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1 Inngangur 

Samkvæmt 1. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 (hér eftir nefnd stjskr.) er 

Ísland lýðveldi með þingbundinni stjórn. Í 2. gr. stjskr. kemur fram þrískipting á ríkisvaldinu, 

það er að Alþingi og forseti fari með löggjafarvald, forseti og önnur stjórnvöld með 

framkvæmdarvald og dómendur með dómsvald. Þrískipting ríkisvaldsins byggist á þeirri 

hugmyndafræði að vald teampri vald, með því að skipta ríkisvaldinu á milli þriggja handhafa 

sé hægt að vernda borgarana fyrir geðþóttaákvörðunum þeirra sem með völdin fara.
1
 

Samkvæmt fyrrnefndri skiptingu eru það Alþingi og forseti sem setja lög og dómendur dæma 

eftir þeim. Þó getur sú staða komið upp að fyrir dómstóla komi ólögmælt tilvik, eða eins og 

H.L.A. Hart segir í bók sinni the Concept of Law að með settum lögum sé ekki hægt að svara 

öllum þeim álitaefnum sem geta komið upp í samskiptum manna.
2
 Ein af þeim heimildum 

sem dómstólar hafa til þess að dæma um ólögmælt tilvik er lögjöfnun. 

 Ekki er að að finna almenna lagaheimild fyrir lögjöfnun í íslenskum lögum en beiting 

hennar grundvallast á dómvenju og langri lagaframkvæmd.
3
 Er helst fjallað um lögjöfnun á 

sviði almennrar lögfræði, enda er hún nátengd réttarheimildafræði og lögskýringum. Um 

hugtakið lögjöfnun og eðli hennar ríkir ekki almenn sátt meðal fræðimanna á Íslandi. Þeir eru 

þó allir sammála um heimild til beitingar lögjöfnunar að vissum skilyrðum uppfylltum. 

Skilyrði lögjöfnunar eru í fyrsta lagi að tilvikið sé ólögmælt, í öðru lagi að það sé eðlislíkt og 

samkynja þeim tilvikum sem falla undir þá efnisreglu sem leidd verður af ákvæðinu og í 

þriðja lagi að ekki standi mikilvæg lagarök í vegi fyrir beitingu lögjöfnunar.
4
 

 Í þessari ritgerð verður leitast við að svara því með hvaða hætti heimild dómstóla til að 

beita efnisreglu lagaákvæðis með lögjöfnun er takmörkuð af stjórnskipulegum valdmörkum 

dómstóla gagnvart löggjafanum. Þá verður sérstaklega horft til þriðja skilyrðis lögjöfnunar, að 

ekki standi mikilvæg lagarök eða meginreglur í vegi fyrir lögjöfnun. 

 Verður efnistökum hagað þannig að í öðrum kafla verður farið yfir hugtakið lögjöfnun og á 

hvaða heimild beiting hennar hvílir og fjallað um hugtakið lögjöfnun í öðrum réttarkerfum og 

þá einkum dönskum og norskum rétti. Þá verður gerð grein fyrir helstu kenningum íslenskra 

fræðimanna um lögjöfnun og eðli hennar. Í þriðja kafla verða skilyrði lögjöfnunar skoðuð 

nánar ogg þá sérstaklega þriðja skilyrði lögjöfnunar. Kenningin um þrískiptingu ríkisvaldsins 

og hvernig hún kemur fram í íslenskri stjórnskipan er umfjöllunarefni fjórða kafla. Þar verða 

hlutverk handhafa ríkisvaldsins skilgreind og þá sérstaklega dómsvaldsins. Við lok kaflans 

                                                           
1
 Jón Steinar Gunnlaugsson: Um fordæmi og valdmörk dómstóla, bls. 19. 

2
 H.A.L. Hart: The Concept of Law, bls. 124. 

3
 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 114. 

4
 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 314. 
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verður þeim lögum sem dómstólar skulu dæma eftir gerð skil. Einnig verður horft til 

lagasetningarvalds dómstóla í ljósi lögjöfnunar og í framhaldi af því verður í sjötta kafla horft 

til þess hvenær mikilvæg lagarök standi í vegi fyrir lögjöfnun. Að lokum verða dregnar saman 

niðurstöður sem líta má á sem svar við rannsóknarspurningunni hér að framan, það er hvenær 

heimild dómstóla til lögjöfnunar takmarkist af stjórnskipulegum valdmörkum þeirra gagnvart 

löggjafanum og þá í samhengi við þriðja skilyrði lögjöfnunar, að ekki standi mikilvæg lagarök 

eða meginreglur í vegi fyrir lögjöfnun.  

2 Lögjöfnun 

Það hefur lengi verið viðurkennt í íslenskum og norrænum
5
 rétti að dómstólar hafi heimild til 

að beita efnisreglu lagaákvæðis um tilvik sem ekki verður fellt undir ákvæðið með 

hefbundnum lögskýringaraðferðum að gefnum vissum skilyrðum. Þessi heimild er kölluð 

lögjöfnun (l. analogia).
6
 Lögjöfnun er ekki séríslenskt fyrirbæri, hún fyrirfinnst víða, t.d. 

gengur hún í enskumælandi löndum undir nafninu analogy og á Norðurlöndunum analogi.
7
 Í 

Ensk-íslenskri orðabók
8
 er hugtakið analogy þýtt sem svamsvörun, líkindi eða hliðstæða. 

Analogy er ekki aðeins beitt í lögfræði heldur einnig í fleiri fræðigreinum, t.d. heimspeki og 

rökfræði.
9
  

 Með lögjöfnun er lagaregla látin ná yfir tilvik sem strangt til tekið falla ekki undir 

lagaregluna. Það má því færa rök fyrir því að með lögjöfnun sé búin til ný regla og henni beitt 

um hið ólögmælta tilvik sem til úrlausnar er. Gæta þarf þó að því að tilvikið sé ólögmælt í 

víðri merkingu, það er að ekki gildi um það skráð eða óskráð réttarregla.
10

  

 Ekki er að finna almenna lagaheimild fyrir því að beita lögjöfnun í íslenskum lögum. Þá er 

ekki getið um hana í sérreglum eða á einstökum sviðum, nema í 1. gr. almennra hegningarlaga 

nr. 19/1940 og 1. mgr. 69. gr stjskr. Þrátt fyrir það er heimilt að beita lögjöfnun í íslenskum 

                                                           
5
 Ljögjöfnun þekkist þó ekki aðeins í íslenskum og norrænum rétti, sjá umfjöllun síðar í ritgerð.  

6
 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 306. 

7
 Jens Evald: Retskilderna og den juridiske metode, bls. 61-61. 

8
 Ensk-íslensk/íslensk-ensk orðabók, bls. 20. 

9
 Í meistararitgerð sinni „Um lögjöfnun“ fer Fannar Freyr Gíslason yfir heimspekilegan grundvöll lögjöfnunar, 

en hann telur mikilvægt að kynna sér rætur og kjarna þeirrar hugsunar sem lögjöfnun byggist á. Fer hann þar yfir 

beitingu á hliðstæðu eða aðleiðslu sem aðferðafræði, og þá helst í lögfræði. Hann tekur þar fram að lögjöfnun 

feli í sér sömu hugsun og í rökfærslu með beitingu hliðstæðu (bls. 8-9). Hér má einnig sjá rit Max Black, Critical 

Thinking, og G.E.R. Lloyd: „Analogy in early Greek thought“. Dictionary of the history of ideas sem vísað er til 

í viðkomandi ritgerð.  
10

 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 11. 
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rétti að því gefnu að skilyrðum hennar sé mætt. Styðst heimildin við langa lagaframkvæmd og 

viðurkennd fræðileg viðhorf.
11

  

2.1 Heimild til lögjöfnunar 

Í ritinu Túlkun lagaákvæða segir Róbert R. Spanó að halda þurfi í heiðri eina af 

grundvallarreglum íslenskrar stjórnskipunar um jafnræði og samkvæmni við úrlausn 

lögfræðilegra álitamála. Hann fjallar einnig um lágmarkskröfur réttarríkisins um 

fyrirsjáanleika, gegnsæi og samkvæmni við úrlausn lögfræðilegra ágreiningsmála.
12

 Þegar 

metið er hvort dómstólum sé heimilt að styðjast við lögjöfnun við úrlausnir sínar, að virtum 

kenningum um þrískiptingu valdsins sem er bundin í 2. gr. stjórnarkrárinnar, vaknar sú 

spurning hvort krafa um jafnræði og samkvæmni í lagakerfinu geti réttlætt beitingu 

lögjöfnunar. Jafnræðisreglan er ein af grundvallarreglum íslenskrar stjórnskipunar, en hún er 

m.a. lögfest í 65. gr. stjskr.
13

 Þá er hún einnig lögfest í 11. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. 

Lögjöfnun er reist á því lagasjónarmiði að fara skuli eins um sambærileg tilvik, með því sé 

hægt að stuðla að samræmi og samkvæmni í réttarkerfinu.
14

 Af þessu má sjá að eðli og 

tilgangur lögjöfnunar er náskyldur fyrrnefndum hugmyndum og kröfum um jafnræði.  

Eins og fram hefur komið er engin lagaheimild fyrir lögjöfnun heldur byggist hún fyrst og 

fremst á dómvenju, og fyrir henni liggur óslitin lagaframkvæmd til lengri tíma.
15

 Því hefur 

dómstólum verið veitt heimild til lögjöfnunar á grundvelli venju.  

2.2 Lögjöfnun og önnur réttarkerfi 

Eins og fram hefur komið er lögjöfnun ekki séríslenskt fyrirbæri heldur þekkist hún í mörgum 

réttarkerfum, en þá undir öðrum nöfnum, oftast analogy sem er talsvert víðtækara hugtak. Í 

analogy felst beiting á hliðstæðum og að fara með ólögmælt tilvik á sambærilegan máta og 

álíka lögákveðin tilvik. Virðist sama ástæða liggja fyrir þessari heimild í erlendum rétti eins 

og íslenskum, það er grunnhugmyndir um samræmi og samheldni sem og jafnræði fyrir 

lögunum.
16

  

Almennt virðist meiri sátt um notkun á analogy í ríkjum sem byggja á meginlandsrétti (e. 

civil law) en í ríkjum sem byggja á engilsaxneskum rétti (e. common law) eins og Bretlandi og 

Bandaríkjunum. Má helst telja að ástæða þess liggi í því að í ríkjum þar sem meginlandsréttur 

                                                           
11

 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 114. 
12

 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 45-46. 
13

” Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, 

þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti. Konur og karlar skulu njóta 

jafns réttar í hvívetna” 
14

Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 232. 
15

Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 541. 
16

 Robert S. Summers: Interpreting Statutes. A Comparative Study, bls. 467. 
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gildir eru það fyrst og fremst lögin sem horft er til og sé tilvik ólögmælt verður oft að beita 

analogy á meðan að í ríkjum sem styðjast við engilsaxneskan rétt er oft hægt að beita 

dómafordæmum til þess að úrskurða um ólögmælt mál. Þó má benda hér á að munurinn milli 

þessara tveggja réttarkerfa er ekki eins skýr og hann var áður, m.a. vegna þess að 

dómafordæmi hafa fengið aukið vægi í ríkjum sem styðjast við meginlandsrétt.
17

 

2.3 Danskur og norskur réttur 

Í dönskum rétti nefnist lögjöfnun analogi sem þýðir hliðstæða eins og fram hefur komið. 

Afstaða danskra fræðimanna virðist vera sú að flokka lögjöfnun sem rýmkandi lögskýringu.
18

 

Það kemur m.a. fram í bók Peter Blume um aðferðafræði lögfræðinnar, Juridisk metodelære, 

þar sem hann setur rýmkandi lögskýringu og lögjöfnun undir sama hatt og nefnir sömu rök og 

skilyrði fyrir beitingu þeirra.
19

 Grunnhugmyndin á bak við lögjöfnun virðist þó vera sú sama í 

íslenskum og dönskum rétti, það er að segja að heimfæra lagareglu yfir á ólögákveðið tilvik, 

sem þó við fyrstu sýn ætti ekki að falla undir lagaregluna samkvæmt orðanna hljóðan.
20

 

Heimild er til lögjöfnunar í refsirétti í dönskum rétti, eins og íslenskum, en slíkt er ekki 

algengt meðal vestrænna ríkja. 

Norski fræðimaðurinn Johannes Andenæs telur að ekki sé skýr munur á rýmkandi 

skýringu og lögjöfnun. Hann telur þó að því fjær sem tilvik er orðanna hljóðan á því 

lagaákvæði sem það er fellt undir því líklegra sé að verið sé að beita lögjöfnun fremur en 

rýmkandi lögskýringu, en erfitt sé að draga skýr mörk í því tilliti.
21

 Óumdeilt er að 

stjórnarskrá Noregs heimili rýmkandi skýringu í refsirétti, en ekki er venja fyrir því að að 

beita lögjöfnun á því réttarsviði. Hæstiréttur Noregs beitti lögjöfnun á sviði refsiréttar síðast 

árið 1897, sbr. RT. 1987, bls. 727, en þar var lögjafnað frá reglugerð um takmarkaðan 

opnunartíma fyrir veitinga- og ölkelduhús yfir á skemmtun á vegum Hjálpræðishersins í 

Stavangri.
22

 Fræðimaðurinn Torstein Eckhoff telur að ekki sé mikill munur á rýmkandi 

lögskýringu og lögjöfnun. Hann telur þó að skilja megi á milli þeirra á þann hátt að um 

lögjöfnun sé að ræða þegar tilvikið stendur fjær orðalagi lagaákvæðis, en um rýmkandi 

                                                           
17

 Robert S. Summers: Interpreting Statutes. A Comparative Study, bls. 471-472. 
18

 Með rýmkandi lögskýringu er um að ræða lögskýringarleið sem felur í sér að viðkomandi tilvik sé látið falla 

undir lagaákvæði þegar búið er að taka tillit til innra og ytra samhengi ákvæðisins, það sé túlkað rúmt. 

Grundvallarforsenda þess að hægt sé að beita rýmkandi lögskýringu er að mati Róberts R. Spanó að tilvikið falli 

að minnsta kosti almennt séð innan merkingarfræðilegs ramma lagaákvæðisins. Lagatextanum er ljáð rúm 

merking. Almenn sátt ríkir um það meðal íslenskra fræðimanna að fella rýmkandi lögskýringu og lögjöfnun ekki 

undir sama hatt þar sem eðlismunur sé á þeim. Róber R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 296-308.  
19

 Peter Blume: Juridisk metodelære: bls. 161. 
20

 Jens Evald: Retskilderna og den juridiske metode, bls. 61-62. 
21

 Johannes Andenæs: Alminnelig strafferet, bls. 109. 
22

 Johannes Andenæs: Alminnelig strafferet, bls. 109-114. 
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skýringu þegar tilvikið liggur nær orðanna hljóðan. Hann telur þó að grunnhugmyndin við 

notkun beggja leiða, lögjöfnunar og rýmkandi lögskýringar, sé sú sama og því beri að líta á 

þær sem sambærilegar aðferðir sem ekki þarf að greina í sundur.
23

  

Eins og sjá má af umfjöllun hér að ofan virðast norrænir fræðimenn viðurkenna heimild til 

lögjöfnunar en leggja þó ekki mikla áherslu á það, hvorki í dönskum né norskum rétti, að 

aðgreina hana frá rýmkandi lögskýringu, heldur fella lögjöfnun og rýmkandi lögskýringu í 

flestum tilvikum undir sama hatt.  

2.4 Afstaða íslenskra fræðimanna til lögjöfnunar 

Íslenskir fræðimenn hafa ekki farið sömu leið við skilgreiningu á lögjöfnun og fræðimenn 

annars staðar á Norðurlöndum. Þeir eru ekki sammála því að líta eigi á lögjöfnun og rýmkandi 

lögskýringu sem sama hlutinn, þótt um áþekk réttaratriði sé að ræða. Eins og fram hefur 

komið virðist vera ríkjandi meðal fræðimanna í Danmörku og Noregi að skilgreina lögjöfnun 

sem lögskýringaraðferð, eins og rýmkandi lögskýringu.
24

  

Íslenska fræðimenn greinir einna helst á um hvernig skilgreina eigi eðli lögjöfnunar, það 

er að segja hvort hún sé réttarheimild, lögskýring eða jafnvel eitthvað annað. Við fyrstu sýn 

gæti það virst undarlegt að það skipti svo miklu máli að skilgreina eðli lögjöfnunar, það geti 

varla skipt sköpum. Í raun er það þó lykilatriði að skilgreina eðli lögjöfnunar þar sem rétthæð 

hennar kann að vera ólík eftir því hvort litið er á hana sem lögskýringarleið eða sjálfstæða 

réttarheimild. Sé lögjöfnun skilgreind sem lögskýringarleið ætti hún í sjálfu sér að vera jafn 

rétthá og rýmkandi lögskýring, enda í báðum tilvikum verið að beita réttarheimildinni settum 

rétti.
25

 
26

 Áður en að helstu skoðanir íslenskra fræðimanna á eðli lögjöfnunar verða reifaðar er 

rétt að skilgreina hvað felst hugtökunum réttarheimild og lögskýring. Sigurður Líndal hefur í 

riti sínu Um lög og lögfræði skilgreint réttarheimild (l. fons juris) á eftirfarandi hátt: 

Réttarheimildir eru þau viðmið – gögn, sú háttsemi, þær hugmyndir og hvaðeina annað – sem 

almennt er viðurkennt að nota skuli eða nota megi til rökstuðnings þegar réttarreglu er slegið 

fastri eða hún mótuð almennt eða í ákveðnu tilfelli.
27

  

 

Með gögnum í tilvitnunni hér að ofna er átt við lög og dóma, með háttsemi er átt við 

venju, með hugmyndum er aðallega átt við meginreglur laga, eðli máls og almenna 

                                                           
23

 Torstein Eckhoff: Rettskildelære, bls. 105-106. 
24

 Sjá umfjöllun um norrænan rétt fyrr í kaflanum, þar kemur fram að norrænir fræðimenn geri ekki greinarmun á 

lögjöfnun og rýmkandi skýringu, en rýmkandi skýring er lögskýringaraðferð.  
25

 Með settum rétt er átt við skráðar yfirlýsingar handhafa ríkisvaldsins, hér er um að ræða sett lög af handhöfum 

lagasetningarvalds sem nefnast lög í þrengri eða stjórnlagafræðilegri merkingu og reglugerðir sem handhafar 

framkvæmdavalds setja með stoð í lögum. Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 79-90 
26

 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 307-308. 
27

 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 75-76. 



7 

réttarvitund og með því að nefna hvaðeina annað setur hann þann fyrirvara í skilgreiningu 

sína að með breyttum tímum geti nýjar réttarheimildir öðlast viðurkenningu.
28

  

Við úrlausn lagalegs ágreinings þar sem réttarheimildir ráða ferðinni er merking 

réttarheimildarinnar ákvörðuð með túlkun á henni. Þær aðferðir sem notaðar eru við þessa 

túlkun nefnast lögskýringar. Lögskýringar eru veigamikill þáttur í hinni lagalegu aðferð, en í 

henni felst að finna réttarheimildirnar, sem eru hráefni réttarins, og síðan að meðhöndla þær, 

það er að segja túlka þær.
29

 

Ármann Snævarr skilgreinir lögjöfnun sem réttarheimild. Hann telur að lögjöfnun nái út 

fyrir vébönd lögskýringarleiðar, að með lögjöfnun sé fundin ný réttarregla og því sé rétt að 

álykta að um réttarheimild sé að ræða.
30

 Jónatan Þórmundsson telur lögjöfnun einnig til 

réttarheimildar og hafnar því að hún geti verið lögskýring, m.a. á þeim grundvelli að gripið sé 

til hennar þegar ekki náist að beita lögskýringaraðferðum til þess að fella tilvik undir 

lagaákvæði.
31

 Þá telja Ólafur Jóhannesson
32

 og Garðar Gíslason
33

 einnig að lögjöfnun sé 

réttarheimild. Þá lítur Björg Thorarensen á lögjöfnun sem sjálfstæða réttarheimild og telur 

ekki að hægt sé að fella hana undir skýringaraðferð á lögum á borð við rýmkandi skýringu þar 

sem hún sé þrátt fyrir að vera nátengd henni eðlisólík.
34

 Sigurður Líndal telur það hins vegar 

vera álitamál hvort lögjöfnun teljist til réttarheimildar eða aðferðar við lögskýringu. 
35

  

Hér verður kenningum fræðimanna um að lögjöfnun sé réttarheimild ekki hafnað. Þó má 

gagnrýna hana á þeim forsendum að lögjöfnun getur ekki talist sjálfstæð réttarheimild þar sem 

beiting hennar er alltaf háð öðrum réttarheimildum, hún getur ekki staðið ein sem grundvöllur 

réttarreglu. Verður því ekki stuðst við þá kenningu að lögjöfnun sé réttarheimild í þessari 

ritgerð. 

Eins og fram hefur komið eru fræðimenn þó ekki sammála um eðli lögjöfnunar og hafa 

yngri fræðimenn hafnað því að lögjöfnun teljist til réttarheimilda eða lögskýringaraðferða. 

Davíð Þór Björgvinsson segir í riti sínu Lögskýringar að ekki sé sérstök þörf á því að flokka 

lögjöfnun sem annaðhvort réttarheimild eða lögskýringarleið: 

                                                           
28

 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 76. 
29

 Sjá hér einnig umfjöllun Skúla Magnússonar í Hin lagalega aðferð og réttarheimildirnar bls. 71-72. 
30

 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 534-535. 
31

 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð 1, bls. 195. 
32

Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 95-96 
33

 Garðar Gíslason: Eru lög nauðsynleg?, bls. 79. 
34

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur; Mannréttindi, bls. 204. 
35

 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 78. 
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[...] líta [má] á lögjöfnun sem sérstaka aðferð við beitingu settrar lagareglu. Aðferð, sem felst í 

því að beita lagareglunni um tilvik sem talið er efnislega skylt þeim sem hún tekur til samkvæmt 

réttri lögskýringu.
36 

Þar sem þessi skilgreining Davíðs Þórs felur í sér að lögjöfnun sé aðferð sé ekki 

nauðsynlegt að kalla hana réttarheimild. Réttarheimildin sé í þessu tilviki hin setta lagaregla 

en lögjöfnunin aðferð við beitingu hennar. Þá geti lögjöfnun ekki verið lögskýringarleið þar 

sem fyrst þurfi að skýra lagaákvæði og ákvarða efnisinnihald þess áður en að tækt sé að beita 

því með lögjöfnun.
37

  

Að sama skapi hafnar Róbert R. Spanó því að lögjöfnun geti talist til 

lögskýringaraðferðar, enda hafi lögskýringaferlinu verið lokið þegar til greina komi að beita 

henni. Róbert hafnar því einnig að lögjöfnun sé réttarheimild, en telur að í henni felist sú 

aðferð að mat sé lagt á það hvort rök standi til þess að beita þeirri efnisreglu sem leidd var af 

lagaákvæðinu með lögskýringu um vafatilvik. Því sé lögjöfnun aðgerð til réttarsköpunar.
38

  

Því til skýringar segir hann í riti sínu Túlkun lagaákvæða: 

Lögjöfnun er aftur á móti sjálfstæð aðgerð, byggð á heimild, sem talin hefur verið fyrir hendi í 

ákveðnum tilvikum, til að beita þeirri efnisreglu, sem lögskýring hefur dregið fram í dagsljósið, 

um tilvik sem getur ekki fallið undir ákvæðið með lögskýringaraðferðum
39 

Þá segir hann enn fremur: 

Lögjöfnun er fyrst og fremst aðgerð í formi réttarsköpunar, sem dómstólar hafa eftir atvikum 

heimild til að framkvæma þegar nánar tiltekin skilyrði eru uppfyllt.
40  

Af þessu má ráða að Róbert telji lögjöfnun aðgerð til réttarsköpunar sem dómstólar hafi 

heimild til að beita að vissum skilyrðum uppfylltum. Túlkun Róberts á eðli lögjöfnunar verður 

að teljast  sannfærandi og fanga vel hugtakið. Í þessari ritgerð verður því stuðst við túlkun 

Róberts á eðli lögjöfnunar, að hún sé aðgerð í formi réttarsköpunar.  

3 Skilyrði lögjöfnunar 

Eins og fram hefur komið er einvörðungu heimilt að beita lögjöfnun ef til staðar eru þau 

skilyrði sem fyrir henni eru sett. Til þess að heimilt sé að beita lögjöfnun þarf því tilvikið að 

vera (1) ólögmælt í rúmri merkingu, (2) tilvikið þarf að teljast eðlislíkt eða samkynja þeim 

tilvikum sem falla undir þá efnisreglu sem leiða má af lagaákvæðinu og (3) nytsemi og 

hallkvæmni þeirrar reglu sem fundin er með lögjöfnun og „[...] að ekki standi mikilvæg 

                                                           
36

 Davíð Þór Björgvinsson, Lögskýringar, bls. 113.  
37

 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 113-114. 
38

 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 306-307. 
39

 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 308. 
40

 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 309. 
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lagarök, til dæmis um valdmörk dómstóla gagnvart löggjafarvaldinu, eða meginreglur til þess 

að um tilvikið sé fjallað í öðrum réttarheimildum, og þá einkum í settum lögum“.
41

 

Hér að neðan verður þessum þremur skilyrðum gerð nánari skil, en sérstök áhersla verður 

þó lögð á þriðja skilyrðið þar sem það er mikilvægur þáttur í umfjöllunarefni þessarar 

ritgerðar. Beiting lögjöfnunar getur aðeins átt sér stað í undantekningartilvikum, þegar búið er 

að leggja heildarmat á það hvort að skilyrðum hennar sé fullnægt.
42

 Þá verður einnig gerð 

grein fyrir öðrum atriðum sem hafa áhrif við mat á því hvort að lögjöfnun sé tæk, er það er um 

að ræða viðmið frekar en skilyrði.   

3.1 Tilvikið þarf að vera ólögmælt 

Það er ófrávíkjanleg regla fyrir lögjöfnun að vafatilvikið þarf að vera ólögmælt í rúmri 

merkingu og því þarf að sannreyna að engin réttarregla eigi við um tilvikið, hvorki í settum 

lögum, samkvæmt réttarvenju, fordæmum eða eðli máls. Þessi forsenda fyrir lögjöfnun er 

óumdeild meðal fræðimanna og sýnir dómaframkvæmd að henni er fylgt, sbr. dóma 

Hæstaréttar í Hrd. 1971 bls. 206 þegar óheimilt var að lögjafna frá 81. gr. þágildandi laga nr. 

85/1936 um meðferð einkamála þar sem ákvæði tilskipunar frá 21. júní 1976 náði yfir tilvikið, 

en hér var um að ræða skiptameðferð á búi látins manns. Þá má einnig benda á dóm 

Hæstaréttar Hrd. 1987 bls. 1008 er varðaði samsköttun á eignum barna og foreldra, þar þótti 

ekki heimilt að lögjafna þar sem tilvíkið væri ekki ólögmælt.
43

 

3.2 Tilvik þurfa að vera eðlislík og samkynja 

Hvað varðar annað skilyrði lögjöfnun sem nefnt var hér að framan verða tilvikin að hafa 

efnislega samstöðu, vera eðlisskyld, og þá þurfa sömu efnisástæður að eiga við um þau, það er 

að segja þau þurfa að vera samkynja. Það þarf því að meta hvort tilvikin jafngildi hvort öðru 

og hvaða efnisástæður hafi ráðið lagaákvæðinu sem lögjöfnunin byggist á..
44

  

Við mat á því hvort tilvik séu eðlislík og samkynja verður að leggja til grundvallar 

heildarmat á samhengi lagaákvæðisins sem kynni að verða andlag lögjöfnunar, leggja mat á 

þau löggjafarsjónarmið sem búa því að baki og jafnvel lesa af lögskýringargögnum markmið 

lagasetningarinnar, sbr. dóm Hæstaréttar Hrd. 14. desember 2006 bls. 5607 (312/2006) 

(aðfararverð/samningsveð) þar sem deilt var um hvort heimilt væri að beita 2. mgr. 12. gr. 

                                                           
41

 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls 314. Hér má þó benda á að Ármann Snævarr og Davíð Þór 

Björgvinsson lýsa þriðja skilyrðinu sem „kröfu um nytsemi (hallkvæmni) þeirrar réttarreglu sem fundin sé með 

lögjöfnun“. (Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 545 og Davíð Þór Björgvinsson Lögskýringar, bls. 117.) Í 

þessari ritgerð er stuðst við skilgreiningu Róberts R. Spanó.  
42

 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 312. 
43

 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 542. 
44

 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 543. 
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laga nr. 75/1997 um samningsveð. Málavextir voru þeir að G átti aðfararveð í helming 

eignarhluta í fasteign sem var seldur, samningsveðhafar lýstu fullri kröfufjárhæð í þann 

helming er var seldur, þrátt fyrir að veðréttindi þeirra hefðu náð til fasteignarinnar í heild. 

Krafðist G að fá að ganga inn í veðrétt samningsveðhafanna í þeim helmingshluta 

fasteignarinnar sem ekki var seldur á grundvelli lögjöfnunar frá fyrrnefndu lagaákvæði. Um 

það ályktaði Hæstiréttur:  

Þau sjónarmið sem liggja til grundvallar 2. mgr.12. gr. eiga jafnt við um rétt veðhafa sem byggir 

á aðfararveði og þess sem byggir veðrétt sinn á samningi. Í báðum tilvikum er sama þörfin á að 

vernda veðhafann fyrir tilviljunarkenndum niðurstöðum af því hvernig fyrri veðhafar í eign, sem 

jafnframt eiga veðrétt í annarri eign, kjósa að leita fullnustu fyrir sínum kröfum. Verður því 

fallist á með áfrýjanda að skilyrði séu til að beita ákvæðinu með lögjöfnun um þann rétt sem 

hann leitar viðurkenningar á
45

 (áherslubr. höf.).  

Hér má sjá að Hæstiréttur telur að um eðlislík og samkynja tilvik sé að ræða, meðal annars 

með því að skoða tilgang lagaákvæðisins. Hann telur að þörfin til að vernda veðhafann, það er 

sjónarmiðin sem liggja að baki 2. mgr. 12. gr. laga nr. 75/1997, hafi einnig átt við í tilfelli G.  

3.3 Að regla fundin með lögjöfnun sé hallkvæm eða nytsöm – að ekki standi mikilvæg 

lagarök til þess að um tilvikið sé fjallað í öðrum réttarheimildum 

Eins og fram hefur komið hafa dómarar venjuhelgaða heimild til þess að beita lögjöfnun í 

vissum tilvikum, standi ekki ákveðin skilyrði því í vegi. Hér að ofan hafa öll skilyrðin nema 

eitt verið nefnd og þeim gerð skil. Hér verður staldrað við þriðja og síðasta skilyrði þess að 

heimilt sé að beita lögjöfnun. Þetta skilyrði er óljósara en hin fyrri og hafa fræðimenn ekki 

verið sammála um nákvæma framsetningu á því.  

Ármann Snævarr telur að þegar metið er hvort beita eigi tiltekinni réttarreglu,sem styðst 

við lögjöfnun þurfi að meta hvort viðkomandi regla sé haganleg. Ef dómari telur regluna ekki 

styðjast við haldbær og traust rök sé jafnvel réttara að leita í aðrar réttarheimildir varðandi 

viðkomandi tilvik. Eins og fram hefur komið telur Ármann lögjöfnun vera réttarheimild og 

því ber hann hana saman við aðrar réttarheimildir við beitingu hennar. Hann veltir upp þeirri 

spurningu hvort dómari eigi þá að beita eðli máls eða lögjöfnun um ólögmælt tilvik og telur 

réttara að lögjöfnun sé beitt þar sem hún sé til þess fallin að skapa samhengi í réttarkerfinu og 

samræmi milli réttarreglna innbyrðis. Þá bendir hann á að í fræðiritum sé við því hreyft að sé 

regla sem fundin er með lögjöfnun ekki nytsamleg eða haganleg, t.d. brjóti gegn réttarvitund 

almennings, sé hún ekki tæk í því tilviki. Það sama ætti við um lögjöfnun sem færi gegn 

                                                           
45

 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 315-316. 
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meginreglum löggjafarinnar.
46

 Það má því sjá að Ármann leggur áherslu á verðleika þeirrar 

reglu sem lögjöfnun leiðir af sér við mat á því hvort hún sé tæk, það er að segja hvort hún sé 

nytsamleg eða haganleg, en telur þó mikilvægt að koma í veg fyrir réttaróvissu. Jónatan 

Þórmundsson telur ekki að hér sé um eiginlegt skilyrði að ræða, en það auki líkur á lögjöfnun 

ef reglan sem fengin er með henni sé haganleg og í samræmi við grundvallarreglur réttarins.
47

 

Davíð Þór Björgvinsson telur þriðja skilyrði lögjöfnunar vera óljóst, það að regla sem 

verði til með lögjöfnun um hið ólögákveðna tilvik styðjist við traust efnisrök og að hún sé í 

samræmi við meginreglur laga og almenna réttarvitund. Hann telur að í því felist að almenn 

skynsemis- og hallkvæmnisrök mæli með því að reglan gildi um vafatilvikið og það að reglan 

auki á réttindi borgaranna og sé hvorki íþyngjandi né afturvirk mæli með notkun hennar.
48

  

Róbert R. Spanó hefur skilgreint þriðja skilyrði lögjöfnunar í bók sinni Túlkun 

lagaákvæða á annan máta en fyrrnefndir fræðimenn. Ekki verður séð að hér sé um 

grundvallarmun á túlkun þeirra að ræða, en orðalag Róberts er mjög skýrt og nær vel að 

afmarka efnið. Verður því hér eftir í þessari ritgerð stuðst við skilgreiningu Róberts. 

Samkvæmt Róberti kemur lögjöfnun aðeins til greina þegar: 

[...]ljóst þykir af mati á ytra samhengi lagaákvæðis, sem til álita kemur sem grundvöllur 

lögjöfnunar, að ekki standi mikilvæg lagarök, til dæmis um valdmörk dómstóla gagnvart 

löggjafarvaldinu, eða meginreglur til þess að um tilvikið sé fjallað í öðrum réttarheimildum, og 

þá einkum í settum lögum.
49 

Með þessari skilgreiningu er tekið tillit til helstu grunnstoða hins íslenska réttarkerfis, eins 

og t.d. lagaáskilnaðarreglna stjórnarskrárinnar. Má í því samhengi benda á dóm Hæstaréttar í 

Hrd. 12. nóvember 2009 (255/2009) þar sem ekki þótti tækt að fella endurrit úr gerðabók 

sýslumanns undir hugtökin skuldabréf eða tryggingabréf í skilningi 1. mgr. 24. gr. laga nr. 

36/1978 um stimpilgjald. Var hafnað að lögjafna frá ákvæðinu þar sem 77. gr. stjskr. stæði 

því í vegi, en þar er um að ræða skýra lagaáskilnaðarkröfu. 

Þá er dómur Hæstaréttar Hrd. 1998, bls. 3740 sem er einnig þekktur sem Islandia-Internet 

ehf áhugaverður í ljósi fyrri skilyrða um lagaáskilnað og valdmörk. Hefur niðurstaða 

Hæstaréttar í honum verið gagnrýnd, meðal annars af Róberti.  

Ríkislögreglustjóri krafðist þess að einkahlutafélaginu Islandia Internet yrði gert skylt á 

grundvelli laga nr. 19/1991 um meðferð opinberra mála að láta af hendi upplýsingar um hvaða 

skráði notandi eða notendur á miðlurum þeirra hefðu geta unnið skemmdir á heimasíðu hjá 

grunnskóla nokkrum. Taldi Hæstiréttur heimilt að lögjafna frá lagareglu sem heimilaði inngrip í 

einkalíf manna með þeim rökstuðningi að þó að ákvæðið tæki aðeins til skyldu yfirvalda til þess 

                                                           
46

 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 545-546. 
47

 Jónatan Þórmundsson: Abrot og refsiábyrgð 1, bls. 199. 
48

 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 117. 
49

 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 314. 
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að veita þær upplýsingar sem hér um ræddi yrði að horfa til breyttra tíma þar sem að á þeim 

tíma er lögin voru sett voru það einungis yfirvöld sem höfðu aðgang að þessum upplýsingum.  

Í stjórnarskrá er skýr lagaáskilnaðarkrafa fyrir inngripi í einkalíf manna sbr. 2. mgr. 71. gr. 

stjskr. Hér ætti því aðeins löggjafinn að geta lagt mat á það hvort slíkt inngrip sé heimilt og 

taka þá afstöðu í lagasetningu sinni til breyttra tíma.
50

  

Eins og fram hefur komið er engin skýr lagaheimild fyrir beitingu lögjöfnunar heldur 

styðst hún við dómvenju og hugmyndir okkar um jafnræði, gegnsæi og samkvæmni í laga- og 

réttarframkvæmd. Beitingin er þó ekki skilyrðalaus eins og fram hefur komið og er einkum 

hið þriðja skilyrði lögjöfnunar sem setur þá kröfu til dómstóla að horfa til valdmarka sinna við 

ákvörðun um beitingu lögjöfnunar eða ekki, að horfa þurfi til stjórnskipulegrar verkskiptingar 

og gefa því gaum hvort réttara sé að löggjafinn setji regluna frekar en dómstólar.  

3.4 Önnur atriði sem hafa áhrif við mat á því hvort lögjöfnun sé tæk 

Við mat á því hvort að lögjöfnun sé tæk eru önnur atriði sem hafa áhrif á það hvort að talið sé 

heimilt að beita lögjöfnun. Er um að ræða viðmið frekar en skilyrði.  

Það er meginregla í íslenskri lögskýringarfræði að undantekningar eru skýrðar þröngt, 

ástæðan fyrir því er einfaldlega sú að sé þeirri lögskýringu ekki beitt er hætta á að ekki verði 

lengur um undantekningarreglu að ræða.
51

 Sé því um að ræða undantekningu frá lögum 

verður ekki lögjafnað frá því lagaákvæði. Sé um að ræða undantekningu frá lögum er líklegast 

til almenn regla um tilvikið og því er það ekki ólögmælt og þar af leiðandi ekki hægt að 

lögjafna frá viðkomandi undantekningu yfir tilvikið.
52

  

Í Hrd. 24. nóvember 2011 (100/2011) var lögjöfnun hafnað þar sem lögjafna átti frá 

undantekningarreglu. Eiður Smári Guðjohnsen fór í mál við blaðamann og ritstjóra DV eftir að 

frétt um hann birtist á vefsíðu miðilsins. Fór hann fram á það að lögjafnað yrði frá 3. mgr. 15. gr 

þágildandi laga nr. 57/1956 um prentrétt en reglan fól í sér hlutlæga ábyrgð og því undantekning 

frá meginreglum laga um sök sem grundvöll ábyrgðar og lögjöfnun því hafnað. Þá var einnig 

tekið fram að gæta yrði varúðar við að byggja refsiheimild á lögjöfnun og þá vísað til 1. mgr. 

69. gr. stjskr. og 1. mgr. 1. gr. almennra hegningarlaga.   

Ekki verður lögjafnað frá lagaákvæðum sem geyma sérreglur. Ástæðan fyrir því er að með 

því að löggjafinn ákveði að um tiltekið tilvik verði farið með sérstökum hætti hefur hann með 

því tekið meðvitaða afstöðu til þess hver mörkin séu og því á lögjöfnun ekki við.
53

  

Þá er almennt talið að ekki skuli lögjafna þegar um tæmandi talningu er að ræða í 

lagaákvæði. Með tæmandi talningu hefur löggjafinn mælt fyrir um að aðeins þau tilvik sem 

                                                           
50

 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 326-329. 
51

 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 341-346. 
52

 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 547. 
53

 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 321. 
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ákvæðið nefnir falli undir það og því er ekki tækt að lögjafna frá slíku lagaákvæði, enda færi 

það gegn vilja löggjafans.
54

  

4 Þrískipting ríkisvaldsins 

Eitt megineinkenni íslenskrar stjórnskipunar kemur fram í 2. gr stjskr., þrískipting 

ríkisvaldsins í löggjafarvald, framkvæmdarvald og dómsvald:  

Alþingi og forseti Íslands fara saman með löggjafarvaldið. Forseti og önnur stjórnarvöld 

samkvæmt stjórnarskrá þessari og öðrum landslögum fara með framkvæmdarvaldið. Dómendur 

fara með dómsvaldið.
55 

Kenninguna um þrískiptingu valdsins má helst rekja til Charles-Louis de Secondat, Baron 

de La Brède et de Montesquieu. Í riti sínu The spirit of laws, sem kom út árið 1748, færir 

Montesquieu rök fyrir mikilvægi þess að aðgreina ólíka þætti ríkisvaldsins. Hann telur að 

grundvöllur lýðræðis og frelsis í samfélögum sé falinn í því að skipta ríkisvaldinu í þrjá þætti, 

það er að segja löggjafarvald, framkvæmdarvald og dómsvald. Með þeirri skiptingu sé 

sanngirni tryggð. Hugmyndafræðin á bakvið kenninguna er í raun ekki flókin, í grunninn er 

hún sú að vald tempri vald. Með því að skipta valdinu á milli þriggja valdhafa og tryggja 

sjálfstæði þeirra sé dregið úr þeirri áhættu að ákvarðanir ríkisvaldsins stjórnist af geðþótta. 

Fyrirkomulagið verndi borgara fyrir ósanngjarnri einræðislegri framkomu þeirra er vald hafa. 

Kenningar Montesquieus höfðu mikil áhrif á þróun lýðræðisríkja og er þrískipting 

ríkisvaldsins grunnur í stjórnskipun fjölmargra ríkja nú til dags.
56

  

4.1 Þrískipting ríkisvaldsins í íslenskri stjórnskipan 

Kenningunni um þrískiptingu ríkisvaldsins er ekki strangt fylgt eftir í íslenskri stjórnskipan, 

forseti er handhafi bæði löggjafarvalds og framkvæmdarvalds, þótt hlutverk forseta við 

beitingu löggjafarvaldsins sé takmarkað. Ekki er langt síðan að Hæstiréttur hafnaði kröfu um 

ómerkingu dóms á þeirri forsendu að dómarinn sem dæmdi í héraði hafði einnig verið 

lögreglustjóri í umdæminu. Var sú niðurstaða hæstaréttar borin fyrir Mannréttindanefnd 

Evrópu sem taldi hana fara gegn 1. mgr. 6. gr MSE og lagði málið fyrir Mannréttindadómstól 

                                                           
54

 Róbert R. Spanó: Túlkunlagaákvæða, bls. 322. 
55

 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944. 
56

 Samuel W. Cooper: “Considering "power" in Separation of Powers”, bls. 362-363 og Jón Steinar 

Gunnlaugsson: Um fordæmi og valdmörk dómstóla, bls. 19. 
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Evrópu
57

. Árið 1990
58

 féll dómur í sambærilegu máli þar sem Hæstiréttur hvarf frá fyrri 

fordæmum sínum og taldi ekki heimilt að sami maður sinnti dómsstörfum og lögreglustjórn.
59

 

Skipting ríkisvaldsins samkvæmt 2. gr. stjskr. er teygjanleg og veitir ekkert fullnaðarsvar 

um það hvað felist í hverjum valdþætti fyrir sig og heldur ekki hvert nákvæmlega er verksvið 

hvers þátts ríkisvaldsins. Hér er því aðeins um meginreglu að ræða.
60

  

Hér að neðan verður stuttlega gerð grein fyrir hverjum valdhafa ríkisvaldsins fyrir sig, með 

sérstaka áherslu á löggjafarvaldið og valdmörk dómsvaldsins gagnvart löggjafarvaldinu.   

Samkvæmt 2. gr. stjskr. liggur löggjafarvaldið hjá Alþingi og forseta Íslands, en fyrir 

lögum frá Alþingi þarf samþykki forsetans. Forseti getur þó ef svo ber undir sett 

bráðabirgðalög án atbeina Alþingis, sbr. 28. gr. stjskr. Þá hefur forsetinn einnig málskotsrétt 

sem lögfestur er í 26. gr. stjskr. Í honum felst heimild til þess að neita að staðfesta lög sem 

Alþingi sendir frá sér, en sú heimild hefur verið mikið í umræðunni síðustu ár og skiptar 

skoðanir á hvort rétt sé að forseti beiti honum eður ei. 
61

 Á Alþingi, sem er löggjafarsamkoma 

og aðalhandhafi löggjafarvalds sitja þjóðkjörnir fulltrúar. Með löggjöf er lagður grundvöllur 

fyrir stjórnsýslu og dómgæslu og má því segja að löggjafarvaldið leggi grunn undir hina þætti 

ríkisvaldsins.Samkvæmt þingræðisreglu
62

 ræður meirihluti Alþingis því hverjir skipa 

ríkisstjórn, en almennt er talið að skil milli löggjafar og framkvæmdarvalds séu óskýr.
63

 Því til 

stuðnings má til dæmis nefna að algengast er að ráðherrar séu einnig þingmenn og þannig 

bæði fulltrúar framkvæmdavalds og löggjafarvalds. Á Alþingi sitja 63 þjóðkjörnir þingmenn, 

en kosið er á fjögurra ári fresti með leynilegri hlutbundinni kosningu.
64

 

Í stjórnarskrá kemur hvergi beint fram hvað sé átt við með framkvæmdarvaldi. Störf 

framkvæmdarvaldsins eru í raun margþætt og sundurleit og verða ekki tæmandi talin, þá eru 

þau breytileg eftir landshögum og löggjöf á hverjum tíma. Fræðimenn hafa því farið þá leið 

                                                           
57

 Hrd. 1985 bls 1290 (77/1985) Hæstiréttur hafnaði því að 1.mgr. 6. gr. MSE um sjálfstæðan og óvilhallan 

dómstól í refsimáli hefði lagagildi hér á landi. Jón Kristinsson kærði niðurstöðu Hæstaréttar til 

Mannréttindanefndar Evrópu, sbr. mál Jóns Kristinssonar gegn Íslandi. Niðurstaða hennar var einróma sú að sú 

skipan sem við var á Íslandi bryti gegn 1.mgr. 6.gr. MSE. Í kjölfar þess lagði nefndin málið fyrir 

Mannréttindadómstól Evrópu sem felldi málið niður eftir að íslenska ríkið gerði sátt við Jón Kristinsson. Björg 

Thorarensen: Stjórnskipunarréttur; Mannréttindi, bls. 87. 
58

 Hrd. 1990 , bls. 2 (120/1989) einnig þekktur sem Aðskilnaðardómurinn. Hæstiréttur féll frá fyrri fordæmum, 

var niðurstaðan fengin með vísan til meginreglna stjórnarskrárinnar um þrískiptingu ríkisvaldsins sem og 

alþjóðlegra skuldbindinga Íslands. Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur; Mannréttindi, bls. 87. 
59

 Gunnar Helgi Kristinsson: Þróun íslensku stjórnarskrárinnar, bls. 59-61. 
60

 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 283. 
61

 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands bls. 285. 
62

 Í 1. gr. stjskr. kemur fram að Ísland sé lýðveldi með þingbundinni stjórn. Hér kemur þingræðisreglan fram, þó 

hún sé hvergi lögfest berum orðum, en í þessu orðalagi liggur að Alþingi er ekki aðeins aðalhandhafi 

löggjafarvalds heldur hafi einnig ítök þegar það kemur að landstjórn og stjórnarstefnu. Ólafur Jóhannesson: 

Stjórskipun Íslands, bls. 81.  
63

 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 174-176. 
64

 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 188. 
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að skilgreina framkvæmdarvaldið neikvætt og telja til þess alla starfsemi almannavaldsins 

sem ekki sé talin til löggjafar eða dómsstarfa. Kjarni framkvæmdarvaldsins er þó að halda 

uppi lögum og allsherjarreglu sem og umboð til fyrirsvars fyrir ríkið, bæði inn á við og út á 

við.
65

 Stjórnkerfi framkvæmdarvaldsins er bæði skipulagsbundið og stigskipt, sum stjórnvöld 

taka til alls landsins, önnur eru staðbundin og fara aðeins með stjórn í ákveðnu umdæmi. Þá er 

þeim sem með framkvæmdarvald fara skipt í æðri og lægri stjórnvöld og auk þess er landinu 

skipt í lögsagnar- eða stjórnsýsluumdæmi. Ríkisstjórn og forseti fara með yfirstjórn allra 

stjórnarmálefna ríkisins. Forseti er æðsti handhafi framkvæmdarvaldsins en skv. 13. gr. stjskr. 

lætur hann ráðherra framkvæma vald sitt.
66

 

Eins og með framkvæmdarvaldið er hugtakið dómsvald hvergi skilgreint í stjórnarskránni 

þó einstaka stjórnarskrárákvæði feli dómurum ákveðin málefni. Almennt virðist gengið út frá 

því að merking þess sé þekkt. Hin hefðbundna skilgreining á dómsvaldi samkvæmt Ólafi 

Jóhannessyni er að dómsvald feli í sér „heimild til að skera úr tilteknu réttarágreiningsefni og 

kveða á um, hvað sé rétt að lögum samkvæmt tilteknu falli“. 
67

 Eiríkur Tómasson telur það 

eitt af grundvallaratriðum réttaríkis nútímans að skorið sé úr um réttindi og skyldur manna af 

dómstólum sem séu óháðir aðilum máls sem og öðrum handhöfum ríksivaldsins. 
68

 

Dómstólar fara þó ekki einir með úrskurðarvald, enda er það viðurkennt að í vissum 

málum fari framkvæmdarvaldið með úrskurðarvald. Þó er miðað við það að að dómendur eigi 

almennt að úrskurða um ágreiningsefni á sviði laga og réttar, nema frá því sé sérstaklega 

heimiluð undantekning. Hinum almenna löggjafa hefur verið heimilt innan vissra þröngra 

takmarkana að kveða nánar á um það hvenær málefni heyri undir dómsvaldið og að fela 

stjórnvöldum úrskurðarvald. 
69

 

Um dómstóla er kveðið í 59.-61. gr., V. kafla stjskr. auk fyrrnefndrar 2. gr. stjskr. sem 

fjallað var um hér að framan. Tilgangur ákvæðanna virðist vera að styrkja sjálfstæði 

dómstóla. Þar sem reglur þessar eru lögfestar í stjórnarskránni eru þær rétthærri öðrum reglum 

(l. lex superior) og því ekki hægt að breyta þeim með almennum lögum eða reglugerðum 

heldur þarf stjórnarskrárbreytingu. 
70

 

                                                           
65

 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 334-337. 
66

 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 350-351. 
67

 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 393-394. 
68

 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 139. 
69

 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 394. 
70

 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 433. 
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Samkvæmt 59. gr. stjskr. verður skipun dómsvaldsins ekki ákveðin nema með lögum. 

Markmið með því er að tryggja sjálfstæði dómstóla frá framkvæmdarvaldinu, t.d. að ekki sé 

hægt að mæla fyrir um skipun dómsvaldsins með reglugerð. 
71

 

Í 60. gr. stjskr. segir að dómendur skeri úr öllum ágreiningi um embættistakmörk 

yfirvalda, en ákvæðið hefur staðið í stjórnarsrkánni allt frá því 1874. Með dómendum er átt 

við þá aðila sem með dómsvald fara, óháð því hvort um almenna dómstóla sé að ræða eða 

sérdómstóla eða æðri eða lægri dómstóla. Með yfirvöldum er talið að átt sé við öll þau 

stjórnvöld sem í nafni ríkisins eða einstakra greina þess geta boðið eða bannað borgurum 

eitthvað eða taka bindandi ákvarðanir fyrir almenning. 
72

 

Í 61.gr. stjskr. segir að dómendur skuli í embættisverkum sínum einungis fara eftir lögum. 

Í seinni hluti ákvæðisins segir að dómendum verði ekki vikið úr embætti nema með dómi, en 

það tryggir m.a. hlutleysi þeirra í dómastörfum. 
73

 Hér er hægt að velta upp spurningunni um 

hvaða lög eru það sem dómendum ber að dæma eftir.  

4.2 Lög í skilningi 61. gr. stjskr. 

Lagakerfi byggjast á grundvallarlögum sem styðjast oft við siðferðilegar skoðanir. En það er 

þó ekki aðeins grundvallarlög sem marka ramma samfélags okkar heldur er einnig stuðst við 

ýmis önnur lög, mörg þeirra mjög sérhæfð, þó ómögulegt sé með lögum að ná yfir alla anga 

samfélagsins.
74

 

Eins og fram hefur komið er löggjafarvaldið í höndum Alþingis og forseta. Það er í þeirra 

höndum að setja lög og breyta þeim, en hvað nákvæmlega felst í hugtakinu „lög“? Víðtækasta 

merking orðsins lög, það er að segja rýmri merking þess, er samkvæmt Sigurði Líndal að þau 

taki til allra réttarreglna sem taldar eru gilda, hvaðan sem þær eru upprunnar og hvort þær séu 

skráðar eða óskráðar. 

Einnig er hægt að halda því fram að lög séu formleg fyrirmæli löggjafans, sett lög, og er 

þá um þrengri merkingu orðsins að ræða. Hér er um að ræða fyrirmæli sem Alþingi hefur 

samþykkt, forseti staðfest og ráðherra meðundirritað. Þá ættu einnig hér við bráðabirgðalög 

sem forseti setur og ráðherra meðundirritar. Í almennu tali um lög er oftast átt við hina þrengri 

merkingu. 
75

 

Með 61. gr. stjórnarskrár er ekki aðeins átt við lög í stjórnskipulegri merkingu, það er að 

segja í hinni þrengri merkingu, heldur er átt við stjórnskipunarlög, venjuleg lög, réttarvenju, 
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 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 398. 
72

 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 427-428. 
73

 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 276-277. 
74

 Lon L. Fuller: The Morality of Law, bls. 46-51. 
75

 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 2-5. 
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lögjöfnun, almenn fyrirmæli framkvæmdarvaldshafa o.fl. Dómendum ber að túlka réttarreglur 

og meta það hver þeirra hafi mest gildi. Dómendur dæma því eftir lögum í rýmri merkingu 

orðsins. Þó skal tekið fram að sett lög í þrengri merkingu hugtaksins eru rétthæsta 

réttarheimildin á eftir stjórnarskrá. 
76

 

4.3 Heimild dómstóla til lagasetningar 

Fræðimenn eru ekki á eitt sáttir um heimild dómstóla til lagasetningar. Jón Steinar tekur fram 

í riti sínu Um fordæmi og valdmörk dómstóla að hlutverk dómara sé að dæma eftir lögum en 

ekki setja þau, það sé í verkahring þeirra er sitja á Alþingi og hafi aðili áhuga á því að breyta 

lögum ætti viðkomandi að bjóða sig fram til setu á Alþingi frekar en að sækjast eftir 

dómararastarfi.
77

 Sigurður Líndal telur hinsvegar að dómstólar hafi lagasetningarvald og að 

hlutdeild þeirra í þeim efnum fari vaxandi.
78

 Lagasetning dómstóla er að hans mati annars 

eðlis en löggjafans. Reglur dómstóla birtist í fordæmum og þeir þrói réttinn þegar tilefni og 

nauðsyn er til. Þó telur Sigurður stóran ágalla á reglusetningu dómstóla, að atvikið sem 

dómstólar dæma um er fullframið og því er í raun verið að dæma afturvirkt sem setur 

réttaröryggi í hættu m.a. á grundvelli kröfunnar um fyrirsjáanleika.
79

  

Hér má velta því fyrir sér hvort að lögjöfnun sé lagasetning af hálfu dómstóla. Eins og 

fram hefur komið er með lögjöfnun lagaregla látin ná yfir tilvik sem strangt tiltekið á ekki 

undir hana, og með því búin til ný regla sem beitt er yfir hið ólögmælta tilvik sem til úrlausnar 

er. Í þessari ritgerð er stuðst við túlkun Róberts R. Spanó á eðli lögjöfnunar, að hún sé aðgerð 

í formi réttarasköpunar. Því er ekki órökrétt að telja að með lögjöfnun sé um lagasetningu af 

hálfu dómstóla að ræða. Heimild til lögjöfnunar hérlendis helgast af dómvenju og óslitinni 

lagaframkvæmd þar sem engin bein lagaheimild er fyrir henni. Þau rök sem helst hafa verið 

nefnd fyrir beitingu lögjöfnunar eru hugmyndir og kröfur samfélagsins um jafnræði sem og 

um samkvæmni í dómaframkvæmd. Eru þá nefnd þau skilyrði sem til staðar þurfa að vera svo 

tækt sé að lögjafna og þeim gerð skil. Fræðimenn eru ekki alveg sammála um efnisinnihald 

þriðja og síðasta skilyrðis lögjöfnunar, Ármann Snævarr leggur til grundvallar að reglan sem 

fáist með lögjöfnun þurfi að vera hallkvæm og nytsöm. Róbert R. Spanó setur hins vegar 

eftirfarandi skilyrði fyrir lögjöfnun: 
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 Sé lögjöfnun skilgreind sem réttarheimild telst hún til laga í skilningi 61.gr. stjskr. Ólafur Jóhannesson: 

Stjórnskipunarréttur, bls. 276-277. 
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 Jón Steinar Gunnlaugsson: Um fordæmi og valdmörk dómstóla, bls. 128. 
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 Sigurður Líndal: „Um lagasetningavald dómstóla“, bls. 102. 
79

 Sigurður Líndal: „Um lagasetningavald dómstóla“, bls. 122-123. 
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[...] ljóst þykir af mati á ytra samhengi lagaákvæðis, sem til álita kemur sem grundvöllur 

lögjöfnunar, að ekki standi mikilvæg lagarök, til dæmis um valdmörk dómstóla gagnvart 

löggjafarvaldinu, eða meginreglur til þess að um tilvikið sé fjallað í öðrum réttarheimildum, og 

þá einkum í settum lögum.
80 

Í næsta kafla verður leitast við að svara því hvenær mikilvæg lagarök standi í vegi fyrir 

lögjöfnun og við það horft til horft til nýlegrar dómaframkvæmdar Hæstaréttar í ljósi 

ofangreinds skilyrðis Róberts R. Spanó.  

5 Hvenær standa mikilvæg lagarök í vegi fyrir lögjöfnun? 

Eins og fram hefur komið segir í 61. gr. stjskr. að dómendur skuli dæma eftir lögum. Við 

nánari athugun á því kom í ljós að þar er átt við lög í rýmri merkingu, að komast eigi að 

niðurstöðu með beitingu viðurkenndra réttarheimilda í íslenskum rétti, þar séu þó rétthæst 

stjórnarskráin og sett lög frá Alþingi. Þessi rúma heimild dómstóla er þó ekki 

undantekningarlaus. Mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar hafa að geyma stjórnskipulega 

lagaáskilnaðarreglu, einungis má dæma eða refsa um tilvik sem þau vernda með lögum  

settum af Alþingi.
81

 Þessi meginregla er þó ekki orðuð með samræmdum hætti í 

mannréttindaákvæðunum.
82

 

Framar í ritgerðinni var minnst á hæstaréttardóminn Islandia-Internet ehf, Hrd. 1998, bls. 

3740. Þar taldi Hæstiréttur að heimilt væri að lögjafna frá lögum um opinbera aðila yfir á 

einkaaðila. Var hér um að ræða aðgang lögreglu að upplýsingum sem teljast til einkalífs 

manna og eru verndaðar af 1. mgr. 71. gr. stjskr. en þar segir að inngrip í friðhelgi einkalífs 

þurfi að vera reist á skýrri og ótvíræðri lagaheimild, það er segja settum lögum frá Alþingi. 

Því má færa rök fyrir því að þarna hafi rétturinn ekki haft stjórnskipulega heimild til þess að 

beita lögjöfnun.
83

 Þessi niðurstaða Hæstaréttar hefur verið gagnrýnd af fræðimönnum og segir 

Róbert R. Spanó meðal annars; 

Þótt dómstólar hafi, sem fyrr greinir, venjuhelgaða heimild til að beita lögjöfnun frá lagaákvæði 

skortir dómurum með öðrum orðum almennt heimild til að beita slíkri aðferð þegar mikilvæg 

lagarök og meginreglur íslensks réttar, þar á meðal grundvallarreglur stjórnarskrárinnar, áskilja 

að fyrir liggi skýr afstaða löggjafarvaldsins til þess tilviks sem til úrlausnar er.
84

 (áherslubr.höf.).  
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Af þessu má ætla að valdmörk dómstóla við beitingu lögjöfnunar séu skýr, ekki sé heimilt 

að lögjafna þegar áskilnaður er um að dæmt sé frá settum lögum og þeim einum. Þá sé það 

hlutverk löggjafans að ákvarða með lögum hvernig meðmálið skuli fara.  

Réttarríkið (e. rule of law) er ein af grunnstoðum íslensks stjórnskipulags. Í réttarríkinu 

felst m.a. sú krafa að öll íþyngjandi afskipti af réttindum borgaranna verði að eiga sér stoð í 

skýrum lagaheimildum. Á þessum hugmyndum réttarríkisins hvílir lögmætisreglan. Hún setur 

það skilyrði að afskipti stjórnvalda af réttindum manna styðjist við lagaheimild, það er að 

segja 1) að handhafar framkvæmdarvalds mega ekki setja reglur sem eru andstæðar lögum og 

2) að öll afskipti af réttindum borgaranna og íþyngjandi ákvarðanir verða að styðjast við 

lagaheimild.
85

 Með lögmætisreglunni eru settar skorður á handahafa framkvæmdarvaldsins 

þar sem afskipti þeirra af borgurunum eru sett viss takmörk. Við nánari athugun blasir þó við 

að seinna skilyrði lögmætisreglunnar er sambærilegt lagaáskilnaðarreglunni. Báðar reglurnar 

eru grundvallarreglur í íslenskri stjórnskipan, með það hlutverk að afmarka völd handhafa 

ríkisvaldsins til verndar borgurunum. Af þessu má álykta að strangar kröfur eigi að gera til 

þriðja skilyrðis lögjöfnunar um að engin mikilvæg lagarök, t.d. lagaáskilnaðarreglan, standi í 

vegi fyrir lögjöfnuninni. Því til stuðnings má aftur vísa til lögmætisreglunnar, en því 

tilfinnanlegri eða meira íþyngjandi sem stjórnvaldsákvörðun er eru gerðar meiri kröfur um 

skýrleika lagaheimildarinnar.
86

 

Í dómi Hæstaréttar í málinu Hrd. 5. nóvember 2015 (229/2015) var lögjöfnun hafnað þar 

sem um var að ræða eignarréttindi vernduð af stjórnarskrá og því þyrfti beina lagaheimild 

fyrir því að að skerða þau; 

Steingrímur Hermannsson var sjálfskuldarábyrgðarmaður á námslánum Steingríms Neil. Árið 

2010 lést Steingrímur Hermannsson og lauk einkaskiptum erfingja á dánarbúi hans sama ár. 

Árið 2012 var skuld Steingríms Neil gjaldfelld vegna verulegra vanefnda af hans hálfu. Var 

erfingjum Steingríms Hermannssonar tilkynnt um það og að þau sem erfingjar ábyrgðarmanns 

bæru óskipta ábyrgð á greiðslu skuldarinnar. Samkvæmt. 4. mgr. 9. gr. laga nr. 21/1992 um 

Lánasjóð íslenskra námsmanna falla endurgreiðslur af námslánum sjálfkrafa niður ef lánþegi 

fellur frá. Samkvæmt orðalagi ákvæðisins tekur það til þess þegar lántaki andast en segir ekkert 

um það þegar ábyrgðarmaður lánsins fellur frá. Í málinu var því deilt um hvort erfingjar í 

dánarbúi Steingríms Hermannssonar bæru ábyrgð á skuldbindingum hans sem 

sjálfsskuldarábyrgðarmanns á námslánum Steingríms Neil. Hæstiréttur staðfesti áfrýjaðan dóm 

Héraðsdóms Reykjavíkur með vísan til forsendna hans, að ábyrgðarskuldbindingu Steingríms 

Hermannssonar yrði ekki vikið til hliðar og að erfingjum hans bæri skylda til að greiða hina 

gjaldföllnu skuld. Þá hafnaði hæstiréttur lögjöfnun frá 4. mgr. 9. gr. laga nr. 21/1992 með 

eftirfarandi forsendum: 
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Með sjálfskuldarábyrgð Steingríms Hermannssonar á námslánum Steingríms Neil stofnuðust 

stefnda til handa tryggingarréttindi í formi persónulegrar skuldbindingar Steingríms 

Hermannssonar og er þar um að ræða eignarréttindi sem varin eru af 1. mgr. 72. gr. 

stjórnarskrárinnar [...] Stendur þetta eðli réttindanna því í vegi að 4. mgr. 9. gr. laga nr. 21/1992 

verði gefin rýmri merking með skýringu en felst í bókstaflegum skilningi orða hennar og girðir 

jafnframt fyrir að efnisreglu ákvæðisins verði með lögjöfnun beitt um önnur tilvik en þau sem 

beinlínis heyra undir það. (áherslubr. höf.)
87

 

Eins og fram hefur komið hafnaði Hæstiréttur hér lögjöfnun á grundvelli þess að mikilvæg 

lagarök stóðu í vegi fyrir því að unnt væri að beita henni, það er segja lagaáskilnaður 

stjórnarskrárinnar. Hér virðir Hæstiréttur því valdmörk sín, það sé í höndum löggjafans með 

lagasetningu að ákvarða hvernig fari skuli með tilvik sem þessi.  

6 Niðurstöður 

Hér að framan var leitast við að svara þeirri spurningu með hvaða hætti heimild dómstóla til 

að beita efnisreglu lagaákvæðis með lögjöfnun er takmörkuð af stjórnskipulegum 

valdmörkum þeirra gagnvart löggjafanum. Þá var það sett í samhengi við þriðja skilyrði 

lögjöfnunar, það er að mikilvæg lagarök eða meginreglur standi lögjöfnun ekki í vegi.  

Til þess að leggja grunn að svari við þeirri spurningu var leitast við að gera grein fyrir 

hugtakinu lögjöfnun, stöðu hennar í öðrum réttarkerfum og heimildum fyrir beitingu hennar í 

íslenskum rétti. Lögjöfnun er ekki einfalt hugtak og eru íslenskir fræðimenn ekki sammála um 

eðli hennar. Var stuðst við skilgreiningu Róberts R. Spanó á lögjöfnun, það er að hún sé „[...] 

aðgerð í formi réttarsköpunar sem dómstólar hafa eftir atvikum heimild til að framkvæma 

þegar nánar tiltekin skilyrði eru uppfyllt“.
88

 Þá var horft til skilyrða lögjöfnunar , en þau eru 

þrjú. Sérstök áhersla var lögð á þriðja skilyrðið, að ekki standi mikilvæg lagarök í vegi fyrir 

beitingu lögjöfnunar. Einnig var kenningunni um þrígreiningu valdsins gerð skil sem og 

hvernig hún birtist í íslenskri stjórnskipan og í beinu framhaldi af því var farið yfir þriðja 

skilyrði lögjöfnunar með hliðsjón af þrígreiningu valdsins og valdmörkum dómstóla. 

Hæstiréttur virðist ekki vísa til kenninga um þrígreiningu valdsins í forsendum sínum. Er 

ekki vísað í 2. gr. stjskr. í tengslum við lögjöfnun í dómum almennt, heldur virðist frekar vera 

vísað til lagaáskilnaðarreglu. 

 Hæstiréttur virðist ekki telja að lögjöfnun komi til greina þegar leggja eigi ákveðnar 

byrðar eða skerða réttindi aðila með vísan til lagaáskilnaðarreglu sbr. Hrd. 12. nóvember 2009 

(255/2009) þar sem ekki þótti tækt að lögjafna frá lögum nr. 36/1978 um stimpilgjöld þar sem 
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skýr lagaáskilnaðarkrafa var fyrir hendi, en fram kemur í 77. gr. stjskr. að engan skatt megi 

leggja á nema með lögum. Þá má einnig horfa til Hrd. 5. nóvember 2015 (229/2015) þar sem 

Hæstiréttur taldi ekki heimild til þess að beita efnisreglu fundinni með lögjöfnun frá ákvæði 

laga nr. 21/1992 um Lánasjóð íslenskra námsmanna þar sem um var að ræða 

stjórnarskrárvarin eignarréttindi sbr. 1. mgr. 72. gr. stjskr. Finnast þó dæmi um hið gagnstæða 

sbr. Hrd. 1998, bls. 3740 eða Islandia- Internet ehf. Þar taldi Hæstiréttur tækt að lögjafna frá 

ákvæði laga nr. 19/1991 um meðferð opinberra mála, en hér var um að ræða aðgang að 

upplýsingum sem falla undir friðhelgi einkalífs. Í stjórnarskrá er skýr lagaáskilnaðarkrafa fyrir 

inngripi í einkalíf manna sbr. 2. mgr. 71. gr. stjskr. Er þessi dómur Hæstaréttar umdeildur. Það 

virðist þó vera að dómaframkvæmd Hæstaréttar stefni í hina áttina, það er að ekki sé tækt að 

lögjafna þegar um lagaáskilnað er að ræða eins og í fyrrnefndum dómum um stimpilgjald og 

Lánasjóð íslenskra námsmanna.  

Þó að ekki sé almennt getið til sjónarmiða er lúta að þrígreiningu stjórnarskrár þegar tekin 

er afstaða til lögjöfnunar heldur aðeins lagaáskilnaðarreglu er reglan þó fyrst og fremst 

birtingarmynd valdmarka dómstóla. Það er ekki úr vegi að álykta að að þó að ekki sé vísað til 

þrígreiningar í dómum gætir grunnraka hennar þegar afstaða er tekin til lögjöfnunar, 

dómsvaldið er í réttarsköpun og að seilast á svið löggjafans. Þegar horft er til þess að hvaða 

marki þrígreiningin hefur áhrif á beitingu lögjöfunar er nærtækast að horfa til 

dómaframkvæmdar þar sem eru mörg dæmi þess að Hæstiréttur hafi ekki séð sér fært að beita 

lögjöfnun andstætt lagaáskilnaðarreglu. Það má því færa rök fyrir því að gefa þrígreiningunni 

frekari gaum við mat á því hvort að tækt sé að lögjafna.  
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