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Útdráttur 

Þegar upp kemur lagalegur ágreiningur sem þarf að leysa verður að komast að niðurstöðu um 

merkingu lagaákvæðis eða þeirra réttarheimilda sem koma til álita hverju sinni. 

Lögskýringarfræði er sú fræði sem líta þarf til við túlkun lagaákvæða. Almennt sé viðurkennt 

að við lögskýringu megi líta til þeirra gagna og sjónarmiða sem standa utan við texta 

ákvæðisins og getur haft þýðingu við túlkun þess. Gögn þessi nefnast einu nafni 

lögskýringargögn en af lögskýringargögnum standa undirbúningsgögn einna næst 

lagaákvæðum.  

 

Í þessari ritsmíð verður leitast við að kanna hvaða vægi undirbúningsgögn hafa sem 

lögskýringargagn við túlkun lagaákvæða. Einnig verður kannað hvort einhugur sé meðal 

dómara Hæstaréttar en lögð var sérstök áhersla á dómaframkvæmd. Í upphafi verður í 2. kafla 

gert grein fyrir hvernig hugtakið undirbúningsgögn verður notað í þessari ritgerð. Síðan 

verður í 3. kafla gert grein fyrir þeim rökum sem standa með og á móti notkun 

undirbúningsgagna við túlkun lagaákvæða. Til að varpa betur ljósi á viðfangsefnið verða í 

kjölfarið í kafla 4, reifaðir dómar þar sem reynt hefur á vægi undirbúningsgagna. Sérstaklega 

verður gert grein fyrir þeim sérsjónarmiðum sem gilda á sviði refsiréttar um vægi 

undirbúningsgagna í kafla 5, en í lokin í kafla 6 verður gert stuttlega grein fyrir þeim 

viðhorfum sem ríkjandi eru gagnvart undirbúningsgögnum í engilsaxneskum rétti. 



 

Abstract 

When a dispute rises over the meaning of law, it has to be solved on the basis of recognised 

and accepted rules of interpreting law. Jurisprudence is the branch of philosophy concerned 

with the law and the principles that lead courts to make the decisions they do. It is accepted 

that when interpreting law, it is permitted to examine preparation documents and 

parliamentary materials. I propose that we can improve our understanding of law by 

examining legal interpretation in relation with preparation documents and parliamentary 

material. 

 

In this essay, I shall examine the legal practices in interpretation when lawyers and judges 

interpret preparation documents or statutes, and the role of intention in the interpretation of 

legislation, but that intention can be found in preparation documents and parliamentary 

material. I will focus on the rulings from Hæstiréttur, the supreme court of Iceland, and I will 

also examine if the stance judges of the Supreme Court have towards that interpretation. In 

chapter two I will explain what documents I will examine in this essay. In chapter three I will 

examine the arguments for and against the use of these documents. In chapter four I will 

account for three rulings of the Supreme Court where the use of these documents has been 

argument. In chapter five I will explain the special rules of interpreting criminal law. Finally I 

will examine how the use of these documents has been in the Common Law system. 
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1 Inngangur 

Lög eru samansafn orða sem ætlað er að hafa áhrif á mannlega hegðun, en orðin eru tæki til 

að tjá hugsanir. Lög eiga að vera saminn á þann hátt að lesandinn geti auðveldlega lesið og 

skilið textann. Textinn þarf einnig að vera skýr og skiljanlegur sem flestum. Meginmarkmiðið 

er að lagafrumvörp séu á eðlilegu og skýru máli, textinn sé nákvæmur, skýr og auðskilinn svo 

að innihaldið komist til skila; enda geta risið álitaefni um túlkun ef merking orða er óljós eða 

tvíræð.
1
 Vandamálið er þó að orð eru ófullkomin, þau geta verið margræð og skýring þeirra 

getur valdið vafa. Því getur verið erfitt að semja lagatexta og stjórnvaldsfyrirmæli þannig, að 

einhugur ríki um merkingu þeirra.
2
  

Dómarar fá það vandasama verk að ákvarða efnislegt inntak lagaákvæðis þegar skera þarf úr 

ágreiningi fyrir dómstólum. Þar með ákveða þeir vægi undirbúningsgagna við úrlausn 

dómsmála. Almennt er viðurkennt í dómaframkvæmd og í skrifum fræðimanna að heimilt sé 

að líta til undirbúningsgagna við lögskýringu en meðal þeirra hafi greinargerðir með lögum 

einna mest vægi.
3
 Dómarar hafa formlega séð frjálsar hendur þegar ákveða á vægi 

undirbúningsgagna í dómaframkvæmd en engar reglur um lögskýringar binda hendur þeirra, 

þrátt fyrir að hefðbundin og viðtekin sjónarmið um lögskýringar hafi mikið vægi við 

lögskýringu og þ.a.l. á vægi undirbúningsgagna. 
4
 

Ólík sjónarmið eru uppi um að hve miklu leyti upplýsingar úr undirbúningsgögnum geta haft 

áhrif á skýran lagatexta eða til fyllingar óskýrum ákvæðum. Í undirbúningsgögnum á 

vitanlega ekki að felast nein „lagasetning“ í formi nýrra efnisreglna, sem ekki finnast í 

lögunum sjálfum. Ótvíræðar skýringar eða skilgreiningar sem finna má í 

undirbúningsgögnum hafa almennt mjög ríkt leiðbeiningargildi fyrir dómstóla. Sterk gögn eða 

sjónarmið þarf til að víkja til hliðar beinum tilmælum löggjafans sem finna má í 

undirbúningsgögnum, svo sem að athugasemd í greinargerð gangi í berhögg við orðalag 

lagaákvæðis eða aðrar réttarheimildir eins og til dæmis meginreglur laga.
5
  

                                                 
1
 Handbók um undirbúning og frágang lagafrumvarpa. Forsætisráðuneytið, Dóms- og kirkjumálaráðuneytið og 

skrifstofa Alþingis, Reykjavík 2007, bls. 19. 
2
 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I. Reykjavík 1999, bls. 209. 

3
Ármann Svævarr, Almenn lögfræði. Reykjavík 1988, bls. 394; Davíð Þór Björgvinsson. Lögskýringar 

kenningar, aðferðir og sjónarmið við skýringu og beitingu laga. Reykjavík 2008, bls. 54; Róbert R. Spanó, 

Túlkun lagaákvæða. Reykjavík 2007, bls. 138; Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 216.  
4
 Davíð Þór Björgvinsson, Lögskýringar, bls. 22. 

5
 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 216. 
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Meginregla réttarríkisins um að lög skuli vera aðgengileg og skýr hefur áhrif á vægi 

undirbúningsgagna, auk þess sem líta þarf til þess á hvaða réttarsviði ákvæðið gildir. Sú 

grundvallarregla gildir einnig í íslenskum rétti að stjórnvöld eru bundin af lögum við sýslan 

sína og að allar íhlutanir stjórnvalda í líf borgaranna séu fyrirsjáanlegar. Kallast þessi regla 

lögmætisreglan og rök hafa verið færð fyrir því að víðtæk beiting undirbúningsgagna uppfylli 

ekki kröfur hennar um fyrirsjáanleika lagaákvæða. 

Tilgangur þessarar ritgerðar er að gera lesandanum grein fyrir sjónarmiðum og rökum fyrir 

beitingu undirbúningsgagna við túlkun lagaákvæða. Í upphafi verður í 2. kafla gert grein fyrir 

hvernig hugtakið undirbúningsgögn verður notað í þessari ritgerð. Síðan verður í 3. kafla gert 

grein fyrir þeim rökum sem standa með og á móti notkun undirbúningsgagna við túlkun 

lagaákvæða. Í kjölfarið, til að varpa betur ljósi á viðfangsefnið, verður í 4. kafla reifaðir 

dómar þar sem reynt hefur á vægi undirbúningsgagna. Sérstaklega verður gert grein fyrir þeim 

sérsjónarmiðum sem gilda á sviði refsiréttar um vægi undirbúningsgagna í 5. kafla, en að 

lokum verður í 6. kafla verður gert stuttlega grein fyrir þeim viðhorfum sem ríkjandi eru 

gagnvart undirbúningsgögnum í engilsaxneskum rétti. 

2 Undirbúningsgögn 

Nauðsynlegt er að afmarka hugtakið undirbúningsgögn til að skýra fyrir lesandanum hvað átt 

er við þegar hugtakið kemur fyrir í þessari ritgerð. Með undirbúningsgögnum við 

lagasetningu er átt við tilurð og ferill lagafrumvarps sem skiptir máli sem heimild um efni 

þess.
6
 Undir það fellur í fyrsta lagi þau undirbúningsgögn sem útbúin eru til lagasetningar á 

tilteknu sviði hjá hinu opinbera eða einkaaðilum. Í öðru lagi gögn sem unnin eru af Alþingi 

við meðferð lagafrumvarps, þ. á m. álit þingnefnda og umsagnir hagsmunaaðila sem vísað er 

til í nefndarálitum þegar við á. Í þriðja lagi er átt við upplýsingar sem koma fram í 

framsöguræðu flutningsmanns og umræðum ráðherra eða annarra þingmanna á Alþingi.
7
 

Jafnframt verður í þessari ritgerð gert ráð fyrir að þjóðréttarsamningar sem Alþingi hefur 

fullgilt með lagasetningu teljist til undirbúningsgagna, enda liggur samningurinn til 

grundvallar lagasetningunni. 

Allir alþingismenn og ráðherrar hafa rétt til að leggja frumvarp fyrir Alþingi, sbr. 38. gr. 

stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944. Langflest lagafrumvörp sem lögð eru fram á 

Alþingi eru stjórnarfrumvörp, þ.e. frumvörp sem ríkisstjórnin eða einstakir ráðherrar hafa 

                                                 
6
 Ármann Snævarr, Almenn lögfræði, bls. 382. 

7
 Róbert R. Spanó, Túlkun lagaákvæða, bls. 98. 
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undirbúið og lagt fram. Slík frumvörp eru oftast samin af embættismönnum í einstaka 

ráðuneytum til að nýta sérþekkingu sem myndast hefur meðal starfsmanna viðkomandi 

ráðuneytis. Það þekkist einnig að skipaðar séu sérstakar nefndir til að semja eða endurskoða 

tiltekna lagabálka eins og t.d. hegningar- og erfðalaganefndirnar sem tóku þátt í samnorrænu 

samstarfi sem falið var að sjá um endurbætur á sviði erfða og refsiréttar.
8
 Auk þeirra starfa 

ýmsar fastanefndir sem fylgjast með réttarþróun á tilteknun sviðum. Þessar fastanefndir koma 

með tillögur til endurbóta ásamt því að oft er leitað tillagna og umsagna ýmissa aðila vegna 

sérþekkingar eða hagsmuna, áður en frumvörp eru lögð fram.
9
 

Hér á landi eru engar formlegar reglur um hvernig haga skuli undirbúningi frumvarpa eða 

hvaða gagna skuli afla fyrir framlagningu frumvarpa á Alþingi. Það fer því að miklu leyti eftir 

viðhorfum einstakra ráðherra eða þingmanna og mati þeirra á nauðsyn þess hversu vel 

lagafrumvarp skuli rökstutt. Í 36. gr. laga um þingsköp Alþingis nr. 55/1991 (hér eftir 

þingskaparlög) eru hins vegar lögfestar ákveðnar reglur um hvernig frumvörp skuli lögð fyrir 

þingið. Þar segir að þau skuli vera samin með lagasniði og hverju frumvarpi skuli fylgja stutt 

greinargerð með tilgangi frumvarpsins og skýringu á höfuðákvæðum. Þessar greinargerðir eru 

auk annarra þingskjala, umræðna og atkvæðagreiðslna á Alþingi, birtar í Alþingistíðindum 

sbr. 1. mgr. 88. gr. sömu laga. 

Þrátt fyrir fyrirmæli um að greinargerðir skulu vera stuttar þá eru þær í mörgum tilvikum 

mjög langar og ítarlegar; enda geta sum frumvörp verið mjög flókin og þarfnast útskýringar. 

Greinargerðir eru oft á tíðum góðar heimildir um hvort að löggjöf hafi t.d. átt að breyta fyrra 

réttarástandi eða bæta úr tilteknum réttarágalla. Óhætt er að fullyrða að greinargerðir með 

lagafrumvörpum séu þau lögskýringargögn sem mest eru notuð við túlkun lagaákvæða.
10

 

Greinargerðir skiptast iðulega í almennan og sérstakan hluta. Í almenna hlutanum er fjallað 

um rökin á bak við lagafrumvarpið í heild, forsögu þess, röksemdir fyrir framlagningu 

frumvarpsins, sjónarmið sem höfundar höfðu í huga við samningu frumvarpsins og hvort 

lögin voru sett til að uppfylla skuldbindingar vegna fullgildingar þjóðréttarsamnings. Í 

sérstaka hlutanum eru síðan athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins og jafnvel 

leiðbeiningar um hvernig eigi að túlka ákveðin orð eða ákvæði.
11

 

                                                 
8
 Ármann Snævarr, Almenn lögfræði, bls. 381. 

9
 Davíð Þór Björgvinsson, Lögskýringar, bls. 53. 

10
 Sama heimild, bls. 53-55. 

11
 Róbert R. Spanó, Túlkun lagaákvæða, bls. 104-105. 
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Fræðimenn og lögspekingar hafa löngum greint á um hvaða vægi undirbúningsgögn eigi að 

hafa við úrlausn dómsmála. Þrátt fyrir að kveðið sé á um í 36. gr. þingskaparlaga að tilgangur 

og röksemdir löggjafans eigi að koma fram í greinargerð þá eru hendur dómara frjálsar við 

túlkun lagaákvæða. Almennt er talið að þeir sem aðhyllast kenningar sem leggja áherslu á 

vilja löggjafans hafi tilhneigingu til að gefa undirbúningsgögnum mikið vægi, enda eru þau 

helsta heimildin fyrir vilja löggjafans. Á móti hafa þeir sem aðhyllast kenninguna um að fyrst 

og fremst eigi að leitast við að fylgja orðalagi ákvæðis viljað gefa ummælum í 

undirbúningsgögnum lítið vægi. Sérstaklega ef þau ummæli eru ekki í samræmi við orðalag 

ákvæðis.
12

  

3 Vilji löggjafans í undirbúningsgögnum
13

 

Upplýsingar úr undirbúningsgögnum eru oft lagðar að jöfnu við vilja löggjafans í  íslenskri 

lögfræði.
14

 Ástæðan fyrir þessu er meðal annars sú að gert er ráð fyrir því að í greinargerð 

með lögum sé tilgangi frumvarps lýst, sbr. 36. gr. þingskaparlaga. Einnig má finna í 

umræðum þingmanna á Alþingi röksemdir fyrir einstökum ákvæðum og hvernig löggjafinn 

ætlaðist til að þau yrðu túlkuð.
15

 

Vilji löggjafans sem lögskýringarsjónarmið er byggt á þeirri skoðun að sett lög séu orðaðar 

réttarheimildir. Orð lagatextans eru þannig tæki löggjafans til að tjá vilja sinn með setningu 

ákvæðisins. Af því leiðir að frumgagn viljatjáningarinnar er texti ákvæðisins. Orð eru hins 

vegar ófullkomið tjáningartæki. Af þeim sökum getur verið vandkvæðum bundið að lesa vilja 

löggjafans fyllilega út úr lagatextanum. Því getur verið nauðsynlegt að lesa í 

undirbúningsgögn til að komast að forsendum og tilgangi löggjafans fyrir lagasetningunni.
16

 Í 

sumum tilfellum er bersýnilegt að meintur vilji löggjafans ræður úrslitum um skýringu 

lagaákvæðis og þar með úrlausn dómsmáls. Í öðrum tilvikum styður vilji löggjafans þá 

skýringu sem eðlileg er miðað við önnur gögn, þ. á m. orðalag ákvæðisins. Tilvísun í vilja 

löggjafans getur einnig verið notuð til að hafna lögskýringu sem erfitt er að samræma við 

                                                 
12

 Davíð Þór Björgvinsson, Lögskýringar, bls. 54. 
13

Í þessari ritgerð verður einungis fjallað um vilja og viðhorf alþingismanna en ekki annarra handhafa 

lagasetningarvalds, þó svo að við setningu bráðabirgðalaga sé það vilji ráðherrans sem ber stjórnskipulega 

ábyrgð á lagasetningunni sem yrði lagður til grundvallar.   
14

 Skúli Magnússon, „Er draugur í dómsalnum? Um vilja löggjafans sem lögskýringarsjónarmið“. Úlfljótur 2007 

(3), bls. 742-743. 
15

 Dæmi eru um að einstakir þingmenn hafi lýst því yfir, eftir að lög voru sett, hvað fyrir þeim hafi vakað með 

setningu tiltekins lagaákvæðis. Slíkar yfirlýsingar eftir gildistöku laga hafa ekki sama gildi og þær sem koma við 

meðferð á Alþingi, sbr. Hrd. 157/1936. 
16

 Ármann Snævarr, Almenn lögfræði, bls. 374. 
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framangreind sjónarmið.
17

 Í dómum er oft talað um vilja löggjafans í tengslum við 

undirbúningsgögn við lagasetningu, og þá einna helst greinargerð með lögum, sbr. t.d.  

ummæli meirihluta Hæstaréttar í Hrd. 442/1993 (skinkudómur) en þar segir „[...] eins og fram 

kemur í skýrum orðum greinargerðar, en þar er að finna helstu heimild um vilja löggjafans við 

setningu laganna.“ Þegar undirbúningsgögn hafa verið skoðuð getur það komið upp að það 

hafi verið vilji löggjafans að ákveðin lagaákvæði skuli túlkuð rýmra eða þrengra heldur en 

orðalag ákvæðisins gefur til kynna. Sem dæmi um slíkt má m.a. nefna 7. gr. laga um 

upplýsingar og samráð í fyrirtækjum nr. 151/2006, en í athugasemdum við ákvæðið í 

greinargerð segir berum orðum að túlka skuli ákvæðið fremur þröngt.
18

 

Mismunandi sjónarmið eru uppi um hversu mikið vægi undirbúningsgögn og þar með vilji 

löggjafans eigi að hafa við úrlausn dómsmála. Hér að neðan verða reifuð helstu sjónarmið um 

tilvísun til vilja löggjafans við úrlausn dómsmála. Þannig verður reynt að varpa ljósi á það 

hversu mikið vægi undirbúningsgögn hafa í dómaframkvæmd. 

3.1 Er vilji löggjafans til ? 

Í upphafi verður að gera grein fyrir því hvort vilji löggjafans sé til í raun og veru. Margir hafa 

lýst efasemdum um gildi löggjafarviljans við lögskýringu og hefur því einnig verið haldið 

fram að löggjafarviljinn sé ekki til. Jafnvel hafa verið færð rök fyrir því að þegar dómarar 

„þykjast“ hafa fundið vilja bak við lagaákvæði þá sé það einungis yfirvarp dómara til að koma 

sínum eigin persónulegu skoðunum að um hvernig löggjöfin ætti að vera.
19

 

Einungis menn og aðrar vitsmunaverur geta haft vilja. Stofnanir eins og t.d. Alþingi hafa því 

ekki vilja. Hins vegar geta þeir einstaklingar sem fara saman með löggjafarvaldið haft 

sameiginlegan ásetning eða vilja til ákveðinna atriða, þ. á m. til merkingar lagatexta. Því er 

ekki hægt að slá því föstu að vilji löggjafans sé ekki til. Löggjafarviljinn er einungis vilji 

þeirra einstaklinga sem fara saman með löggjafarvaldið. Ekki er ávallt hægt að fullyrða að 

allir þingmenn hafi lagt sömu túlkun í texta laganna. Annars vegar er mögulegt er að þeir hafi 

verið ósammála um merkingu texta laganna en þó verið sammála um að samþykkja hann. 

Hins vegar er mögulegt að þingmenn hafi ekki velt fyrir sér nánari merkingu textans og hafi 

því ekki tekið beina viljaafstöðu til merkingar hans.
20

 Algerlega er óvíst hvort að handhafar 

                                                 
17

 Davíð Þór Björgvinsson, Lögskýringar, bls. 122. 
18

 Í texta athugasemda í greinargerðinni segir orðrétt: „Heimildina verður að skýra fremur þröngt [...]“ 
19

 Dworkin, Ronald, „Law as interpretation“. Texas law review 1982 (2), bls. 529. Á ensku: „They say that 

whenever judges pretend they are discovering the intention behind some piece of legislation, this is simply a 

smoke screen behind which the judge impose their own view of what the statute should have been.“ 
20

 Skúli Magnússon, „Er draugur í dómsalnum?“, bls. 736-737. 
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löggjafarvaldsins hafi nokkurn tímann kynnt sér undirbúningsgögnin eða gert þær skoðanir 

sem þar koma fram, að sínum; því eins og kom fram hér framar þá eru flest lagafrumvörp í 

raun skrifuð af embættismönnum í ráðuneytum.
21

 Einnig getur lagatextinn gjörbreyst í 

meðförum þingsins, en breytingarnar eru oft afrakstur pólitískra málamiðlana. Upphafleg 

frumvarpsdrög geta þannig verið óþekkjanleg frá hinum birta texta laganna. 

Lög geta einungis verið sett með ásetningi eða vilja þeirra sem fara með löggjafarvaldið á 

hverjum tíma. Meirihluti Alþingis verður því að hafa haft einhvern lágmarksvilja til að 

frumvarp verði samþykkt og þar með lágmarksvilja gagnvart hinum birta lagatexta. 

Samkvæmt þessum rökum verður að minnsta kosti að viðurkenna takmarkaða tilvist vilja 

löggjafans. 

Að þessu virtu má ráða að það ætti að fara hægt í að draga ályktanir af löggjafarviljanum 

nema það liggi beint og afdráttarlaust fyrir hvaða merkingu hann ætlaði sér að leggja í 

ákvæðið. Ef ekki liggur fyrir hvaða merkingu bær hluti handhafa löggjafarvaldsins lögðu í 

tiltekið ákvæði ættu takmarkaðar ályktanir til ákvæðisins að vera dregnar út frá 

löggjafarviljanum, en því óskýrari sem viljinn er því minna mark skal taka á honum.
22

 Ef ekki 

liggur fyrir ótvíræður og skýr löggjafarvilji út frá undirbúningsgögnum er löggjafarviljinn því 

ekki til nema að því marki sem hann birtist í venjulegri merkingu hins samþykkta lagatexta.
23

  

Þótt að fallist sé á ofangreind rök um tilvist vilja löggjafans þá er ennþá óútkljáð hvort það 

eigi að beita honum sem lögskýringarsjónarmiði og þá hversu mikið vægi skuli veita honum 

við túlkun lagaákvæða. Hér að neðan verða reifuð þau sjónarmið sem höfð hafa verið uppi um 

hvort beita skuli vilja löggjafans sem lögskýringarsjónarmiði.  

3.2 Stjórnskipulegar- og lýðræðislegar röksemdir 

Í fyrsta lagi verður að benda á stjórnskipulegar röksemdir sem hafa verið færðar fram um vilja 

löggjafans sem lögskýringarsjónarmið. 

Alþingi fer með löggjafarvald á Íslandi samkvæmt 2. gr. stjórnarskrárinnar og er Alþingi 

þannig veitt vald til að skapa og setja réttarreglur sem eru bindandi fyrir borgarana. Sett lög 

verða til fyrir ásetning þeirra fulltrúa sem kjörnir eru á Alþingi, ólíkt öðrum réttarheimildum, 

eins og t.d. venjum eða meginreglum laga. Setningarháttur laga er með þeim hætti að það er 

markvisst og af ásetningi verið að skapa réttarreglu sem er í samræmi við vilja meirihluta 

                                                 
21

 Sama heimild, bls. 744-745. 
22

 Ármann Snævarr, Almenn lögfræði, bls. 401. 
23

 Skúli Magnússon, „Er draugur í dómsalnum?“, bls. 738. 
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Alþingis hverju sinni. Má færa rök fyrir því að sett lög séu í raun viljayfirlýsing löggjafans og 

ef á annað borð er gert ráð fyrir því að stofnun hafi vald til þess að skapa réttarreglu hlýtur 

það að skipta máli hvað handhafar löggjafarvaldsins ætluðust til með reglunum.
24

 Skúli 

Magnússon hefur orðað sem svo að það standist ekki: 

[...] heilbrigða skynsemi að tilteknir 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 verið að setja samfélagi reglur eru aðstæður svipaðar og kylfa sé látin 

ráða kasti við lagasetningu. Ef við viðurkennum gildi virks löggjafarvalds á annað 

borð er ljóst að vilji löggjafans á að skipta máli við lögskýringu.
25

 

Með öðrum orðum má segja að ef Alþingi er á annað borð ætlað það hlutverk að skapa 

réttarreglu þá verður að teljast eðlilegt að leggja til grundvallar upplýsingar sem hann hefur 

ætlað til fyllingar lagatextanum. 

Eins og áður segir þá skal samkvæmt. 36. gr. þingskaparlaga fylgja hverju frumvarpi 

greinargerð þar sem fram kemur tilgangur frumvarpsins og skýring á höfuðákvæðum. 

Greinargerðin ásamt umræðum þingmanna um frumvarpið eru síðan birt opinberlega í 

Alþingistíðindum. Má því segja að hér sé löggjafinn beinlínis að gera ráð fyrir því að efni 

greinargerðar sé lagt til grundvallar við lögskýringu. 

Samhliða stjórnskipulegum röksemdum hafa verið færð rök fyrir því að notkun 

undirbúningsgagna sé í samræmi við grundvallar lýðræðishugsjónir. Í stuttu máli má orða það 

sem svo að ef gögn liggja fyrir um vilja, tilgang og markmið lagasetningar frá lýðræðislega 

kjörnum meirihluta á Alþingi þá sé eðlilegt að lagaákvæði séu túlkuð í samræmi við þann 

vilja. 

Þó hefur verið bent á það sem rök gegn lýðræðisröksemdinni að notkun undirbúningsgagna 

gefi þeim sem túlkar ákvæðið færi til að ákvarða merkingu ákvæðisins, með því að horfa til 

upplýsinga sem standa utan við lagaákvæðið sjálft og viðurkenna heimild aðila til að líta 

framhjá þeim texta sem raunverulega átti að gilda sem lög.
26

 

3.3 Réttaröryggissjónarmið, þrískipting valds og lagasmíð 

Notkun undirbúningsgagna og vilja löggjafans við lögskýringu er í anda þrískiptingar 

ríkisvaldsins sem tilgreind er í 2. gr. stjórnarskrárinnar. Samkvæmt þrískiptingu ríkisvaldsins 

                                                 
24

 Sama heimild, bls. 740-741.  
25

 Skúli Magnússon, „Túlkun laga og vilji löggjafans“. Í Róbert R. Spanó (ritstj.), Rannsóknir í félagsvísindum 

VI: lagadeild. Reykjavík 2005 bls. 364-365. 
26

 Róbert R. Spanó, Túlkun lagaákvæða, bls. 125. 
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á löggjafarvald að vera á hendi Alþingis. Þar að leiðandi hefur Alþingi vald til að setja 

orðaðar réttarheimildir. Eins og áður sagði eru orð ófullkomið tjáningartæki og því kemst 

löggjafarviljinn ekki alltaf greinilega til skila í lagatextanum sjálfum. Löggjafanum er 

jafnframt ómögulegt að sjá fyrir öll atvik þar sem reynt getur á tiltekið lagaákvæði og hefur 

það því tíðkast að löggjafinn setji almennar vísireglur eða gefi dómstólum ákveðið svigrúm til 

túlkunar. Í þessum tilvikum getur verið nauðsynlegt að löggjafinn hafi kost á því að skýra 

nánar almennt orðalag einstakra lagaákvæða. Það má þar af leiðandi færa fyrir því rök að 

eðlilegt sé að gefa vilja löggjafans ákveðið vægi við lögskýringu.
27

 Notkun vilja löggjafans, 

undirbúningsgagna og upplýsinga sem draga má af þeim, getur takmarkað svigrúm dómstóla 

til að túlka óræðinn lagatexta eftir geðþótta.
28

 

Öll lög hafa þann grundvallar tilgang að þeim sé fylgt. Sett lög eru leikreglur samfélagsins og 

er það grundvallar skilyrði réttarríkisins að lögin verði að vera aðgengileg þeim sem vilja 

kynna sér efni þeirra. Þetta skilyrði má meðal annars finna í 1. mgr. 27. gr. stjórnarskrárinnar 

en samkvæmt ákvæðinu skulu lög vera birt. Birting laga hefur hins vegar takmarkaðan tilgang 

ef vafi er um hversu mikið mark megi taka á hinum birta texta. Það samrýmist ekki 

fullkomlega kröfum réttarríkisins að vafi leiki á um lögskýringaraðferðir við túlkun 

lagaákvæða, sem eiga að hafa áhrif á mannlega hegðun. Borgararnir eiga að geta treyst því að 

löggjafinn kveði skýrlega á um boð og bönn og að ekki eigi að þurfa að leita lengra heldur en 

í texta laganna.
29

 Með þeim rökum má segja að „rétta leiðin“ til að lesa lagatexta sé að skoða 

andlag hans en ekki forgrunn ákvæðisins, þ.e. leggja á skilning lesandans í forgang en ekki 

vilja þess sem skrifaði ákvæðið.
30

  Eiga þessi rök sérstaklega við þegar um er að ræða ákvæði 

sem leggja íþyngjandi skyldur á borgarana eða eru á sviði refsiréttar, en nánar verður gert 

grein fyrir því síðar í ritgerðinni. Víðtæk beiting undirbúningsgagna eða notkun þeirra eftir 

geðþóttaákvörðunum dómara getur því dregið verulega úr réttaröryggi borgarana. 

                                                 
27

 Davíð Þór Björgvinsson, Lögskýringar, bls. 39. 
28

 Róbert R. Spanó, Túlkun lagaákvæða, bls. 120. 
29

 Sama heimild, bls. 126. Sjá einnig Ármann Snævarr, Almenn lögfræði, bls. 376: „Orð laga beri að virða meira 

en vilja löggjafans og forsenda fyrir því að löggjafarvilji ráði skýringu sé, að hann hafi komið fram í orðum 

lagaákvæðis. Eftir að lögin eru staðfest lifa þau sjálfstæðu lífi, rofin að nokkru úr tengslum við löggjafann [...] 

Þungamiðjan er ekki löggjafarviljinn heldur „lagaviljinn“ eða „merking laganna“.“ 
30

 Antonin Scalia, „Common-Law Courts in a Civil-Law System: The Role of United States Federal Courts in 

Interpreting the Constitution an Laws“. Princeton University Press 1997, bls. 17. á ensku: „[...] I think that it is 

simply incompatible with a democratic goverment, or indeed, even with fair goverment, to have the meaning of a 

law determined by what the lawgiver meant, rather than by what the lawgiver promulgated.“ 
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Að lokum má benda á hagkvæmni sem felst í notkun slíkra gagna. Ef viðurkennt er að 

dómstólar nýti sér þær upplýsingar sem þar koma fram getur það haft þau áhrif að einstök 

ákvæði og lagabálkar í heild verða styttri og hnitmiðaðri.
31

 

3.3.1 Lögmætisreglan  

Samhliða réttaröryggissjónarmiðum skal skoða áhrif lögmætisreglunnar við mat á vægi 

undirbúningsgagna. 

Það er undirstöðuregla íslenskrar stjórnskipunar að stjórnvöld séu bundin af lögum við sýslan 

sína og að allar íhlutanir stjórnvalda í líf borgaranna séu fyrirsjáanlegar.
32

 Regla þessi kallast 

almennt lögmætisreglan og í henni felst annars vegar að ákvarðanir stjórnvalda verða að eiga 

sér stoð í lögum og hins vegar að þær mega ekki vera í andstöðu við lög. Þýðingamikill kjarni 

reglunnar er einnig fólginn í því að stjórnvöld geti ekki íþyngt mönnum með ákvörðunum 

sínum nema hafa til þess viðhlítandi heimildir í lögum. Almennt er á því byggt, við skýringu á 

valdheimildum stjórnvalda, að því tilfinnanlegri eða meira íþyngjandi sem 

stjórnvaldsákvörðun er fyrir einstaklinginn því skýrari og ótvíræðari þarf lagaheimildin að 

vera og séu uppi tveir skýringarkostir eigi að velja þann sem er hagstæðari fyrir þann aðila 

sem stjórnvaldsbeitingin beinist að.
33

 Með öðrum orðum verður löggjafinn að taka afstöðu til 

þess með skýrum hætti hvað stjórnvöld mega gera. Það skal hann gera með lagaheimildum 

sem birtar eru borgunum fyrirfram í samræmi við almennar kröfur réttarríkis sem reifaðar 

voru stuttlega hér að ofan. 

Lögmætisreglan getur því við túlkun íþyngjandi lagaákvæða dregið úr vægi upplýsinga sem 

koma fram í undirbúningsgögnum með lögum, leiði þær til þess að skilyrðum ákvæðisins 

verði talið uppfyllt, svo sem að tiltekin háttsemi verði felld undir ákvæðið. Þannig er vafi 

túlkaður borgaranum í hag. Þessi regla leiðir til þess að ef ákvörðun er íþyngjandi fyrir 

borgara þá verður almennt ekki fallist á að lagaákvæði hafi aðra merkingu en leiða megi beint 

af orðalagi ákvæðisins.
34

 Hæstiréttur hefur meðal annars hafnað því á grundvelli 

lögmætisreglunnar að hægt sé að byggja á orðalagi reglugerðar þegar lagaákvæði, sem 

reglugerðin byggir á er tvírætt, sbr. Hrd. 514/2008 (Valitor hf.).
35

  

                                                 
31

 Róbert R. Spanó, Túlkun lagaákvæða, bls. 121. 
32

 Sama heimild, bls. 371. 
33

 Þessi skilgreining á lögmætisreglunni byggir á Hrd. 634/2007 (framsal sakamanns), einkum sératkvæði og 

ritgerð Páls Hreinssonar, „Lagaáskilnaðarregla atvinnufrelsisákvæðis stjórnarskrárinnar“. Í Garðar Gíslason 

(ritstj.), Líndælu, Reykjavík 2001, bls. 402. 
34

 Róbert R. Spanó, Túlkun lagaákvæða, bls. 371. 
35

Í Hrd. 514/2008 (Valitor hf.) reyndi á hvort V væri skylt að veita Ríkisskattstjóra upplýsingar um hreyfingar á 

greiðslukortum ónafngreindra aðila á grundvelli tilviljanaúrtaks. Deilt var um hvort að orðalag 1. mgr. 94. gr. 
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4 Dómaframkvæmd 

Til að veita betri innsýn inn í beitingu undirbúningsgagna í dómaframkvæmd verða hér 

reifaðir nokkrir dómar sem geta varpað ljósi á efnið. Í upphafi verður dómur Hæstaréttar nr. 

125/2000 (Öryrkjadómurinn fyrri) skoðaður en áhugavert er að skoða beitingu minni- og 

meirihluta Hæstaréttar á undirbúningsgögnum við skýringu stjórnarskrárinnar. Síðan verður 

Hrd. 634/2007 (Framsal sakamanns) reifaður nokkuð ítarlega ásamt Hrd. 366/2007 

(Tónlistarhús).  Þessir dómar varpa góðu ljósi á beitingu lögmætisreglunnar og vægi hennar á 

notkun undirbúningsgagna í dómaframkvæmd. 

4.1 Hrd. 125/2000 (Öryrkjadómurinn fyrri)
36

 

Málavextir voru að Öryrkjabandalag Íslands krafðist þess að viðurkennt yrði með dómi að 

Tryggingastofnun ríkisins hefði verið óheimilt að skerða tekjutryggingu örorkulífeyrisþega í 

hjúskap vegna tekna maka. Það hafði annars vegar verið gert frá 1. janúar 1994 til 31. 

desember á grundvelli reglugerðar nr. 485/1995 og hins vegar frá 1. janúar 1999 á grundvelli 

5. mgr. 17. almannatryggingalaga nr. 117/1993, sbr. 1. gr. laga nr. 149/1998.
37

 

Stefnandi, Öryrkjabandalag Íslands, byggði mál sitt aðallega á því að skerðing á 

tekjutryggingu örorkulífeyrisþega í hjúskap væri andstæð jafnræðisreglu 65. gr. 

stjórnarskrárinnar og að ólögmætt væri að mismuna örorkulífeyrisþegum eftir því hver 

hjúskaparstaða þeirra væri. Stefnandi byggði jafnframt á því að tenging örorkulífeyris við 

tekjur maka væri andstæð 76. gr. stjórnarskrárinnar en þar segir að „[ö]llum, sem þess þurfa, 

skal tryggður í lögum réttur til aðstoðar vegna sjúkleika, örorku, elli, atvinnuleysis, örbirgðar 

og sambærilegra atvika.“ 

Álitaefnið í málinu fólst fyrst og fremst í því hvort að í 76. gr. stjórnarskrárinnar fælust 

efnisleg réttindi til bóta eða einungis formkrafa um hvernig reglur um bætur skuli settar, þ.e. 

að umrætt ákvæði væri lagaáskilnaðarregla.
38

 

                                                                                                                                                         
laga nr. 90/2003 um tekjuskatt, „annarra aðila“, gæti náð yfir ónafngreinda aðila eða hvort þeir þyrftu að vera 

nafngreindir. Hæstiréttur klofnaði í afstöðu sinni en í röksemdum meirihlutans segir „Vegna áskilnaðar 

lögmætisreglunnar um að íþyngjandi ákvarðanir stjórnvalda verði að byggjast á skýrri lagaheimild hafa ákvæði 

reglugerðar nr. 373/2001 ekki þýðingu við skýringu á lögbundnum heimildum sóknaraðila til að krefjast aðgangs 

að gögnum í þágu starfa sinna, enda er ekki vikið að skyldu til að veita upplýsingar í lagaheimild 

reglugerðarinnar.“ Meirihluti Hæstaréttar taldi að skilyrði um skýrleika væru uppfyllt á öðrum grundvelli en 

reglugerðar nr. 373/2001 og heimiluðu Ríkisskattstjóra að krefjast ofangreindra upplýsinga. Minnihluti 

Hæstaréttar gerði ekki athugasemd við þessa beitingu meirihlutans á lögmætisreglunni. 
36

 Dómurinn er nefndur Öryrkjadómurinn fyrri til aðgreiningar frá síðari Öryrkjadómnum, Hrd. 549/2002. 
37

 Hér verður ekki fjallað um forsendur Hæstaréttar vegna fyrra tímabilsins heldur einungis notkun minni- og 

meirihluta Hæstaréttar á undirbúningsgögnum vegna niðurstöðu þeirra varðandi seinna tímabilið. 
38

 Róbert R. Spanó, Túlkun lagaákvæða, bls. 128. 
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Meirihluti Hæstaréttar (þrír af fimm) taldi að í 76. gr. stjórnarskrárinnar fælust 

einstaklingsbundin, efnisleg réttindi og að löggjafanum hefði verið óheimilt að skerða 

tekjutryggingu örorkulífeyrisþega í hjúskap en í upphafi IV. kafla forsenda meirihluta 

Hæstaréttar segir meðal annars: 

Ákvæði um rétt þeirra, sem ekki geta framfleytt sér sjálfir, til aðstoðar úr opinberum sjóðum hefur 

verið í stjórnarskrá allt frá 1874, en rétturinn var háður því að viðkomandi ætti sér ekki 

skylduframfærendur. Það skilyrði var afnumið með stjórnarskrárbreytingu 1995. [...] Í 

athugasemdum, sem fylgdu frumvarpi að lögum nr. 97/1995, var tekið fram, að gengið væri út frá 

því, að nánari reglur um félagslega aðstoð af þessum meiði yrðu settar með lögum, en með 

ákvæðinu væri markaður sá rammi, að til þurfi að vera reglur, sem tryggi þessa aðstoð. Var 

sérstaklega í því sambandi vakin athygli á 12. og 13. gr. félagsmálasáttmála Evrópu, sem fullgiltur 

var af Íslands hálfu 15. janúar 1976, (Stjórnartíðindi C nr. 3/1976),  og 11. og 12. gr. 

alþjóðasamnings um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi, sem fullgiltur var af Íslands 

hálfu 22. ágúst 1979. (Stjórnartíðindi C nr. 10/1979) Lýtur fyrrnefndi samningurinn að því að 

samningsaðilar skuldbinda sig meðal annars til að koma á eða viðhalda almannatryggingum eða 

gera þeim það hátt undir höfði, sem krafist er til fullgildingar á alþjóðavinnumálasamþykkt um 

lágmark félagslegs öryggis [...] 

Þá segir í lok V. kafla forsendanna: 

Svo sem áður greinir verður að telja að í 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar felist ákveðin 

lágmarksréttindi, sem miðuð séu við einstakling. Þrátt fyrir svigrúm almenna löggjafans til mats á 

því, hvernig þessi lágmarksréttindi skuli ákvörðuð, geta dómstólar ekki vikið sér undan því að taka 

afstöðu til þess, hvort það mat samrýmist grundvallarreglum stjórnarskrárinnar. Þegar litið er til 

skipulags réttinda örorkulífeyrisþega samkvæmt almannatryggingalögum og þeirra afleiðinga, sem 

í raun geta af því leitt fyrir einstaklinga, verður þetta skipulag ekki talið tryggja þeim þau 

lágmarksréttindi, sem í framangreindu stjórnarskrárákvæði felast, á þann hátt að þeir fái notið 

þeirra mannréttinda, sem 65. gr. stjórnarskrárinnar mælir þeim, svo sem það ákvæði verður skilið 

að íslenskum rétti, sbr. 26. gr. alþjóðasamnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi, sem var 

fullgiltur af Íslands hálfu 22. ágúst 1979, (Stjórnartíðindi C nr. 10/1979) og 9. gr. fyrrnefnds 

alþjóðasamnings um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi. Í samræmi við það, sem að 

ofan greinir, er fallist á þá kröfu gagnáfrýjanda, að viðurkennt verði að óheimilt hafi verið að 

skerða tekjutryggingu örorkulífeyrisþega í hjúskap frá 1. janúar 1999 á þann hátt sem gert er í 5. 

mgr. 17. gr. laga nr. 117/1993, sbr. 1. gr. laga nr. 149/1998. 

Út frá tilvitnuðum forsendum verður fjallað um tvö álitaefni sem vakna við notkun 

meirihlutans á undirbúningsgögnum.  

Í fyrsta lagi telur meirihlutinn að skilyrðið fyrir aðstoð úr opinberum sjóðum, að viðkomandi 

ætti ekki skylduframfærendur hafi verið afnumið með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995. 

Ákvæði um rétt þeirra til aðstoðar úr opinberum sjóðum sem geta ekki framfleytt sér sjálfir 

hefur verið í stjórnarskránni alveg frá 1874. Rétturinn var þó ávallt háður því að viðkomandi 

ætti enga skylduframfærendur. Sambærilegt ákvæði um skylduframfærendur var ekki tekið 

upp í texta núgildandi 76. gr. stjórnarskrárinnar við breytingu á mannréttindakafla hennar sem 

var gerð með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995, en á hjónum ríkir gagnkvæm 

framfærsluskylda, sbr. 46. gr. hjúskaparlaga nr. 31/1993. Út frá orðalagi meirihlutans má ráða 

að hann dragi þá ályktun að þar sem skilyrðið var ekki tekið upp í texta núgildandi 76. gr. 
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stjórnarskrárinnar telji hann að það hafi verið fellt úr gildi með lögum 97/1995. Meirihlutinn 

kýs ekki að vitna til athugasemda í greinargerð með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995, þótt að 

hann hafi vísað til athugasemda varðandi önnur atriði. Í athugasemdum við 14. gr. frumvarps 

nr. 97/1995 segir meðal annars: 

Í 1. mgr. 14. gr. er boðið að þeir sem þess þurfi eigi að njóta réttar til aðstoðar vegna sjúkleika, 

örorku, elli, atvinnuleysis og sambærilegra atvika eftir því sem nánar sé ákveðið í lögum[...] Með 

1. mgr. 14. gr. er hins vegar ekki lögð til breyting frá gildandi reglu að því leyti að ekki er ráðgert 

að sá sem geti séð nægilega fyrir sér sjálfur þurfi að njóta réttar til slíkrar aðstoðar, en þann rétt 

væri þó fyllilega heimilt að veita honum ef löggjafinn kysi svo. [leturbr. höf.].
39

 

Ekki verður dregin afgerandi niðurstaða út frá tilvitnuðum forsendum hvort að þeir sem eiga 

skylduframfærendur eigi, eftir breytingu, rétt á aðstoð úr opinberum sjóðum. Þó hafa verið 

færð rök fyrir því að þrátt fyrir að skerpt hafi verið á orðalagi ákvæðisins þá sé ekki hægt að 

álykta að sérstaklega hafi verið stefnt að rýmri vernd ákvæðisins þegar lögskýringargögnin 

eru virt í heild sinni.
40

  

Í öðru lagi má draga þá ályktun af tilvitnuðum forsendum að félagsmálasáttmáli Evrópu og 

alþjóðasamningur Sameinuðu þjóðanna hafi mikil áhrif á úrlausn málsins en til beggja þessara 

samninga er vitnað í athugasemdum í frumvarpi til laga. Eftirfarandi texti er í beinu framhaldi 

af athugasemdunum, sem teknar voru orðrétt hér að ofan: 

Þá verður einnig að vekja athygli á því að í ákvæðinu er gengið út frá því að nánari reglur um 

félagslega aðstoð af þessum meiði verði settar með lögum, en með ákvæðinu er markaður sá 

rammi að til þurfi að vera reglur sem tryggi þessa aðstoð. Benda má á að félagsmálasáttmála 

Evrópu og alþjóðasamningi um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi eru ýmsar reglur 

af sama toga og hér um ræðir. Í því sambandi má vekja athygli á 12. og 13. gr 

félagasmálasáttmálans þar sem eru fyrirmæli um réttinn til félagslegs öryggis, félagslegrar 

aðstoðar og læknishjálpar og 11. og 12. gr. alþjóðasamnings um áþekk atriði.
41

  

Meirihluti Hæstaréttar byggir hér á viðurkenndri lögskýringarreglu að skýra skuli lög til 

samræmis við alþjóðasamninga sem ríki hefur staðfest eftir því sem kostur er. 

Stjórnarskrárgjafinn gerir skýrlega ráð fyrir því í ofangreindum athugasemdum með 

greinargerð að þessi samningar séu lagðir til grundvallar við skýringu á ákvæði 76. gr. 

stjórnarskrárinnar. Einnig skal benda á að niðurstaða meirihlutans er í samræmi við þá 

meginreglu að mannréttindaákvæði skuli túlka borgurunum í hag og geta undirbúningsgögn 

því haft aukið vægi þegar upplýsingar úr þeim túlkast borgurunum í hag.
42

 

                                                 
39

 Alþt. 1994-1995, A-deild, bls. 2109. 
40

 Björg Thorarensen, „Beiting ákvæða um efnahagsleg og félagsleg mannréttindi í stjórnarskrá og 

alþjóðasamningum“. Tímarit lögfræðinga 2001 (2), bls. 84. 
41

 Alþt. 1994-1995, A-deild, bls. 2109-2110. 
42

 Davíð Þór Björgvinsson, Lögskýringar, bls. 150. 
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Það verður þó að teljast gagnrýnivert að meirihluti Hæstaréttar hafi komist að niðurstöðu um 

afnám skilyrðis um skylduframfærendur í núgildandi 76. gr. stjórnarskrárinnar með 

stjórnskipunarlögum nr. 97/1995; sérstaklega í ljósi þess að meirihlutinn hafði þegar vitnað til 

sömu undirbúningsgagna. Þess í stað kýs meirihlutinn að fullyrða í einni setningu að það hafi 

verið fellt úr gildi án þess að rökstyðja það frekar. Má færa rök fyrir því að meirihluti 

Hæstaréttar sé að velja þær upplýsingar úr undirbúningsgögnum sem henti honum hverju 

sinni, en fjalli ekki um öll þau atriði og upplýsingar sem þar koma fram og skipti máli við 

úrlausn álitaefnisins.
43

 Augljóst er þó að hér hafa undirbúningsgögn mikil áhrif á niðurstöðu 

meirihlutans.  

Minnihluti Hæstaréttar var á öndverðu meiði en í niðurstöðu minnihlutans segir meðal annars: 

Í athugasemdum með frumvarpi til stjórnskipunarlaga nr. 97/1995 kom fram, að ákvæði 1. mgr. 

14. gr., er síðar varð framangreind 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar, svaraði að nokkru til reglu 

þágildandi 70. gr., en frumvarpsákvæðið væri mun ítarlegra, því að tekið væri nánar fram en áður, 

hvers konar aðstæður gætu orðið til þess, að maður þarfnaðist opinberrar aðstoðar af þessum toga. 

Með ákvæðinu væri hins vegar ekki lögð til breyting frá gildandi reglu að því leyti, að ekki væri 

ráðgert, að sá sem gæti séð nægilega fyrir sér sjálfur þyrfti að njóta réttar til slíkrar aðstoðar, en 

þann rétt væri löggjafanum þó fyllilega heimilt að veita. Loks var í athugasemdunum vakin athygli 

á því, að löggjafinn ætti að setja nánari reglur um félagslega aðstoð af þessum meiði, en með 

ákvæðinu væri markaður sá rammi, að til þyrftu að vera reglur, sem tryggðu þessa aðstoð. Var 

sérstaklega bent á 12. gr. og 13. gr. í félagsmálasáttmála Evrópu og 11. gr. og 12. gr. í 

alþjóðasamningi um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi.  

Af framansögðu er ljóst, að öryrkjar eiga stjórnarskrárvarinn rétt á aðstoð samfélagsins, ef þeir 

geta ekki nægilega séð sér farborða sjálfir. Um þessa aðstoð skal mæla í lögum. Það er verkefni 

löggjafans en ekki dómstóla að kveða á um inntak og umfang þeirrar opinberu aðstoðar, sem 

öryrkjum er látin í té. Dómstólar geta hins vegar metið, hvort lagasetning um þessi málefni 

samrýmist grundvallarreglum stjórnarskrárinnar.[leturbr. höf] 

Minnihluti Hæstaréttar kannar hér þær upplýsingar sem lesa má úr undirbúningsgögnum og 

telur að stjórnarskrárgjafinn hafi ekki ætlað að breyta efnislegu inntaki 76. gr. 

stjórnarskrárinnar. Ákvæði 76. gr. stjórnarskrárinnar veiti því einungis þeim sem ekki eiga 

skylduframfærendur rétt til aðstoðar úr opinberum sjóðum, en slíkum rétti væri löggjafanum 

þó fyllilega heimilt að veita öðrum. Minnihluti Hæstaréttar telur einnig að það væri ekki á 

valdsviði dómstóla að meta umfang opinberar aðstoðar sem öryrkjum er látin í té, ákvæðið 

kveði einungis á um að aðstoð þurfi að vera til staðar. 

Minnihluti Hæstaréttar gefur, líkt og meirihlutinn, undirbúningsgögnum mikið vægi. 

Minnihlutinn telur þó að með hliðsjón af þeim upplýsingum sem lesa mátti úr 

undirbúningsgögnum, að umrætt ákvæði 76. gr. stjórnarskrárinnar varðaði einungis 

formkröfu. Ákvæðið legði því þá skyldu á löggjafann að til staðar væru reglur sem tryggðu 

                                                 
43

 Róbert R. Spanó, Túlkun lagaákvæða, bls. 134. 
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aðstoð úr opinberum sjóðum til þeirra sem þess þyrftu, en löggjafanum væri í sjálfsvald sett 

hvert inntak réttindanna eigi að vera.
44

  

Niðurstaða minnihluta Hæstaréttar í góðu samræmi við þrískiptingu ríkisvaldsins samkvæmt 

2. gr. stjórnarskrárinnar. Ætti það að vera á valdi lýðræðislega kjörins meirihluta hverju sinni 

að ákveða inntak þeirra réttinda sem öryrkjum og annarra sem stjórnarskrárákvæðið fjallar 

um, og taka afleiðingum gjörða sinna í lýðræðislegum kosningum. Ef formskilningur 

minnihlutans er lagður til grundvallar þá þyrfti löggjafinn að taka beina afstöðu til þeirrar 

pólitísku stefnumörkunar sem hann hyggðist leggja til grundvallar í þessum málaflokki.
45

  

Að lokum verður bent á það að skiptar skoðanir eru um niðurstöðu meirihluta Hæstaréttar í 

þessu máli. Annars vegar hefur verið sagt að þar sem stjórnarskrárgjafinn beinlínis hvatti til 

þess í athugasemdum, að horft yrði til ákvæða þeirra alþjóðasamninga sem þar var vísað til og 

íslenska ríkið hefur fullgilt við nánari túlkun stjórnarskrárákvæðisins, sé niðurstaðan í góðu 

samræmi við viðurkenndar lögskýringaraðferðir.
46

 Hins vegar hefur niðurstaðan verið 

harðlega gagnrýnd og hefur það meðal annars verið sagt að með dómnum hafi í raun verið að 

setja lagareglur, en ekki að dæma eftir þeim, Hæstiréttur hafi í raun skrifað óútfylltan tékka á 

ríkissjóð og að niðurstaðan sé einfaldlega röng.
47

  

4.2 Hrd. 634/2007 (Framsal sakamanns) 

Málavextir í þessu máli voru á þann veg að Héraðsdómur Reykjavíkur hafði staðfest 

ákvörðun dómsmálaráðherra um framsalsúrskurð tiltekins einstaklings til Litháen. 

Framsalsþoli var 18 ára gamall litháískur ríkisborgari en honum var gefið að sök að hafa 

framið fimm þjófnaðarbrot í Litháen. Úrskurður héraðsdóms var kærður til Hæstaréttar sem 

staðfesti niðurstöðu héraðsdóms í fjölskipuðum dómi.  

Í málinu var deilt um hvernig skýra ætti ákvæði 1. mgr. 3. gr. laga um framsal sakamanna og 

aðra aðstoð í sakamálum (hér eftir framsalslög) en þar segir: „Framsal á manni er aðeins 

heimilt ef verknaður eða sambærilegur verknaður getur varðað fangelsi í meira en 1 ár 

samkvæmt íslenskum lögum.“ Framsalsþoli byggði vörn sína meðal annars á því að hægt væri 

að túlka ákvæðið á tvo vegu. Annars vegar á þann hátt að dómstólum bæri að meta 

verknaðinn sem framsalsþola væri gefið að sök og hvaða refsingu hann myndi hljóta hefði 

málið komið fyrir íslenska dómstóla. Hins vegar að ákvæðið vísi til refsiramma hlutaðeigandi 

                                                 
44

 Róbert R. Spanó, Túlkun lagaákvæða, bls. 129. 
45

 Sama heimild, bls. 129, neðanmálsgrein. 
46

 Sama heimild, bls. 137. 
47

 Jón Steinar Gunnlaugsson, „Um valdmörk dómstóla“. Úlfljótur 2002 (2), bls. 224-225. 
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lagaákvæðis og falli verknaður undir ákvæði þar sem lögbundin refsiheimild er hærri en eitt ár 

þá sé skilyrðum 1. mgr. 3. gr. framsalslaga uppfyllt.  

Í úrskurði héraðsdóms var úrskurður dómsmálaráðherra staðfestur með svohljóðandi 

forsendum um það atriði sem hér skiptir máli: 

Samkvæmt ákvæði 1. mgr. 3. gr. laga nr. 13/1984 er almennt skilyrði framsals að verknaður geti 

varðað fangelsi í meira en 1 ár „samkvæmt íslenskum lögum.“ Þá er í greinargerð með ákvæðinu 

vísað til þess að það sé byggt á 2. gr. Evrópusamnings um framsal sakamanna. Í greinargerð með 

lögum nr. 13/1984 segir að framsalsskyldan samkvæmt 2. gr. Evrópusamningsins sé „bundin við 

ákveðinn refsiramma”.[...] Að öllu þessu virtu verður samkvæmt orðalagi 1. mgr. 3. gr. laga nr. 

13/1984 og lögskýringargögnum um efni ákvæðisins að líta svo á að uppfyllt séu skilyrði um 

framsal á sóknaraðila. 

Héraðsdómur vitnar hér til athugasemda í greinargerð með framsalslögum þar sem skýrt er 

tekið fram að umrætt ákvæði sé byggt á 2. gr. Evrópusamnings um framsal sakamanna og 

samkvæmt samningnum skuli miða við refsiramma ákvæðis. Héraðsdómur taldi því að 

samkvæmt orðalagi 1. mgr. 3. gr. laga nr. 13/1984 og undirbúningsgögnum um efni 

ákvæðisins verði að líta svo á að uppfyllt séu skilyrði um framsal framsalsþola.  

Hæstiréttur klofnaði í afstöðu sinni til skýringar á 1. mgr. 3. gr. framsalslaga. Meirihluti 

Hæstaréttar (þrír af fimm) staðfesti úrskurð héraðsdóms meðal annars á eftirfarandi 

röksemdum en vísaði að öðru leyti til forsendna héraðsdóms: 

Í þeirri undirstöðureglu íslenskrar stjórnskipunar, sem nefnd er lögmætisreglan, felst að íþyngjandi 

ákvörðun, eins og framsal sakamanns, verður að byggjast á skýrri lagaheimild. Samkvæmt 1. mgr. 

3. gr. laga nr. 13/1984 er framsal á manni aðeins heimilt ef verknaður eða sambærilegur verknaður 

getur varðað fangelsi í meira en eitt ár samkvæmt íslenskum lögum. 

Ágreiningsefni málsins lýtur að því að varnaraðili telur að skýra beri skilyrði lagaákvæðisins um 

að verknaður geti „varðað fangelsi í meira en eitt ár“ svo að dómstólum beri að meta verknaðinn, 

sem manni er gefinn að sök og hvaða refsingu hann myndi hljóta, hefði málið komið fyrir íslenska 

dómstóla. Sóknaraðili telur á hinn bóginn að ákvæðið vísi til refsiramma hlutaðeigandi 

lagaákvæðis. Verði verknaður heimfærður undir lögbundna refsiheimild sem hefur hærri 

refsiramma en eitt ár sé skilyrði 1. mgr. 3. gr. laganna uppfyllt. 

Við val á milli þessara lögskýringarleiða verður í fyrsta lagi að hafa í huga að í almennum 

athugasemdum við frumvarp það, er varð að lögum nr. 13/1984, er tekið fram að það sé samið í 

tengslum við væntanlega aðild Íslands að samningum Evrópuráðsins um framsal sakamanna. Þá er 

vikið að því að samkvæmt 1. mgr. 2. gr. Evrópusamnings um framsal sakamanna sé 

framsalsskylda bundin við ákveðinn refsiramma þannig að afbrotið geti varðað eins árs fangelsi. 

Meirihluti Hæstaréttar vísar annars vegar til lögmætisreglu íslensks réttar en samkvæmt henni 

verður íþyngjandi ákvörðun stjórnvalda að byggjast á skýrri lagaheimild. Hins vegar vísar 

meirihlutinn til undirbúningsgagna sem lögð voru til grundvallar við lögskýringu. Eins og 

kemur fram hér að ofan þá voru lög nr. 13/1984 sett vegna aðildar Íslands að samningum 

Evrópuráðs um framsal sakamanna og telur meirihlutinn að túlka eigi ákvæði framsalslaga í 

samræmi við þann samning. Þrátt fyrir að Hæstiréttur taki það ekki fram beinum orðum má 
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ráða að hann sé því að beita þeirri almennu reglu íslensks réttar að túlka skuli íslensk lög í 

samræmi við þjóðréttarlegar skuldbindingar nema löggjafinn kveði skýrt á um annað. Þessi 

reglan hefur verið kölluð löglíkindareglan.
48

 Þessi regla á jafnt við um lagaákvæði á sviði 

opinbers réttar, sem geta orðið grundvöllur íþyngjandi stjórnvaldsákvörðunar og í öðrum 

tilvikum; þrátt fyrir að vægi hennar geti verið breytilegt eftir aðstæðum. Það hefði hugsanlega 

styrkt röksemdarfærslu meirihlutans að vitna beint í þessa reglu og í ljósi þess hversu 

íþyngjandi ákvörðun um framsal er fyrir framsalsþola þá verður að gera þá kröfu til 

Hæstaréttar að niðurstaðan sé nægilega vel rökstudd.
49

 

Minnihluti Hæstaréttar byrjar rökstuðning sinn, líkt og meirihlutinn, á umfjöllun um 

lögmætisregluna og fer ítarlega í inntak og efni þeirrar reglu. Athyglisvert er að skoða þau 

sjónarmið sem minnihlutinn byggir niðurstöðu sína á og þá sérstaklega viðhorf hans til 

undirbúningsgagna og vilja löggjafans, en í sératkvæðinu segir meðal annars: 

I. 

Í 3. gr. laga nr. 13/1984 um framsal sakamanna koma fram skilyrði þess að heimila megi framsal 

manns frá Íslandi. Í 1. mgr. 3. gr. segir meðal annars: „Framsal á manni er aðeins heimilt ef 

verknaður eða sambærilegur verknaður getur varðað fangelsi í meira en 1 ár samkvæmt íslenskum 

lögum.“ Texta ákvæðisins má túlka á tvo vegu um skilyrði þess að stjórnvöldum sé unnt að 

heimila framsal. Annars vegar á þá lund að meta þurfi, óháð refsiramma viðeigandi refsiákvæðis, 

hver líkleg niðurstaða um refsingu yrði að íslenskum lögum fyrir þann verknað sem framsalsbeiðni 

er reist á. Hins vegar er sá skýringarkostur að miða skuli við refsiramma viðkomandi íslensks 

refsiákvæðis sem verknaður varðar við, þannig að öll brot gegn ákvæðum íslenskra laga, er hafa að 

geyma a.m.k. eins árs fangelsi sem efri mörk refsiramma, geti hlutrænt séð orðið tilefni framsals 

að öðrum skilyrðum uppfylltum. [...] 

II. 

Samkvæmt 1. mgr. 27. gr. stjórnarskrárinnar skal birta lög. Þá er það undirstöðuregla íslenskrar 

stjórnskipunar að stjórnvöld eru bundin af lögum við sýslan sína. Í þessari reglu, sem almennt er 

nefnd lögmætisreglan, felst annars vegar að ákvarðanir stjórnvalds verða að eiga stoð í lögum og 

hins vegar að þær mega ekki vera í andstöðu við lög. Þýðingarmikill kjarni reglunnar er fólginn í 

því að stjórnvöld geta ekki íþyngt mönnum með ákvörðunum sínum nema hafa til þess viðhlítandi 

heimildir í lögum. Við skýringu á valdheimildum stjórnvalda er almennt á því byggt að því 

tilfinnanlegri eða meira íþyngjandi sem stjórnvaldsákvörðun er þurfi að gera strangari kröfur til 

þess að lagaheimild sem ákvörðun er reist á sé skýr. Séu uppi tveir kostir við skýringu á texta 

lagaheimildar skuli velja þann sem hagkvæmari er þeim manni sem valdbeiting stjórnvalds beinist 

að. 

Ákvæði laga nr. 13/1984 hafa að geyma ýmis skilyrði sem uppfylla verður til að heimila 

stjórnvöldum framsal einstaklinga. Er meðal annars ljóst að lögin ganga út frá því að alvarleiki 

brots sem framsalsbeiðni er reist á skipti máli þegar afstaða er tekin til hennar. [...] Einnig er ljóst 

að standi vilji löggjafans til þess að efni lagareglunnar sé með þeim hætti sem sóknaraðili vill 

miða við, er engum vandkvæðum bundið að kveða skýrt á um það í sjálfum lagatextanum sem 

                                                 
48

 Róbert R. Spanó, Túlkun lagaákvæða, bls. 248-251. Sjá einnig, Davíð Þór Björgvinsson, Lögskýringar, bls. 

261: „Það er viðurkennt sjónarmið við skýringu landsréttar að skýra skuli hann til samræmis við þjóðarrétt, enda 

leiði önnur ríkari sjónarmið ekki til annarrar niðurstöðu.“ 
49

 Róbert R. Spanó, „Deilt um lögskýringaraðferðir Hrd. frá 10 desember 2007, mál nr. 634/2007 (framsal 

sakamanns)“. Í María Thejll (ritstj.), Afmælisrit lagadeildar Háskóla Íslands. Reykjavík 2008, bls. 404-405. 
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birtur er almenningi. Það getur að okkar áliti ekki verið hlutverk dómstóla að gefa tvíræðum 

lagatexta þá merkingu, borgurum til íþyngingar, sem kann að hafa vakað fyrir löggjafanum við 

lagasetningu en ekki hefur tekist að orða með skýrum hætti. [...] 

III. 

Í máli þessu er til meðferðar stjórnvaldsákvörðun sem telst afar íþyngjandi fyrir varnaraðila og 

verður ekki reist á skírskotun til alþjóðlegs samnings í almennum athugasemdum með frumvarpi 

til laga nr. 13/1984. [...] Að þessu virtu, og þar sem orðalag umþrætts ákvæðis er óskýrt, verður að 

túlka það varnaraðila í hag þannig að meta þurfi hver líkleg niðurstaða um refsingu yrði að 

íslenskum lögum fyrir þau brot sem framsalsbeiðni er reist á óháð refsiramma viðeigandi 

lagaákvæðis. Fallist er á með varnaraðila að ætluð háttsemi hans, eins og henni er lýst í gögnum 

málsins, verði ekki talin geta varðað eins árs fangelsi að íslenskum lögum og geti því ekki orðið 

grundvöllur framsals. Samkvæmt þessu teljum við að fella beri hinn kærða úrskurð úr 

gildi.[leturbr. höf.]
50

 

Hér virðist minnihlutinn hafna vilja löggjafans sem lögskýringaraðferð, eða álykta sem svo að 

eini raunverulegi löggjafarviljinn sé í raun hinn birti texti lagaákvæðisins.
51

 Minnihlutinn telur 

einnig að ekki eigi að byggja á athugasemdum í greinargerð eða þjóðréttarsamningum sem 

stuðningsgögn við lögskýringu ef niðurstaðan er borgaranum til íþyngingar. Minnihlutinn 

telur því að löggjafinn verði að geta skýrt um íþyngjandi valdheimildir stjórnvalda í 

lagatextanum sjálfum en að ekki sé nægilegt að geta þeirra í greinargerð. 

Bæði meiri- og minnihluti Hæstaréttar vitna sérstaklega til lögmætisreglunnar við upphaf 

rökstuðnings síns en efni og inntaki hennar er þó lýst með mun ítarlegri hætti í röksemdum 

minnihlutans. Virðist bæði meiri- og minnihluti Hæstaréttar því vera sammála um að einhver 

vafi sé um túlkun 1. mgr. 3. gr. framsalslaga við upphaf málsins.
52

  

Almennt er viðurkennt að lögmætisreglan geti haft áhrif á vægi lögskýringargagna. Einnig 

hefur verið talið að þegar um íþyngjandi ákvæði er að ræða, eða ljóst þykir að það veitir með 

einum eða öðrum hætti heimild til að leggja byrðar á borgarana, kunni að vera takmarkaðra 

svigrúm til að líta til undirbúningsgagna. Þessi sjónarmið eiga sérstaklega við í sakamálum 

þegar reynir á túlkun refsiákvæða, sbr. t.d. Hrd. 499/2002 (Arnarvarp í Miðhúsaeyjum).
53

 Á 

það verður þó ekki fallist að lögmætisreglan útiloki með öllu notkun undirbúningsgagna, 

heldur verður að meta í hvert skipti hvaða vægi skuli gefa þeim gögnum sem gætu skýrt 

                                                 
50

 Hæstiréttur hefur m.a. komið með sambærileg sjónarmið í Hrd. nr. 181/2006 (Baugur I): „Að þessu virtu og 

með því að orðalagi 1. mgr. 43. gr. laga nr. 144/1994 var hagað á þennan veg, [...], svo sem löggjafanum hefði 

verið í lófa lagið ef ætlunin hefði verið að gefa ákvæðinu slíkt inntak, [...]“ Dómurinn verður reifaður ítarlega hér 

að neðan. 
51

 Róbert R. Spanó, Túlkun lagaákvæða, bls. 125. 
52

 Róbert R. Spanó, „Deilt um lögskýringaraðferðir“, bls. 399. 
53

 Í niðurstöðum Hæstaréttar segir m.a: „Ekki er ljóst af 6. gr. laganna og öðrum ákvæðum þeirra eða 

lögskýringargögnum hvort sá staður sem örn kunni að verpa á geti fallið undir lífsvæði dýra eða hvort gerð er sú 

krafa að hann verpi þar í raun. Þetta orðalag ákvæðisins er að þessu leyti of almennt og því ekki nægilega 

ótvírætt og glöggt. Uppfyllir það ekki þær kröfur sem gera verður til skýrleika refsiheimilda.“ Dómurinn verður 

reifaður ítarlega hér að neðan. 
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ákvæðið. Við þessar aðstæður skiptir skýrleiki undirbúningsgagnanna mestu máli og að þau 

varði beint það álitaefni sem þarfnast túlkunar.
54

 

Meirihluti Hæstaréttar virðist við lok lögskýringarferlisins líta svo á að þau undirbúningsgögn 

sem hann byggði niðurstöðu sína á hafi verið nægilega skýr og stjórnvöldum því heimilt að 

byggja íþyngjandi ákvörðun á þessari lagastoð. Minnihlutinn var á öndverðu meiði og vegna 

þess vafa sem var í upphafi máls þá hafi, að mati minnihlutans, verið óheimilt að byggja 

íþyngjandi niðurstöðu á umræddum undirbúningsgögnum.
55

 

Að lokum verður að benda á að deilt var um sama álitaefni í Hrd. 569/2007 en sá dómur féll 

tæplega mánuði áður. Þeir dómarar sem voru í minnihluta í því máli sem reifað var hér að 

ofan mynduðu meirihluta í því máli. Þar var framsal meðal annars ekki talið heimilt á þeim 

grundvelli að með hliðsjón af lögmætisreglunni ætti að miða við líklega refsingu samkvæmt 

íslenskum lögum en ekki refsiramma ákvæðis. Annar þeirra dómara sem dæmdi í 

ofangreindum málum og myndaði meirihluta í máli Hrd. 569/2007 og minnihluta í Hrd. 

634/2007 hefur haldið sig við niðurstöðu sína og skilaði sératkvæði í máli Hrd. 63/2009 en 

þar var deilt um sama atriði og í ofangreindum dómum. 

4.3 Hrd. 366/2007 (Tónlistarhús) 

Málavextir í þessu máli hljóða á þann veg að íslenska ríkið og Reykjavíkurborg stofnuðu 

einkahlutafélagið Austurhöfn-TR árið 2003 í þeim tilgangi að standa að byggingu tónlistar- 

og ráðstefnuhúss í Reykjavík. Ríkiskaup, fyrir hönd Austurhafnar-TR, óskaði í apríl árið 2004 

eftir þátttakendum í forvali þar sem fyrirhugað var að efna til samningskaupa um veitingu 

sérleyfis til að byggja, eiga og reka tónlistarhús, ráðstefnumiðstöð, hótel og bílastæði við 

austurhöfnina í Reykjavík. Á endanum var gengið til samninga við eignarhaldsfélagið Portus 

hf. og var samningur þess efnis undirritaður af fulltrúum íslenska ríkisins, Austurhafnar-TR 

og Reykjavíkurborgar í mars 2006. Í kjölfarið var samningurinn kynntur í borgarráði 

Reykjavíkurborgar og var hann flokkaður sem trúnaðarmál. Meðal umsækjenda voru 

eignahaldsfélögin Fasteign hf. og Klasi hf. en þau óskuðu eftir afriti af samningnum á 

                                                 
54

 Róbert R. Spanó, „Deilt um lögskýringaraðferðir“, bls. 404-405. 
55

 Sambærileg sjónarmið annars dómarans, sem var í minnihluta Hæstaréttar í þessu máli, má sjá í Hrd. 514/2008 

(Valitor hf.) en í sératkvæði segir: „Við skýringu á texta 1. mgr. 94. gr. laga nr. 90/2003 verður að líta til þess að 

um er að ræða valdheimild ríkisins gagnvart borgurum sem samkvæmt viðurkenndri meginreglu við skýringu á 

efni slíkra heimilda verður að fela ótvírætt í sér heimild til þeirrar valdbeitingar sem krafist er. [...] Af þessum 

texta verður ekki ótvírætt ráðið að skattyfirvöldum sé heimilað að leita upplýsinga á borð við þær sem greinir í 

máli þessu án þess að nafngreina þá sem upplýsingar varða og rannsókn eða eftirlit beinist að. Ég tel að vafa í 

þessu efni eigi að skýra varnaraðila í hag samkvæmt fyrrgreindri meginreglu. Ég tel því að fella beri hinn kærða 

úrskurð úr gildi og synja kröfu sóknaraðila.“ 
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grundvelli upplýsingalaga nr. 50/1996 en var hafnað bæði af Reykjavíkurborg og 

Ríkiskaupum. Var sú ákvörðun kærð til úrskurðanefndar um upplýsingamál og var niðurstaða 

nefndarinnar sú að Reykjavíkurborg og Ríkiskaupum væri skylt að afhenda afrit af 

samningnum. Héraðsdómur staðfesti niðurstöðu úrskurðanefndarinnar en þeim dómi var 

áfrýjað til Hæstaréttar. Fyrir Hæstarétti byggðu áfrýjendur, Portus hf., Reykjavíkurborg og 

Ríkiskaup, aðallega á því að umræddur samningur félli ekki undir gildissvið upplýsingalaga. 

Gildissvið upplýsingalaga er skilgreint í I kafla laga nr. 50/1996 en í 1. mgr. 1. gr. segir „Lög 

þessi taka til stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga“. Er þetta ákvæði samhljóða 1. mgr. 1. gr. 

stjórnsýslulaga nr. 37/1993.  Stjórnsýslulög taka ekki til einkaréttarlegra gerninga eins og t.d. 

samninga við verktaka og nær gildissvið þeirra því ekki til þess samnings sem deilt var um í 

þessu máli.
56

 Þrátt fyrir að orðalag gildissviðs stjórnsýslulaga og upplýsingalaga sé eins þá er 

gerður sá greinarmunur á efnislegu inntaki gildissviðs upplýsingalaga að þeim er einnig ætlað 

að ná til einkaréttarlega gerninga sem stjórnvöld gera við einkaaðila. Þessi greinarmunur er þó 

ekki tilgreindur í texta laganna heldur er einungis getið um hann í greinargerð með lögum, en 

þar segir að „Öfugt við stjórnsýslulög er ekki gerður neinn greinarmunur á því hvers eðils sú 

starfsemi er sem stjórnvöld hafa með höndum. Lögin [innsk. höf: upplýsingalög] taka því ekki 

einvörðungu til þess þegar stjórnvöld taka ákvarðanir um rétt og skyldu manna, sbr. 1. gr. 

stjórnsýslulaga, heldur og til hvers konar þjónustustarfsemi, samningsgerðar og annarrar 

starfsemi.“ 

Hæstiréttur klofnaði í afstöðu sinnar til þessarar lögskýringar. Meirihluti Hæstaréttar (fjórir af 

fimm) komst að þeirri niðurstöðu að skylt væri að afhenda samninginn en í niðurstöðu 

meirihlutans segir: 

Af lögskýringargögnum er einnig ljóst að sá skilningur á gildissviði laganna sem leiðir af orðalagi 

þeirra og að framan er rakinn er í fullu samræmi við vilja löggjafans. Í athugasemdum við 1. gr. 

frumvarps þess sem varð að lögum nr. 50/1996 sagði meðal annars: „Þannig taka lögin til þeirrar 

starfsemi sem heyrir undir framkvæmdarvaldið samkvæmt þrískiptingu ríkisvaldsins. Utan 

gildissviðs þeirra fellur hins vegar Alþingi og stofnanir þess... Sömuleiðis dómstólarnir.... Öfugt 

við stjórnsýslulög er ekki gerður neinn greinarmunur á því hvers eðlis sú starfsemi er sem 

stjórnvöld hafa með höndum. Lögin taka því ekki einvörðungu til þess þegar stjórnvöld taka 

ákvarðanir um rétt og skyldu manna, sbr. 1. gr. stjórnsýslulaga, heldur og til hvers konar 

þjónustustarfsemi, samningsgerðar og annarrar starfsemi.“ Þá er þess einnig að geta að í 

framsöguræðu með frumvarpinu sagði þáverandi forsætisráðherra meðal annars: „Gildissvið frv. er 

hið sama og stjórnsýslulaga að því leyti að það tekur til allrar stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga, þ.e. 

þeirrar starfsemi sem handhafar framkvæmdarvaldsins hafa með höndum samkvæmt þeirri 

þrískiptingu ríkisvaldsins sem leiðir af 2. gr. stjórnarskrárinnar. Ekki skiptir hins vegar máli hvers 

eðlis sú starfsemi er og verður gildissvið upplýsingalaga að því leyti víðtækara en stjórnsýslulaga 

en þau gilda aðeins um töku stjórnvaldsákvarðana.“ 
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 Páll Hreinsson, Stjórnsýslulögin skýringarrit. Reykjavík 1994, bls. 44. 
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Meirihlutinn byggir hér niðurstöðu sína á vilja löggjafans en þessi lögskýring meirihlutans 

styðst að miklu leyti við framsöguræðu og athugasemdir við 1. gr. frumvarps sem varð að 

upplýsingalögum nr. 50/1996 en þar er, eins og var greint fyrir hér að ofan, skýrt tekið fram 

að ólíkt stjórnsýslulögum sé ekki gerður greinarmunur á eðli starfseminnar sem stjórnvöld 

hafi með höndum. Upplýsingalög eigi þar af leiðandi einnig að gilda um einkaréttarlega 

gerninga sem stjórnvöld gera en ekki einungis þegar þau taka ákvörðum um réttindi og 

skyldur manna í skjóli framkvæmdavalds. Virðist meirihluti Hæstaréttar því telja að þau 

undirbúningsgögn sem lögð voru til grundvallar séu nægilega skýr til að víkka orðalag 

ákvæðisins og þar með gildissvið upplýsingalaga. 

Minnihluti Hæstaréttar taldi hins vegar að þar sem upplýsingarnar úr undirbúningsgögnunum 

leggðu íþyngjandi skyldu á aðila þá þyrfti að skoða viðkomandi ákvæði með hliðsjón af 

lögmætisreglu íslensk réttar sem var skýrð hér að ofan. Í niðurstöðu minnihlutans segir meðal 

annars: 

Við skýringu á orðinu stjórnsýsla í textanum tel ég að hafa verði í huga þann augljósa tilgang 

laganna að veita almenningi aðgang að upplýsingum um meðferð á opinberu valdi. Er því eðlilegt 

að telja orðið vísa til þeirrar starfsemi opinberra aðila sem heyrir undir framkvæmdavaldið 

samkvæmt þeirri þrískiptingu ríkisvalds sem kveðið er á um í 2. gr. stjórnarskrárinnar. Falla þá 

utan þess athafnir opinberra aðila þar sem beitt er einkaréttarlegum heimildum svo sem gert er 

þegar samið er um húsbyggingar, eins og hér um ræðir. Hefði að mínum dómi verið nauðsynlegt 

að taka beinlínis fram í lögunum að ætlunin væri að láta gildissvið þeirra vera rýmra en þetta ef 

sú var raunin. [...] Eru ekki efni að telja ákvæðið í upplýsingalögum hafa annað efnisinntak en 

þetta fyrst slíkt er ekki tekið fram í lagatextanum sjálfum. Þá verður og að hafa í huga að 

löggjafanum var í lófa lagið að kveða skýrt á um það í texta laganna ef ætlunin var að láta þau 

gilda um hvers kyns starfsemi ríkis og sveitarfélaga. Það var ekki gert og getur það ekki verið 

hlutverk dómstóla að gefa lagaákvæðum, sem leggja íþyngjandi skyldur á borgara, rýmri 

merkingu en þá sem ótvírætt felst í lagatexta. Ekki tjáir að mínu áliti að veita lagatextanum slíka 

merkingu með því að vísa til svonefndra lögskýringargagna, svo sem athugasemda með frumvarpi 

til laga eða framsöguræðu á Alþingi. Það er hinn birti lagatexti sem gildir, sbr. 27. gr. 

stjórnarskrárinnar og verður ekki vikið frá honum með vísan til slíkra gagna. [leturbr. höf.] 

 

Athyglisvert er að skoða álit minnihlutans í þessu máli og beitingu hans á lögmætisreglunni. 

Eins og sjá má í skáletruðum hluta tilvitnaðra forsendna virðist minnihlutinn algerlega hafna 

því að hægt sé að byggja á þeim upplýsingum sem lesa mátti úr undirbúningsgögnunum og 

þ.a.l. vilja löggjafans sem lögskýringarsjónarmiði, þegar þær upplýsingar eru íþyngjandi fyrir 

borgarann; en upplýsingarnar voru eins skýrar og hægt er að gera kröfu um.  

Þrátt fyrir að orð séu ófullkomið tjáningartæki og ómögulegt sé fyrir löggjafann að sjá fyrir 

öll þau álitaefni sem daglegt líf býður upp á, þá er greinilegt að hér sá löggjafinn þetta 

greinilega fyrir og tók skýra afstöðu til þessa álitaefnis í greinargerð. Hér er löggjafinn í raun 

að auka við efni lagaákvæðis í undirbúningsgögnum. Má því færa rök fyrir að úrlausn máls 
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velti á því hversu íþyngjandi það væri fyrir borgarann að stjórnvald þurfi að veita umræddar 

upplýsingar.  

Í þeim dómum sem reifaðir hafa verið hér að ofan má draga ýmsan lærdóm. Í Hrd. 125/2000 

(Öryrkjadómur fyrri) má sjá að undirbúningsgögn eru til jafns nýtt við lögskýringu á 

ákvæðum stjórnarskrárinnar og öðrum skráðum réttarheimildum. Lögmætisregla íslensks 

réttar hefur einna mest áhrif á vægi undirbúningsgagna við lögskýringu á íþyngjandi 

lagaákvæðum, sbr. sératkvæði í  Hrd. 634/2007 (Framsal sakamanns) og Hrd. 366/2007 

(Tónlistarhús). Meirihluti Hæstaréttar í síðast nefndum dómum telur þó rétt og heimilt að gefa 

undirbúningsgögnum vægi við lögskýringu íþyngjandi ákvæða, enda kveða upplýsingarnar úr 

undirbúningsgögnunum skýrt á um inntak viðkomandi ákvæða.  

5 Skýrleikakröfur refsiheimilda 

Ýmis sérsjónarmið eiga við á sviði refsiréttar sem hafa áhrif á túlkun lagaákvæða. Stafar það 

einkum af því að refsiákvæði eru í eðli sínu mjög íþyngjandi og geta haft miklar afleiðingar á 

líf manna. Það er grundvallarregla í íslenskri stjórnskipun að mönnum sé aðeins refsað 

samkvæmt skýrri heimild í settum réttarreglum frá Alþingi eða í almennum 

stjórnvaldsfyrirmælum sem eiga þá ótvíræða stoð í lögum. Reglan um lögbundnar 

refsiheimildir er að finna í 1. mgr. 69. gr. stjórnarskrárinnar, en þar segir: 

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 háttsemi. 

Talið hefur verið að þetta ákvæði innihaldi þrjár grundvallarreglur sem mæla fyrir um 

stjórnskipuleg valdmörk ríkisvaldsins á sviði refsiréttar. Í fyrsta lagi að verknaðarlýsingar 

afbrota, refsiskilyrði almennt, refsingar og önnur refsikennd viðurlög fari eingöngu eftir 

settum lögum,
57

 þ.e. að löggjafinn einn ákveði hvaða háttsemi teljist refsiverð. Í öðru lagi er 

gerð krafa um ákveðinn skýrleika refsiheimilda. Löggjafinn verður því að lýsa í lagatexta með 

nægjanlega skýrum og fyrirsjáanlegum hætti þeirri athöfn sem hann hefur ákveðið að skuli 

varða refsingu. Kallast þetta meginreglan um skýrleika refsiheimilda
58

 en hún felur í sér 

útfærslu á hinni almennu lögmætisreglu og hefur því einnig verið kölluð lögmætisregla 
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 Jónatan Þórmundsson, „Þróun refsiréttar í ljósi mannréttinda“. Úlfljótur 2000 (2), bls. 226-227. Hefur þessi 

regla einnig verið lögfest í 1. mgr. 7. gr. mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. lög nr. 62/1994 og í 1. mgr. 15. gr 

alþjóðasamnings Sameinuðu þjóðanna um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi, sbr. lög nr. 10/1979. 
58

 Róbert R. Spanó, Túlkun lagaákvæða, bls. 405. Sjá einnig um skilyrði Mannréttindadómstóls Evrópu, Jónatan 

Þórmundsson, „Þróun refsiréttar í ljósi mannréttinda“, bls. 229. „Mannréttindadómstóll Evrópu gerir einnig þá 

kröfu til refsiheimilda í landsrétti, að þær séu aðgengilegar og skýrar (e. accessible and foreseeable).“ 
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refsiréttar.
59

 Í þriðja lagi skal, ef vafi leikur um hvort háttsemi teljist refsiverð eða hvort 

heimfæra beri háttsemi undir refsiákvæði, að túlka allan vafa sakborning í hag. Þessi regla 

kallast túlkunarregla refsiréttar (e. the Rule of Lenity). 

Þrátt fyrir kröfu um skýrleika refsiheimilda má ráða af dómaframkvæmd Hæstaréttar að það 

teljist rétt og eðlilegt að líta til undirbúningsgagna við lagasetningu, einkum frumvarpa og 

greinargerða með þeim, við mat á því hvort refsiheimild fullnægi kröfunni um skýrleika 

refsiheimilda,
60

 sbr. t.d. Hrd. 449/2002 sem reifaður verður hér á eftir.  

5.1 Dómaframkvæmd 

Hér verða skoðaðir nokkrir dómar sem geta veitt innsýn inn í notkun undirbúningsgagna í 

sakamálum og vægi ofangreindra meginreglna á vægi undirbúningsgagna í dómaframkvæmd. 

5.1.1 Hrd. 449/2002 (Arnarvarp í Miðhúsaeyjum) 

Í málinu var A gefið að sök að hafa raskað við hreiðurstæði arnar í landi jarðarinnar Miðhús í 

Reykhólahreppi. A hafði á einum hreiðurstað arnar rekið niður þrjá mannhæðaháa staura og á 

öðrum sett fjórar tréfjalir yfir syllu. Einnig var honum gefið að sök mannvirkjagerð við sömu 

hreiðurstaði sumarið 2001. Þessi svæði voru vel þekkt arnarsvæði en ernir höfðu ekki orpt þar 

nýlega, þó höfðu þar fundist ýmiss ummerki um erni á árunum þar á undan. Í ákæru var meðal 

annars vísað til 2. mgr. 6. gr. laga um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum 

spendýrum  nr. 64/1994 en í ákvæðinu sagði: „Ávallt skal gæta fyllstu varkárni og nærgætni 

gagnvart villtum dýrum og lífsvæðum þeirra og forðast óþarfa truflun.“ Ágreiningurinn í 

málinu sneri fyrst og fremst að túlkun á orðinu „lífsvæði“ en í dómnum segir: 

Ekki er ljóst af 6. gr. laganna og öðrum ákvæðum þeirra eða lögskýringar-gögnum hvort sá staður 

sem örn kunni að verpa á geti fallið undir lífsvæði dýra eða hvort gerð er sú krafa að hann verpi 

þar í raun. Þetta orðalag ákvæðisins er að þessu leyti of almennt og því ekki nægilega ótvírætt og 

glöggt. Uppfyllir það ekki þær kröfur sem gera verður til skýrleika refsiheimilda. 

Hæstiréttur stóð frammi fyrir því að tveir haldbærir lögskýringarkostir voru í boði við 

skýringu á orðinu lífsvæði. Annars vegar hvort undir það félli einungis sá staður sem örn 

verpir í raun eða hins vegar hvort undir það félli staður sem örn kann að verpa á. Hæstiréttur 

taldi að hugtakið lífsvæði dýra í 2. mgr. 6. gr. laga nr. 64/1994 væri „að þessu leyti of almennt 

og því ekki nægilega ótvírætt og glöggt.“ Uppfyllti það ekki kröfuna um skýrleika 

refsiheimilda. Hæstiréttur leit til lögskýringargagna með 2. mgr. 6. gr. laganna en taldi að 

skýringin í þeim væri of almenn, víðtæk og óljós. Hæstiréttur gaf undirbúningsgögnum þó 
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 Róbert R. Spanó, „Stjórnarskráin og refsiábyrgð (fyrri hluti)“. Tímarit lögfræðinga 2004 (1), bls. 7-12. 
60

 Róbert R. Spanó, „Stjórnarskráin og refsiábyrgð (seinni hluti)“. Tímarit lögfræðinga 2005 (1), bls. 65. 
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tækifæri til að fylla upp í óskýra ákvæðið. Þar sem þau gögn þóttu ekki nægilega skýr var 

hinum almennu túlkunarreglum refsiréttar beitt. Af þessum dómi má sjá að vægi 

undirbúningsgagna er verulega takmarkað af skýrleikareglu refsiréttar en þó gefið til kynna að 

gögnin hefðu geta haft áhrif hefðu upplýsingar úr þeim verið nægilega skýrar. 

5.1.2 Hrd. 181/2006 (Baugur I) 

Í þessu máli var aðila meðal annars gefið að sök að hafa brotið gegn 43., sbr. 36. gr. 

þágildandi laga nr. 144/1994 um ársreikninga með því að hafa í starfi forstjóra B hf. látið 

rangar og villandi skýringar fylgja ársreikningum félagsins, þar sem látið hafi verið hjá líða að 

tilgreina nánar tiltekna fjárhæð lána, sem veitt höfðu verið honum sjálfum. Í dómnum reyndi á 

túlkun hugtaksins „lán“ í þágildandi 1. mgr. 43. gr. laga nr. 144/1994. Hæstiréttur komst að 

þeirri niðurstöðu að hafna bæri að túlka hugtakið með rýmri hætti en leiddi af orðanna hljóðan 

en í dómnum sagði: 

Þessu orði verður því ekki gefið hér víðtækara inntak en leiðir af hljóðan þess og getur þar engu 

breytt hvort ákvæðinu kunni að hafa verið ætlað annað markmið en þjónað yrði með slíkri 

skýringu, svo sem meðal annars mætti álykta af lögskýringargögnum við það, þar sem sagði að 

það væri í samræmi við fyrirmæli 13. töluliðar 1. mgr. 43. gr. tilskipunar ráðs 

Evrópubandalaganna nr. 78/660/EB. Að þessu virtu og með því að orðalagi 1. mgr. 43. gr. laga nr. 

144/1994 var hagað á þennan veg, en hvorki rætt þar um kröfur á hendur félagsaðilum eða 

stjórnendum félags né inneign hjá þeim, svo sem löggjafanum hefði verið í lófa lagið ef ætlunin 

hefði verið að gefa ákvæðinu slíkt inntak [...] [leturbr. höf.] 

Í skáletruðum hluta tilvitnaðra forsenda er vitnað til markmiða löggjafans með 

lagasetningunni og þeim hafnað á þeim grundvelli að „löggjafanum hefði verið í lófa lagið 

[innsk. höf: að haga orðagi ákvæðisins á þann hátt] ef ætlunin hefði verið að gefa ákvæðinu 

slíkt inntak“. Hæstiréttur hafnar því að líta til upplýsinga úr undirbúningsgögnum eða beita 

vilja löggjafans sem lögskýringarsjónarmiði. 

Þau lögskýringargögn sem voru lögð til hliðsjónar af hálfu ákæruvaldsins voru meðal annars 

athugasemdir í frumvarpi þar sem tiltekið var að ákvæðið væri í samræmi við og unnið út frá 

tilskipun ráðs Evrópubandalagsins um ársreikninga og gögn um hvernig sambærilegt ákvæði í 

dönskum lögum hafði verið túlkað. Taldi Hæstiréttur að skilgreining hugtaksins „lán“ í þessu 

ákvæði tilskipunarinnar, 73. gr. dönsku laganna um ársreikninga sem byggði einnig á sömu 

tilskipun Evrópubandalagsins og reglugerð um framsetningu og innihald ársreikninga nr. 

696/1996 sem sett var með heimild í ofangreindum lögum, vera mun rýmri og ítarlegri en 43. 

gr. laga um ársreikninga. Var því hafnað að veita undirbúningsgögnum vægi við lögskýringu 

á ákvæði laga nr. 144/1994 á grundvelli „viðurkenndra sjónarmiða um skýringu og beitingu 

refsiheimilda í íslenskum rétti.“  
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5.1.3 Hrd. 261/1986 (Verkfall á Rúv) 

Í þessu máli voru nokkrir einstaklingar ákærðir fyrir að hafa raskað útvarpssendingum 

Ríkisútvarpsins með ólögmætum verkfallsaðgerðum og komið í veg fyrir útsendingar 

hljóðvarps og sjónvarps áður en löglega boðað verkfall hófst. Ákæruvaldið taldi þetta atferli 

varða við 176. gr., sbr. 138. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 en þar segir: 

Ef maður veldur með ólögmætum verknaði verulegri truflun á rekstri almennra samgöngutækja, 

opinberum póst-, síma- eða útvarpsrekstri eða rekstri stöðva eða virkjana, sem almenningur fær frá 

vatn, gas, rafmagn, hita eða aðrar nauðsynjar, þá varðar það varðhaldi eða
 
fangelsi allt að 3 árum, 

eða sektum, ef málsbætur eru. 

Minnihluti Hæstaréttar taldi að háttsemi þeirra væri refsiverð og byggði niðurstöðu sína að 

miklu leyti á skýru orðalagi ákvæðisins auk athugasemda sem fylgdu í greinargerð með 

lögum en þar var sérstaklega tekið fram að „til ólögmæts verknaðar myndi teljast ólögmætt 

verkfall.“  

Meirihluti Hæstaréttar sýknaði hinsvegar ákærðu á þeim grundvelli að háttsemi þeirra félli 

ekki undir verknaðarlýsingu 176. gr. laga nr. 19/1940. Meirihlutinn minnist ekkert á þær 

upplýsingar sem lesa mátti úr greinargerðinni í niðurstöðu sinni og rökstyður lögskýringu sína 

á umræddu ákvæði einungis með orðunum „svo sem rétt þykir að skýra það ákvæði.“  

Vandasamt er því að ráða nákvæmlega á hvaða grundvelli meirihlutinn hafnar beitingu þeirra 

upplýsinga sem má lesa út úr undirbúningsgögnum. Má færa rök fyrir því að vísbendingu um 

forsendur meirihlutans megi annars vegar finna í því matskenndu orðalagi „veruleg truflun“ 

og „sem almenningur fær frá [...]aðrar nauðsynjar“ sem tilgreindar eru í refsiákvæðinu og hins 

vegar í fyrirspurn Hæstaréttar til Ríkisútvarpsins. Hæstiréttur kannaði sérstaklega hvort 

útsending hefði verið rofin og hvort mögulegt hefði verið að taka á móti og útvarpa 

fyrirvaralaust tilkynningum frá lögreglu, Slysavarnarfélagi Íslands, Almannavörnum og 

öðrum tilkynningum í almannaþágu. Má því færa rök fyrir að meirihluti Hæstaréttar hafi talið 

að þar sem ennþá væri hægt að koma ofangreindum nauðsynlegum upplýsingum til skila þá 

hafi ekki orðið veruleg truflun á útsendingum Ríkisútvarpsins. 

6 Notkun undirbúningsgagna í venjurétti 

Í þessum kafla verður gert grein fyrir ólíkum viðhorfum er varða vægi og beitingu 

undirbúningsgagna í engilsaxneskum rétti, en lögð verður áhersla á reynslu enska 

réttarkerfisins og notkun þarlendra dómstóla á undirbúningsgögnum. Enskur réttur hefur haft 

ómæld áhrif víða um heimsbyggðina, í kjölfar landnáms, landvinninga og annars konar áhrifa. 

Ensk áhrif hafa því haft mikil á réttarkerfi heimsins og er því hverjum lögfræðingi hollt að 



25 

kynna sér munin á meginreglum ensks venjuréttar (e. Common law
61

) og vestur-Evrópsku 

réttarfjölskyldunnar (e. Civil law
62

). Umfjöllunin er ekki tæmandi og er tilgangur hans að 

veita lesandanum innsýn í þau viðhorf sem eru ríkjandi innan venjuréttarkerfisins. 

England63
 

England býr við réttarkerfi sem kallast venjuréttur. Í venjurétti hefur þjóðþingið formlegt vald 

til að setja lög en réttarheimildirnar byggja hins vegar að mestu leyti á dómafordæmum eða 

eins og nafnið gefur til kynna, dómvenjum. 

Enskir lögfræðingar hafa löngum litið lög frá þjóðþinginu hornauga og eru 

lögskýringarsjónarmið því á margt ólík því sem við höfum vanist frá norrænum rétti. Í enska 

réttarkerfinu eru fordæmi dómstóla þær réttarheimildir sem vega þyngst, þrátt fyrir að 

formlega séu sett lög æðsta réttarheimildin; enda hefur þjóðþingið heimild til að setja lög um 

hvaða málefni sem er. Breska þingið hefur þó verið tregt til þess að setja víðtæka lagabálka 

um heila málaflokka. Þeir lagabálkar sem þingið hefur sett endurspegla á margan hátt tregðu 

og tortryggni enskra lögfræðinga gagnvart settum lögum. Lagabálkarnir eru almennt mjög 

ítarlegir og altítt er að höfð séu sérstök skýringarákvæði í hverjum lagabálki um sig, þar sem 

tekið er fram hvernig tiltekin orð eða hugtök skuli túlkuð. Má túlka það sem svo að enskir 

lögfræðingar líti á sett lög sem aðskotahlut innan venjuréttar kerfisins.
64

 

Enskir lögfræðingar hafa einnig þann háttinn á að túlka texta laganna þröngt. Þeir beita að 

mestu leyti hlutlægum mælikvarða við túlkun laganna og leggja ekki aðra eða víðtækari 

merkingu í efni lagaákvæðisins en lesa má úr texta þess. Viðhorfið er því á þann hátt að 

löggjafanum hefði verið nær að tjá sig á annan, ítarlegri eða skýrari hátt ef hann hefði viljað 

gefa textanum aðra túlkun en ráða má frá beinu orðalagi ákvæðisins. Í þessu felst að vilji 

löggjafans á almennt ekki upp á borð hjá enskum lögfræðingum. 

Áðurnefnd sjónarmið koma bersýnilega í ljós við málsmeðferð fyrir enskum dómstólum. Það 

tíðkast t.d. ekki að lögmenn vitni til þeirra undirbúningsgagna sem lögð voru til hliðsjónar eða 

þeirrar umræðu sem fór fram á þingi við lagasetningu í greinargerðum sínum né 

málflutningsræðum sínum. Það tíðkast jafnframt ekki að vísað sé til þessara gagna í 
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 Common Law hefur einnig verið þýtt sem „fordæmisréttur“ og „enskur stofnréttur“ en notast verður við 

hugtakið venjuréttur í þessari ritsmíð. 
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 Hefur þetta hugtak meðal annars verið þýtt sem „Rómarréttur“. 
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 Þessi kafli er að miklu leiti unnin upp úr grein Páls Sigurðssonar, „Túlkun enskra lagaákvæða og skyld efni“. Í 

Garðar Gíslason (ritstj.), Líndælu, Reykjavík 2001, bls. 423- 446. 
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 Páll Sigurðsson, „Túlkun enskra lagaákvæða og skyld efni“, bls. 428-429. 
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niðurstöðum dóma. Í þeim tilvikum þar sem úrslit dómsmáls getur ráðist á vandasamri 

lögskýringu lagaákvæðis hefur verið rótgróin regla í enskum rétti að það sé að jafnaði 

óheimilt fyrir málflutningsmenn að vitna til undirbúningsgagna í greinargerðum eða 

málflutningsræðum sínum. Regla þessi hefur verið kölluð útilokunarreglan (e. The 

Exclusionary Rule). Útilokunarreglan útilokar því beitingu undirbúningsgagna við túlkun 

lagaákvæða. Útilokunarregla þessi er þó ekki algild en undantekningar frá henni eru fáar og 

túlkaðar þröngt. 

Hægfara breytingar hafa verið á ensku réttarkerfi síðastliðna áratugi. Mikið af þeirri þróun má 

rekja til Evrópuréttarins en hann hefur sífellt meiri áhrif á enskan rétt. Þróunin hefur almennt 

verið á þann veg að slakað hefur verið á kröfum til undantekninga frá útilokunarreglunni. 

Skýrt dæmi um þetta má sjá í dómi Lávarðadeildarinnar, æðsta dómstóls Englands, frá 1993 í 

máli Pepper gegn Hart
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 en í niðurstöðu dómsins segir m.a: 

I therefore reach the conclusion, subject to any question of parliamentary privilege, that the 

exclusionary rule should be relaxed so as to permit reference to parliamentary materials where: (a) 

legislation is ambiguous or obscure, or leads to an absurdity; (b) the material relied on consists of 

one or more statements by a minister or other promoter of the Bill together if necessary with such 

other parliamentary material as is necessary to understand such statements and their effect;(c) the 

statements relied on are clear. Further than this, I would not at present go. 

Samkvæmt þessu fordæmi er heimilt að víkja frá útilokunarreglunni ef löggjöfin er tvíræð, 

óskýr eða textaskýring myndi leiða til fáránlegrar niðurstöðu, ummælin koma frá ráðherra eða 

frummælenda frumvarpsins og ef ummælin sem um ræðir eru skýr, en öll þessi skilyrði verða 

að vera uppfyllt. Í kjölfar þessa dóms hafa fjölmargir dómar fallið í Englandi sem staðfesta 

þetta fordæmi. 

Um margra áratuga skeið hefur þó verið viðurkennt í enskum rétti að við skýringu á óljósum 

eða tvíræðum ákvæðum sé heimilt að notast við rannsóknir á ákvæðum alþjóðlegra- eða 

fjölþjóðlegra samninga sem ákvæðið byggir á. Þetta hefur meðal annars verið staðfest í 

dómsorðum Bridge lávarðar í dómi Lávarðadeildarinnar frá 1991 í máli Brind gegn 

innanríkisráðherra Englands
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 en þar segir meðal annars: 

It is accepted, of course, by the appellants that, like any other treaty obligations which have not 

been embodied in the law by statute, the convention is not part of the domestic law, that the courts 

accordingly have no power to enforce convention rights directly and that, if domestic legislation 

conflicts with the convention, the courts must nevertheless enforce it. But it is already well settled 
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that, in construing any provision in domestic legislation which is ambiguous in the sense that it is 

capable of a meaning which either conforms to or conflicts with the convention, the courts will 

presume that Parliament intended to legislate in conformity with the convention, not in conflict 

with it. 

Samkvæmt þessum ummælum þá hafa dómstólar enga heimild til að byggja niðurstöðu beint 

á þjóðréttarsamningum sem hafa ekki verið lögfestir. Þó er gert ráð fyrir að ef löggjöf er 

tvíræð, þar sem önnur lögskýring er í samræmi við þjóðréttarlegar skuldbindingar en önnur 

andstæð, þá verði sú valin sem er betur í samræmi við viðkomandi samning; enda var það 

ætlun löggjafans að löggjöf væri í samræmi við þjóðréttarlegar skuldbindingar. Er þetta 

sambærilegt þá meginreglu sem gildir í norrænum rétti að túlka skuli lög í samræmi við 

þjóðréttarlegar skuldbindingar. 

7 Lokaorð 

Hér hefur verið gert grein fyrir sjónarmiðum sem koma til skoðunar þegar meta á vægi 

undirbúningsgagna við lögskýringu. Í upphafi var hugtakið undirbúningsgögn skilgreint. 

Síðan voru ýmis sjónarmið sem hafa áhrif á vægi undirbúningsganga reifuð stuttlega. Í 

kjölfarið var tekið sérstaklega fyrir vægi undirbúningsgagna í dómaframkvæmd en í því 

samhengi voru þrír dómar reifaðir og fjallað um þá út frá efni ritgerðarinnar. Gert var grein 

fyrir sérsjónarmiðum sem ríkjandi eru á sviði refsiréttar, þ.e. meginreglunum um lögbundnar 

refsiheimildir, skýrleika refsiheimilda og túlkunarreglu refsiréttar áður en reifaðir voru dómar 

sem voru vel til þess fallnir að varpa ljósi á efnið. Að lokum var gert grein fyrir þeim 

viðhorfum sem ríkjandi eru í engilsaxneskum rétti, en sérstök áhersla var lögð á reynslu enska 

réttarkerfisins og notkun þarlendra dómstóla á undirbúningsgögnum. 

Meginniðurstaða þessarar ritgerðar er að við túlkun lagaákvæða sem skerða réttindi 

borgaranna, eða íþyngja þeim á annan hátt, verður að gæta sérstakrar varkárni þegar veita á 

undirbúningsgögnum mikið vægi borgurunum í óhag. Í þeim tilvikum er frekar reynt að túlka 

ákvæði eftir orðanna hljóðan eða beita þrengjandi lögskýringu, sbr. Hrd. 449/2002 (Arnarvarp 

í Miðhúsaeyjum) og Hrd. 181/2006 (Baugur I). Undirbúningsgögn verða þó ekki algerlega 

virt að vettugi við túlkun íþyngjandi lagaákvæða sbr. Hrd. 634/2007 (Framsal sakamanns) og 

Hrd. 366/2007 (Tónlistarhús). Jafnvel á sviði refsiréttar hefur verið viðurkennt að skýrar 

upplýsingar úr undirbúningsgögnum geti haft áhrif á skýringu refsiheimilda, sbr. Hrd. 

449/2002 (Arnarvarp í Miðhúsaeyjum). Almennt verður þó gengið út frá því að ef 

undirbúningsgögn eru borgaranum í hag hafi þau meiri vægi en ella. Verður beiting 

undirbúningsgagna ávallt að byggja á heildarmati dómara þar sem dómurum ber meðal annars 
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að taka tillit til annara lögskýringargagna, lögmætisreglunnar, þrískiptingu ríkisvalds sem og 

grunnröksemdum sem liggja að baki réttarríkinu um skýrleika laga og fyrirsjáanleika 

lagaákvæða. 

Sérstaklega athyglisvert var að skoða sjónarmið einstakra hæstaréttardómara til 

undirbúningsgagna, en skiptar skoðanir virðast vera meðal dómara um hvaða vægi skuli veita 

undirbúningsgögnum við túlkun íþyngjandi lagaákvæða. Meiri eining virðist vera innan 

Hæstaréttar varðandi notkun undirbúningsgagna ef réttarágreiningurinn er á sviði refsiréttar 

en dómarar virðast þá vera meira sammála um takmarkað vægi undirbúningsgagna. Hér að 

framan var þó bent á dóma þar sem skiptar skoðanir voru innan Hæstaréttar um hvaða vægi 

lögmætisregla íslensks réttar ætti að hafa á beitingu undirbúningsgagna við túlkun íþyngjandi 

lagaákvæða. Benda má á að sami dómari skilaði sératkvæði í Hrd. 366/2007 (Tónlistarhús) 

og, ásamt öðrum dómara, í Hrd. 634/2007 (Framsal Sakamanns). Í báðum þessum dómum 

hafnar minnihlutinn beitingu undirbúningsgagna við lögskýringu á íþyngjandi lagaákvæðum á 

grundvelli lögmætisreglunnar. Þeir dómarar sem mynduðu minnihluta í Hrd. 634/2007 

(Framsal sakamanns) mynduðu meirihluta í máli Hrd. í máli 569/2007 sem minnst var 

stuttlega á í kafla 4.2. Í öllum þessum dómum höfnuðu þeir að líta til upplýsinga úr 

undirbúningsgögnum við túlkun íþyngjandi ákvæða. Getur slíkur skoðanamismunur meðal 

dómara Hæstaréttar leitt til þess að samræmis verði ekki gætt í niðurstöðum Hæstaréttar. Ef 

niðurstaða dómsmáls ræðst af því hvaða dómarar veljast til setu í dómnum en ekki þeim 

lögum sem gilda um ágreininginn, grefur það undan dómskerfinu í heild, gagnsæi laganna og 

því réttarríki sem hér á að ríkja. 
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