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1 Inngangur 

Úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga, þ.e. gildi laga með hliðsjón af 

grundvallarlögum ríkisins, hefur í gegnum tíðina valdið norrænum fræðimönnum á sviði 

lögfræði miklum heilabrotum. Þeir hafa velt fyrir sér og deilt um það hvort dómstólar eigi 

að hafa úrskurðarvald um stjórnskipulegt gildi laga og þeir hafa  mismunandi skoðanir á 

því hversu viðtækt þetta vald dómstólanna er eða eigi að vera. 
1
 

Í íslenskum, dönskum og norskum rétti er úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt 

gildi laga bundið við stjórnskipunarvenju en í Svíþjóð og Finnlandi er þetta vald stjórnar-

skrárbundið.
2
  Hugmyndin að almennir dómstólar hafi úrskurðarvald um stjórnskipulegt 

gildi laga á rætur sínar að rekja Bandaríkjanna en hún kom fyrst þar fram í tengslum við 

setningu bandarísku stjórnarskrárinnar undir lok 18. aldar.
34

 Í Evrópu fara almennir 

dómstólar hins vegar yfirleitt ekki með þetta vald. Í þessari ritgerð verður farið yfir 

dómaframkvæmd á Íslandi, Noregi og Danmörku og þá verður til samanburðar fjallað um 

réttarframkvæmd í Bandaríkjunum. 

Dómaframkvæmd í Svíþjóð og Finnlandi er náskyld réttarkerfi þessara þriggja 

Norðurlanda og hafa dómsúrlausnir og fræðikenningar í einu þeirra áhrif á réttarþróun í 

þeim öllum.
5
 Svíþjóð og Finnland hafa hins vegar ákveðna sérstöðu þar sem vald 

þarlendra dómstóla er líkt og áður kom fram bundið við ákvæði stjórnarskrár en ekki við 

stjórnskipunarvenju líkt og á hinum Norðurlöndunum.  

Markmið þessarar ritgerðar er að fjalla um úrskurðarvald íslenskra dómstóla, en þó 

einkum Hæstaréttar Íslands, um stjórnskipulegt gildi laga. Litið verður til forsögu 

valdsins, hver rökin að baki því eru og hvernig því hefur verið beitt í framkvæmd. Loks 

verður úrskurðarvald íslenskra dómstóla borið saman við úrskurðarvald dómstóla annarra 

ríkja. Verður í þessu samhengi litið til danskra, norskra og bandarískra hæstaréttardóma 

þar sem reynt hefur á stjórnskipulegt gildi laga.  

                                                 
1
 Páll S. Pálsson: „Vald dómstóla til mats á stjórnskipulegu gildi laga―, bls. 60. 

2
 14. gr. 11. kafla Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform og 106. gr. 10. kafla. Suomen 

perustuslaki. 
3
 Ragnhildur Helgadóttir: „Úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga―, bls. 487. 

4
 The Federalist 78. 

5
 Ragnhildur Helgadóttir: „Úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga―, bls. 487. 
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2 Forsaga úrskurðarvalds dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga og rökin að 

baki valdinu 

2.1 Uppruni úrskurðarvaldsins 

Fyrsta nútíma stjórnarskráin var sett í Bandaríkjunum þann 17. september árið 1787 og 

hlaut hún gildi tæpu ári síðar, þann 21. júní 1788. Rúmu ári eftir að hún tók gildi var 

sérstökum mannréttindakafla, e. Bill of Rights, bætt við hana og tók hann gildi tveimur 

árum síðar. 

Sú hugmynd að almennir dómstólar hafi úrskurðarvald um stjórnskipulegt gildi laga kemur 

frá Bandaríkjunum, en ákvæði um slíkt vald er þó ekki að finna í bandarísku stjórnarskránni. Í 

kjölfar setningu bandarísku stjórnarskrárinnar setti Alexander Hamilton, bandarískur 

lögspekingur og fyrsti fjármálaráðherra Bandaríkjanna, fram þá kenningu að almennir dómstólar 

hefðu úrskurðarvald um stjórnskipulegt gildi almennra laga.
6
 Kenning Hamiltons um 

úrskurðarvald dómstóla byggist í meginatriðum á því að stjórnarskráin sé æðri lög og að gildi 

hennar sem og þeirra réttinda sem henni ber að vernda væri lítið sem ekkert ef dómstólar hefðu 

ekki vald til þess að dæma um stjórnskipulegt gildi laga. Þetta kemur glögglega fram í þekktri 

ritgerð eftir Hamilton, The Federalist 78, en þar segir orðrétt:  

„There is no position which depends on clearer principles, than that every act of a delegated 

authority, contrary to the tenor of the commission under which it is exercised, is void. No 

legislative act, therefore, contrary to the Constitution, can be valid. To deny this, would be 

to affirm, that the deputy is greater than his principal; that the servant is above his master; 

that the representatives of the people are superior to the people themselves; that men acting 

by virtue of powers, may do not only what their powers do not authorize, but what they 

forbid.
7
― 

Sú kenning að almennir dómstólar eigi að standa vörð um ákvæði stjórnarskrárinnar var ekki 

aðeins bundin við Hamilton. Einn af aðalhöfundum bandarísku stjórnarskrárinnar, James 

Madison, lét eftirfarandi orð falla um hlutverk dómstóla í ræðu sem hann hélt fyrir fulltrúaþingi 

Bandaríkjanna árið 1789 til stuðnings tillögu þess efnis að bæta mannréttindakafla við 

stjórnarskrána: 

„... they will be an impenetrable bulwark against every assumption of power in the 

legislative or executive; they will be naturally led to resist every encroachment upon rights 

expressly stipulated for in the constitution by the declaration of rights.―
8
 

                                                 
6
 Jón E. Ragnarsson: „Úrskurðarvald um stjórnskipulegt gildi laga eða íslenzkur reynsluréttur―, bls. 105. 

7
 The Federalist 78. 

8
 Annals of congress 1:457.  
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Árið 1803, í dómsmáli Marbury gegn Madison9
, reyndi í fyrsta skipti fyrir Hæstarétti 

Bandaríkjanna á það hvort almenn lög brytu í bága við ákvæði stjórnarskrárinnar.
10

 

Niðurstaða málsins var sú að lögin sem á reyndi voru talin brjóta gegn stjórnarskrá 

Bandaríkjanna og má segja að rökstuðningurinn hafi byggst á svipuðum rökum og þeim er 

komu fram í skrifum Hamilton í The Federalist 78.
 11

  

Síðan að þessi dómur féll hafa bandarískir fræðimenn deilt um það hvort Hæstarétti 

landsins hafi verið heimilt að taka sér þetta úrskurðarvald og sömuleiðis hversu víðtækt 

það skuli vera. Þrátt fyrir mikla gagnrýni og hörð mótmæli á þeim rúmu tveimur öldum 

sem hafa liðið síðan að dómurinn féll hafa bandarískir dómstólar  talið sig hafa 

úrskurðarvald um stjórnskipulegt gildi laga.
12

 

2.2 Saga úrskurðarvaldsins á Norðurlöndum 

2.2.1 Noregur 

Ef litið er til Norðurlandanna þá virðist umræðan um úrskurðarvald dómstóla fyrst hafa 

komið upp í Noregi árið 1814 við setningu norsku stjórnarskrárinnar, en ritdeilur um hvort 

dómstólar hefðu slíkt vald hófust stuttu eftir að norska stjórnarskráin var sett.
13

 Í norsku 

stjórnarskránni er, líkt og áður hefur komið fram, ekkert ákvæði sem veitir dómstólum 

úrskurðarvald um stjórnskipulegt gildi laga. Frederik Stang, lögfræðingur og jafnframt 

fyrsti forsætisráðherra Noregs, setti fram þá kenningu í tímamótariti sínu um 

stjórnskipunarrétt árið 1833 að almennir dómstólar hefðu ekki vald til þess að fella dóm 

um stjórnskipulegt gildi laga nema í þeim tilfellum þar sem augljóslega væri um ásetning 

til stjórnarskrárbrots að ræða af hálfu löggjafans.
14

 Annar norskur lögspekingur, Torkel 

Halvorsen Aschehoug, hélt því fram í þriðja bindi rits síns um norskan ríkisrétt að 

dómstólum bæri skylda til þess að meta stjórnskipulegt gildi laga, hann vísaði til þess að 

stjórnarskráin væri æðstu lög Noregs og af því leiddi að úrskurðarvaldið um 

stjórnskipulegt gildi laga lægi hjá almennum dómstólum. Kemur þetta sérstaklega skýrt 

fram á einum stað í ritinu þar sem Aschehoug segir eftirfarandi: 

                                                 
9
 5 U.S. 137 (1803). 

10
 Raunar er rétt að taka það fram að dómstólar í einstökum fylkjum Bandaríkjanna höfðu áður dæmt um 

stjórnskipulegt gildi hinna ýmsu laga, sbr. Ragnhildur Helgadóttir: „Úrskurðarvald dómstóla um 

stjórnskipulegt gildi laga―, bls. 488. 
11

 Ragnhildur Helgadóttir: „Úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga―, bls. 488. 
12

 Páll S. Pálsson: „Vald dómstóla til mats á stjórnskipulegu gildi laga―, bls. 68. 
13

 Ragnhildur Helgadóttir: „Úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga―, bls. 490. 
14

 Frederik Stang: Systematisk fremstilling af Kongeriget Norges constitutionelle eller grundlovbestemte ret, 
bls. 547-548. 
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„Domstolenes pligt til að gjøre Grundloven gjældende ligeoverfor enhver Lov, yngre 

ligesaavel som ældre, flyder med saadan Nødvendighed af Grundlovens Egenskab som 

Landets høieste Lov, at den neppe  vilde blive negtet, hvis man ikke frygtede for 

Sætningens practiske Følger.―
15

 

Aschehoug virtist telja að úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga væri í 

beinu samræmi við stjórnskipun og stjórnarskrá Noregs. Það er eins og bandarískir 

fræðimenn höfðu frá upphafi talið að vald dómstóla þar í landi til þess að meta gildi 

almennra laga gagnvart stjórnarskrá leiddi beint af stjórnarskrá þess ríkis. Norskir 

fræðimenn virðast hafa vikið frá þessari skoðun við upphaf 20. aldarinnar og hefur sú 

skoðun orðið ofan á meðal þeirra að úrskurðarvald dómstóla leiði af stjórnskipunarvenju, 

þ.e. dómvenju sem ekki verður numin úr gildi nema með breytingu á stjórnarskrá, en ekki 

beint af stjórnskipuninni og/eða stjórnarskránni líkt og Aschehoug hélt fram.
16

 

2.2.2 Danmörk 

Á meðal danskra fræðimanna er sú skoðun ríkjandi að danskir dómstólar hafi tekið sér 

úrskurðarvaldið og að í dag sé það því bundið við stjórnskipunarvenju sem fæst aðeins 

breytt með breytingu á stjórnarskránni.
17-18

 Danski fræðimaðurinn Max Sörensen fjallar 

m.a. um úrskurðarvald dómstóla og uppruna þess í riti sínu frá 1969. Þar heldur Max því 

fram að úrskurðarvald danskra dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga sé bundið við 

stjórnskipulega venju sem mótast hafi af réttarframkvæmd þar í landi.
19

 Hæstiréttur 

Danmerkur hefur aðeins einu sinni beitt úrskurðarvaldi sínu. Í hinum svokallaða Tvind 

dómi,20
 sem verður reifaður síðar í þessari ritgerð, var í fyrsta skipti komist að þeirri 

niðurstöðu að lög brjóti í bága við stjórnarskrá. Hæstiréttur Danmerkur hefur hins vegar 

oftar en einu sinni fjallað um stjórnskipulegt gildi laga í dómum sínum
21

. 

2.2.3. Ísland 

Sumir íslenskir fræðimenn hafa sett fram þá hugmynd að valdheimildir dómstóla, þar á 

meðal úrskurðavald þeirra, séu í samræmi við forna íslenska lagahefð. Sigurður Líndal 

hefur haldið því fram að hlutverk dómstóla felist í því að rétta lögin en löggjafinn, þ.e. 

Alþingi, hafi hinsvegar það hlutverk að setja nýmæli. Þannig telur Sigurður að 

valdheimildir dómstóla styðjist við lagahefð sem dómstólunum beri að standa vörð um til 

                                                 
15

 Torkel Halvorsen Aschehoug: Norges nuværende Statsforfatning bind 3, bls. 364. 
16

 Ragnhildur Helgadóttir: „Úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga―, bls. 492. 
17

 Poul Andersen: Dansk Statsforfatningsret, bls. 462-466. 
18

 Jón E. Ragnarsson: „Úrskurðarvald um stjórnskipulegt gildi laga eða íslenzkur reynsluréttur―, bls. 108. 
19

 Max Sörensen: Statsforfatningsret, bls. 300-302. 
20

 UfR. 1999, bls. 842. 
21

 Sjá t.d. UfR. 1912, bls. 545 og UfR. 1921, bls. 148. 
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þess að lög séu réttlát og í samræmi við þann áskilnað sem réttarríkið gerir almennt til 

laga.
22

 Páll S. Pálsson virðist einnig telja að valdheimildir dómstóla séu í samræmi við 

forna lagahefð, en í ritgerð sem hann birti í Úlfljóti árið 1967 segir orðrétt: 

„Það er í samræmi við forn lagaákvæði að fela dómsvaldinu einu að dæma eftir skráðum 

lögum og þess vegna hefur verið talið rétt og sjálfsagt að dómstólarnir – og þeir einir – 

dæmi um það, ef svo ber undir í málum, sem fyrir þá eru lögð, hvort venjuleg lög séu 

nýtanleg eða ekki, eftir vogarskálum grundvallarlaga ríkisins.―
23

 

Lárus H. Bjarnason fjallar um úrskurðarvald dómstóla í tímamótariti sínu um íslenska 

stjórnlagafræði. Þar kemur fram sú skoðun hans að dómstólar eigi úrskurð um það hvort 

almenn lög sem og bráðbirgðalög séu í samræmi við ákvæði stjórnarskrárinnar.
24

 Lárus 

byggir kenningu sína um úrskurðarvald dómstóla aðallega á því að það vald eigi sér stoð í 

ákvæðum þágildandi stjórnarskráar.
25

 Einnig með tilvísan til sjálfstæðis dómstóla og þeirrar 

meginreglu að nema að ákveðið ágreiningsefni sé sérstaklega undanþegið lögsögu þeirra þá 

hafi dómstólar vald til þess að leysa úr því.
26

Í riti sínu, Stjórnskipun Íslands, fjallar Ólafur 

Jóhannesson um úrskurðarvaldið og setur þar fram þá kenningu að hér á landi styðjist 

úrskurðarvaldið ekki við ákvæði stjórnarskrárinnar heldur við fastmótaða 

stjórnskipunarvenju sem verður ekki afnumin nema með breytingu á sjálfri 

stjórnarskránni.
27

 Auk þessara mismunandi kenninga Lárusar og Ólafs um úrskurðarvaldið 

er einnig til sú kenning sem Einar Arnórsson og Bjarni Benediktsson settu fram í ritum 

sínum um íslenska stjórnlagafræði, en hún byggir á eins konar neyðarréttarsjónarmiði um 

hlutleysi dómstóla.
28

 Í dag virðist þessi skoðun Ólafs, þ.e. að úrskurðarvaldið styðjist við 

stjórnskipunarvenju, vera ráðandi á meðal íslenskra fræðimanna. 
29

 Þessi þróun er þó ekki 

bundin við Ísland, enda hafa svipaðar kenningar um úrskurðarvald dómstóla einnig orðið 

ofan á meðal danskra og norskra fræðimanna.
30

 

                                                 
22

 Sigurður Líndal: „Hlutur dómstóla í þróun réttarins―, bls. 298-299. 
23

 Páll S. Pálsson: „Vald dómstóla til mats á stjórnskipulegu gildi laga―, bls. 71. 
24

 Lárus H. Bjarnason: Íslensk stjórnlagafræði, bls. 84-86 og 292-293. 
25

 Sjá 11. og 43. gr. stjórnarskrárinnar um hin sjerstaklegu malefni Íslands frá 1874, sbr. 28. og 60. gr.. 

stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, l. nr. 33/1944. 
26

 Lárus H. Bjarnason: Íslensk stjórnlagafræði, bls. 292-293. 
27

 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 416-420. 
28

 Sjá umföllun um þessa kenningu í ritgerð Jóns E. Ragnarssonar: „Úrskurðarvald um stjórnskipulegt gildi 

laga eða íslenzkur reynsluréttur―, bls. 110-112. 
29

 Sjá t.d. Gunnar G Schram: Stjórnskipunaréttur, bls. 442, Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 86 og 

Ragnhildur Helgadóttir:  „Úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga―, bls. 496-497. 
30

 Ragnhildur Helgadóttir: „Úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga―, bls. 496-497. 
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3 Úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga 

3.1 Kenningar um umfang úrskurðarvaldsins 

3.1.1 Bersýnilegt ósamræmi 

Í Bandaríkjunum kom snemma fram sú kenning að dómstólar hefðu einungis 

úrskurðarvald um stjórnskipulegt gildi laga í þeim málum þar sem ósamræmið á milli 

lagaákvæða og ákvæða stjórnarskrárinnar er bersýnilegt. Hefur þessi kenning stundum 

verið kölluð á ensku „clear case theory―
31

. Árið 1795 var þessi kenning sett fram í riti um 

stjórnskipan Connecticut fylkis í Bandaríkjunum, en höfundur ritsins hélt því fram að 

dómstólar hefðu ekki vald til að fella dóm um stjórnskipulegt gildi laga nema í þeim 

tilfellum þegar að lagaákvæði væru í svo bersýnilegu ósamræmi við ákvæði 

stjórnarskrárinnar að það væri í raun ranglátt að krefjast þess að dómarar styddust við þau 

í dómum sínum.
32

 Þessi kenning festist í sessi í Bandaríkjunum við upphaf 19. aldarinnar 

og hafði mikil áhrif á þarlent réttarkerfi. Þannig lýsti James Bradley Thayer, prófessor í 

lögfræði við Harvard háskóla, því í ritgerð frá árinu 1893 að réttarþróunin þar í landi væri 

orðin sú að dómstólar ættu einungis að virða lög að vettugi í þeim tilfellum þegar að 

löggjafinn hefur bersýnilega gert mjög augljós mistök við lagasetningu.
33

 

Í Noregi komu fram svipaðar kenningar á 19. öld. Þar voru raunar sumir fræðimenn 

þeirrar skoðunar að umfang úrskurðarvaldsins væri enn takmarkaðra en svo að það væri 

bundið við bersýnilegt ósamræmi og vildu þeir meina að til staðar þyrfti að vera 

ásetningur til stjórnarskrárbrots af hálfu löggjafans. Kemur þetta m.a. skýrt fram í 

kenningum Frederik Stang um úrskurðarvald dómstóla en hann hélt því fram að dómstólar 

hefðu ekki úrskurðarvald um stjórnskipulegt gildi laga nema löggjafinn hefði bersýnilega 

sýnt af sér ásetning til þess að brjóta gegn ákvæðum stjórnarskrárinnar.
34

Aschehoug var 

annarar skoðunar og virtist ekki telja að dómstólar ættu að gera kröfur um ásetning af 

hálfu löggjafans. Skoðun Aschehoug var sú að í þeim tilfellum þar sem vafi væri um 

stjórnskipulegt gild laga ættu dómstólar ekki að virða lagaákvæði að vettugi ef aðrir 

                                                 
31

 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 422. 
32

 Zephaniah Swift: A system of the laws of the state of Connecticut vol. I, bls. 50-54. 
33

James Bradley Thayer: „The Origin and Scope of the American Doctrine of Constitutional Law―, bls. 18. 
34

 Frederik Stang: Systematisk fremstilling af Kongeriget Norges constitutionelle eller grundlovbestemte ret, 
bls. 547-548. 
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handhafar ríkisvaldsins hefðu sammælst um það mat að viðkomandi lagaákvæði væri í 

samræmi við ákvæði stjórnarskrárinnar.
35

 

Það má með sanni segja að þessi kenning hafi náð mikilli fótfestu í Dannmörku 

ogtöluvert meiri en í Noregi. Í Danmörku kom mjög snemma í ljós að dómstólar myndu 

ekki virða lög að vettugi nema í þeim tilfellum þar sem þau væru í bersýnilegu ósamræmi 

við ákvæði stjórnarskrárinnar.
36

 Danskir dómstólar hafa fylgt þessari kenningu af mikilli 

festu sem sést vel á þeirri staðreynd að aðeins einn dómur hefur fallið í Danmörku þar sem 

lög voru talin brjóta gegn stjórnarskránni og því virt að vettugi.
37

 

Skiptar skoðanir hafa ríkt um þessa kenningu á meðal íslenskra fræðimanna. Ólafur 

Jóhannesson taldi að ýmis ummæli í íslenskum hæstarréttardómum bentu til þess að þessari 

kenningu væri fylgt í framkvæmd hér á landi. Nefndi hann sem dæmi um þetta að í Hrd. 1943, 

bls. 237 kæmi fram sú fullyrðing að dómstólar gætu ekki virt almenn lög að vettugi nema 

stjórnarskráin veitti ótvíræða heimild til slíks. Ólafur taldi þó hæpið að þessi kenning hefði stoð í 

íslenskri réttarvitund og hann efaðist um að ástæða væri til þess að gera greinarmun á milli 

bersýnilegs ósamræmis og annars konar ósamræmis. Þannig segir orðrétt í riti Ólafs um 

stjórnskipun Íslands: 

„Það virðist ekki ástæða til að gera greinarmun á milli bersýnilegs ósamræmis og annars 

ósamræmis við stjórnarskrána. Þar sem ósamræmi á annað borð er milli stjórnarskrár og 

laga, eiga lögin að víkja. Er hætt við að lítið verði gert úr rétti dómstólanna þar sem byggt er 

á „clear case theory―, eingöngu.―
38

 

Í riti sínu um túlkun lagaákvæða kastar Róbert Spanó fram þeirri hugmynd að 

dómstólar eigi einungis að beita úrskurðarvaldi sínu í undantekningartilfellum. Þannig 

segir orðrétt í ritinu: 

„Færa má rök fyrir því að af stjórnskipulegri stöðu dómstólanna gagnvart hinum handhöfum 

ríkisvalds, það er löggjafans og framkvæmdarvalds, leiði að rétt sé að dómendur beiti 

endurskoðunarvaldinu með þeim hætti að telja að jafnaði líkur með því að almenn lög 

samrýmist ákvæðum stjórnarskrárinnar.―
39

 

Róbert lýsir þessari reglu sem líkindareglu og útskýrir hana sem svo að við túlkun 

lagaákvæða eigi að ganga út frá því að almenn lög séu að jafnaði í samræmi við ákvæði 

stjórnarskrárinnar. Þannig telur Róbert að dómstólar eigi að leitast við að túlka almenn 

                                                 
35

 Torkel Halvorsen Aschehoug: Norges nuværende Statsforfatning bind 3, bls. 368. 
36

 Ragnhildur Helgadóttir: „Úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga―, bls. 499-500. 
37

 UfR. 1999, bls. 842. 
38

 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 422-423. 
39

 Róbert Ragnar Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 37. 
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lagaákvæði til samræmis við ákvæði stjórnarskrárinnar.
40

Gaukur Jörundsson setti fram 

svipuð sjónarmið í riti sínu, Um eignarnám, en þar segir orðrétt: 

„Nú ræður tvímælalaust mestu það sjónarmið, að dómstólar eigi að fara varlega í að taka 

fram fyrir hendur löggjafans, þegar um er að ræða ráðstafanir til lausnar veigamiklum 

þjóðfélagsvanda, fyrst og fremst á sviði efnahagsmála.―
41

 

Í lokaritgerð
42

 sinni til embættisprófs fjallar Róbert m.a. annars um úrskurðarvald 

dómstóla. Þar tekur hann undir ofangreind sjónarmið Gauks og bendir á að íslenskir dómstólar 

leggi að öllum líkindum slík sjónarmið dómum sínum til grundvallar þegar þeir meta það 

hvort lög samræmis ákvæðum stjórnarskrárinnar. Róbert heldur því hinsvegar einnig fram, í 

sömu ritgerð, að krafan um bersýnilegt ósamræmi gangi of langt og efast hann um að slík 

krafa til beitingar dómsvalds verði réttlætt með lýðræðislegum sjónarmiðum, sérstaklega ef 

haft er í huga að íslensk stjórnskipan gerir ráð fyrir því að almennir dómstólar hafi virkt 

hlutverk í mótun og þróun réttarins.
43

 Davíð Þór Björgvinsson hefur jafnframt tjáð sig um 

kenninguna um bersýnilegt ósamræmi með eftirfarandi hætti: 

„Með nokkurri einföldun má segja að dómstólar hafi byggt á því sjónarmiði að 

ósamræmi  laga og stjórnarskrár þyrfti að vera því sem næst augljóst ef víkja ætti 

lögum til hliðar.―
44

 

Hér virðist Davíð Þór taka að einhverju leiti undir þau sjónarmið að Hæstiréttur hafi 

lengst af aðhyllst kenninguna um bersýnilegt ósamræmi. 

Danmörk er að öllum líkindum eina ríkið, af þeim ríkjum sem hér hafa verið nefnd, þar sem 

dómstólar hafa staðfastlega fylgt eftir kenningunni um bersýnilegt ósamræmi. Því verður varla 

haldið fram að dómstólar í Noregi, Bandaríkjunum og á Íslandi hafi tekið þessa kenningu 

bókstaflega, þó svo að vissulega megi taka undir það sjónarmið Róberts Spanó að íslenskir 

dómstólar hafi haft kenninguna um bersýnilegt ósamræmi í huga þegar þeir hafa metið 

stjórnskipulegt gildi laga. Því hlýtur sú spurning að vakna hvort kenningin um bersýnilegt 

ósamræmi hafi þá eitthvert raunverulegt vægi á Íslandi. Ragnhildur Helgadóttir hefur bent á að 

þó svo að kenningin sé ekki tekin bókstaflega þá geti hún verið nytsamleg. Kenningin geti 

                                                 
40

 Róbert Ragnar Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 246-247. 
41

 Gaukur Jörundsson: Um eignarnám, bls. 141-142. 
42

 Því miður hefur alltof litið verið skrifað um þetta efni hér á landi, lokaritgerð Róberts er því ein af fáum 

íslenskum heimildum um þetta efni og því fannst mér nauðsynlegt að vitna í hana. 
43

 Róbert Ragnar Spanó: „Valdheimildir dómstóla og hlutur í mótun löggjafar―, bls. 81. 
44

 Davíð Þór Björgvinsson: „Hæstiréttur og öryrkjamálið―, bls. 42. 
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þannig leitt til þess að dómstólar fari með úrskurðarvald sitt að varkárni og geri það ekki að 

gamni sínu að virða lög að vettugi sem hlotið hafa samþykki meirihluta Alþingis.
45

 

3.1.2 Ófullnægjandi aðferð við lagasetningu 

Stjórnarskráin setur ekki einungis efnislegar takmarkanir á almenn lög heldur kveður hún 

einnig á um hvaða aðferðum skuli beita við setningu laga. Sem dæmi um slík 

stjórnarskrárákvæði má nefna 26., 27. gr., 28., 44. gr., 53. gr. og 79. gr. stjórnarskrárinnar. 

Ef löggjafinn gerir mistök við lagasetningu og setur þannig lög með öðrum hætti en 

stjórnarskráin kveður á um þá getur það leitt til þess að dómstólar virði lögin að vettugi. Á 

þetta reyndi árið 1950 fyrir Hæstarétti í Hrd. 1950 bls. 175. 

Í dóminum reyndi á túlkun á hugtakinu „kvísl― í skilningi laga nr. 112/1931 um lax- og 

silungsveiði. Hugtakið var vissulega skilgreint í lögunum sjálfum en vegna mistaka við 

meðferð þess á Alþingi var skilgreiningin á hugtakinu mismunandi á milli deilda og því 

hafði endanlega skilgreiningin einungis verið samþykkt af annarri þingdeildinni, en ekki 

báðum eins og stjórnarskráin kvað á um. Niðurstaða Hæstaréttar var sú að fyrrnefnd 

skilgreining á hugtakinu „kvísl― hefði ekki orðið til á stjórnskipegan hátt og því virti 

dómstólinn lagaákvæðið að vettugi.
 46

 

Ólafur Jóhannesson taldi þessa afstöðu Hæstaréttar vera skynsama enda taldi hann 

óeðlilegt að lög fengju lagagildi ef þau hefðu ekki verið sett með stjórnskipulega réttum 

hætti. Ólafur taldi það sjálfsagt að dómstólar hefðu vald til þess að skera úr um hvort lög 

væru í raun og veru lög í stjórnskipulegri merkingu. Var það skoðun Ólafs að 

úrskurðarvald dómstóla um það hvort lög hefðu verið sett með stjórnskipulega réttum 

hætti væri grundvallarregla íslensks réttar sem ætti jafnvel beina stoð í 2. gr. 

stjórnarskrárinnar.
47

 Aðrir íslenskir fræðimenn höfðu áður sett fram hugmyndir þess efnis 

að Alþingi hefði sjálft fullnaðarúrskurðarvald um það hvort lög hafi verið sett með 

stjórnskipulega réttum hætti. Bjarni Benediktsson orðaði þetta sem svo öðru bindi rits síns 

um íslenska stjórnlagafræði: 

„Annars verður yfirleitt að ætla, að hvor deild og sameinað þing eigi fullnaðarúrskurðarvald 

um, hvort frv. hafi fengið formlega rétta afgreiðslu innan hennar eða þess. Og virðist 

eðlilegast, þegar litið er til þingsins sem sjálfstæðs handhafa löggjafarvaldsins, að 

dómstólarnir séu bundnir við formlega meðferð þess á málum, svo fremi talið verði, að 

þingið á annað borð hafi haft þau til meðferðar.―
48

 

                                                 
45

 Ragnhildur Helgadóttir: „Úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga―, bls. 502. 
46

 Hrd. 1950, bls. 175. 
47

 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 411-412. 
48

 Bjarni Benediktsson: Ágrip af íslenzkri stjórnlagafræði II, bls. 46. 
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Ólafur hafnaði þeirri skoðun að Alþingi hefði fullnaðarúrskurðarvald um það hvort lög 

hefðu verið sett með stjórnskipulega réttum hætti. Taldi Ólafur raunar að þó svo að almennir 

dómstólar athuguðu það ekki ex officio hvort lög hefðu verið sett með stjórnskipulega réttum 

hætti þá ættu þeir ekki að byggja dóm á slíkum lögum ef við málsmeðferð er upplýst að ekki 

hafi verið stjórnskipulega rétt staðið að setningu laganna. Fannst Ólafi það ekki skipta máli í 

þessu samhengi hvort aðilar máls hefðu við meðferð þess mótmælt gildi viðkomandi laga eður 

ei.
49

 Gunnar G. Schraam virðist taka undir sjónarmið Ólafs en hann hefur sett fram þá skoðun 

sína að það sé grundvallarregla í íslenskum rétti að dómstólar hafi úrskurðarvald um það hvort 

lög hafi verið sett með stjórnskipulega réttum hætti, vísar hann m.a. til hrd. 1950, bls. 175 máli 

sínu til stuðnings.
50

 

3.1.3 Vafi um hvort lög hafi verið sett af valdbærum aðila 

Hvað gerist ef vafi myndast um það hvort lög hafi verið sett af valdbærum aðila? Í ljósi 

þess að dómstólar eru af fræðimönnum taldir hafa úrskurðarvald um bæði það hvort lög 

samrýmist stjórnarskrá að efni og/eða formi til, þá verður að telja að þeir hafi einnig vald 

til þess að meta hvort lög hafi verið sett af valdbærum aðila.
51

 

Vafamál af þessum toga eru alls ekki óhugsandi þó svo að þau séu að sjálfsögðu 

sjaldgæf. Þegar Þjóðverjar hertóku Danmörku árið 1940 samþykkti meirihluti Alþingis 

þingsályktunartillögu þar sem því var lýst yfir af hálfu þingsins að í ljósi þess að 

Danakonungi væri ókleift að fara með vald sitt þá yrði ráðuneyti Íslands falin meðferð 

konungsvaldsins tímabundið. Að ári liðnu fól Alþingi síðan sérstökum ríkisstjóra að fara 

með konungsvaldið, en það vald var áfram í meðferð hans allt til lýðveldisstofnunar þann 

17. júní 1944.
52

 Á þeim tíma er ráðuneyti Íslands og síðar meir sérstakur ríkisstjóri fóru 

með konungsvaldið voru lög í raun samþykkt og útgefin af öðrum aðilum en mælt er fyrir 

um í stjórnarskrá.
53

Þrátt fyrir það hafa dómstólar hér á landi lagt þau lög, bæði almenn lög 

og bráðabirgðar lög, sem samþykkt voru og útgefin af þessum aðilum, dómum sínum til 

grundvallar. Íslenskir fræðimenn hafa haldið því fram að með þögn sinni hafi íslenskir 

dómstólar samþykkt valdbærni þessara aðila og því um leið viðurkennt að þessar 

neyðaraðgerðir Alþingis hafi verið réttlætanlegar með tilliti til íslenskrar stjórnskipunar.
54

 

                                                 
49

 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 412-413. 
50

 Gunnar G. Schraam: Stjórnskipunarréttur, bls. 436-437. 
51

 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 414. 
52

 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 414. 
53

 Gunnar G. Schraam: Stjórnskipunarréttur, bls. 443. 
54

 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 414 og Gunnar G. Schraam: Stjórnskipunarréttur, bls. 443. 
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Annað dæmi um svona vafamál er kosningafrestunin 1941, en þann 15. maí árið 1941 

samþykkti Alþingi þingsályktunartillögu sem fól í sér að Alþingiskosningum var frestað 

þangað til að aðstæður yrðu þannig að fært væri að halda kosningar, en þó mátti frestunin 

ekki vera lengri en fjögur ár. Við þetta lengdist kjörtímabil þáverandi þingmanna um þann 

tíma sem frestuninni nam, þ.e. um eitt ár. Í ljósi þess að íslenskir dómstólar hafa án 

nokkurra athugasemda lagt þau lög sem sett voru á þessu tímabili dómum sínum til 

grundvallar verður að telja að þeir hafi með þögn sinni, líkt og með framsal 

konungsvaldsins, samþykkt lögmæti kosningafrestunarinnar og stjórnskipulegt gildi þeirra 

laga sem sett voru á því tímabili er hún stóð yfir. Ólafur Jóhannesson og Gunnar G. 

Schraam hafa báðir haldið því fram að kosningafrestunin byggist á mjög svo frjálslegri 

túlkun á ákvæðum stjórnarskrárinnar og að dómstólar hefðu því eðlilega átt að taka með 

berum orðum afstöðu til stjórnskipulegs gildis þeirra laga sem sett voru á þessu tímabili.
55

 

3.2 Málsmeðferð í málum þar sem reynir á stjórnskipulegt gildi laga 

Enginn munur er á málsmeðferð í málum er varða stjórnskipulegt gildi laga og öðrum 

hefðbundnum dómsmálum. Þannig verður ágreiningur um stjórnskipulegt gildi laga einungis 

borinn undir dómstóla með málsókn í tengslum við ákveðið sakarefni. Hér á landi er ekki 

fyrirfram hægt að leita álits dómstóla á stjórnskipulegu gildi laga, Alþingi getur þannig ekki 

leitað álits Hæstaréttar á því hvort lög samræmist ákvæðum stjórnarskrárinnar líkt og t.d. 

norska þingið hefur heimild til að gera.
56

 Johannes Andænes benti á það í riti sínu um norskan 

stjórnskipunarrétt að þessi heimild norska þingsins, sem fram kemur í 83. gr. norsku 

stjórnarskrárinnar, hefur að því er virðist aðeins einstaka sinnum verið beitt þar í landi.
57

 Undir 

þetta tekur einnig norski fræðimaðurinn Frede Castberg. 
58

  

Árið 1994 féll dómur í Hæstarétti, Hrd. 1994 bls. 1451, þar sem reyndi á lögvarða 

hagsmuni í tengslum við mál þar sem krafist var viðurkenningar dómsins á því að 

samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið fæli í sér ólögmætt framsal á 

stjórnarskrárbundnu valdi og einnig ógildingar laga nr. 2/1993 um Evrópska 

efnahagssvæðið. Niðurstaða Hæstaréttar var sú að stefnandi var ekki talinn hafa lögvarða 

hagsmuna að gæta og því var staðfestur úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur um frávísun 

málsins. Í dómi Hæstaréttar segir orðrétt um kröfu sóknaraðila: 

                                                 
55

 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 414-415 og Gunnar G. Schraam: Stjórnskipunarréttur, bls. 443-

444. 
56

 Gunnar G. Schraam: Stjórnskipunarréttur, bls. 444-445. 
57

 Johannes Andænes: Statsforfatningen i Norge, bls. 159. 
58

 Frede Castberg, Norges Statsforfatning, bls. 169. 
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„Samkvæmt 1. mgr. 25. gr. laga nr. 91/1991 verða dómstólar ekki krafðir álits um lögfræðileg 

efni nema að því leyti, sem nauðsynlegt er til úrlausnar um ákveðna kröfu í dómsmáli. Krafa 

sóknaraðila er ekki lögvarin í skilningi 2. mgr. þessa ákvæðis og felur því í raun í sér beiðni um 

álit dómstóla án tengsla við úrlausn ákveðins sakarefnis. Með þessari athugasemd og skírskotun 

til forsendna hins kærða úrskurðar að öðru leyti ber að staðfesta hann.―
59

 

Loks er vert að taka það fram að íslenskir dómstólar fella lög aldrei úr gildi heldur 

virða þau einungis að vettugi. Í þeim tilfellum er dómstólar virða lög að vettugi þá halda 

viðkomandi lög gildi sínu að formi til. Þannig er t.d. ekki óhugsandi, þó svo að það sé afar 

ólíklegt, að tveir mismunandi hæstaréttardómar falli með stuttu millibili um 

stjórnskipulegt gildi sömu laga vegna þess að aðrir dómarar áttu sæti í seinna málinu 

heldur en í því fyrra.
60

 

4 Hvernig hefur Hæstiréttur Íslands farið með úrskurðarvald sitt? 

4.1 Inngangur 

Hæstiréttur Íslands hefur í fjölmörgum dómum metið stjórnskipulegt gildi laga og 

ómögulegt myndi vera að rekja alla þá dómaframkvæmd hér. Þess í stað verða nokkrir 

eftirtektarverðir dómar þar sem reynt hefur á stjórnskipulegt gildi laga reifaðir og á þann 

hátt reynt að varpa ljósi það hvernig Hæstiréttur hefur beitt úrskurðarvaldi sínu í 

framkvæmd. 

4.2 Hrafnkötlumálið 

Í Hrd. 1943 bls. 237 sem hefur verið kallaður Hrafnkötlumálið61
  var fyrsti dómurinn þar sem 

Hæstiréttur virti lög að vettugi vegna ósamræmis þeirra við ákvæði stjórnarskrárinnar. Með 2. 

gr. laga nr. 127/1941 um viðauka við lög nr. 13/1905 um rithöfunda- og prentrétt hafði íslenska 

ríkinu verið veittur einkaréttur á útgáfu íslenskra rita sem samin voru fyrir árið 1400. Af því 

leiddi að öðrum var bannað að gefa út þessi sömu rit nema þá með sérstöku leyfi frá íslenskum 

stjórnvöldum. Meirihluti Hæstaréttar komst að þeirri niðurstöðu að lagaákvæðið sem deilt var 

um væri í ósamræmi við 67. gr. stjórnarskrárinnar
62

, enda fæli það í sér tálmun á prentfrelsi í 

skilningi fyrrnefnds stjórnarskrárákvæðis. Meirihlutinn taldi því ekki fært að byggja refsingu á 

lagaákvæði og sýknaði ákærðu. Einn dómari myndaði minnihluta dómsins, en hann var 

ósammála meirihlutanum og taldi að 2. gr. laganna væri í samræmi við prentfrelsisákvæði 

                                                 
59 Hrd. 1994, bls. 1451 
60

 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 96. 
61 Hrd. 1943, bls. 237. 
62

 Nú 2. mgr. 73. gr. stjskr. 
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stjórnarskrárinnar. Þó svo að dómurum Hæstaréttar í þessu máli hafi ekki komið heim og saman 

um niðurstöðu þess þá virðast þeir ekki hafa verið ósammála um það að rétturinn hefði vald til 

þess að meta stjórnskipulegt gildi þeirra laga sem á reyndi. Á þetta bendir Einar Arnórsson í 

grein sinni um stjórnarskrána og Hrafnkötlumálið en þar segir hann orðrétt: 

„Rétt er að geta þess, að enginn vafi virðist hafa vaknað í huga dómendanna um það, að 

undir dómsvaldið bæri úrlausn þess, hvort almenn lög færu í bág við ákvæði 

stjórnarskrárinnar, og að dómstólar ættu og mættu virða þau ákvæði almennra laga, sem 

ekki mætti samþýða fyrirmælum hennar, að vettugi, enda kemur þetta eigi síður ljóslega 

fram í atkvæði minnihlutans. Er þetta og í samræmi við úrlausnir nokkurra dóma og álit, að 

minnskta kosti nokkurra, manna, sem um það efni hafa skrifað.―
63

 

Í þessari sömu grein tekur Einar skýra afstöðu með meirihluta Hæstaréttar í 

Hrafnkötlumálinu. Máli sínu til stuðnings bendir hann á að ef bann við útgáfu allra rita frá 

ákveðnu tímabili teldist ekki „tálmun― í skilningi prentfrelsisákvæða stjórnarskrárinnar þá 

væri ekki auðséð hvers konar „tálmanir― féllu undir þetta ákvæði. Einar taldi þannig að ef 

dómur Hæstaréttar hefði fallið á annan veg og lagaákvæðið sem um var deilt ekki verið 

virt að vettugi þá hefði löggjafinn jafnvel getað komið á algjörri ríkiseinokun á bókaútgáfu 

í landinu.
64

 Ekki væri orðum aukið að segja að dómur Hæstaréttar í Hrafnkötlumálinu sé 

skólabókardæmi um beitingu íslenskra dómstóla úrskurðarvaldi sínu
65

. 

4.3 BHMR dómurinn 

Í Hrd. 1992, bls. 1962, sem hefur gjarnan verið kallaður BHMR dómurinn, var deilt um gildi 

bráðabirgðalaga nr. 89/1990 um launamál. Umrædd lög höfðu fellt úr gildi ákvæði 

kjarasamnings sem Bandalag háskólamenntaðra ríkisstarfsmanna hafði gert við þáverandi 

ríkisstjórn árið 1989. Stefnandi málsins glataði því rétti sínum til 4,5% launahækkunar sem hún 

hefði annars fengið ef fyrrnefndur kjarasamningur hefði ekki verið felldur úr gildi. Niðurstaða 

Hæstaréttar var sú að bráðabirgðalögin voru talin brjóta í bága við jafnræðisregluna og því virti 

rétturinn þau að vettugi. Hæstiréttur segir m.a. orðrétt í dómi sínum: 

„Dómstólar eiga úrskurðarvald um það, hvort almenn lög samrýmast ákvæðum stjórnarskrár 

og hvort þau hafi orðið til á stjórnskipulegan hátt. Eðlisrök leiða til þess, að hið sama gildi 

um bráðabirgðalög. Löggjafinn hafði til þess ríkan rétt að standa vörð um þau efnahagslegu 

markmið, sem ríkisstjórnin og aðilar vinnumarkaðarins höfðu komið sér saman um, eins og 

segir í aðfararorðum bráðabirgðalaganna. Hins vegar verður að haga almennri lagasetningu í 

samræmi við þá jafnræðisreglu, sem hér á við og víða er byggt á í stjórnarskrá Íslands, 

meðal annars í ákvæðum hennar um álög á þegnana og skerðingu réttinda þeirra ef til þess 

þarf að koma. Þegar ríkjandi aðstæður við setningu bráðabirgðalagannna eru metnar í heild, 

                                                 
63

 Einar Arnórsson: „Stjórnarskráin og Hrafnkötlumálið―, bls. 26. 
64

 Einar Arnórsson: „Stjórnarskráin og Hrafnkötlumálið―, bls. 23. 
65

 Þór Vilhjálmsson: „Staða Hæstaréttar í stjórnskipuninni―, bls. 53. 
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þykir á það hafa skort, að þessi regla hafi verið virt, og urðu þau því ekki skuldbindandi 

gagnvart árfrýjanda, að því er varðaði þá 4,5% launahækkun, sem hún hafði öðlast.― 

Á þeim tíma er dómurinn féll var jafnræðisreglan óskráð meginregla, en í dag er hana 

að finna í 65. gr. stjórnarskrárinnar. Þó svo að jafnræðisreglan hafi ekki verið skráð í 

stjórnarskrána á þessum tíma þá var hún álitin vera óskráð meginregla sem hefði 

sambærilegt gildi og ákvæði stjórnarskrárinnar. Virðist því Hæstiréttur hafa talið sig bera 

ríka skyldu til að vernda þessa óskráðu meginreglu
66

 Er þetta í samræmi við kenningar 

íslenskra fræðimanna um að lög geti ekki einungis brotið í bága við ákvæði 

stjórnarskrárinnar, heldur einnig brotið í bága við rótgrónar stjórnskipunarvenjur á borð 

við t.d. þá meginreglu sem jafnræðisreglan var á þeim tíma er BHMR dómurinn féll
67

. 

4.4 Desemberdómurinn og Vatneyrardómurinn 

Í Hrd. 1998, bls. 4076, sem gjarnan er kallaður Desemberdómurinn, reyndi á hvort 5. gr. 

laga nr. 38/1990 um stjórn fiskveiða stæðist ákvæði 65. og 75. gr. stjórnarskrárinnar um jafnræði 

og atvinnufrelsi. Niðurstaða Hæstaréttar var sú að lagaákvæðið bryti gegn fyrrgreindum stjórnar-

skrárákvæðum og því virti rétturinn það að vettugi. Segir m.a. orðrétt í dómi Hæstaréttar: 

„Með þessu lagaákvæði er lögð fyrirfarandi tálmun við því að drjúgur hluti landsmanna geti, 

að öðrum skilyrðum uppfylltum, notið sama atvinnuréttar í sjávarútvegi eða sambærilegrar 

hlutdeildar í þeirri sameign, sem nytjastofnar á Íslandsmiðum eru, og þeir tiltölulega fáu 

einstaklingar eða lögaðilar sem höfðu yfir að ráða skipum við veiðar í upphafi takmarkana á 

fiskveiðum. Þegar allt er virt verður ekki fallist á, að til frambúðar sé heimilt að gera þann 

greinarmun á mönnum, sem hér hefur verið lýst. Hið umdeilda ákvæði 5. gr. laga nr. 

38/1990 er því að þessu leyti í andstöðu við jafnræðisreglu 1. mgr. 65. gr. stjórnarskrárinnar 

og þau sjónarmið um jafnræði, sem gæta þarf við takmörkun á atvinnufrelsi samkvæmt 1. 

mgr. 75. gr. hennar.― 

Í Hrd. 2000, bls. 1534 (12/2000), sem gjarnan er kallaður Vatneyrardómurinn, reyndi 

m.a. á svipað lagaákvæði. Forsaga málsins er sú að eftir Desemberdóminn var gerð 

breyting á lögum um stjórn fiskveiða, sbr. lög nr. 1/1999 um breytingu á lögum nr. 

38/1990 um stjórn fiskveiða. Með breytingunum var orðalagi 5. gr. laga nr. 38/1990 

breytt. Sú breytta réttarstaða sem fylgdi þessum breytingum leiddi til þess að niðurstaða 

Hæstaréttar varð önnur í þessu máli heldur en í Desemberdómnum, en í kjölfarið urðu 

umræður í samfélaginu um þessa tvo hæstaréttardóma og verður hér farið yfir álit þriggja 

lögfræðinga á þeim. Í dómi hæstaréttar segir m.a. orðrétt: 
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 Þór Vilhjálmsson: „Staða Hæstaréttar í stjórnskipuninni―, bls. 55. 
67

 Gunnar G. Schraam: Stjórnskipunarréttur, bls. 445. 
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„Samkvæmt 5. gr. laga nr. 38/1990, eins og henni var breytt með 1. gr. laga nr. 1/1999, 

getur hver sá íslenskur ríkisborgari, sem ræður yfir skrásettu fiskiskipi með 

haffærisskírteini, hins vegar sótt um almennt veiðileyfi og nýtt sér heimild 1. mgr. 7. gr. 

fyrrnefndu laganna til að veiða á tegundum, sem ekki lúta heildaraflatakmörkunum. Hann 

getur að auki fengið aflaheimildir í þeim tegundum sem sæta slíkum takmörkunum, með 

kaupum á varanlegri aflahlutdeild eða aflamarki til tiltekins tíma. Þessum skorðum á 

aðgangi manna að nytjastofnum verður ekki jafnað til þeirrar ómálefnalegu mismununar, 

sem hlaust af reglum 5. gr. laga nr. 38/1990, sem áskildu veiðileyfi með hliðsjón af 

eignarhaldi af skipum á tilteknum tíma án tillits til þess, hvort nauðsyn bar til 

aflatakmarkana, og lokuðu þannig í meginatriðum aðgangi manna að atvinnugreininni. Var 

sú mismunun talin andstæð 1. mgr. 65. gr. og 1. mgr. 75. gr. í áðurnefndum dómi 

Hæstaréttar 3. desember 1998.― 

Karl Axelsson telur að í Vatneyrardómnum hafi Hæstiréttur staðfest að í 

desemberdómnum hafi ekki verið felldur dómur um 7. gr. laga nr. 38/1990.
68

 Í grein Karls 

um Vatneyrardóminn segir orðrétt: 

„Þá leysir Hæstiréttur sameignarhugtak 1. gr. laga fiskveiðstjórnarlaganna úr viðjum þess 

misskilda eignarréttarlega hlutverks sem margir, þ.á.m. lögfræðingar, hafa ætlað því. 

Rétturinn lítur á sameignarhugtakið í þessu samhengi sem markmiðsyfirlýsingu, um að 

stuðla eigi að sem mestum efnahagslegum afrakstri auðlindarinnar, þjóðinni allri til heilla. 

Það er svona kannski mikilvægasta ályktunin sem dregin verður af dómnum, að matið á því 

hvernig þessu markmiði 1. gr. laganna verði náð er í höndum löggjafans þótt það sé 

dómstóla að meta það hvort slík löggjöf samrýmist einstökum grundvallarreglum 

stjórnarskrárinnar. Þannig er leitast við að draga skýrt þau mörk sem liggja á milli 

stjórnarskrárbundins eftirlitsvalds dómstólsins  og svo þess mats, eftir atvikum pólitísks, 

sem stjórnskipan okkar gerir ráð fyrir að sé í höndum löggjafans―
69

 

Sigurður Líndal tekur að mörgu leyti svipaða afstöðu til Vatneyrardómsins. Hann 

hefur haldið því fram að dómurinn sé skýr og afdráttarlaus en einnig í samræmi við 

kenningar á sviði stjórnskipunar- og eignarréttar sem hlotið hafa almenna viðurkenningu.
 

70
 Karl veltir einnig fyrir sér Vatneyrardóminum í ljósi úrskurðarvalds dómstóla um 

stjórnskipulegt gildi laga. Þannig segir orðrétt í grein Karls um Vatneyrardóminn: 

„ Dómstólar eru skv. stjórnskipun okkar ekki bærir til annars en að bregða lögum undir þá 

hlutlægu mælistiku, sem stjórnarskránni er ætlað að vera, sbr. 61. gr. stjórnarskrár, og kveða 

á um það hvort lög standist stjórnarskrá eða ekki. Það getur aldrei verið á valdi dómstóla að 

gefa löggjafanum einhver frekari fyrirmæli um hvernig einstökum lögum verði best fyrir 

komið. Ef viðurkenna ætti í tilviki sem þessu að um leið og dómstóllinn metur viðkomandi 

lagaheimild gilda að stjórnlögum og jafnframt gilda refsiheimild, hafi hann vald eða heimild 

til frekari fyrirmæla um breytingar á viðkomandi löggjöf, þá stæðu menn einfaldlega frammi 

fyrir einhverskonar stjórnskipulegum óskapnaði, sem útilokað er að sjá fyrir til hvers mundi 

leiða.
71
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 Karl Axelsson: „Um dóm Hæstaréttar frá 6. apríl 2000 í málinu nr. 12/2000―, bls. 271. 
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 Karl Axelsson: „Um dóm Hæstaréttar frá 6. apríl 2000 í málinu nr. 12/2000―, bls. 271-272. 
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 Sigurður Líndal: „Hæstiréttur og stjórn fiskveiða―, bls. 283 og 290-293.  
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 Karl Axelsson: „Um dóm Hæstaréttar frá 6. apríl 2000 í málinu nr. 12/2000―, bls. 273. 



18 

Oddný Mjöll Arnardóttir rýnir í Vatneyrardóminn út frá nokkuð öðru sjónarhorni. Hún 

veltir fyrir sér spurningunni hvar mörk úrkurðarvaldsins liggja sérstaklega ef haft er í huga 

að mannréttindi geta reynst mikilvæg vörn fyrir minnihlutann í lýðræðisríki.
 72

 Oddný 

setur jafnframt fram tilgátu þess efnis að svipuð sjónarmið eigi við um samspil 

úrskurðarvalds dómstóla og jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar og þau sjónarmið sem hún 

telur ráða mörkum þessara matsvika samkvæmt Mannréttindasáttmála Evrópu, það er að 

mörkin ráðist af aðstæðum og atvikun hvers og eins máls. Oddný telur að 

Vatneyrardómurinn styðji fyrrnefnda tilgátu sína, þannig segir orðrétt í grein sem hún 

skrifaði um niðurstöður dómsins: 

„Tilgáta mín er að sambærileg sjónarmið og ráða mörkum matsvikanna samkvæmt 

Mannréttindasáttmálanum eigi við um samspil endurskoðunarvalds dómstóla og 

jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar að landsrétti. Þá á ég við meginviðhorf sem birtist í 

landsrétti að öðru leyti kunni að hafa áhrif á hversu langt sé gengið í beitingu 

jafnræðisreglunnar í réttarframkvæmd, hver „slagkraftur hennar er― Hinsvegar er 

athyglisvert að greina dóminn í ljós tilgátunnar því hann virðist styðja hana.―
73

 

4.5 Öryrkjadómur I 

Hrd. 2000, bls. 4480 (125/2000), betur þekktur sem öryrkjadómurinn eða fyrri 

öryrkjadómurinn, er eflaust einhver umdeildasti dómur sem fallið hefur í Hæstarétti. Í 

málinu reyndi m.a. á hvort ákvæði 5. mgr. 17. gr. laga nr. 117/1993 um 

almannatryggingar, sbr. 1. gr. laga nr. 149/1998, sem skerti tekjutryggingu öryrkja vegna 

maka, bryti gegn ákvæðum 65. gr. og 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar. Meirihluti 

Hæstaréttar komst að þeirri niðurstöðu að fyrrgreint lagaákvæði væri í ósamræmi við 

áðurnefnd stjórnarskrárákvæði. Taldi meirihlutinn m.a. að í 1. mgr. 76. gr. 

stjórnarskrárinnar væru fólgin ákveðin einstaklingsmiðuð lágmarksréttindi. Segir þannig 

m.a. í dómi Hæstaréttar: 

„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― 
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Niðurstaða Hæstaréttar í þessu máli skapaði miklar umræður um úrskurðarvald dómstóla 

og veltu margir því fyrir sér hvort hlutverk dómstóla væri að breytast. Í grein sem Davíð 

Odsson, fyrrverandi forsætisráðherra, skrifaði í kjölfar öryrkjadómsins veltir hann því fyrir sér 

hvort hlutverk almennra dómstóla sé að breytast. Í greininni segir orðrétt: 

„Ég tel því, að hlutverk dómstóla í stjórnskipun ríkisins sé og eigi í grundvallaratriðum að 

vera hið sama og verið hefur, að setja niður þrætur og binda enda á deilur manna í millum, 

allt eftir því sem lög tanda til. Í ljósi þeirra dómsmála, sem mestur styr hefur staðið um að 

undanförnu, óttast ég hins vegar, að dómstólar séu að taka sér nokkuð annað hlutverk en 

stjórnskipun okkar gerir að öðru jöfnu ráð fyrir.―
74

 

Jón Steinar Gunnlaugsson hefur einnig gagnrýnt dóm Hæstaréttar í máli þessu. Telur 

hann að meirihluti Hæstaréttar hafi farið út fyrir vald sitt með dóminum og ekki dæmt eftir 

lögum heldur í raun og veru sett nýja lagareglu um túlkun á stjórnarskránni. Með þessu 

hafi Hæstiréttur tekið sér vald sem hann á ekki að hafa samkvæmt stjórnskipan landsins.
75

 

Þessi gagnrýni Jóns Steinars er í samræmi við fyrri gagnrýni hans á beitingu dómstóla á 

jafnræðisreglu 65. gr. stjórnarskrárinnar.
76

 

Sigurður Líndal virðist vera sammála Jón Steinari um að í þessu tilviki hafa Hæstiréttur 

sett nýja lagareglu. Sigurður álítur þetta þó, ólíkt Jóni, vera dæmi um jákvæða þróun sem felist 

í því að veita þeim stjórnarskrárákvæðum sem mæla fyrir um félagsleg réttindi ákveðnari 

merkingu. Segir þannig orðrétt í ritgerð Sigurðar um lagasetningarvald dómstóla: 

„Hér lá það fyrir að ákvarða hvað felst í 76. gr. stjórnarskrárinnar sem er mjög almennt 

orðuð. Þar er um tvo kosti að velja. Annar er sá að segja eins og minnihluti dómsins, tveir 

dómarar, gerir‚ að það sé verkefni löggjafans en ekki dómstóla að kveða á um inntak og 

umfang þeirrar opinberu aðstoðar sem öryrkjum sé látin í té. Hinn er að fara þá leið sem 

meirihluti Hæstaréttar gerir að setja reglu til viðbótar því sem mælt er í 76. gr. þess efnis að 

lagaákvæði þau sem áður eru nefnd samrýmist ekki framangreindum ákvæðum 

stjórnarskrárinnar og ákvæðum alþjóðasáttmála sem vitnað er til. Þetta merkir að 

löggjafanum beri að tryggja tiltekin lágmarksréttindi til framfærslu fjölskyldu, en þeirri 

skyldu hafi hann ekki gegnt. Með þessari viðbót er ákvæði 76. gr. stjórnarskrárinnar gefin 

ákveðnari merking, þótt ekki sé hún afdráttarlaus, sem stjórnarskrárgjafinn hefði alveg eins 

getað orðað. Hér býr að baki nýr skilningur, mótaður af nýjum viðhorfum sem meðal annars 

birtist í því að gefa beri félagslegum réttindum meiri gaum en gert hafi verið og þá jafnframt 

þeim ákvæðum stjórnarskrár ákveðnari merkingu sem mæla fyrir um þau.―
77

 

Í grein í Morgunblaðinu frá árinu 2001 fjallar Davíð Þór Björgvinsson um dóm 

Hæstaréttar í öryrkjamálinu. Setur hann m.a. þar fram þá skoðun sína að dómurinn sé í 

samræmi við aukna áherslu á félagsleg réttindi, til jafns við borgaraleg mannréttindi. Í 
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greininni bendir Davíð Þór jafnframt á að dómurinn sé að vissu leyti sigur fyrir þá sem 

barist hafa fyrir auknu vægi félagslegra réttinda.
78

 

5 Réttarframkvæmd í Bandaríkjunum, Noregi og Danmörku 

5.1 Inngangur 

Í þessum kafla verður fjallað um réttarframkvæmd í Bandaríkjunum, Noregi og 

Danmörku. Í bæði Bandaríkjunum og Noregi hafa fallið fjölmargir hæstaréttardómar þar 

sem reynt hefur á stjórnskipulegt gildi laga. Eru þessir dómar það margir að ómögulegt er 

að gera þeim öllum skil í þessari ritgerð. Þess í stað verða reifaðir tveir hæstaréttardómar 

frá hvoru ríki um sig auk eins hæstaréttardóms frá Danmörku. Dómarnir sem reifaðir eru 

sýna að mínu mati fram á þá þróun sem orðið hefur í þessum ríkjum varðandi 

úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga. Það er að segja þá þróun að 

félagsleg réttindi séu að fá aukið vægi til jafns við borgaraleg mannréttindi. 

5.2 Beiting Hæstaréttar Bandaríkjanna á úrskurðarvaldi sínu 

5.2.1 Marbury v. Madison 

Líkt og áður hefur komið fram þá reyndi í málinu Marbury v. Madison frá árinu 1803 í 

fyrsta skipti á það fyrir Hæstarétti Bandaríkjanna hvort ákvæði laga stæðust stjórnarskrá. Í 

dóminum reyndi nánar tiltekið á það hvort alríkislög sem rýmkuðu lögsögu Hæstaréttar 

Bandaríkjanna væru samræmi við 3. gr. stjórnarskrár Bandaríkjanna en ákvæði hennar 

skilgreina m.a. lögsögu hæstaréttar Bandaríkjanna. Niðurstaða hæstaréttar Bandaríkjanna í 

þessu máli var sú að lögin, sem um var deilt, væru ósamræmi við fyrrgreint 

stjórnarskrárákvæði og því dæmdi rétturinn lögin ógild. Varðandi úrskurðarvald dómstóla 

um stjórnskipulegt gildi laga segir svo í dómnum: 

„It is emphatically the province and duty of the judicial department to say what the law is. 

Those who apply the rule to particular cases, must of necessity expound and interpret that 

rule. If two laws conflict with each other, the courts must decide on the operation of each. [5 

U.S. 137, 178]   So if a law be in opposition to the constitution: if both the law and the 

constitution apply to a particular case, so that the court must either decide that case 

conformably to the law, disregarding the constitution; or conformably to the constitution, 

disregarding the law: the court must determine which of these conflicting rules governs the 

case. This is of the very essence of judicial duty.―
79
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 Eins og fjallað var um fyrr í þessari ritgerð þá var hér um að ræða tímamótadóm, 

ekki einungis í réttarsögu Bandaríkjanna heldur einnig í vestrænni réttarsögu í heild sinni, 

enda komst þarna vestrænn dómstóll í fyrsta skiptið að þeirri niðurstöðu að tiltekin lög 

væru í andstæðu við stjórnarskrá. Vísast til þeirrar umfjöllunar varðandi mikilvægi og 

áhrif dómsins. 

5.2.2 Roe v. Wade 

Í máli Roe v. Wade frá árinu 1973 reyndi á það hvort að lög sem sett höfðu verið af 

löggjafarþingi Texas fylkis og bönnuðu fóstureyðingar væru í samræmi við ákvæði 14. 

viðauka bandarísku stjórnarskrárinnar um friðhelgi einkalífsins. Meirihluti Hæstaréttar 

Bandaríkjanna komst að þeirri niðurstöðu að svo væri ekki og að lögin skertu um of rétt 

kvenna til þess að gangast undir fóstureyðingu sem meirihluti dómaranna taldi vera 

verndaðan af fyrrgreindu stjórnarskrárákvæði. Segir þannig í dómnum: 

„Measured against these standards, Art. 1196 of the Texas Penal Code, in restricting legal 

abortions to those "procured or attempted by medical advice for the purpose of saving the 

life of the mother," sweeps too broadly. The statute makes no distinction between abortions 

performed early in pregnancy and those performed later, and it limits to a single reason, 

"saving" the mother's life, the legal justification for the procedure. The statute, therefore, 

cannot survive the constitutional attack made upon it here.―
80

 

Þessi dómur Hæstaréttar Bandaríkjanna hefur verið mjög umdeildur allt síðan hann féll 

þann 22. janúar árið 1973. Antonin Scalia, bandarískur hæstaréttardómari, er einn þeirra 

sem hefur gagnrýnt dóm hæstaréttar Bandaríkjanna í þessu máli. Hann virðist telja að 

hæstiréttur Bandaríkjanna hafi þarna farið út fyrir vald sitt og í raun sett nýja lagareglu. 

Segir þannig orðrétt í grein eftir hann frá árinu 2002: 

„Thus, my difficulty with Roe v. Wade is a legal rather than a moral one: I do not believe 

(and, for two hundred years, no one believed) that the Constitution contains a right to 

abortion. And if a state were to permit abortion on demand, I would—and could in good 

conscience—vote against an attempt to invalidate that law for the same reason that I vote 

against the invalidation of laws that forbid abortion on demand: because the Constitution 

gives the federal government (and hence me) no power over the matter.―
81

 

5.3 Beiting Hæstaréttar Noregs á úrskurðarvaldi sínu 

5.3.1 Rt. 1890, bls. 455 

Í Rt. 1890, bls. 455 reyndi á það hvort að lög sem veittu sveitarfélögum vald til þess að 

ákveða hvort áfengissala innan bæjarmarka væri leyfisskyld eður ei. Í Stavanger var tekin 
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sú ákvörðun að gera slíka sölu leyfisskylda, en kaupmaðurinn Jens Jensen hélt áfram að 

selja áfengi þrátt fyrir að hafa ekki aflað sér leyfis hjá sveitastjórninni. Mál hans endaði í 

Hæstarétti Noregs þar sem meirihluti dómsins komst að þeirri niðurstöðu að lögin fælu í 

sér afturvirk áhrif og brytu því gegn 97. gr. norsku stjórnarskrárinnar. Hér er um að ræða 

fyrsta dóminn sem Hæstiréttur Noregs komst að þeirri niðurstöðu að virða lög að vettugi 

vegna ósamræmis þeirra við ákvæði stjórnarskrárinnar. 

5.3.2 Rt. 1996, bls. 1415 

Rt. 1996, bls. 1415 reyndi á það hvort að lög sem skertu eða felldu niður tekjutryggingu 

ellilífeyrisþega vegna maka ef tekjur þeirra fóru yfir ákveðið viðmið sem skilgreint var í 

lögunum, væru í samræmi við ákvæði 97. stjórnarskrárinnar um bann við afturvirkni laga 

og einnig hvort þau væru í samræmi við 110 c gr. norsku stjórnarskrárinnar sem leggur þá 

skyldu á stjórnvöld að bera virðingu fyrir og tryggja mannréttindi. Meirihluti hæstaréttar 

Noregs taldi að lagaákvæðin sem deilt var um brytu ekki í bága við fyrrnefnd 

stjórnarskrárákvæði. Í rökstuðningi Hæstaréttar Noregs er m.a. fjallað um samspil 

félagslegra réttinda og fjárveitingarvalds löggjafans en um það segir orðrétt í dómnum: 

„At et minimumsvern følger av Grunnloven § 110 c, kan ikke være noe argument mot et 

sterkere vern etter Grunnloven § 97, om det ellers skulle være grunnlag for dette.― 

5.4 Beiting Hæstaréttar Danmerkur á úrskurðarvaldi sínu 

5.4.1 Tvind málið82 

Aðeins einu sinni hefur Hæstirétur Danmerkur virt lög að vettugi vegna ósamræmis við 

ákvæði dönsku stjórnarskrárinnar, en það gerðist árið 1999 í dómi Hæstaréttar Danmerkur 

í Tvind málinu svokallaða.
83

 Í máli þessu reyndi á það hvort að lög sem kváðu á um að 

tilgreindir einkareknir skólar, sem ekki höfðu uppfyllt skilyrði fyrir styrkveitingu að mati 

menntamálaráðherra landsins, myndu ekki fá fjárveitingar frá hinu opinbera, væru í 

samræmi við ákvæði 3. gr. dönsku stjórnarskrárinnar sem fjallar um þrískiptingu 

ríkisvaldsins. Niðurstaða meirihluta hæstaréttar Danmerku var að svo væri ekki og því 

virti dómstóllinn lögin að vettugi. 

Eins og fjallað var um fyrr í ritgerðinni þá hefur hæstiréttur Danmerkur lengi fylgt 

kenningunni um bersýnilegt ósamræmi, en eftir niðurstöðu hans í þessu máli er óvíst að 

þess verði krafist í framtíðinni.
84
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6 Samanburður á réttarframkvæmd 

Dómstólar á Íslandi,  Noregi, Danmörku og Bandaríkjunum virðast allir hafa tekið sér 

úrskurðarvald og rökstutt það með svipuðum hætti. Í engu þessara ríkja er úrskurðarvaldið 

bundið við lög eða stjórnarskrá. Þannig virðist það vald sem dómstólar ríkjanna fjögurra 

tóku sér í upphafi nú vera bundið  við einskonar stjórnskipunarvenju. 

Af þeim dómum sem reifaðir voru hér að framan sést að dómstólar þessara ríkja beita 

úrskurðarvaldi sínu með mismunandi hætti. Það er augljóst að danskir dómstólar hafa frá 

upphafi farið mjög hóflega með úrskurðarvald sitt, en að dómstólar hinna ríkjanna hafa 

farið með vald sitt með mun frjálslyndari hætti. Þannig hafa dómstólar í Bandaríkjunum, 

Noregi og á Íslandi beitt úrskurðarvaldi sínu bæði oftar og jafnframt af minna tilefni en 

dómstólar í Danmörku.  

Þá virðast dómstólar, sérstaklega í Bandaríkjunum og á Íslandi, leggja aukna áherslu á 

félagsleg réttindi í dómum sínum. Sem dæmi um þetta hér á landi má nefna niðurstöðu 

meirihluta Hæstaréttar Íslands í fyrri öryrkjadómnum85
, en taka má undir þær skoðanir 

fræðimanna að með þessum dómi hafi Hæstiréttur aukið vægi félagslegra réttinda til jafns 

við borgaraleg réttindi. Niðurstaða meirihluta Hæstaréttar Bandaríkjanna í máli Roe v. 

Wade er sömuleiðis þess eðlis að þar virðist dómstóllinn hafa veitt félagslegum réttindum 

aukið vægi til jafns við hin klassísku borgaralegu mannréttindi.  Deila má um hvort þessi 

þróun sé af hinu góða. Hæstiréttur Noregs virðist vera tregari en æðstu dómstólar Íslands 

og Bandaríkjanna til þess að veita félagslegum mannréttindum aukið vægi, sbr. niðurstöðu 

hans í Rt. 1996, bls. 1415. Niðurstaða Hæstaréttar Noregs í Rt. 1996, bls. 1415 er 

athyglisverð, sérstaklega í samanburði við niðurstöðu meirihluta Hæstaréttar Íslands í fyrri 

öryrkjadómnum. Hér var um mjög svipuð mál að ræða en niðurstöður dómstólanna 

tveggja eru algjörlega andstæðar hvor annarri.  

Dómstólar í Noregi, Bandaríkjunum og Íslandi virðast ekki taka kenninguna um 

bersýnilegt ósamræmi bókstaflega. Einstaklega hófleg beiting danskra dómstóla á 

úrskurðarvaldi sínu bendir til þess að þeir geri yfirleitt kröfur um bersýnilegt ósamræmi 

ólíkt dómstólum hinna ríkjanna. Í ljósi þess að Hæstiréttur Danmerkur er nú í fyrsta skipti 

búinn að beita úrskurðarvaldi sínu, sbr. Tvind málið, þá verður athyglisvert að fylgjast 

með réttarframkvæmd þar í landi á næstu árum og þá sérstaklega hvort dómstóllinn muni 

halda áfram að gera jafn strangar kröfur um bersýnilegt ósamræmi og hann hefur hingað 

til gert. Í ljósi þess að um það bil 12 ár eru liðin frá því að Hæstaréttur Danmerkur kvað 
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upp dóm sinn í Tvind málinu svokallaða og enn hefur enginn annar dómur fallið þar sem 

Hæstiréttur Danmerkur beitir úrskurðarvaldi sínu, þá hlýtur það að teljast líklegt að 

dómstóllinn muni halda áfram að gera tiltölulega strangar kröfur til bersýnilegs 

ósamræmis. 

Ef litið er yfir dóma Hæstaréttar þá sést að úrskurðarvald íslenskra dómstóla nær ekki 

eingöngu yfir efni laga heldur einnig form þeirra, sbr. Hrd. 1950, bls. 175. Miðað við 

viðurkenndar kenningar fræðimanna þá verður að telja að úrskurðarvaldið nái jafnframt 

yfir það hvort lög hafi verið sett af valdbærum aðila, þó svo að enn hafi ekki reynt á slíkt 

álitaefni fyrir Hæstarétti Íslands. Úrskurðarvald íslenskra dómstóla um stjórnskipulegt 

gildi laga er því nokkuð víðtækt en þó að öllum líkindum ekki mikið víðtækara en hjá 

dómstólum þeirra ríkja sem nefnd hafa verið hér til samanburðar. 

Saga úrskurðarvalds dómstóla í Bandaríkjunum, Noregi, Danmörku og á Íslandi er 

vægast sagt áhugaverð. Það hvernig úrskurðarvaldið kemur til á sambærilegan hátt í öllum 

þessum ríkjum, sérstaklega þegar höfð er í huga sú fjarlægð sem er á milli Norðurlandanna 

og Bandaríkjanna, er athyglisvert. Jón E. Ragnarsson rakti á sínum tíma hugmyndir sínar 

um beint tengsl þarna á milli, þ.e. að úrskurðarvald dómstóla hinna þriggju Norðurlanda 

sem hér hafa verið nefnd eigi rætur sínar að rekja til Bandaríkjanna.
86

 Að mörgu leyti má 

taka undir þær hugmyndir Jóns, en þær krefjast þó frekari rannsókna. 

7 Lokaorð 

Hæstiréttur Íslands virðist túlka vald sitt á svipaðan máta og dómstólar í Bandaríkjunum, 

Noregi og Danmörku. Þannig tók Hæstiréttur sér þetta vald með svipuðum rökum og 

æðstu dómstólar Danmerkur, Noregs og Bandaríkjanna. Líkt og í þessum ríkjum þá hefur 

þetta vald hér á landi alla tíð verið bundið við eins konar stjórnskipunarvenju. Ef litið er til 

réttarframkvæmdar á Íslandi sést vel að Hæstaréttur álitur úrskurðarvald sitt ná yfir efni 

laga jafnt sem form þeirra, en miðað við þær fræðikenningar sem fjallað er um í 

ritgerðinni verður jafnframt að telja að það nái einnig yfir það hvort lög hafi verið sett af 

valdbærum aðila.  

Réttarframkvæmdin hér á landi bendir jafnframt til þess að Hæstiréttur fari hvorki 

mikið frjálslegar né hóflegar með úrskurðarvald sitt en æðstu dómstólar Noregs og 

Bandaríkjanna. Þó er athyglisvert að bera saman mismunandi niðurstöður Hæstaréttar 
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Íslands í Hrd. 2000 bls. 4480 (125/2000) og Hæstaréttar Noregs í Rt. 1996, bls. 1415. 

Þessi samanburður er áhugavert efni í  ritgerð. Ef réttarframkvæmd hér á landi er borin 

saman við réttarframkvæmd í Danmörku þá sést glögglega að Hæstiréttur Íslands hefur 

farið með mun frjálslegri hætti með úrskurðarvald sitt en hæstiréttur Danmerkur. 

Áhugavert verður að fylgjast með því á næstu árum og áratugum hver réttarþróunin 

varðandi úrskurðarvald dómstóla á Íslandi verður, þá einkum því hvort félagsleg réttindi haldi 

áfram að fá aukið vægi til jafns við borgaraleg réttindi eða hvort sú þróun muni standa í stað 

eða jafnvel ganga til baka. Einnig verður áhugavert að fylgjast með réttarframkvæmd í 

Danmörku, Noregi og Bandaríkjunum og halda áfram að bera hana saman við hérlenda 

réttarframkvæmd. Einnig verður áhugavert að sjá hver þróunin verður í Danmörku í ljósi þess 

að dómstólar þar í landi eru farnir að beita úrskurðarvaldi sínu í framkvæmd. 
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