til vinnugagna þegar starfsmaður hefur átt í bréfaskiptum við stjórn-
valdið út af málum sínum, enda tekur hann ekki þátt í þeim sem starfsmaður 
stjórnvaldsins.20 Hafi gagn á hinn bóginn verið sent öðru stjórnvaldi eða ef 
um er að ræða bréfaskipti milli stjórnvalda þá teljast slík gögn ekki til 
vinnugagna. 

 
Borgarlögmaður hafði tekið saman minnisblað fyrir borgarstjóra. Það taldist 
vinnugagn í samskiptum borgarlögmanns og borgarstjóra. Minnisblaðið hafði 
einnig verið sent skólastjóra Námsflokka Reykjavíkur sem taldir voru sjálf-
stæð borgarstofnun og því sérstætt stjórnvald í merkingu upplýsingalaga. Þar 
með gat skjalið ekki talist vinnuskjal samkvæmt hinni þröngu skilgreiningu 3. 
tölul. 4. gr. upplýsingalaga. Bar því að veita aðgang að skjalinu enda geymdi 
það ekki neinar þær upplýsingar sem leynt ættu að fara skv. 5. gr. upplýsinga-
laga. ÚU A-87/1999. Sjá ennfremur ÚU A-27/1997. 
 
Bréfaskipti milli einstaklinga og skýrslur sem gerðar eru t.d. af ráðgjafar-

fyrirtæki teljast ekki til vinnugagna.21 Aðgangur að þeim kann þó að vera 
takmarkaður á grundvelli annarra ákvæða, t.d. 4. tölul. 4. gr. uppl. eða 5. gr. 
laganna. 

3. Einkamálefni 
Samkvæmt 1. málslið 5. gr. uppl. er óheimilt að veita almenningi aðgang að 
gögnum um einka- eða fjárhagsmálefni einstaklinga sem sanngjarnt er og 
eðlilegt að leynt fari, nema sá samþykki sem í hlut á. Af meginreglu 
upplýsingalaga um upplýsingarétt almennings leiðir aftur á móti að störf 
opinberra starfsmanna eða hvernig þeir sinna störfum sínum verða ekki talin 
til einkamálefna þeirra.22  

Ákvörðun um að takmarka upplýsingarétt almennings samkvæmt 5. gr. 
uppl. verður að byggjast á mati stjórnvalds. Í skýringum við ákvæðið er í 
frumvarpi því er varð að upplýsingalögum tekið fram að við matið verði að 
taka mið af því hvort upplýsingarnar séu, samkvæmt almennum sjónar-

                                                 
20 Sjá hér til hliðsjónar Betænkning nr. 1349/1997, bls. 27. 
21 Sjá hér til hliðsjónar Betænkning nr. 1349/1997, bls. 27. 
22 Páll Hreinsson: Upplýsingalögin, bls. 68 og Basse og Jørgensen: Åbenhed i forvaltningen, Kaup-

mannahöfn 1986, bls. 148. 
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miðum svo viðkvæmar að þær eigi ekkert erindi til alls þorra manna.23 Mat 
stjórnvalds þarf því að leiða í ljós hvort umbeðnar upplýsingar teljast til 
einkamálefna. Það er innihald upplýsinganna eða eðli þeirra sem skiptir máli. 
Sé um einkamálefni að ræða er unnt að undanþiggja þær aðgangi, jafnvel þó 
svo að umsækjandi hafi verulega hagsmuni af því að sjá þær. Sé á hinn 
bóginn ekki um slíkar upplýsingar að ræða verður upplýsingaréttur ekki 
takmarkaður þó svo að upplýsingarnar séu án þýðingar eða merkingar fyrir 
þann sem óskað hefur eftir þeim.24 Samkvæmt þessu byggja upplýsingalög á 
því að við mat á beiðni um aðgang að upplýsingum hafi hagsmunir beiðanda 
af því að fá þær enga þýðingu, enda ekki gert ráð fyrir því að tilgreina þurfi 
ástæður fyrir beiðni.25 

Erfitt getur reynst að tilgreina nákvæmlega þau sjónarmið sem stjórnvaldi 
er rétt að leggja til grundvallar við mat sitt. Í athugasemdum með frumvarpi 
því sem varð að upplýsingalögum er bent á að sérstakar reglur um þagnar-
skyldu geti komið í veg fyrir aðgang en þegar þeim sleppi megi hafa hliðsjón 
af lagareglum sem settar séu í sama tilgangi, sbr. nú ákvæði laga nr. 77/2000 
um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.26 

Mörkin milli þess hvað skuli telja einkahagsmuni og hvað skuli aðgengi-
legt almenningi eru almennt ekki háð vilja almennings eða stjórnvalda. 
Stjórnvöld geta ekki með því einu að lofa trúnaði um tiltekin gögn eða 
upplýsingar skapað óréttmætar væntingar um að þeim verði haldið leyndum. 
Á sama hátt getur hlutaðeigandi ekki áskilið sér trúnað og þannig girt fyrir 
upplýsingarétt. Samþykki frá þeim sem upplýsingarnar varða getur heldur 
ekki falið í sér skyldu stjórnvalds til þess að láta af hendi upplýsingar um 
einkamálefni.27 Það er því sérstaklega mikilvægt að stjórnvald leitist við að 
upplýsa framangreint fyrir starfsmanni sem trúir því að hann geti ákveðið 
hvort upplýsingarnar verði aðgengilegar áður en hann lætur þær af hendi.28 
Loks getur stjórnvald ekki lagt almennt bann við aðgangi að upplýsingum, 
t.d. um málefni er varða laun starfsmanna. 

 

                                                 
23 Alþt. 1995-96, A-deild bls. 3021. 
24  Betænkning nr. 1349/1997, bls. 32. 
25  Páll Hreinsson: Upplýsingalögin, bls. 62 og Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 3018. Sjá ennfremur 

Betænkning nr. 1349/1997, bls. 23 og Basse og Jørgensen: Åbenhed i forvaltningen, bls. 146-
147. 

26  Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 3021. 
27  Betænkning nr. 1349/1997, bls. 32. 
28  Gammeltoft-Hansen o.fl.: Forvaltningsret, 1. útg., bls. 284-285 og Páll Hreinsson: Upplýsinga-

lögin, bls. 50. 
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Samþykkt bæjarstjórnar Vestmannaeyjabæjar frá árinu 1992 um að ekki skyldi 
birta opinberlega laun bæjarstarfsmanna studdist ekki við sérstök ákvæði laga 
um þagnarskyldu og takmarkaði ekki rétt kæranda til aðgangs að umræddum 
skjölum, ÚU 17/1997.29  
 
Upplýsingar í skýrslum ráðgjafafyrirtækja um það hvernig starfsmaður 

sinnir starfi sínu, þ. á m. ófullnægjandi árangur, skortur á getu eða hæfni til 
samstarfs, teljast ekki til einkamálefna sem eru undanþegin upplýsingarétti. 
Að því gefnu að ekki sé um að ræða upplýsingar sem teljast til einkamálefna í 
skilningi 5. gr. uppl., sbr. kafla IV.3.1. hér á eftir. Það girðir ekki heldur fyrir 
upplýsingarétt þó svo að ráðgjafafyrirtækið hafi lofað starfsmönnum 
trúnaði.30 

3.1. Upplýsingar sem teljast til einkamálefna 
Til einkamálefna sem undanþegin eru upplýsingarétti, skv. 5. gr. uppl., teljast 
m.a. upplýsingar sem varða refsiverða háttsemi utan starfsins og leiðir til þess 
að starfsmaður hefur rýrt trúverðugleika sinn til starfsins, sbr. 1. mgr. 14. gr. 
laga nr. 70/1996. Sama gildir um heilsufarsupplýsingar (andlega og líkamlega 
heilbrigði), þ. á m. um fjölda veikindadaga eða misnotkun áfengis, lyfja eða 
fíkniefna, sem leitt hefur til vanrækslu í starfi sem og fjölskylduvandamál, 
upplýsingar um skattamál eða bankareikningsnúmer,31 aukatekjur af sjálf-
stæðri starfsemi, einkunnir, kennitölu og eftir atvikum leynilegt heimilisfang 
eða símanúmer. Upplýsingar sem aftur á móti eru aðgengilegar, t.d. í þing-
lýsingabókum eða með öðrum hætti hjá opinberum aðilum, verða almennt 
ekki undanþegnar upplýsingarétti, skv. 5. gr. uppl.32 

Ef vanræksla starfsmanns á starfsskyldum sínum á rætur að rekja til 
ástæðna sem falla undir einkamálefni hans í skilningi 5. gr. er ekki til staðar 
                                                 
29 Sjá hér ennfremur ÚU A-28/1997, þar sem reyndi á aðgang aðila máls skv. 9. gr. 

upplýsingalaga. Í málinu var ekki fallist á að loforð um trúnað gæti eitt og sér staðið í vegi 
fyrir að aðili fengi vitneskju um viðtöl sem gerð var grein fyrir í skýrslu um vinnustað 
hans.  

30  Frøbert: Offentlighetsprincipper i lovgivning, administration og retspleje. Kaupmannahöfn 1994, bls. 
230 og Gammeltoft-Hansen o.fl.: Forvaltningsret, 1. útg., bls. 284. 

31  Í ÚU A-22/1997 er tekið fram að þótt undantekningarregla 5. gr. uppl. taki ekki til 
upplýsinga um föst launakjör opinberra starfsmanna yrði að telja upplýsingar um 
viðskiptabanka og bankareikning sem einkamálefni nema sá samþykki sem í hlut á eins og 
segir í úrskurðinum. 

32  Betænkning nr. 1349/1997, bls. 32-4, Gammeltoft-Hansen o.fl: Forvaltningsret, 1. útg., bls. 
284-285 og ennfremur Frøbert: Offentlighed i forvaltningen, bls. 74-75. Aftur á móti ber, eins 
og áður segir að líta svo á að hafi Þjóðskrá orðið við beiðni um að halda heimilisfangi 
leyndu, eigi stjórnvöld að virða þá ákvörðun, sjá hér kafla 4.1.1. og neðanmálsgrein 21 hér 
að framan. 
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upplýsingaréttur. Það sem hér skiptir máli er að upplýsingarétturinn tekur 
ekki til þeirra atvika sem eru undirliggjandi, t.d. andlegur sjúkdómur, heldur 
til þess hvort starfsmaður hefur vanrækt starfsskyldur sínar. Á hinn bóginn 
getur reynst erfitt að greina hér á milli þar sem vanræksla á starfsskyldum 
getur verið svo nátengd einkalífi starfsmanns. Það getur því gefið ranga 
mynd af raunverulegum aðstæðum ef velja á úr upplýsingar sem ekki teljast 
til einkamálefna, sbr. 7. gr. uppl. Í slíkum tilfellum getur niðurstaðan orðið sú 
að rétt sé að hafna aðgangi að öllum gögnum málsins.33 

3.2. Upplýsingar sem ekki eru undanþegnar aðgangi 
Upplýsingar sem venjulegast verða ekki undanþegnar, skv. 5. gr. uppl. eru t.d. 
upplýsingar um á hvaða deild eða skrifstofu starfsmaður starfar, hver séu 
hans verkefni eða starfssvið, upplýsingar um föst launakjör, endur-
menntunarnámskeið sem sótt hafa verið, utanferðir og kostnaður vegna 
þeirra. Upplýsingar um starfssvið starfsmanns taka til þeirra verkefna sem 
hann hefur daglega með höndum og fyrri verkefna. Ennfremur til fyrri starfa 
hvort sem þau hafa verið unnin hjá opinberum- eða einkaaðilum. 
Upplýsingar um aukastörf falla einnig undir upplýsingarétt almennings. Sé 
framangreindar upplýsingar aftur á móti eingöngu að finna í umsóknar-
gögnum, sbr. 4. tölul. 4. gr. uppl., eru þær undanþegnar aðgangi. Litið er svo 
á að upplýsingar um fyrirhuguð verkefni eða áætlaða endurmenntun séu 
undanþegnar upplýsingarétti almennings.34 Hvaða starfsmenn hafa komið að 
ákvörðun í máli og hverjir hafa aðstoðað við meðferð þess getur haft veru-
lega þýðingu fyrir málsmeðferðina, m.a. við mat á vanhæfi. Slíkar upplýsingar 
verða ekki undanþegnar upplýsingarétti með tilvísun til einkamálefna.35 Þá er 
litið svo á að upplýsingar um samstarfsörðugleika milli opinberra starfs-
manna eða hvort starfsmaður hafi lagt niður störf eða tekið þátt í verkfalli 
teljist ekki til einkamálefna.36 

Upplýsingar um menntun opinberra starfsmanna falla ennfremur undir 
meginregluna um upplýsingarétt. Það á bæði við um menntun fyrir 
ráðninguna og endurmenntun á meðan á starfinu stendur. Upplýsingar um 

                                                 
33 FOB 1976.130 (132-3). Sjá einnig Basse og Jørgensen: Åbenhed i forvaltningen, bls. 149 og 

Páll Hreinsson: Upplýsingalögin, bls. 69. 
34 Gammeltoft-Hansen o.fl.: Forvaltningsret, 2. útg., bls. 401. 
35 Gammeltoft-Hansen o.fl.: Forvaltningsret, 1. útg., bls. 285. 
36 Gammeltoft-Hansen o.fl.: Forvaltningsret, 1. útg., bls. 284. 
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einkunnir falla að meginstefnu undir lögin, en munu að öllum líkindum sæta 
undanþágu, skv. 1. málsl. 4. tölul. 4. gr. og 5. gr.37 

Vandamál geta komið upp varðandi gögn og upplýsingar um mat á 
starfshæfni starfsmanns, t.d. getu hans til þess að leiða störf og verkefni og 
samstarfshæfni. Að því slepptu að ekki sé um að ræða vinnugögn, væru þau 
almennt ekki undanþegin upplýsingarétti, þrátt fyrir að ljóst sé að afhending 
þeirra geti haft verulega neikvæð áhrif á starfsandann, jafnvel stuðlað að 
ófriði á vinnustaðnum og skaðað trúnaðarsamband starfsmanna og yfir-
manns.38 

4. Fjárhagsmálefni 
Samkvæmt 1. málsl. 1. mgr. 5. gr. uppl. er óheimilt að veita almenningi 
aðgang að gögnum um fjárhagsmálefni einstaklinga nema það byggist á 
sérstakri lagaheimild. Um laun opinberra starfsmanna er í skýringum við 
frumvarp það sem varð að upplýsingalögum tekið fram að upplýsingar um 
föst laun þeirra og önnur föst kjör séu ekki undanþegnar upplýsingarétti 
almennings. Aftur á móti sé það undanþegið aðgangi almennings hver 
heildarlaun einstakir opinberir starfsmenn hafi haft hvort sem laun þeirra eru 
hærri en föst laun og kjör, sem starfinu fylgja sökum unninnar yfirvinnu, eða 
þá lægri vegna launafrádráttar sökum fjarvista eða annarra atvika.39  

Við meðferð Alþingis á frumvarpinu taldi allsherjarnefnd ástæðu til þess 
að leggja sérstaka áherslu á að skýra bæri 5. gr. þannig að ekki aðeins væri 
tryggður aðgangur að upplýsingum um föst laun opinberra starfsmanna 
heldur einnig að þeim einstaklingsbundnu samningum sem gerðir hefðu 
verið við starfmenn um önnur föst kjör þeirra, svo sem fasta (ómælda) 
yfirvinnu, akstursgjald o.fl.40 Séu úrskurðir úrskurðarnefndar um upplýsinga-
mál um opinbera starfsmenn skoðaðir frá gildistöku upplýsingalaga 1. janúar 
1997, sést að langoftast hefur verið fjallað um aðgang að upplýsingum um 
fjárhagsmálefni opinberra starfsmanna. Í úrskurðum sínum hefur nefndin 

                                                 
37 Andersen, J. o.fl.: Aktindsigt. Kaupmannahöfn 2002, bls. 41 og Gammeltoft-Hansen o.fl.: 

Forvaltningsret, 2. útg., bls. 401. 
38 Betænkning 1349/1997, bls. 33. Að því er varðar mat á starfshæfni starfsmanns má segja 

að í raun sé um að ræða hagsmuni stjórnvalds frekar en hagsmuni er varða einkamálefni. Í 
Danmörku mun hafa verið litið svo á að unnt væri að undanþiggja aðgang að umræddum 
gögnum á grundvelli 6. tölul. 1. mgr. 13. gr. dönsku upplýsingalaganna. Vandséð er að í 
íslenskum rétti verði slík tilvik felld undir 6. gr. uppl., enda litið svo á að skýra beri 
undanþágur frá upplýsingarétti þröngt. Sjá hér ennfremur Betænkning 1349/1997, bls. 37-
39. 

39 Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 3021. Sjá ennfremur Frøbert: Offentlighedsprincipper..., bls. 231. 
40 Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 4263.  
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vísað til ummæla í framangreindum lögskýringargögnum. Þá hefur alloft 
reynt á hvað skuli telja gögn í skilningi upplýsingalaga og gildissvið laganna 
gagnvart lögum nr. 121/1989, um skráningu og meðferð persónuupplýsinga 
og síðar gagnvart lögum nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónu-
upplýsinga, er leystu fyrrnefnd lög af hólmi 1. janúar 2001.41 Hefur nefndin í 
því sambandi tekið fram að upplýsingaréttur taki ekki til þess að stjórnvöld 
útbúi gögn eða taki saman tilteknar upplýsingar sem t.d. má finna í bókhalds-
gögnum þeirra.42 

 
Féllu upplýsingarnar undir ákvæði laga nr. 121/1989, en þar á meðal voru 
upplýsingar um heildarlaun og sundurliðun þeirra, fór um aðgang að þeim 
samkvæmt þeim lögum en ekki upplýsingalögum. Upplýsingar sem lutu að 
föstum launum og ráðningarkjörum, ráðningarsamningum og reglum um 
greiðslu slíkra launa, heyrðu á hinn bóginn undir meginregluna um 
upplýsingarétt, sbr. t.d. ÚU A-10/1997 (bæjarstjóri Akureyrar), ÚU A-
17/1997 og ÚU A-22/1997. Aðgangur að svonefndum launalistum, þar sem 
fram koma upplýsingar um heildarlaun opinberra starfsmanna, hefur almennt 
verið undanþeginn upplýsingarétti, og hefur þá verið vísað til áðurnefndra 
lögskýringargagna, sbr. ÚU A-43/1998 (119 starfsmenn Flugmálastjórnar), 
ÚU A-32/1998 (starfsmenn í Stjórnarráðinu). Úrskurðarnefndin hefur þó 
talið að geymi launalisti upplýsingar um föst launakjör beri að veita aðgang að 
þeim upplýsingum þó svo að aðrar greiðslur sem þar koma fram séu 
breytilegar, sbr. 7. gr. uppl. ÚU A-86/1999. 
     Í ÚU A-53/1998 tók úrskurðarnefndin fram að hún hefði skýrt ákvæði 1. 
mgr. 3. gr. upplýsingalaga þannig að ekki væri skylt að taka sérstaklega saman 
upplýsingar, sem óskað væri eftir, heldur bæri einungis að veita aðgang að 
fyrirliggjandi gögnum. Sjá ennfremur ÚU A-22/1997. Hafi stjórnvald á hinn 
bóginn tekið saman upplýsingar í sérstöku skjali, beri almennt að veita aðgang 
að því, sbr. ÚU A-17/1997 (yfirlit yfir launakjör 19 starfsmanna Vestmanna-
eyjabæjar) og ÚU A-22/1997 þar sem skylt var að veita aðgang að yfirliti um 
fasta yfirvinnu og akstursþóknun starfsmanna kaupstaðarins. 
     Um aðgang að upplýsingum um hlunnindi starfsmanns hefur nefndin 
úrskurðað að líta beri svo á að upplýsingar um heildarfjárhæð launa starfs-
manns og upplýsingar um heildarverðmæti hlunninda sem jafnað verði til 
launa, þ. á m. verðmæti bifreiðahlunninda, séu undanþegnar upplýsingarétti. 
Hins vegar væri aðgangur að reglum um slík hlunnindi, ÚU A-68/1998 
(bifreiðahlunnindi ráðherra). 
     Um utanferðir og kostnað vegna þeirra (dagpeningagreiðslur) tók nefndin 
fram í máli ÚU A-27/1997 (bankastjórar Seðlabanka Íslands), að í þeim geti 
falist einhver uppbót á laun og af þeim sökum eigi almenningur að hafa 

                                                 
41 Um skil upplýsingalaga gagnvart lögum nr. 77/2002, sjá V. kafla. 
42 Vikið verður að gildissviði upplýsingalaga gagnvart ákvæðum 77/2000 í VI. kafla hér á 

eftir. 
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aðgang að upplýsingum um rétt starfsmanna til dagpeninga þrátt fyrir að 
óheimilt sé að veita upplýsingar um dagpeningagreiðslur til einstakra starfs-
manna á grundvelli 5. gr. laganna. Gera má athugasemd við þessa niðurstöðu 
þar sem dagpeningagreiðslur til opinberra starfsmanna, einkum starfsmanna 
ríkisins, eru ákveðnar af ferðakostnaðarnefnd. Þær hafa þann eina tilgang að 
mæta útlögðum kostnaði starfsmanns vegna utanferðar og því í raun óheimilt 
að byggja ákvörðun þeirra á öðrum sjónarmiðum. Sjá ennfremur ÚU A-
35/1997 um aðgang að upplýsingum um ferðakostnað maka bankastjóra og 
aðstoðarbankastjóra Landsbanka Íslands. 
 
Eins og áður segir er meginreglan sú að þær ástæður sem búa að baki 

beiðni um upplýsingar skipti ekki máli þegar óskað er eftir upplýsingum m.a. 
um fjárhagsmálefni opinberra starfsmanna. Í þessu ljósi er hins vegar 
athyglisvert að skoða dóm Evrópudómstólsins frá 20. maí 2003 í málum nr. 
C-456/00 og C-138/01 og C-139/01. 

 
Með dóminum var veittur forúrskurður um tvær spurningar sem borist höfðu 
frá austurrískum dómstólum. Spurt var hvort bandalagsréttur stæði gegn því 
að í innlendum lögum væri kveðið á um að nafngreindar upplýsingar um laun 
opinberra starfsmanna sem væru hærri en sem næmi ákveðinni upphæð, væru 
birtar almenningi og ef svo væri hvort slík ákvæði í bandalasrétti hefðu bein 
réttaráhrif í aðildarríkjum bandalagsins. Í málinu var um það að ræða að 
samkvæmt austurrískum lögum áttu opinberar stofnanir að senda ríkisendur-
skoðun (Rechnungshof) upplýsingar um laun starfsmanna sem væru hærri en 
sem næmi ákveðinni fjárhæð, sem síðan voru gefnar út í skýrslu og 
almenningur hafði aðgang að. Fram kom að tilgangurinn væri að stuðla að 
sparsemi og skynsamlegri nýtingu fjármuna hjá hinu opinbera. Dómstóllinn 
taldi að það réðist af 8. gr. mannréttindasáttmála Evrópu hvort umrædd 
löggjöf samrýmdist ákvæðum tilskipunar 95/46/EB, um vernd einstaklinga í 
tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og frjálsa miðlun slíkra upplýsinga, 
sbr. einkum 7. gr. tilskipunarinnar. Um skerðingu á friðhelgi einkalífs væri að 
ræða, en hún væri heimil að fullnægðum skilyrðum 2. mgr. 8. gr. sáttmálans, 
þ.e. að mælt væri fyrir um skerðinguna í lögum og að hún væri nauðsynleg í 
lýðræðisþjóðfélagi af einhverri þartilgreindri ástæðu, þ. á m. vegna efnahags-
legra sjónarmiða. Það væri í verkahring austurrískra dómstóla að skera úr um 
hvort slíkum skilyrðum væri fullnægt. Taldi dómstólinn að ákvæði tilskipunar-
innar stæðu því ekki í vegi að í lögum væri mælt fyrir um opinbera birtingu 
nafna þeirra sem hefðu laun yfir ákveðinni upphæð svo fremi sem slíkt teldist 
nauðsynlegt til að ná áður nefndu markmiðii. Það félli undir austurríska 
dómstóla að meta hvort lögin væru nauðsynleg til þess að þjóna þessum 
tilgangi. Loks taldi dómurinn ljóst að ákvæði tilskipunarinnar hefðu beina 
réttarverkan í aðildarríkjum Evrópubandalagsins. 
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Ekki verður séð að framangreindur dómur Evrópudómstólsins hafi 
fengið mikla umfjöllun hér á landi eða að til hans hafi verið vísað í 
úrskurðum úrskurðarnefndar um upplýsingamál.43 Af dómnum má hins 
vegar ráða að upplýsingar um fjárhagsmálefni opinberra starfsmanna falla 
undir tilskipun 95/46/EB að því er varðar vernd persónuupplýsinga. Það 
leiðir m.ö.o. til þess að aðgangur að upplýsingum um fjárhagsmálefni opin-
berra starfsmanna verður að teljast nauðsynlegur í hverju einstöku tilfelli og 
má ekki ganga lengra en nauðsynlegt er með hliðsjón af þeim lögmætu 
markmiðum sem að er stefnt. Almennur og óskilyrtur aðgangur allra að 
upplýsingum um fjárhagsmálefni opinberra starfsmanna, sem 1. mgr. 3. gr. 
uppl. byggir á, getur vart talist vera í samræmi við þessar kröfur.44 

5. Almannahagsmunir 
Í 6. gr. uppl. er mælt fyrir um takmarkanir á upplýsingarétti vegna almanna-
hagsmuna. Fljótt á litið virðist ákvæðið ekki geta haft mikla þýðingu þegar 
stjórnvöld leysa úr beiðni um aðgang að upplýsingum um málefni opinberra 
starfsmanna. Rétt er þó að benda á 4. tölul. ákvæðisins um að heimilt sé að 
takmarka aðgang almennings að gögnum þegar mikilvægir almannahags-
munir krefjast þess, enda hafi þau að geyma upplýsingar um „fyrirhugaðar 
ráðstafanir eða próf á vegum ríkis eða sveitarfélaga ef þau yrðu þýðingarlaus 
eða næðu ekki tilætluðum árangri væru þau á almannavitorði”. Í skýringum 
við ákvæðið er nefnt sem dæmi að heimilt væri að takmarka aðgang 
almennings að gögnum sem lúta að fyrirhuguðum ráðstöfunum í kjaramálum 
starfsmanna ríkisins og sveitarfélaga til þess að tryggja jafnræði í kjara-
samningum hins opinbera og viðsemjenda þess. Þeir hagsmunir sem taldir 
eru í ákvæðinu eru tæmandi og sætir 4. tölul. sjálfstæðri skýringu með tilliti til 
eðlis þeirra upplýsinga sem um ræðir.45 Í málum þar sem stéttarfélög hafa 
óskað eftir tilteknum upplýsingum um fjárhagsmálefni fjölda starfsmanna 
hafa stjórnvöld m.a. borið því við að beiðni stéttarfélagsins væri andstæð 4. 
tölul. 6. gr. Uppl. sbr. t.d. ÚU A-31/1997, ÚU A-32/1997 og ÚU A-
36/1997. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál tók ekki afstöðu til tak-

                                                 
43  Dómurinn er reifaður á heimasíðu Persónuverndar. 
44  Sjá hér einnig Kristiansen: Grundlæggende arbejdsret, bls. 72, sem heldur því fram að á grund-

velli dómsins og þeirrar vinnu sem nú standi yfir við endurskoðun dönsku upplýsinga-
laganna muni hin víðtæki upplýsingaréttur varðandi opinbera starfsmenn verða þrengdur 
enn frekar. Skipunarbréf nefndarinnar frá 16. maí 2002 er birt á heimasíðu danska 
dómsmálaráðuneytisins. 

45  Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 3023. 
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mörkunar á upplýsingarétti samkvæmt nefndu ákvæði. Þess í stað reyndi á 
hvort beiðnin væri nægilega afmörkuð með tilvísun til 10. gr. uppl. 

Loks ber hér að nefna að ekki er útilokað að upplýsingaréttur verði tak-
markaður á grundvelli 2. og 3. tölul. 6. gr. uppl. að því marki að uppfyllt séu 
skilyrði ákvæðisins. 

 
Úrskurðarnefndin taldi að upplýsingar um ferðir bankastjóra og annarra 
starfsmanna Seðlabankans gætu verið þess eðlis að almenn vitneskja um þær 
gætu skaðað mikilvæga almannahagsmuni í skilningi 2. og 3. tölul. 6. gr. uppl. 
Nefndin leit hins vegar svo á að af hálfu bankans hefði ekki verið færð fyrir 
því haldbær rök að þær tilteknu upplýsingar, sem fram kæmu á yfirlitum um 
ferðir bankastjóranna myndu skaða samskipti bankans eða draga úr 
gagnkvæmu trausti í skiptum hans við önnur ríki eða fjölþjóðastofnanir né 
heldur væru þær til þess fallnar að skaða samkeppnisstöðu hans. ÚU A-
27/1997. 

6. Aðrar takmarkanir 
Sú krafa sem gerð er samkvæmt 1. mgr. 10. gr. uppl. að afmarka beiðni við 
tiltekin gögn eða upplýsingar um tiltekið mál felur, eins og áður segir, einnig í 
sér ákveðna takmörkun á upplýsingarétti. Af áðurnefndum dómi Evrópu-
dómstólsins frá 20. maí 2003 leiðir ennfremur að tilgangur beiðni getur skipt 
máli þegar um er að ræða málefni sem falla undir tilskipun 95/46/EB. Rétt 
er að víkja nánar að þessum atriðum og að því hvernig hagsmunir starfs-
mannsins eða réttarstaða hans getur haft þýðingu við afgreiðslu stjórnvalds á 
beiðni um aðgang að upplýsingum um málefni er varða störf hans eða 
hvernig hann hefur sinnt þeim.  

6.1. Tilgreining máls 
Samkvæmt 1. mgr. 10. gr. uppl. er engin formkrafa gerð til umsóknar um 
aðgang. Beiðni getur þannig bæði verið munnleg og skrifleg. Þó er gert ráð 
fyrir því í 2. mgr. ákvæðisins að stjórnvald geti, eins og þar er nánar lýst, gert 
kröfu um að beiðni sé skrifleg. Ákvæði 1. mgr. 10. gr. gerir aftur á móti kröfu 
um að beiðni sé nægilega afmörkuð. Samkvæmt því getur sá sem óskar eftir 
aðgangi að upplýsingum afmarkað beiðni sína við tiltekin skjöl eða gögn 
tiltekins máls án þess að tilgreina þau sérstaklega. Í skýringum við ákvæðið í 
frumvarpi því sem varð að upplýsingalögum er tekið fram að í beiðni verði 
að tilgreina gögnin eða málið með það glöggum hætti að stjórnvöldum sé 
fært að hafa uppi á gögnunum eða málinu. Það leiðir jafnframt af ákvæðinu 
eins og segir í skýringunum að ekki er hægt að biðja um gögn í öllum málum 
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af ákveðinni tegund eða frá tilteknu tímabili.46 Samkvæmt þessu er það 
grundvallarskilyrði að sá sem óskar eftir aðgangi hafi ákveðna vitneskju um 
málið eða skjalið áður en hann snýr sér til viðkomandi stjórnvalds.47 

Það getur reynst ákveðnum vandkvæðum bundið að afmarka beiðni um 
aðgang að upplýsingum nægilega skýrt. Sá sem óskar eftir aðgangi að 
gögnum um málefni er varða opinbera starfsmenn á ekki kröfu á því að farið 
sé í gegnum skjalasafn viðkomandi stjórnvalds í þeim tilgangi að finna tiltekin 
mál. Þannig má telja líklegt að beiðni um aðgang að gögnum verði hafnað ef 
umsækjandi þekkir ekki til nafns starfsmanns eða ekki er á annan hátt hægt 
að átta sig á því um hvaða mál er að ræða.48 Rétt er að rekja hér þá úrskurði 
úrskurðarnefndar um upplýsingamál er hér skipta máli. 

 
Kærandi hafði óskað eftir aðgangi að upplýsingum um verkfræðinga og 
arkitekta sem unnið höfðu verktakavinnu fyrir opinberan aðila á fimm ára 
tímabili. Tekið var fram í ÚU A-5/1997 að í beiðninni væru hvorki tilgreind 
þau gögn sem kærandi óskaði eftir að kynna sér né tiltekið það mál sem hann 
óskaði upplýsinga um eins og áskilið væri. 
    Í ÚU A-22/1997 var fjallað um aðgang að upplýsingum um launakjör 
tiltekinna starfsmanna Akraneskaupstaðar. Úrskurðarnefndin tók fram að 
skýra bæri 1. mgr. 10. gr. þannig „...að sá sem fer fram á aðgang að gögnum, 
verði að tilgreina, svo að ekki verði um villst, þau gögn eða það mál sem hann 
óskar að kynna sér. Beiðni kæranda um upplýsingar um launakjör yfirmanns 
eins af leikskólum Akraneskaupstaðar fullnægir ekki þessu skilyrði.” Kærandi 
hafði í beiðni sinni einungis tilgreint yfirmann eins leikskóla kaupstaðarins, en 
þar voru fjórir leikskólar starfandi. Aftur á móti var litið svo á að beiðni um 
upplýsingar um launakjör sálfræðings næði til þess starfsmanns sem bæri 
starfsheitið sálfræðingur á skólaskrifstofu kaupstaðarins samkvæmt ráðningar-
samningi. 
    Stéttarfélag íslenskra félagsráðgjafa hafði óskað eftir upplýsingum um 
starfskjör allra háskólamenntaðra starfsmanna Félagsmálastofnunar Reykja-
víkurborgar. Tekið var fram að sá sem óski eftir aðgangi að „...gögnum, verði 
að tilgreina nákvæmlega þau gögn eða það mál sem hann óskar að kynna 
sér”. Farið væri fram á aðgang að gögnum úr mörgum stjórnsýslumálum en 
slíkt samrýmdist ekki síðari málslið 1. mgr. 10. gr. uppl. Beiðni félagsins hafi 
verið óljós þar eð þeir starfsmenn sem óskað væri upplýsinga um væru 
„hvorki nafngreindir né tilgreindir með starfsheitum, þannig að ekki færi á 
milli mála við hverja [væri] átt”. Af þessari ástæðu var Félagsmálastofnun ekki 

                                                 
46 Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 3026. Tekið er fram að gengið sé út frá sömu tilhögun og í 

dönsku og norsku upplýsingalögunum, þ.e. að tilgreina verði þau gögn eða það mál sem 
beiðni beinist að. 

47 Garde, o.fl.: Forvaltningsret. Sagsbehandling. 5. útg., Kaupmannahöfn 2001, bls. 230. 
48 Betænkning nr. 1349/1997, bls. 21. 
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skylt að veita félaginu aðgang að ráðningarsamningum eða öðrum gögnum er 
kynnu að hafa að geyma hinar umbeðnu upplýsingar. ÚU A-31/1997. 
    Í ÚU A-32/1997 hafði verið óskað eftir upplýsingum um starfskjör allra 
starfsmanna í tveimur ráðuneytum. Tekið var fram að með því hefði kærandi 
út af fyrir sig tilgreint þau gögn sem hann óskaði að kynna sér. Hins vegar 
væri með tilvísun til þeirra ummæla í lögskýringargögnum að ekki væri „hægt 
að biðja um gögn í öllum málum af ákveðinni tegund eða frá ákveðnu 
tímabili”, ekki unnt að verða við beiðninni. Ef fallist yrði á beiðni um aðgang 
að öllum þeim ráðningarsamningum eða sambærilegum gögnum sem gerðir 
hefðu verið við starfsmenn ráðuneytanna, væri farið gegn því markmiði 
upplýsingalaga, að beiðni um aðgang að gögnum yrði að vera nægilega 
afmörkuð. Sama niðurstaða varð í ÚU 36/1997 (upplýsingar um launakjör 
120 starfsmanna Flugmálastjórnar). 
    Í ÚU A-43/1998 var fjallað um aðgang að gögnum um 119 starfsmenn 
Flugmálastjórnar. Tekið var fram að nefndin hefði skýrt ákvæði 1. mgr. 10. 
gr. uppl. þannig að ekki sé unnt í sömu beiðni að fara fram á aðgang að 
miklum fjölda skjala úr fleiri en einu stjórnsýslumáli, jafnvel þó svo að skjölin 
séu nægilega tilgreind. Sama niðurstaða varð í ÚU A-82/1999 (81 starfs-
maður Seltjarnarneskaupstaðar). 
    Í ÚU A-159/2003 var fjallað um aðgang að upplýsingum um utanferðir 
þriggja ráðherra og kostnað vegna þeirra á fjögurra ára tímabili. Fram kom að 
upplýsingar um utanferðir ráðherra væru geymdar í bókhaldi ráðuneytanna og 
haldið utan um hverja og eina ferð í skjalasafni ráðuneytisins. Um skýringu á 
1. mgr. 10. gr. vísaði nefndin til þess að hún hefði túlkað ákvæðið þannig að 
ekki væri unnt í sömu beiðni að fara fram á aðgang að miklum fjölda skjala úr 
fleiri en einu stjórnsýslumáli, jafnvel þótt skjölin væru nægilega tilgreind. Líta 
yrði svo á að hver utanferð, sem farin væri á vegum hins opinbera, væri eitt 
mál í skilningi upplýsingalaga. Í beiðni kæranda fælist ósk um upplýsingar úr 
miklum fjölda skjala eða annars konar gagna úr mörgum stjórnsýslumálum. 
Þá vísaði nefndin til þess að stjórnvöldum væri samkvæmt upplýsingalögum 
t.d. ekki skylt að útbúa ný gögn sem ekki væru fyrirliggjandi þegar óskað væri 
eftir aðgangi að upplýsingum. Í málinu hafði eitt ráðuneytanna tekið saman 
yfirlit um utanferðir eins ráðherrans á því tímabili sem um var að ræða og 
afhent þau, en án þess að tilgreina heildarkostnað við hverja ferð. Þar sem 
þær upplýsingar féllu ekki undir undanþáguákvæði 4.-6. gr. uppl., bar að láta 
þær í té. 
    Í ÚU A-165/2003 var fjallað um aðgang að upplýsingum um föst laun 28 
nafngreindra læknaritara og skrifstofustjóra. Fram kom að gerðir höfðu verið 
samningar við 21 þeirra starfsmanna sem um var að ræða um fasta yfirvinnu 
þeirra og væru samningarnir varðveittir í starfsmannamöppu viðkomandi 
launþega á launadeild stofnunarinnar. Í úrskurði sínum vísar nefndin til þess 
hvernig hún hafi áður skýrt 1. mgr. 10. gr. uppl. og tekur fram að „eins og 
mál þetta er vaxið” hefði kærandi óskað eftir aðgangi að tilteknum 
upplýsingum úr 21 stjórnsýslumáli. Síðan tekur nefndin fram: „Með vísun til 
þess að um er að ræða sams konar upplýsingar og með hliðsjón af máls-
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atvikum að öðru leyti er það niðurstaða úrskurðarnefndar að beiðnin sé 
nægilega afmörkuð í skilningi 1. mgr. 10. gr. upplýsingalaga til þess að Land-
spítala-háskólasjúkrahúsi sé skylt að verða við henni.”  
 
Af framangreindum úrskurðum úrskurðarnefndar um upplýsingamál sést 

að nefndin hefur í málum sem varða opinbera starfsmenn skýrt 1. mgr. 10. 
gr. uppl. þannig að gera eigi ríkar kröfur til þess að beiðni sé afmörkuð við 
tiltekin skjöl og að mál sé afmarkað með nokkuð skýrum hætti. Þannig má 
ráða að í beiðni um gögn í tilteknu máli starfsmanns verði að tilgreina nafn 
eða starfsheiti hans þannig að ekki fari á milli mála við hvern sé átt, sbr. ÚU 
A-31/1997, ÚU A-43/1998 og ÚU A-22/1997. Úrskurðarnefndin hefur þó 
talið að í því felist nægjanleg tilgreining að beiðni afmarkist við alla starfs-
menn eða alla félagsmenn stéttarfélags hjá tiltekinni stofnun. Aftur á móti 
hefur nefndin lagt til grundvallar að ekki sé unnt í sömu beiðni að fara fram á 
aðgang að miklum fjölda skjala úr fleiri en einu stjórnsýslumáli, jafnvel þótt 
skjölin séu nægilega tilgreind, sjá t.d. ÚU A-159/2003, þar sem fjallað var um 
aðgang að upplýsingum um utanferðir þriggja ráðherra. Úrskurðurinn er 
athyglisverður í því ljósi að eitt ráðuneytanna hafði tekið saman yfirlit um 
utanferðir ráðherra. Ráðuneytinu var jafnframt gert skylt á þeim grundvelli 
að láta í té upplýsingar um heildarkostnað af hverri ferð. Ljóst er að stjórn-
vald getur látið upplýsingar af hendi sem hér um ræðir á grundvelli reglna um 
aukinn aðgang, enda standi fyrirmæli laga um þagnarskyldu því ekki í vegi, 
sbr. 3. mgr. 3. gr. uppl. Úrskurðurinn er jafnframt athyglisverður í því ljósi að 
nefndin virðist hafa horft til þess hvernig upplýsingar um utanferðir 
ráðherranna voru skráðar í skjalasafni ráðuneytanna og bókhaldi. Velta má 
því fyrir sér hvort niðurstaðan hefði orðið önnur ef ráðuneytin hefðu skráð 
utanferðirnar undir einu máli í skjalasafni sínu. Úrskurðarnefndin leit hins 
vegar svo á að hver og ein utanferð væri sérstakt mál og þar með væri 
stjórnvöldum ekki skylt að útbúa ný gögn sem ekki væru fyrirliggjandi þegar 
óskað væri eftir upplýsingum. Af úrskurði nefndarinnar verður ekki ráðið 
hvað hún leggi til grundvallar við nánari afmörkun hugtaksins mál. 

Um málsmeðferðina fer að öðru leyti eftir ákvæðum stjórnsýslulaga. 
Þannig hvílir ákveðin leiðbeiningarskylda á stjórnvaldi. Líta verður svo á að í 
henni felist m.a. sú skylda að leiðbeina um hvaða upplýsingar séu nauðsyn-
legar svo að unnt sé að afmarka beiðni um aðgang á nægilega skýran hátt. Sjá 
hér í því samhengi m.a. ÚU A-22/1997.49 

 

                                                 
49 Sjá Betænkning nr. 1349/1997, bls. 21 og Garde o.fl.: Forvaltningsret, 5. útg., bls. 231. 
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6.2. Tilgangur 
Ákvæði upplýsingalaga veita ekki sérstakar vísbendingar um að unnt sé að 
hafna beiðni um upplýsingar á þeim grundvelli að annarleg eða hreinlega 
ólögmæt sjónarmið búi að baki henni. Ljóst er að fara verður varlega í að játa 
undantekningar á slíkum grundvelli enda byggja upplýsingalögin á þeirri 
meginreglu að ástæður eða tilefni beiðni um upplýsingar skipti ekki máli. Sú 
staða getur hins vegar komið upp að tilgangur þess að afla tiltekinna 
upplýsinga þjóni ekki þeim meginsjónarmiðum eða markmiðum sem 
upplýsingarétturinn hvílir á, sbr. II. kafla hér að framan.  

 
Hér má benda á þá umræðu sem átti sér stað í Danmörku 1995-1997 og 
leiddi m.a. til breytinga á dönsku upplýsingalögunum 1998 í þá veru að 
takmarka enn frekar upplýsingarétt almennings að gögnum um vinnu-
samband opinberra starfsmanna. Tilefni breytinganna voru m.a. tilvik sem 
komið höfðu upp þar sem upplýsingar um opinbera starfsmenn höfðu verið 
misnotaðar. Lagabreytingarnar og þær forsendur sem þær byggja á eru raktar í 
skýrslu starfshóps sem skipaður var til þess að taka út réttarstöðu opinberra 
starfsmanna varðandi aðgang að upplýsingum um störf þeirra, Betænkning 
nr. 1349/1997 om aktindsigt i personalesager50. 
 
Ef játa á frávik frá meginreglunni um upplýsingarétt almennings yrði það 

að byggjast á algerri undantekningu. Jafnframt yrði þá að gera ríkar kröfur 
um sönnun eða að það sé hafið yfir allan vafa að upplýsingarnar geti skaðað 
starfsmanninn. Almennt má segja að stjórnvöld hafi litla möguleika til þess 
að meta slíkt fyrirfram. Vangaveltur um hugsanlegan skaða fyrir starfsmann 
eða vinnusambandið myndu ekki duga. Sé á hinn bóginn litið til dóms 
Evrópudómstólsins, sem reifaður var í kafla 4.4. hér að framan, kunna 
réttarreglur um persónuvernd að krefjast þess að miðlun upplýsinga um 
opinbera starfsmenn, sem til þessa hefðu ekki talist til einkamálefna, yrði að 
hafa lögmætan tilgang þar sem málefnaleg sjónarmið væru höfð að leiðarljósi. 

Í danskri réttarframkvæmd virðist aftur á móti hafa verið byggt á því, að 
unnt sé að hafna síendurtekinni beiðni í sömu gögn og hún er augljóslega sett 
fram til þess að íþyngja stjórnvaldi og starfsmönnum þess. Ennfremur þegar 
um er að ræða óeðlilega mörg stjórnsýslumál, sem krefjast umfangsmikillar 
vinnu og augljóst er að viðkomandi hefur enga sérstaka hagsmuni í 
málunum. Séu málin ekki tilgreind nákvæmlega, hefur verið talið að unnt sé 

                                                 
50 Sjá ennfremur um efnisinntak breytinganna: Gammeltoft-Hansen o.fl.: Forvaltningsret, 2. 

útg., bls. 400-403; Garde o.fl.: Forvaltningsret, 5. útg., bls. 237 og Vogter: Offentlighetsloven, 3. 
útg., bls. 92-100. 
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að hafna beiðninni á grundvelli 3. mgr. 4. gr. dönsku upplýsingalaganna, sbr. 
1. mgr. 10. gr. uppl.51 

 
Í ÚU A-93/2000 var tekið fram að þótt sami einstaklingur eða lögaðili fari 
marg ítrekað fram á aðgang að gögnum á grundvelli upplýsingalaga geti það, 
eitt og sér, ekki réttlætt að honum sé synjað um þann aðgang. Af hálfu 
Vestmannaeyjabæjar hafði verið vísað til þess að um hreina neyðarráðstöfun 
hafi verið að ræða. Á árinu 1999 hefðu bænum borist 450 bréf og erindi frá 
kæranda. Á árinu 1998 hefðu erindin verið 319 og 39 á árinu 1997. Sú afstaða 
bæjarins að sinna ekki erindum viðkomandi studdist því að mati úrskurðar-
nefndarinnar ekki við lög. 
 
Af úrskurðinum verður ráðið að undanþágur eða takmarkanir á 

upplýsingarétti verði að byggjast á skýrri lagaheimild og ríkar kröfur verður 
að gera til þess að hafna beiðni undir slíkum kringumstæðum. Að því er 
varðar ofangreint mál sérstaklega verður að horfa til þess að Vestmannaeyja-
bær lét hjá líða að svara erindunum, en bein lagaskylda stendur til þess, sbr. 
11. gr. uppl. og 9. gr. stjórnsýslulaga. 

6.3. Hagsmunir starfsmanns 
Ákvörðun um aðgang að gögnum hjá stjórnvöldum er stjórnvalds-
ákvörðun.52 Starfsmaður sem upplýsingarnar varðar telst hins vegar ekki aðili 
í slíku máli. Álitamál geta komið upp um það hvort þau gögn sem stjórnvald 
hyggst afhenda falli undir sérstök ákvæði um þagnarskyldu eða lög um 
persónuvernd. Slíkt mál getur byrjað samhliða fyrra málinu eða áður eða eftir 
að gögnin hafa verið afhent. Starfsmaðurinn sem álitamálið varðar er þá aðili 
að því máli og lýtur málsmeðferðin þá að öðru leyti ákvæðum stjórnsýslulaga. 
Hann er hins vegar ekki aðili að því máli sem varðar aðgang að upplýsingum 
um hann. Hann á því hvorki rétt á að fá að tjá sig um beiðnina áður en 
afstaða er tekin til hennar né rökstuðningi fyrir ákvörðun um að afhenda 
gögnin. Þó má hugsa sér að stjórnvald beri mál undir starfsmann á öðrum 
grundvelli, t.d. til þess að fullnægja rannsóknarskyldu sinni ef það hefur í 
hyggju að hafna beiðni um aðgang á þeim grundvelli að hún sé bersýnilega 
sett fram til þess að íþyngja honum eða valda skaða. Þá má leiða það af 
grundvallarreglunni um góða stjórnsýsluhætti að eðlilegt og sanngjarnt geti 
verið að stjórnvald kynni fyrir starfsmanni sínum framkomna beiðni og gefi 
honum kost á að koma að athugasemdum sínum og sjónarmiðum í tilefni af 
                                                 
51 Betænkning nr. 1349/1997, bls. 23-24. Sjá hér ennfremur ÚU A-5/1997 og ÚU A-

31/1997, sem reifaðir eru í kafla IV.6.1. 
52 Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 3027. 
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henni53. Af því sem hér hefur verið rakið er vandséð að starfsmaður hafi 
kæruaðild í máli til æðra stjórnvalds. Hann á hins vegar kost á að leita til æðra 
stjórnvalds með vísan til almennra eftirlitsheimilda þess og eftir atvikum til 
umboðsmanns Alþingis. 

VI. Gildissvið gagnvart lögum nr. 77/2000, 
um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga 

Fram að setningu laga um persónuvernd má segja að form upplýsinganna 
eða varðveisla þeirra hafi ráðið því hvort leyst var úr beiðni um aðgang að 
persónuupplýsingum eftir upplýsingalögum eða lögum um skráningu og 
meðferð persónuupplýsinga. Þannig tóku lög nr. 121/1989, um skráningu og 
meðferð persónuupplýsinga, til aðgangs að persónuupplýsingum í skrám sem 
voru færðar kerfisbundið en upplýsingalögin til persónuupplýsinga sem 
varðveittar hafa verið á annan hátt. Í samræmi við þetta taldi úrskurðarnefnd 
um upplýsingamál að leysa ætti úr beiðni um upplýsingar um heildarlaun 
opinberra starfsmanna og sundurliðun þeirra eftir ákvæðum laga nr. 
121/1989. Aftur á móti félli aðgangur að skjölum sem til væru um slík atriði, 
svo sem ráðningarsamningar eða reglur um kaup og kjör opinberra starfs-
manna undir ákvæði upplýsingalaga, sbr. 1. mgr. 3. gr. og 1. mgr. 10. gr. 
laganna54. Lög nr. 77/2000 leystu af hólmi lög nr. 121/1989. Gildissvið 
þeirra laga er rýmra að því leyti að þau ná til sérhverrar rafrænnar vinnslu 
persónuupplýsinga án tillits til þess hvort afmörkuðum upplýsingum er 
safnað í skipulagsbundna heild eða ekki. Lögin gera þannig ekki greinarmun 
á varðveisluformi þeirra upplýsinga sem þau taka til. Af þessum sökum voru 
gerðar breytingar á upplýsingalögum með lögum nr. 83/2000 í þeim tilgangi 
að halda í þau lagaskil sem gildissvið laga nr. 121/1989 hafði dregið milli 
þeirra og upplýsingalaga.55 Í 1. gr. laga nr. 83/2000, sbr. 2. mgr. 2. gr. uppl., 
er þannig tekið fram að lögin gildi ekki um aðgang að upplýsingum 
samkvæmt lögum nr. 77/2000 nema óskað sé eftir aðgangi að skjölum eða 
öðrum gögnum sem 2. mgr. 3. gr. uppl. taki til. Um inntak upplýsinga-
réttarins samkvæmt ákvæðinu er tekið fram í skýringum við 1. gr. þess 

                                                 
53 Sjá hér að nokkru til hliðsjónar dóm Hæstaréttar 20. nóvember 2003 í máli 238/2003, þar sem 

felld var úr gildi ákvörðun Ríkisendurskoðunar að afhenda fjármálaráðuneytinu einkaskjöl 
þáverandi fjármálaráðherra. Við undirbúning þeirrar ákvörðunar var viðkomandi gefinn 
kostur á að koma að andmælum og skýra afstöðu sína. 

54 Sjá hér t.d. ÚU A-10/1997. 
55 Alþt. 1999-2000, A-deild, bls. 4544-4545. 
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frumvarps sem varð að lögum nr. 83/2000 að aðgangur almennings taki til 
gagna í máli sem eru eða hafa verið til meðferðar hjá stjórnvöldum og liggja 
fyrir hjá þeim. Samkvæmt því beri að virða ákvæði upplýsingalaga sem sér-
ákvæði í samanburði við lög um persónuvernd og meðferð persónu-
upplýsinga, sbr. 44. gr. þeirra laga, en það muni í raun leiða til sömu niður-
stöðu og gilt hafði um lagaskil milli upplýsingalaga og laga nr. 121/1989.56 

 
Reykjavíkurborg hafði hafnað beiðni stéttarfélags um aðgang að launaseðlum 
þriggja nafngreindra karla á þriggja ára tímabili. Í niðurstöðu úrskurðar-
nefndar um upplýsingamál í ÚU A-185/2004, rekur nefndin fyrrnefndar 
breytingar samkvæmt lögum nr. 83/2000 og tekur upp efni 2. mgr. 3. gr. 
upplýsingalaga. Síðan segir: „Skýra ber tilvísunina, „gagna sem vistuð eru í 
tölvu“ í 2. tölul. þessarar málsgreinar með hliðsjón af 1. tölul. hennar, þar sem 
vísað er til „skjala sem mál varða, þar með talinna endurrita af bréfum ...“ Það 
þýðir að réttur til aðgangs að gögnum, sem vistuð eru í tölvu, er einskorðaður 
við afmörkuð rafræn skjöl á borð við afrit af bréfum eða samningum. Í 
samræmi við það hvílir ekki skylda á stjórnvöldum samkvæmt upplýsinga-
lögum að láta í té upplýsingar, sem fyrir hendi eru hjá þeim, nema þær sé að 
finna í afmörkuðum skjölum eða sambærilegum gögnum, þ. á m. gögnum 
sem vistuð eru í tölvu.” Lögð var til grundvallar sú yfirlýsing borgarinnar að 
ekki væru til í vörslum hennar ljósrit eða annars konar afrit af hinum 
umbeðnu launaseðlum, heldur væru þær upplýsingar, sem kæmu fram á 
seðlunum, geymdar með rafrænum hætti á fleiri en einum stað í starfsmanna- 
og launakerfi borgarinnar. Þar sem ekki var ástæða til að vefengja yfir-
lýsinguna, varð ekki leyst úr beiðni stéttarfélagsins á grundvelli upplýsinga-
laga, sbr. 2. mgr. 2. gr. og 2. mgr. 3. gr. laganna. Var málinu því vísað frá 
úrskurðarnefndinni. 
 
Samkvæmt framansögðu gera þær breytingar sem gerðar voru á ákvæðum 

upplýsingalaga í tilefni af setningu laga nr. 77/2000 ekki ráð fyrir að 
breytingar yrðu á upplýsingarétti almennings, sbr. 2. mgr. 3. gr. upplýsinga-
laga. Verður ekki annað séð en að úrskurðarnefndin haldi sig hér við sömu 
lagaskil og gilt höfðu gagnvart lögum nr. 121/1989. Ef launaseðlarnir hefðu á 
hinn bóginn verið til í rafrænu formi þá yrði væntanlega að leysa úr því 
sérstaklega hvort þar kæmu fram upplýsingar sem væru undanþegnar 
upplýsingarétti, t.d. hvort þeir geymdu upplýsingar um heildarlaun starfs-
manns og féllu þar með undir einkamálefni í skilningi 5. gr. uppl. 

 
Í ÚU A-214/2005 var fjallað um aðgang að upplýsingum um launakjör 49 
nafngreindra opinberra starfsmanna. Í úrskurði sínum vísaði nefndin m.a. til 

                                                 
56 Alþt. 1999-2000, A-deild, bls. 4544. 
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ákvæða laga nr. 83/2000 og ummæla í lögskýringargögnum með þeim lögum. 
Tók nefndin fram að utan gildissviðs upplýsingalaga falli „... áfram persónu-
upplýsingar sem færðar hafa verið kerfisbundið í rafræna skrá. Með skrá í 
þessum skilningi er þá vísað til skilgreiningar 3. tölul. 2. gr. laga nr. 77/2000 
þar sem skrá er skilgreind sem „sérhvert skipulagsbundið safn persónu-
upplýsinga þar sem finna má upplýsingar um einstaka menn.““ Það varð 
niðurstaða nefndarinnar að þar sem umbeðnar upplýsingar væru einvörðungu 
að finna í rafrænni skrá sem haldin væri kerfisbundið félli beiðnin ekki undir 
gildissvið upplýsingalaga, sbr. 2. mgr. 2. gr. og uppl. og 2. mgr. 3. gr. sömu 
laga. 

VII. Samantekt 

Með setningu upplýsingalaga má segja að starfsumhverfi opinberra starfs-
manna hafi breyst á þann hátt að bundið er í lög að almenningur skuli eiga 
rétt til aðgangs að upplýsingum úr gögnum í vörslu stjórnvalda, þ. á m. um 
störf þeirra nema einka- eða almannahagsmunir standi því í vegi. Í því 
sambandi teljast störf opinberra starfsmanna ekki til einkamálefna þeirra. Ef 
ástæður þess að starfsmaður sinnir ekki starfi sínu eru aftur á móti atvik sem 
teljast einkamálefni, svo sem sjúkdómur eða fjölskylduvandamál, er ekki um 
að ræða upplýsingarétt. Ef hér væri beitt reglum almenns vinnuréttar við 
úrlausn þess hvort veita ætti almenningi aðgang að upplýsingum um störf 
opinberra starfsmanna, væri vinnuveitanda hins vegar skylt að hafna beiðni 
um aðgang að þeim. Reglur upplýsingalaga varpa að þessu leyti ákveðnu ljósi 
á þá sérstöðu sem fólgin er í því að vera ráðinn í þjónustu opinberra aðila. 
Þessi sérstaða getur m.a. falið það í sér að erfiðara getur reynst að verja það 
trúnaðarsamband sem vinnusambandið byggir á. 

Upplýsingarétturinn er opinn að því leyti að ekki þurfa sérstakar ástæður 
að búa að baki beiðni um aðgang að upplýsingum um störf opinberra starfs-
manna. Aftur á móti tekur rétturinn ekki til þess að stjórnvöld útbúi tiltekin 
gögn. Þá er við það miðað að sá sem óskar eftir aðgangi að upplýsingum hafi 
sæmilega góða vitneskju um málið eða gögnin svo hægt sé að verða við 
beiðni hans. Leiki vafi á því ber stjórnvaldi í samræmi við leiðbeiningarskyldu 
sína að leiðbeina um þau atriði sem fram þurfa að koma í beiðni svo hægt sé 
að taka afstöðu til hennar. 

Segja má að frá gildistöku upplýsingalaganna 1. janúar 1997 hafi að 
langmestu leyti reynt á rétt almennings til aðgangs að upplýsingum um laun 
og önnur föst launakjör opinberra starfsmanna. Þegar úrskurðir Úrskurðar-
nefndar um upplýsingamál eru skoðaðir sést að í flestum málanna hefur reynt 
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á túlkun 1. mgr. 10. gr. uppl. Hefur nefndin skýrt ákvæðið svo að beiðni 
verði að vera nægilega skýrt afmörkuð, þannig að ekki verði um villst um 
hvaða gögn eða mál sé að ræða. Jafnframt hefur nefndin talið að það 
samrýmdist ekki síðari málslið 1. mgr. 10. gr. að beiðni miðist við aðgang að 
gögnum úr mörgum stjórnsýslumálum og að ekki sé unnt í sömu beiðni að 
fara fram á aðgang að miklum fjölda skjala úr fleiri en einu stjórnsýslumáli, 
jafnvel þótt skjölin séu nægilega tilgreind. Það er ljóst að það skiptir miklu 
varðandi afmörkun upplýsingaréttarins hvernig skilyrði 1. mgr. 10. gr. uppl. 
eru skýrð. Sjá má að úrskurðarnefndin hefur í þessum efnum gert ríkar 
kröfur til þess að beiðni um aðgang að gögnum sé nægilega afmörkuð, sbr. 
ÚU A-32/1997. Af úrskurði nefndarinnar í máli A-165/2003 má á hinn 
bóginn merkja ákveðna tilslökun, þar sem það þótti nægileg afmörkun að 
miða beiðni við sams konar upplýsingar í 21 stjórnsýslumáli, en samkvæmt 
úrskurðinum var Landspítala-háskólasjúkrahúsi skylt að veita aðgang að 
samningum um yfirvinnugreiðslur 21 starfsmanns á sjúkrahúsinu. Ekki er 
ljóst hvort í úrskurðinum felst almenn stefnumörkun, en nefndin virðist 
leggja áherslu á að um einstakt tilfelli hafi verið að ræða án þess að skýra það 
sérstaklega. Af málavöxtum má ráða að þar hafi skipt máli hvernig gögnin 
voru vistuð í skjalasafni spítalans og hversu aðgengileg þau voru, en þau voru 
geymd í starfsmannamöppum viðkomandi starfsmanna á launadeild 
spítalans. 

Í dönskum rétti leiddi framkvæmd þarlendra upplýsingalaga til þess að 
ástæða þótti að þrengja aðgang að upplýsingum um störf opinberra starfs-
manna. Var gerð breyting á þarlendum upplýsingalögum 1998. Eftir 
breytinguna er meginreglan sú að upplýsingaréttur tekur ekki til upplýsinga er 
varða störf opinberra starfsmanna eða hvernig þeim er sinnt. Áfram er þó 
aðgangur að upplýsingum um nafn, stöðu, menntun, verksvið, fjárhagsmál-
efni og utanferðir. Þá tekur breytingin ekki til æðstu stjórnenda opinberra 
stofnana.57 Sambærilegar breytingar hafa ekki verið gerðar á norsku 
upplýsingalögunum. Hér á landi hefur ekki heldur átt sér stað umræða um 
framkvæmd upplýsingalaga að því er varðar málefni opinberra starfsmanna. 
Dómur Evrópudómstólsins frá 20. maí 2003 gefur tilefni til þess að hugað 
verði nánar að því hvort miðlun upplýsinga um fjárhagsmálefni opinberra 
starfsmanna geti byggst á svo almennum og skilyrðislausum rétti sem 
upplýsingaréttur 3. gr. uppl. hvílir á. 

 
 

                                                 
57 Kristiansen: Grundlæggende arbejdsret, bls. 72. 
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