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1 Inngangur 
Reglan um endurskoðunarvald dómstóla á stjórnskipulegu gildi laga veitir dómstólum 

heimild til að endurskoða hvort almenn lög sem löggjafinn setur séu í ósamræmi við ákvæði 

stjórnarskrár. Ef þeir telja svo vera víkja þeir viðkomandi ákvæði eða lagabálki til hliðar og 

byggja ekki á þeim við úrlausn mála. Reglan átti upptök sín í bandarískri réttarframkvæmd 

um aldamótin 1800. Hugmyndir um endurskoðunarvaldið fluttust þaðan til annarra landa og 

var reglan meðal annars tekin upp í stjórnskipun á Norðurlöndunum, að Finnlandi 

undanskildu. Var það gert á grundvelli sömu röksemda og færð voru fyrir reglunni í 

Bandaríkjunum þegar hún var fyrst fest í sessi þar. Þær röksemdir sneru fyrst og fremst að því 

að það væri óhjákvæmilegur fylgifiskur þess að hafa ritaða stjórnarskrá að fela dómstólum að 

endurskoða stjórnskipulegt gildi laga. Á 20. öldinni skildu leiðir hvað varðar 

réttarheimildarlegan grundvöll reglunnar, og í stað þess að telja þetta fyrirkomulag leiða beint 

af stjórnskipuninni var á Norðurlöndunum talið að um stjórnskipunarvenju væri að ræða. Nú 

til dags er reglan viðurkennd stjórnskipunarvenja á Íslandi, í Noregi og í Danmörku. Í 

Svíþjóð hefur reglan hins vegar verið tekin upp sem skriflegt ákvæði í stjórnarskrá.  

Í þessari ritgerð verður fjallað um endurskoðunarvald dómstóla á stjórnskipulegu gildi 

laga. Í fyrsta kafla verður fjallað í stuttu máli um nokkrar af grunnstoðum lýðræðisríkja, það 

er stjórnarskrána, stjórnarskrárhyggju, réttarríkið og kenninguna um þrígreiningu 

ríkisvaldsins. Til að markmiðum þessara hugmynda verði náð þarf að tryggja að ákvæðum 

stjórnarskrár verði framfylgt. Endurskoðunarvaldi dómstóla er ætlað að gegna þessu 

hlutverki. Til að tryggja að farið sé eftir ákvæðum stjórnarskrár og löggjafinn setji ekki lög 

sem fari gegn henni er dómstólum veitt heimild til að endurskoða það hvort almenn lög séu 

ósamrýmanleg ákvæðum stjórnarskrár.  

Í öðrum kafla verður gerð grein fyrir upphafi endurskoðunarvaldsins og þeim rökum sem 

færð voru fyrir því að fela dómstólum þetta vald. Þá verður fjallað um þá gagnrýni sem 

reglan hefur hlotið og hvernig hún hefur breyst frá því að snúa fyrst og fremst að því á 

grundvelli hvaða heimilda dómstólum sé falið að fara með þetta vald yfir í hvar mörk þess 

liggja. Að lokum verður greint frá þremur sjónarmiðum sem eiga að skýra mörk 

endurskoðunarvaldsins.  
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2 Grunnstoðir stjórnskipunar í lýðræðisríkjum 
2.1 Stjórnarskrá 

Stjórnarskrá er ritað skjal þar sem fram koma grundvallarreglur stjórnskipunar í viðkomandi 

ríki. Stjórnarskráin sýnir almennt hverjar grunnreglur samfélagsins eru en hún hefur ekki 

endilega að geyma allar þær reglur sem stjórnskipun ríkisins byggist á. Því er mismunandi 

háttað eftir ríkjum hversu nákvæmar stjórnarskrár eru, og aldur þeirra hefur einnig áhrif. Ef 

um er að ræða stjórnarskrá sem er komin vel til ára sinna er líklegt að venjur hafi mótast sem 

koma til fyllingar á reglum hennar. Mikilvægir þættir stjórnskipunar geta byggst á 

stjórnskipunarvenjum sem eru ekki ritaðar í stjórnarskrá en eru hluti af stjórnskipunarreglum 

ríkisins og jafnréttháar skráðum ákvæðum í stjórnarskrá. Í íslenskri stjórnskipun hvíla nokkrir 

mikilvægir þættir á óskráðum stjórnskipunarvenjum,1 má þar nefna þingræðisregluna og 

reglu um endurskoðunarvald dómstóla á stjórnskipulegu gildi laga. 

Uppruna stjórnarskrárinnar má rekja til umbrota sem urðu á 18. og 19. öld. Þá komu fram 

kröfur um að einveldi yrði afnumið og settar yrðu stjórnarskrár sem myndu binda ríkisvaldið 

líkt og þegnana. Stjórnarskráin átti ekki að vera einhliða valdboð frá ríkisvaldinu heldur 

sáttmáli þjóðarinnar um skipulag ríkisins.2 Valdið var talið eiga rætur sínar í fullveldi 

þjóðarinnar og þar af leiðandi störfuðu handhafar ríkisvaldsins hverju sinni í umboði hennar. 

Ef vald var misnotað var það í höndum þjóðarinnar að afturkalla umboðið. Þessar hugmyndir 

byggðu meðal annars á kenningu Jean Jacques Rousseaus um samfélagssáttmálann, en ekki 

verður farið nánar í kenningar hans hér.3 Fyrstu stjórnarskrárnar voru settar í Bandaríkjunum 

og Frakklandi á 18. öld. Önnur ríki sem nutu stjórnarfrelsis fylgdu síðan í kjölfarið og á 19. 

og 20. öld varð sífellt algengara að þjóðir fengju stjórnarskrá. Tilgangur með setningu 

stjórnarskrár var meðal annars að lögbinda ríkisvaldið og stuðla að réttaröryggi.4 Flest 

lýðræðisríki eiga það sameiginlegt að hafa sett sér stjórnarskrá þar sem ríkisvaldinu er dreift á 

hendur þeirra sem fara með löggjafarvald, framkvæmdavald og dómsvald. Almennt séð er 

það löggjafinn sem er æðstur þessara valdhafa þó það komi ekki fram í stjórnarskránni. Vald 

þingsins er takmarkað að því leyti að það nær ekki til þess að afnema eigið vald með 

lagasetningu. Ástæðan fyrir því er að stjórnarskrárgjafinn er æðri þinginu og stjórnarskráin 

hefur æðra gildi en almenn lög (lat. lex superior). Almenni löggjafinn hefur þess vegna ekki 

heimild til að ganga inn á verksvið stjórnarskrárgjafans.5 Í lýðræðisþjóðfélögum er almennt 

                                                
1 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 67-68. 
2 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 71. 
3 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 98-99. 
4 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 21. 
5 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 68. 
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viðurkennt að allt vald komi frá þjóðinni og það sé þjóðin sjálf sem sé stjórnarskrárgjafinn.6 

Eins og áður sagði er litið svo á að þeir sem fari með ríkisvald geri það í umboði þjóðarinnar. 

Þetta kemur skýrt fram í upphafsákvæði bandarísku stjórnarskrárinnar en þar segir: 

 

We the people of the United States, in order to form a more perfect union, establish 
justice, insure domestic tranquility, provide for the common defense, promote the general 
welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, do ordain and 
establish this Constitution for the United States of America.7 

 
Stjórnarskrárgjafinn er æðsti valdhafinn og stjórnarskráin hefur æðra gildi en almenn lög, 

sem þýðir að almenn lög víkja ef þau eru ósamrýmanleg ákvæðum stjórnarskrár. Þessi 

sérstaða stjórnarskrárgjafans og stjórnarskrár sýnir sig meðal annars í því að sérstakt ferli þarf 

til að breyta ákvæðum stjórnarskrár.8 

Það eru fyrst og fremst tvenns konar ástæður fyrir því að sérreglur gilda um breytingar á 

ákvæðum stjórnarskrár. Annars vegar er það til að tryggja aðkomu stjórnarskrárgjafans og 

hins vegar til að stuðla að stöðugleika stjórnarskrárinnar. Þar sem ríkisvaldið er komið frá 

fólkinu og stjórnarskráin hvílir á samkomulagi þjóðarinnar um hvernig fara skuli með vald er 

það þjóðin sjálf sem er stjórnarskrárgjafinn. Þess vegna þarf að tryggja aðkomu þjóðarinnar 

þegar breytingar eru gerðar á stjórnarskrá, en það er gert með mismunandi hætti eftir ríkjum.9 

Reglu um breytingar er að finna í 1. mgr. 79. gr. Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, hér 

eftir skammstöfuð stjskr. Samkvæmt henni ber að rjúfa þing þegar frumvarp um breytingar á 

stjórnarskrá hefur verið samþykkt og boða til almennra kosninga. Frumvarpið á síðan að 

leggja fyrir hið nýkjörna þing og ef það er samþykkt í óbreyttri mynd er það borið undir 

forseta til samþykktar. Með þessu móti er aðkoma þjóðarinnar tryggð í gegnum almennar 

alþingiskosningar, en ekki er um að ræða þjóðaratkvæðagreiðslu um lögin.10 

Með stjórnarskipunarlögum nr. 91/2013 var bætt við stjórnarskrána tímabundnu ákvæði 

um breytingar á stjórnarskrá. Ákvæðið kveður á um að ef 2/3 hlutar þings samþykki frumvarp 

til breytinga á stjórnarskrá skuli bera það undir þjóðaratkvæðagreiðslu og telst þá frumvarpið 

samþykkt ef það hlýtur meirihluta gildra atkvæða, þó minnst 40 af hundraði kosningabærra 

manna. Frumvarpið skal staðfest af forseta lýðveldisins og tekur þá gildi sem almenn lög.11 

                                                
6 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði. Grundvöllur laga – réttarheimildir, bls. 298. 
7 Stjórnarskrá Bandaríkjanna frá 17. september 1787. 
8 Hafsteinn Þór Hauksson: „Stjórnarskrárhyggja og stjórnarskrárígildi alþjóðlegra mannréttindasáttmála“, bls. 
514.  
9 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 69-70. 
10 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði. Grundvöllur laga – réttarheimildir, bls. 82-83. 
11 Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 79. gr. er heimilt, fram til 30. apríl 2017, að breyta stjórnarskránni með eftirfarandi 
hætti: Samþykki Alþingi frumvarp til laga um breytingu á stjórnarskrá með minnst 2 /3 hlutum greiddra 
atkvæða skal það borið undir atkvæði allra kosningabærra manna í landinu til samþykktar eða synjunar.  
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Með þessu er verið að tryggja beina aðkomu þjóðarinnar að stjórnarskrárbreytingum með 

þjóðaratkvæðagreiðslu. Ekki er kveðið nánar á um það hvenær meðferð frumvarps til 

stjórnarskipunarlaga eigi að fara eftir hefðbundnu breytingarferli 1. mgr. 79. gr. stjskr. og 

hvenær eigi að fara eftir nýju leiðinni. Ákvæðið er í gildi til 30. apríl 2017 og fram að því er 

hægt að velja hvora leiðina sem er. Það þarf að liggja fyrir í upphafi á hvorri heimildinni 

frumvarpið byggir og ef byggt er á heimildinni í lögum nr. 91/2013 þarf að vera tilvísun til 

ákvæðisins í heiti frumvarpsins. Þar sem það er með öllu valkvætt hvor leiðin er farin gefur 

það auga leið að um er að ræða pólitíska ákvörðun.12  

Önnur ástæða þess að sérreglur gilda um breytingar á stjórnarskrá er eins og áður sagði til 

að stuðla að stöðugleika hennar. Stjórnarskráin geymir grundvallarreglur samfélagsins og 

henni er ætlað að standa af sér pólitískar stefnur og stundarátök í samfélaginu. Tíðar 

breytingar á stjórnarskrá geta grafið undan stöðu hennar. Til þess að standa vörð um þær 

grundvallarreglur sem koma fram í stjórnarskrá er mikilvægt að breytingar séu ekki tíðar og 

að sérreglur gildi þar um. Þó ákveðinn stöðugleiki þurfi að vera til staðar er einnig mikilvægt 

að það sé hægt að breyta stjórnarskránni og að hún sé í tengslum við samfélagið. Ef 

stjórnarskráin þróast ekki í samræmi við breyttar áherslur í samfélaginu getur það leitt til þess 

að hún staðni og verði andstæð ríkjandi þjóðfélagshugmyndum, þá getur það komið fyrir að 

ákvæði hennar verði bókstafur einn og venjur komi þar í staðinn.13 

 

2.2 Stjórnarskrárhyggja og réttarríkið 

Stjórnarskrárhyggja er sú hugmyndafræði sem býr að baki stjórnarskrám. Upphaf hennar er 

almennt rakið til aðdraganda og setningar stjórnarskráa í Bandaríkjunum og Frakklandi við 

lok 18. aldar. Stjórnarskrárhyggjan byggir á því að grunnreglur samfélagsins komi fram í 

sérstakri stjórnarskrá, þar sem kveðið sé á um undirstöður stjórnskipunarinnar, dreifingu 

valds og valdmörk milli einstakra greina ríkisvaldsins. Samkvæmt stjórnarskrárhyggju eru 

handhafar ríkisvalds bundnir af þeim grundvallarreglum sem koma fram í stjórnarskránni.14 

                                                                                                                                                  
Atkvæðagreiðslan skal fara fram í fyrsta lagi sex mánuðum og í síðasta lagi níu mánuðum eftir samþykkt 
frumvarpsins á Alþingi. Til þess að frumvarpið teljist samþykkt þarf það að hafa hlotið meirihluta gildra 
atkvæða í þjóðaratkvæðagreiðslunni, þó minnst atkvæði 40 af hundraði allra kosningabærra manna, og skal það 
staðfest af forseta lýðveldisins og telst þá gild stjórnarskipunarlög. Í heiti frumvarps til stjórnarskipunarlaga á 
þessum grundvelli skal koma fram tilvísun til ákvæðis þessa. Um þjóðaratkvæðagreiðsluna fer samkvæmt 
lögum. 
12 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 221. 
13 Björg Torarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 68-69. Sjá einnig um þetta: 
Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 23-24.  
14 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 71-72. 
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Stjórnarskrárhyggja er nátengd hugmyndinni um réttarríkið. Líkt og stjórnarskrárhyggja 

gerir hugmyndin um réttarríkið ráð fyrir því að allir séu bundnir af lögum, þar á meðal þeir 

sem fara með ríkisvald. Hugmyndin grundvallast á því að allt ríkisvald sé lögbundið og 

afskipti af réttindum borgaranna verði að hvíla á skýrri lagaheimild. Það á að stjórna í 

samræmi við lögin en ekki eftir geðþótta þeirra sem fara með stjórn ríkisins. 

Réttarríkishugmyndin gerir bæði kröfu um að lög hafi ákveðna formlega og efnislega 

eiginleika. Dæmi um þá formlegu eiginleika sem lög þurfa að hafa er til að mynda að þau séu 

skýr, hafi verið birt opinberlega og séu framvirk.  Efnislegu eiginleikarnir snúa hins vegar að 

því að tryggja grundvallarmannréttindi og er þá litið til þess hvort almenn mannréttindi sem 

viðurkennd eru á Vesturlöndum fái nægjanlega vernd í lögum. Með þessu er stefnt að því að 

koma í veg fyrir að ríkisvaldið geti brotið á grundvallarmannréttindum borgaranna í skjóli 

lagaheimildar, þó sú lagaheimild hafi alla þá formlegu eiginleika sem réttarríkið gerir kröfu 

um.15 

Hafsteinn Þór Hauksson segir í grein sinni Stjórnarskrárhyggja og stjórnarskrárígildi 

alþjóðlegra mannréttindasáttmála að það að stjórnvöld séu bundin af ritaðri stjórnarskrá sem 

hafi að geyma grundvallarreglur samfélagsins hljóti að vera til þess fallið að auka 

réttaröryggi. Hafsteinn nefnir þrjú dæmi þess að stjórnarskrárhyggja stuðli að réttaröryggi og 

þannig að markmiðum réttarríkisins. Í fyrsta lagi segir hann það undirstöðuatriði réttarríkisins 

að stjórnvöld séu bundin af grundvallarlögum. Í öðru lagi auki stjórnarskráin fyrirsjáanleika 

laganna með því að kveða á um þær grundvallarreglur sem önnur lög þurfi að vera í samræmi 

við, og í þriðja lagi að sérstakar reglur um breytingar á stjórnarskrá stuðli að stöðugleika 

laganna. Það er því ljóst að náin tengsl eru á milli stjórnarskrárhyggju og hugmyndarinnar um 

réttarríkið og að nokkur af megineinkennum réttarríkisins eru innbyggð í 

stjórnarskrárhyggju.16 

Stjórnarskrárhyggja tengist einnig annarri grundvallarreglu stjórnskipunarréttar, það er 

reglunni um þrígreiningu ríkisvaldsins. Stjórnarskrárhyggja á það sameiginlegt með 

þrígreiningarkenningunni að markmið hennar er að takmarka vald þeirra sem fara með stjórn 

ríkisins í þeim tilgangi að koma í veg fyrir að þeir misnoti vald sitt. Stjórnarskráin er það tæki 

sem er notað til að ná þessu markmiði, en þar er mælt fyrir um dreifingu valds og valdmörk 

milli einstakra greina ríkisvaldsins.17  

 
                                                

15 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 120-121. 
16 Hafsteinn Þór Hauksson: „Stjórnarskrárhyggja og stjórnarskrárígildi alþjóðlegra mannréttindasáttmála“, bls. 
512-514. 
17 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 71.  
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2.3 Þrígreining ríkisvalds 

Í 2. gr. stjskr. segir að Alþingi og forseti Íslands fari saman með löggjafarvald, forseti og 

önnur stjórnarvöld fari með framkvæmdavald og dómendur fari með dómsvald. Sú 

þrígreining ríkisvaldsins sem þarna kemur fram er ein af undirstöðum íslenskrar 

stjórnskipunar.18 Kenningar um þrígreiningu ríkisvaldsins verða fyrst og fremst raktar til 

franska heimspekingsins Charles Louis de Secondat Montesquieu (hér eftir Montesquieu).19 Í 

bók sinni Andi laganna (fr. De lésprit des lois) frá 1748 setti Montesquieu fram kenningu um 

þrígreiningu ríkisvaldsins, en hún gengur út á það að koma í veg fyrir spillingu með því að 

dreifa ríkisvaldinu í þrjá hluta, framkvæmdavald, löggjafarvald og dómsvald.  

Eins og áður hefur komið fram myndaðist krafa á 18. og 19. öld um að einveldi yrði 

afnumið og settar yrðu stjórnarskrár sem myndu binda ríkisvaldið. Kenning Montesquieus 

féll vel að þessum hugmyndum og fékk því góðan hljómgrunn. Þrígreiningarkenningin hafði 

mikil áhrif á þróun stjórnarhátta í vestrænum lýðræðisríkjum og nú til dags er hún kjölfestan í 

stjórnskipun þeirra.20 Montesquieu hélt því fram að í öllu stjórnarfari væru þrjár gerðir af 

ríkisvaldi; framkvæmdavald, löggjafarvald og dómsvald. Til að koma í veg fyrir misnotkun 

ríkisvaldsins væri nauðsynlegt  að deila því niður á þrjár aðgreindar stofnanir eða persónur. 

Montesquieu ítrekaði og gildi þess að hver hluti ríkisvaldsins héldi sig innan sinna valdmarka 

og tæki ekki að sér verkefni sem heyrðu undir valdmörk annarra greina ríkisvaldsins. Þá taldi 

hann mikila hættu á spillingu ef einn aðili eða ein stofnun færi með allt ríkisvald. Með því að 

deila ríkisvaldinu niður í þrjá aðgreinda hluta væru því settar ákveðnar skorður sem að hans 

mati kæmu í veg fyrir ofríki og kúgun.21 Montesquieu greinir þrjár gerðir af stjórnarformi í 

kenningum sínum; konungdæmi, lýðveldi og alræði. Hann sagði að kenning sín um 

þrígreiningu ríkisvaldsins gæti átt við þegar um konungdæmi og lýðveldi væri að ræða en 

óhugsandi væri að hugsa sér þrígreiningu ríkisvaldsins í alræðisríkjum,22 þar sem í 

konungdæmum og lýðveldum væri stjórnað með lögum en í alræðisríkjum réði ein persóna 

öllu án laga. Hún gæti stjórnað ríkinu af eigin geðþótta og þyrfti ekki að réttlæta gjörðir sínar 

gagnvart þegnunum.23 Montesquieu sagði að mikil hætta væri á stöðugri spillingu í 

                                                
18 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 92-94. 
19 Hafsteinn Þór Hauksson: „Stjórnarskrárhyggja og stjórnarskrárígildi alþjóðlegra mannréttindasáttmála“, bls. 
516.  
20 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 105.  
21 Charles Baron de Montesquieu: The Spirit of Laws, bls. 151-152. 
22 Hafsteinn Þór Hauksson: „Stjórnarskrárhyggja og stjórnarskrárígildi alþjóðlegra mannréttindasáttmála“, bls. 
516.  
23 Hilary Bok, „Baron de Montesquieu, Charles-Louis de Secondat“, www.plato.stanford.edu. 
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alræðisríkjum, þar sem alræði væri í eðli sínu stjórnarform sem einkenndist af kúgun og 

ofríki.24  

Það að konungsríkjum og lýðveldum væri stjórnað með lögum taldi hann hins vegar ekki 

nægjanlegt til að koma í veg fyrir spillingu. Ef allt ríkisvald myndi safnast á hendur eins aðila 

eða einnar stofnunar myndi ofríki og kúgun óhjákvæmilega einkenna stjórnarfarið eins og í 

alræðisríkjum. Maðurinn hefði ítrekað sýnt fram á að hann væri líklegur til að misnota vald 

sitt ef hann fengi tækifæri til þess, og því væri nauðsynlegt að skipta ríkisvaldinu til að koma 

í veg fyrir spillingu.25 

 

But constant experience shows us that every man invested with power is apt to abuse it, 
and to carry his authority as far as it will go. Is it not strange, though true, to say that 
virtue itself has need of limits? To prevent this abuse, it is necessary from the very nature 
of things that power should be a check to power.26 

 

Kenning hans gengur út frá því að það sé nauðsynlegt að takmarka ríkisvaldið og veita því 

aðhald, og þessu markmiði megi ná með aðgreiningu ríkisvaldsins í framkvæmda-, löggjafar- 

og dómsvald. Ef aðskildir aðilar fari með þessi völd geti þeir haft eftirlit hver með öðrum og 

þannig sé hægt að koma í veg fyrir að þeir misnoti vald sitt.27  

 

2.3.1 Mismunandi útfærslur þrígreiningarkenningarinnar 

Þrígreiningarkenning Montesquieu lagði grunn að þeirri þrískiptingu sem flest lýðræðisríki 

byggja á í dag.28 Þær útfærslur sem ríki notast við af kenningunni eru hins vegar mismunandi 

og um margt ólíkar því sem Montesquieu lagði upp með, en í grunninn eiga þær það 

sameiginlegt að byggja á þrískiptingu ríkisvaldsins í framkvæmda-, löggjafar- og dómsvald.  

Það er síðan mismunandi hversu afdráttarlaus skiptingin milli þessara hluta ríkisvaldsins er 

og hversu mikið aðhald þeim er ætlað að veita hver öðrum. Montesquieu ætlaði til að mynda 

dómsvaldinu ekki jafn veigamikið hlutverk og það hefur í dag, þá sérstaklega varðandi 

aðhald gagnvart löggjafarvaldinu og framkvæmdavaldinu. Það má til að mynda ætla að hann 

hafi ekki gert ráð fyrir að dómstólar færu með endurskoðunarvald á stjórnskipulegu gildi laga 

eins og raunin varð í mörgum löndum. Montesquieu lagði áherslu á að dómsvaldið ætti að 

vera sjálfstætt og að einungis ætti að dæma eftir lögunum. Dómurinn átti að vera í formi 

                                                
24 Charles Baron de Montesquieu: The Spirit of Laws, bls. 115. 
25 Hilary Bok, „Baron de Montesquieu, Charles-Louis de Secondat“, www.plato.stanford.edu. 
26 Charles Baron de Montesquieu: The Spirit of Laws, bls. 150. 
27 Hilary Bok, „Baron de Montesquieu, Charles-Louis de Secondat“ , www.plato.stanford.edu. 
28 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 105. 
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kviðdómara og því áttu löglærðir sérfræðingar ekki sæti þar heldur almenningur.29 Kenningar 

hans voru um margt litaðar af stéttaskiptingu 18. aldar en það sést meðal annars á því að þeir 

sem áttu að sitja í kviðdómi áttu að koma úr sömu eða svipaðri stöðu í samfélaginu og þeir 

sem verið var að dæma.30  

Vissulega er það grundvallarforsenda þrígreiningarkenningarinnar að valdhafar haldi sig 

innan sinna valdmarka og að valdið safnist ekki á hendur eins aðila. En þó kenningar 

Montesquieu gangi út frá því að ríkisvaldið eigi að vera þrískipt og byggi á mikilvægi þess að 

þessir hlutar haldist aðskildir þá hafa margir haldið því fram að kenningar Montesquieus fari 

ekki fram á algeran aðskilnað heldur hafi hann gert ráð fyrir ákveðnu samspili á milli þeirra. 

Það samspil sem Montesquieu sá fyrir sér var að framkvæmda- og löggjafarvaldið veittu hvor 

öðrum aðhald og jafnvægi (e. checks and balances), en eins og áður sagði virðist dómsvaldið 

hafa átt að standa til hliðar og ekki verið ætlað að sinna þessu aðhaldshlutverki. Raunin varð 

önnur og nú er aðhald dómstóla gagnvart framkvæmda- og löggjafarvaldi mikilvægur hluti af 

stjórnskipun margra ríkja, eins og t.d. í Bandaríkjunum.31 

Í bandarískri stjórnskipun hefur dómsvaldið veigamikið hlutverk þegar kemur að aðhaldi 

og jafnvægi við aðrar greinar ríkisvaldsins. Þetta lá fyrir fljótlega eftir að stjórnarskráin var 

fyrst lögfest, en síðan styrktu dómstólar enn frekar stöðu sína að þessu leyti þegar þeir tóku 

sér endurskoðunarvald á stjórnskipulegu gildi laga. Þetta vald er ekki orðað berum orðum í 

stjórnarskránni en því var fyrst beitt af Hæstarétti Bandaríkjanna árið 1803 í 5 U.S. 137 

(1803), máli Marburys gegn Madison, sem nánar verður fjallað um síðar. Almennt er talið að 

með þeim dómi hafi reglan um endurskoðunarvald dómstóla verið fest í sessi og nú er hún 

viðurkennd sem meginregla í stjórnskipun margra ríkja. Mismunandi er eftir ríkjum hvort 

valdið er í höndum almennra dómstóla eða hvort það hefur verið falið sérstökum 

stjórnlagadómstólum.32 

Þessar þrjár stefnur; þrígreining ríkisvalds, stjórnarskrárhyggja og hugmyndin um 

réttarríkið, miða allar að því að pólitísku valdi séu settar skorður og eru mikilvægur 

grundvöllur stjórnskipunar í lýðræðisríkjum á vorum dögum. Til að þær nái markmiðum 

sínum þarf að framfylgja ákvæðum stjórnarskrárinnar. Það er ljóst að til þess að ákvæði um 

                                                
29 Hafsteinn Þór Hauksson: „Stjórnarskrárhyggja og stjórnarskrárígildi alþjóðlegra mannréttindasáttmála“, bls. 
516 – 518. 
30 Charles Baron de Montesquieu: The Spirit of Laws, bls. 153. 
31 Hafsteinn Þór Hauksson: „Stjórnarskrárhyggja og stjórnarskrárígildi alþjóðlegra mannréttindasáttmála“, bls. 
517 – 518. 
32 Hafsteinn Þór Hauksson: „Stjórnarskrárhyggja og stjórnarskrárígildi alþjóðlegra mannréttindasáttmála“, bls. 
518.  Sjá einnig um þetta: Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 
650-651. 
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dreifingu valds og valdmörk handhafa ríkisvalds hafi raunverulega þýðingu þarf þeim að vera 

beitt. Grundvöllur stjórnarskrárhyggju er að farið sé eftir ákvæðum stjórnarskrárinnar og til 

að skilyrði réttarríkisins séu uppfyllt þarf að tryggja að farið sé eftir reglum 

stjórnarskrárinnar. Þá kemur upp spurning um það með hvaða hætti sé hægt að gæta þess að 

ákvæðum stjórnarskrár sé framfylgt. Þetta hefur verið leyst með mismunandi hætti eftir 

ríkjum, og endurskoðunarvald dómstóla á stjórnskipulegu gildi laga er ákveðið svar við þessu 

vandamáli. Með því að fela dómstólum að endurskoða hvort þau lög sem almenni löggjafinn 

setur séu í samræmi við ákvæði stjórnarskrár er tryggt að grunnreglur stjórnarskrárinnar séu 

virtar og að almenni löggjafinn geti ekki sett lög sem eru ósamrýmanleg ákvæðum 

stjórnarskrár. Endurskoðunarvaldið þarf hins vegar ekki nauðsynlega að vera í höndum 

almennra dómstóla og hefur það fyrirkomulag hlotið talsverða gagnrýni allt frá því að það 

kom fyrst fram í Bandaríkjunum.33  

 

3 Endurskoðunarvald dómstóla á stjórnskipulegu gildi laga 
3.1 Upphaf hugmyndarinnar um endurskoðunarvald dómstóla 

Í grein Ragnhildar Helgadóttur, Úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga, 

greinir hún frá upphafi hugmyndarinnar um endurskoðunarvald dómstóla í bandarískri 

réttarframkvæmd um aldamótin 1800 og hvernig önnur ríki tóku þessa reglu síðar upp í sína 

stjórnskipun og byggðu þá á sambærilegum rökum og færð voru fyrir henni þegar hún ruddi 

sér fyrst til rúms í Bandaríkjunum.34 Hugmyndir um að almennir dómstólar ættu að hafa 

heimild til að dæma um það hvort almenn lög brytu gegn stjórnarskrá urðu til fljótlega eftir 

að bandarísku ríkin urðu sjálfstæð og var talsvert í umræðunni í kringum setningu fyrstu 

stjórnarskrár Bandaríkjanna. Þessari heimild var fyrst beitt árið 1803 af Hæstarétti 

Bandaríkjanna í máli Marburys gegn Madison og er sá dómur, auk annarra dóma frá því um 

aldamótin 1800 þar sem dómstólar veltu því upp hvort lög viðkomandi ríkis færu gegn 

stjórnarskrá, almennt talinn upphaf þess að dómstólar endurskoði stjórnskipulegt gildi laga.35  

Aðdragandi í máli Marburys gegn Madison er áhugaverður fyrir margra hluta sakir. 

Málavextir voru í sem skemmstu máli með þeim hætti að Thomas Jefferson sem var 

demokratískur repúblikani (e. democratic-republican) hafði borið sigur úr býtum í 

forsetakosningum gegn sitjandi forseta, John Adams, sem var sambandssinni (e. federalist). 

                                                
33 Hafsteinn Þór Hauksson: „Stjórnarskrárhyggja og stjórnarskrárígildi alþjóðlegra mannréttindasáttmála“, bls. 
536. Sjá einnig um þetta:  Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 
650-651. 
34 Ragnhildur Helgadóttir: „Úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga“, bls. 487. 
35 Ragnhildur Helgadóttir: „Úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga“, bls. 488. 
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Að loknum kosningum var ljóst að nýr pólitískur flokkur væri að komast til valda og vitað 

mál að slíkt hefði róttækar stefnubreytingar í för með sér fyrir stjórnmál í Bandaríkjunum. 

Tímann frá því að Jeffersson var kjörinn og þar til hann tók við embætti notaði Adams til að 

skipa nýja dómara. Þeir áttu það allir sameiginlegt að vera sambandssinnar eins og Adams 

sjálfur. Því hefur verið haldið fram að þetta hafi hann gert til að tryggja áframhaldandi áhrif 

sambandssinna í bandarískum stjórnmálum.36 En þar sem Adams hafði nauman tíma til 

embættisskipana hafði hluti hinna nýju dómara ekki veitt skipunarbréfum sínum viðtöku er 

Jefferson tók við embætti. Eftir að Jefferson tók við mælti hann svo fyrir að bréfin skyldu 

ekki afhent og kom þar með í veg fyrir að hluti þeirra sem Adams hafði útnefnt gætu tekið 

við embættum sínum. Fyrir þessa ákvörðun Jeffersons hefur það án efa skipt sköpum að 

tilnefndir dómarar komu allir úr röðum sambandssinna. Einn þeirra sem ekki hlaut umrætt 

skipunarbréf var William Marbury. Fór hann í kjölfarið fram á það við Hæstarétt 

Bandaríkjanna að dómurinn gæfi út tilskipun (e. writ of mandamus) sem myndi með bindandi 

hætti fyrirskipa ráðherra að afhenda skipunarbréfið. Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að 

Marbury hefði verið úthlutað embættinu með löglegum hætti og hann ætti vissulega rétt á því 

að fá skipunarbréf sitt afhent. En þar sem dómstólalög frá 1789 (e. judiciary act) sem 

Marbury byggði kröfu sína á færu gegn stjórnarskránni yrði þeim ekki beitt og því gæti 

dómstóllinn ekki gefið ráðherra bindandi fyrirmæli um að afhenda Marbury skipunarbréfið.37 

 

3.2 Rökstuðningur 

Þær röksemdir sem dómurinn færði fyrir niðurstöðu sinni, og því að hann væri yfir höfuð bær 

um að dæma um stjórnskipulegt gildi laga, voru þær að löggjafinn væri bundinn af ákvæðum 

stjórnarskrár því annars væri stjórnarskráin í raun þýðingarlaus. Stjórnarskráin hefði að 

geyma grundvallarreglur ríkisins, hún væri æðri almennum lögum og sérstakar reglur væru 

um breytingar á henni og af því leiddi að ef almenn lög færu gegn stjórnarskrá væru þau 

ógild. Að auki væri dómstólum falið að leysa úr öllum réttarágreiningi og ef dómstólar hefðu 

ekki heimild til að dæma um stjórnskipulegt gildi laga myndi það leiða til þess að 

dómstóllinn myndi líta framhjá stjórnarskránni, en það væri í andstöðu við tilgang þess að 

hafa skráða stjórnarskrá. Grundvöllur þess að hafa ritaða stjórnarskrá væri að lög sem færu 

gegn ákvæðum hennar væru ógild, og að dómstólar eins og aðrir væru bundnir af því. Þess 

vegna væri það óhjákvæmilega hlutverk dómstóla að skera úr um það hvenær almenn lög 

færu gegn ákvæðum stjórnarskrár. Ef dómstólar ættu að fara eftir ákvæðum stjórnarskrár og 
                                                
36 Lily Rothman: „Government Powers“, bls. 66. 
37 Lily Rothman: „Government Powers“, bls. 68. 
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ef stjórnarskráin hefði stöðu æðri laga þá hlyti niðurstaða í málum, þar sem almennum lögum 

og ákvæðum stjórnarskrár lendir saman, að ráðast af stjórnarskrá.38  

Ragnhildur Helgadóttir bendir á að þessi rök séu í samræmi við þær röksemdafærslur sem 

komu fram í blaðinu The Federalist um það leyti sem stjórnarskráin var samþykkt. Í blaðinu 

var sett fram sú kenning að lög sem væru í ósamræmi við stjórnarskrá væru ógild af því að 

vald löggjafans væri framselt frá stjórnarskrárgjafanum. Einnig kom þar fram að eðlilegt væri 

að ætla að það væri hlutverk dómstóla að túlka stjórnarskrána eins og önnur lög og þá bæri 

þeim að láta hana ganga fyrir ef ósamræmi væri þarna á milli.39  
 

The interpretation of the laws is the proper and peculiar province of the courts. A 
constitution is, in fact, and must be regarded by the judges as, a fundamental law. It 
therefore belongs to them to ascertain its meaning as well as the meaning of any 
particular act proceeding from the legislatvie body. If there should happen to be an 
irreconcilable variance between the two, that which has the superior obligation and 
validity ought, of course, to be preeferred; or, in other words, the Constitution ought to be 
preferred to the statute, the intention of the people to the intention of their agents.40   

 

Það að dómstólar hafi vald til að dæma um það hvort lög séu í ósamræmi við stjórnarskrá 

þýðir hins vegar ekki að dómstólar séu æðri löggjafanum, heldur aðeins að vilji fólksins sem 

kemur fram í stjórnarskrá sé æðri bæði löggjafanum og dómsvaldinu. Þegar vilji löggjafans, 

sem hann setur fram í lögum, er í ósamræmi við vilja fólksins, sem kemur fram í stjórnarskrá, 

þá eiga dómstólar að láta stjórnarskrána og vilja fólksins ganga fyrir.41  

Röksemdafærslan sem kom fram í Marbury gegn Madison hefur í gegnum tíðina hlotið 

talsverða gagnrýni innan fræðanna. Fræðimenn hafa bent á að það skipulag að stjórnarskráin 

sé æðri almennum lögum leiði ekki nauðsynlega til þess að almennir dómstólar fari með 

endurskoðunarvald á stjórnskipulegu gildi laga, heldur sé hægt að láta aðrar stofnanir, eins og 

sérstakan stjórnlagadómstól, fara með þetta vald.42  

Ragnhildur gagnrýnir rök sem komu fram í Marbury gegn Madison þess efnis að það sé 

órjúfanlegur fylgifiskur þess að hafa ritaða stjórnarskrá að dómstólum sé falið að endurskoða 

stjórnskipulegt gildi laga. Hún segir að þetta séu ekki algild sannindi eins og þar var haldið 

fram, og nefnir hún því til stuðnings að þetta fyrirkomulag sé í raun fátítt að Bandaríkjunum 

og Norðurlöndunum frátöldum.43 Undir þetta tekur Hafsteinn Þór Hauksson í grein sinni 

Stjórnarskrárhyggja og stjórnarskrárígildi alþjóðlegra mannréttindasáttmála. Hann segir að 
                                                

38 Ragnhildur Helgadóttir: „Úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga“, bls. 488-489. 
39 Ragnhildur Helgadóttir: „Úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga“, bls. 490. 
40 Alexander Hamilton: „No. 78: The Judiciary department“, bls. 466. 
41 Alexander Hamilton: „No. 78: The Judiciary department“, bls. 465-466. 
42 Ragnhildur Helgadóttir: „Úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga“, bls. 489. 
43 Ragnhildur Helgadóttir: „Úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga“, bls. 496. 
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það sé vissulega mikilvægt einkenni stjórnarskrárhyggju að stjórnarskránni sé framfylgt og 

ákvæðum hennar um takmörkun ríkisvalds sé beitt en það sé hins vegar ekkert sem segi að 

þetta endurskoðunarvald á stjórnskipulegu gildi laga þurfi að vera í höndum almennra 

dómstóla. Aðrar stofnanir geti farið með þetta vald eins og í Þýskalandi þar sem það er í 

höndum sérstaks stjórnlagadómstóls, og í Frakklandi þar sem það er í höndum 

stjórnlagaráðs.44  

 

4 Endurskoðunarvald dómstóla í framkvæmd 
4.1 Endurskoðunarvaldið á Norðurlöndum 

Nú til dags er það viðurkennd regla að íslenskir, danskir, norskir og sænskir dómstólar fari 

með endurskoðunarvald á stjórnskipulegu gildi laga. Reglan byggir á stjórnskipunarvenju á 

Íslandi, í Danmörku og í Noregi en hún hefur verið tekin upp sem skriflegt ákvæði í 

stjórnarskrá Svíþjóðar.45 

Ragnhildur greinir frá því að á Norðurlöndum hafi umræðan um endurskoðunarvald 

dómstóla fyrst komið fram í Noregi. Óhætt sé að ætla að norrænum fræðimönnum hafi verið 

kunnugt um bandarískar kenningar um endurskoðunarvaldið og að þeir hafi byggt á þeim í 

kenningum sínum. Þetta megi sjá á Íslandi, í Noregi og í Danmörku þar sem reglan um 

endurskoðunarvald dómstóla var fyrst tekin upp í stjórnskipun þessara ríkja á grundvelli 

sambærilegra röksemda og komu fram í Bandaríkjunum þegar endurskoðunarvaldið var fest í 

sessi þar. Eins og áður hefur komið fram voru rökin fyrir þessu fyrirkomulagi þau að 

stjórnarskráin væri æðri almennum lögum og sérreglur giltu um breytingar á henni. Ekki væri 

hægt að framfylgja þessum reglum nema dómstólum væri falið að skera úr um það hvenær 

ósamræmi væri milli laga og stjórnarskrár. Ef dómstólar færu ekki með þetta vald gæti 

löggjafinn breytt ákvæðum stjórnarskrár með almennum lögum og þá væri stjórnarskráin í 

raun tilgangslaus. Einnig komu þau rök fram að það væri hlutverk dómstóla að skera úr 

réttarágreiningi og það væri þess vegna einnig hlutverk þeirra að dæma um samræmi laga og 

                                                
44 Hafsteinn Þór Hauksson: „Stjórnarskrárhyggja og stjórnarskrárígildi alþjóðlegra mannréttindasáttmála“, bls. 
527. 
45 Ragnhildur Helgadóttir: „Úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga“, bls. 487. Sænska ákvæðið er 
að finna í 11. kafla, 14. gr. Stjórnarskrár Svíþjóðar: Finner en domstol att en föreskrift står i strid med en 
bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften inte tillämpas. Detsamma gäller om 
stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst. Vid prövning enligt 
första stycket av en lag ska det särskilt beaktas att riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går 
före lag. Lag (2010:1408). 
 

 



 

 16 

stjórnarskrár. Eins og áður hefur komið fram hefur þessi röksemdafærsla hlotið talsverða 

gagnrýni og á það jafnt við á Norðurlöndum og í Bandaríkjunum. Í stjórnarskrá Noregs, sem 

var samþykkt árið 1814, kom ekki fram hverjir ættu að fara með endurskoðunarvaldið. Í 

kjölfar setningar stjórnarskrárinnar hófust deilur um það hvort dómstólar færu með þetta vald. 

Fræðimenn byggðu á sömu rökum og komu fram í Marbury gegn Madison því til stuðnings 

að þetta vald ætti að vera í höndum dómstóla. Áhersla var lögð á að stjórnarskráin væri æðsta 

réttarheimildin og að af því leiddi að það væri hlutverk dómstóla að dæma um það hvenær 

almenn lög færu gegn henni. Í Danmörku voru einnig skiptar skoðanir meðal fræðimanna um 

það hvort dómstólar færu með endurskoðunarvald á stjórnskipulegu gildi laga. Árið 1921 

lagði Hæstiréttur Danmerkur í fyrsta skipti mat á stjórnskipulegt gildi laga, en niðurstaðan í 

því máli var að þau lög sem um væri að ræða færu ekki gegn stjórnarskrá. Það var ekki fyrr 

en árið 1999 sem danskir dómstólar töldu að lög væru ósamræmanleg ákvæðum 

stjórnarskrár.46 Það var í UfR. 1999, bls. 841, í hinu svokallaða Tvind-máli. Í því máli var 

löggjafinn talinn hafa farið inn á svið dómsvaldsins með því að setja lög sem kváðu á um að 

tilteknir einkaskólar fengju ekki opinbert fé þar sem menntamálaráðherra taldi skólana ekki 

uppfylla skilyrði þess að fá slíkar fjárveitingar. Þessi lög voru ekki talin samræmast 3. gr. 

dönsku stjórnarskrárinnar um þrígreiningu ríkisvaldsins.47  

Á Íslandi var lítil sem engin umræða um endurskoðunarvaldið fyrr en nokkru eftir að 

Hæstiréttur dæmdi í fyrsta skipti um það hvort tiltekin lög samræmdust stjórnarskrá, það var í 

Hrd. 1943, bls. 237, sem hefur verið kallað Hrafnkötlumálið, nánar verður fjallað um það 

síðar. Líkt og í Noregi og Danmörku voru rökin sem færð voru fyrir því að dómstólar færu 

með endurskoðunarvaldið byggð á sömu ástæðum og komu fram annars vegar í The 

Federalist, það er að löggjafinn fengi vald sitt frá stjórnarskrárgjafanum og það væri ólíklegt 

að stjórnarskráin fengi löggjafanum endanlegt vald til að meta eigin valdmörk; og hins vegar 

í Marbury gegn Madison, að dómstólum sé heimilt að virða að vettugi lög sem fara gegn 

stjórnarskrá á grundvelli þess að sérstakar reglur gildi um breytingar á stjórnarskránni og því 

geti löggjafinn ekki breytt henni með almennum lögum. 48 

Grundvöllur kenninga um að endurskoðunarvald á stjórnskipulegu gildi laga eigi að vera í 

höndum dómstóla er sá sami í Bandaríkjunum, Danmörku, Íslandi og Noregi. Um miðja 20. 

öldina varð stefnubreyting á Norðurlöndunum, er horfið var frá því að telja að 

endurskoðunarvald dómstóla leiddi beint af stjórnskipuninni og því að hafa skriflega 
                                                

46 Ragnhildur Helgadóttir: „Úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga“, bls. 490-495. 
47 Hafsteinn Þór Hauksson: „Stjórnarskrárhyggja og stjórnarskrárígildi alþjóðlegra mannréttindasáttmála“, bls. 
528. 
48 Ragnhildur Helgadóttir: „Úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga“, bls. 493-494. 
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stjórnarskrá. Þess í stað var litið svo á að um stjórnskipunarvenju væri að ræða og reglan yrði 

ekki afnumin nema með stjórnarskrárbreytingu.49 

 

4.2 Endurskoðunarvaldið sem stjórnskipunarvenja 

Á Íslandi fara dómstólar með endurskoðunarvald á stjórnskipulegu gildi laga. Þessi regla er 

hvergi orðuð í stjórnarskránni en hún telst vera viðurkennd stjórnskipunarvenja sem hefur 

verið staðfest í réttarframkvæmd.50 Um þetta ríkir einhugur meðal fræðimanna og Gunnar G. 

Schram segir til að mynda í bók sinni Stjórnskipunarréttur: „En nú orðið eru svo margar og 

skýrar dómsúrlausnir fyrir hendi um þetta efni að enginn vafi getur á því leikið hver sé regla 

íslensks réttar um þetta“.51 Eins og áður hefur komið fram eru stjórnskipunarvenjur 

jafnréttháar skráðum ákvæðum stjórnarskrár og teljast hluti af stjórnskipunarreglum ríkisins. 

Reglan um endurskoðunarvald dómstóla hefur því sömu æðri réttarheimildarlegu stöðu og 

skráð ákvæði stjórnarskrár. Þessi regla nýtur jafnframt, eins og önnur ákvæði stjórnarskrár, 

verndar 1. mgr. 79. gr. stjskr. og verður því ekki breytt eða hún afnumin nema farið sé eftir 

reglum um breytingar á stjórnarskrá.52  

 

4.3 Formlegt og efnislegt ósamræmi 

Lög geta verið formlega eða efnislega ósamrýmanleg stjórnarskrá og fara dómstólar með 

endurskoðunarvald á hvoru tveggja. Talsvert hefur reynt á það fyrir dómstólum hvort almenn 

lög séu efnislega í ósamræmi við ákvæði stjórnarskrár, þá einkum þegar kemur að 

mannréttindaákvæðum hennar. Þegar lög fara formlega gegn stjórnarskrá hafa þau ekki verið 

sett með stjórnskipulega réttum hætti. Í stjórnarskrá er að finna allmörg ákvæði um setningu 

laga, má þar nefna 44. gr. stjksr. þar sem fram kemur að ekkert lagafrumvarp megi 

samþykkja fyrr en það hafi verið rætt við þrjár umræður á Alþingi. Ef dómstólar komast að 

þeirri niðurstöðu að lög hafi ekki verið sett með stjórnskipulega réttum hætti eða fari 

efnislega gegn ákvæðum stjórnarskrár víkja þeir lögunum til hliðar og beita þeim ekki við 

úrlausn dómsmála.53 Þeir setja þó ekki nýjar reglur í stað þeirra sem þeir víkja til hliðar, enda 

væru þeir þá komnir yfir á valdsvið löggjafans.  

 

                                                
49 Ragnhildur Helgadóttir: „Úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga“, bls. 496. 
50 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 442. 
51 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 438. 
52 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 166-167. Sjá einnig um 
þetta: Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði. Grundvöllur laga – réttarheimildir, bls. 86 
53 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 435-442. Sjá einnig um þetta: Hafsteinn Þór Hauksson: 
„Stjórnarskrárhyggja og stjórnarskrárígildi alþjóðlegra mannréttindasáttmála“, bls. 525. 
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4.4 Endurskoðunarvaldið í íslenskri réttarframkvæmd 

Hæstiréttur Íslands úrskurðaði í fyrsta skipti að lög færu að efni sínu gegn stjórnarskrá árið 

1943 í Hrd. 1943, bls. 237 (Hrafnkötludómur),54 en þá komst meirihluti Hæstaréttar að þeirri 

niðurstöðu að 2. gr. laga nr. 127/1941 færi gegn 67. gr. stjskr. og því yrði ákvæðinu ekki 

beitt. Í dóminum segir að með 2. gr. laga nr. 127/1941 hafi íslenska ríkinu verið veittur 

einkaréttur á því að gefa út íslensk rit sem samin voru fyrir 1400. Rit það sem um ræðir var 

sagan af Hrafnkeli Freysgoða sem var samin fyrir 1300. Útgáfa á þessu riti heyrði því undir 

2. gr. laganna og þar af leiðandi hafði íslenska ríkið einkarétt á henni. Með því að gefa ritið út 

höfðu ákærðu gerst sekir um brot gegn 2. gr. laganna. Þá sagði rétturinn að samkvæmt 67. gr. 

stjskr. ætti að vera prentfrelsi á Íslandi og ritskoðanir og aðrar tálmanir fyrir prentfrelsi mætti 

aldrei leiða í lög. Með því að áskilja ríkinu einkarétt til birtingar þessara rita og banna með 

því öðrum birtingu þeirra, nema að fengnu leyfi stjórnvalda, var lögð fyrirfram tálmun á 

útgáfu ritanna sem varð því að teljast óheimil samkvæmt 67. gr. stjskr. Af þeirri ástæðu var 

ekki dæmt fyrir brot gegn 2. gr. laga nr. 127/1941 og ákærðu voru sýknaðir. 

Það má sjá af sératkvæði Gizurar Bergsteinssonar að ekki hafi allir verið sammála um 

heimild dómstólsins til að víkja viðkomandi lagaákvæði til hliðar.55 Í sératkvæði hans segir 

að lög nr. 127/1941 séu í samræmi við 67. gr. stjskr., og þá segir hann jafnframt að enga 

heimild sé að finna í 67. gr. stjskr. til handa dómstólum til að fella úr gildi viðkomandi lög nr. 

127/1941 og dómstólar geti ekki virt að vettugi lög sem almenni löggjafinn hafi sett nema 

stjórnarskráin sjálf veiti ótvíræða heimild til þess. Hann komst að þeirri niðurstöðu, eins og 

meirihluti Hæstaréttar, að sakborningar hefðu gerst sekir um brot gegn 2. gr. laganna og vildi 

beita henni til sakfellingar. Sératkvæði Gizurar er lýsandi fyrir þá gagnrýni sem 

endurskoðunarvaldið fékk í upphafi, það er hvort dómstólar ættu að fara með þetta vald og á 

grundvelli hvaða heimilda þeim yrði falið það. Þau rök sem færð voru gegn því að fela 

dómstólum að fara með endurskoðunarvald voru meðal annars að það færi gegn 

lýðræðisskipulagi að fela ólýðræðislega kjörnum fulltrúum að fara með endurskoðunarvald á 

stjórnskipulegu gildi laga.56 Á seinni árum hefur þessi gagnrýni breyst, en eins og áður hefur 

komið fram er enginn vafi á því í dag að dómstólar á Íslandi fara með þetta vald. Nú snýr 

gagnrýni á endurskoðunarvaldið meira að því hversu langt dómstólum sé heimilt að ganga í 

                                                
54 Hafsteinn Þór Hauksson: „Stjórnarskrárhyggja og stjórnarskrárígildi alþjóðlegra mannréttindasáttmála“, bls. 
524. 
55 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 105. 
56 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 658. 
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því að endurskoða stjórnskipulegt gildi laga.57 Þessa afstöðu má til að mynda sjá í dómi Hrd. 

2000, bls. 4480 (125/2000), sem hefur verið kallaður Öryrkjadómur I, en þar var deilt um 

stjórnskipulegt gildi breytinga á lögum um almannatryggingar. Það að skerða tekjutryggingu 

örorkulífeyrisþega með þeim hætti sem gert var í almannatryggingalögum var ekki talið 

tryggja þeim þau lágmarksréttindi sem væru fólgin í 76. gr. stjskr. svo að þeir fengju notið 

þeirra mannréttinda sem 65. gr. stjskr. kveður á um. 76. gr. stjskr. var talin fela í sér ákveðin 

lágmarksréttindi sem löggjafinn hefði svigrúm til þess að meta nánar. Það væri þó dómstóla 

að leggja mat á það hvort mat löggjafans samrýmdist grundvallarreglum stjórnarskrár. 

Niðurstaða dómsins var að sú reikniregla sem stuðst var við samrýmdist ekki 

grundvallarréttindunum sem væru falin í 76. gr. og 65. gr. stjskr. 

Tveir dómarar skiluðu sératkvæði þar sem þeir sögðu að það væri hlutverk löggjafans að 

kveða á um umfang þeirrar aðstoðar sem 76. gr. stjskr. gerði kröfu um og ekkert gæfi til 

kynna að sú reikniregla sem notast væri við færi gegn 76. gr. stjskr. Þeir vildu veita 

löggjafanum meira svigrúm til að leggja mat á það hvað þyrfti að gera til að uppfylla skilyrði 

76. gr. stjskr. og töldu það ekki hlutverk dómstólsins að endurskoða það mat. Af þessum 

tveimur dómum má sjá þá breytingu sem hefur orðið á umræðunni um endurskoðunarvald 

dómstóla á Íslandi. Hún snýr ekki lengur að því hvort dómstólar fari með þetta vald heldur 

hversu langt þeir eigi að ganga í því að endurskoða stjórnskipulegt gildi laga.  

 

4.5 Endurskoðunarvaldið í bandarískri réttarframkvæmd 

Í Bandaríkjunum er umræðan um endurskoðunarvald dómstóla á stjórnskipulegu gildi laga 

enn að miklu leyti bundin við það hvort dómstólar hafi heimild til að fara með þetta vald. 

Ástæðan fyrir þeim mun sem er á umræðunni um endurskoðunarvaldið á Norðurlöndunum og 

í Bandaríkjunum kann að vera sú að endurskoðunarvaldið hefur sterkari réttarheimildarlega 

stöðu á Norðurlöndum, þar sem um stjórnskipunarvenju er að ræða. Í Bandaríkjunum virðast 

slíkar venjur ekki vera til og þess vegna er enn deilt um heimild dómstóla til að fara með 

endurskoðunarvaldið.58 Af dómaframkvæmd Hæstaréttar Bandaríkjana má ráða að þeir telji 

sig bæra til að endurskoða stjórnskipulegt gildi laga, má hér nefna 381 U.S. 479 (1965), 

Griswold gegn Connecticut, þar sem Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að lög 

Connecticut ríkis sem lögðu bann við notkun getnaðarvarna færu gegn 4. gr. og 5. gr. 

stjórnarskrá bandaríkjana. 410 U.S. 113 (1973), Lawrence gegn Texas, þar sem Hæstiréttur 

                                                
57 Hafsteinn Þór Hauksson: „Stjórnarskrárhyggja og stjórnarskrárígildi alþjóðlegra mannréttindasáttmála“, bls. 
528. 
58 Ragnhildur Helgadóttir: „Úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga“, bls. 496-497. 
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komst að þeirri niðurstöðu að ríkislög í Texas sem bönnuðu endaþarmsmök karlmanna væru 

ósamrýmanleg ákvæðum stjórnarskrár og 539 U.S. 558 (2003), Roe gegn Wade, þar sem 

rétturinn úrskurðaði að lög sem bönnuðu fóstureyðingar færu gegn 14. gr. stjórnarskrárinnar. 

Þó það sé ljóst að dómstólar í Bandaríkjunum telji sig bæra til að endurskoða stjórnskipulegt 

gildi laga ríkir ekki einhugur um það fyrirkomulag. Dómarar við Hæstarétt Bandaríkjanna 

hafa í gegnum tíðina deilt um það hvort dómstólar hafi heimild til að endurskoða 

stjórnskipulegt gildi laga. 

Nýlegt dæmi um þetta er niðurstaða Hæstaréttar í máli 576 U.S. 556 (2015), Obergefell 

gegn Hodges. Þar reyndi á það hvort lög í fjórum ríkjum Bandaríkjanna ─ Michigan, 

Kentucky, Ohio, og Tennessee - sem skilgreindu hjónaband sem einingu karls og konu, og 

útilokuðu þar með að hjónaband samkynhneigðra yrði viðurkennt í ríkjunum, færu gegn 14. 

gr. stjórnarskrárinnar sem kveður á um jafnrétti og réttláta málsmeðferð. Meirihluti 

Hæstaréttar komst að þeirri niðurstöðu að réttur fólks af sama kyni til að ganga í hjónaband 

væri varinn af 14. gr. stjórnarskrárinnar. Í dóminum segir að réttur fólks til að ganga í 

hjónaband teljist til grundvallarréttinda sem séu varin af kröfu 14. gr. stjórnarskrárinnar um 

jafnrétti og réttláta málsmeðferð að lögum:  
 

The right to marry is a fundamental right inherent in the liberty of the person, and under 
the Due Process and Equal Protection Clauses of the Fourteenth Amendment couples of 
the same-sex may not be deprived of that right and that liberty. Same-sex couples may 
exercise the fundamental right to marry.  

 

Fimm dómarar af níu komust að þessari niðurstöðu en minnihluti Hæstaréttar var þeirrar 

skoðunar að það væri ekki á valdi dómstólsins að ákvarða þetta. Það kæmi hvergi fram í 

stjórnarskránni hvernig ætti að skilgreina hjónaband og því ætti það að vera í höndum 

löggjafa í hverju ríki fyrir sig að ákveða það. Minnihlutinn lagði áherslu á að ákvörðunarvald 

um það hvernig eigi að skilgreina hugtakið hjónaband ætti að vera í höndum lýðræðislega 

kjörinna fulltrúa í hverju ríki fyrir sig en ekki í höndum níu dómara. Með því að ákveða að 

öllum ríkjum Bandaríkjanna bæri að virða hjónaband samkynhneigðra eins og hjónaband 

gagnkynhneigðra væri dómstóllinn kominn inn á valdsvið löggjafans. Dómarinn Antonin 

Scalia gagnrýndi harðlega í sératkvæði sínu niðurstöðu meirihlutans og sagði að með henni 

væri lýðræði í Bandaríkjunum ógnað.  

Af þessum dómi má sjá að djúpstæð óeining er um það hvort dómarar eigi að fara með 

endurskoðunarvald á stjórnskipulegu gildi laga og telja margir að það fyrirkomulag stríði 

gegn lýðræði í Bandaríkjunum. Eins og áður sagði hefur umræðan um endurskoðunarvaldið á 

Norðurlöndunum breyst og snýst ekki lengur um það hvaðan dómstólar sæki heimild til að 
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endurskoða stjórnskipulegt gildi laga heldur frekar um hversu langt dómstólar eigi að ganga í 

endurskoðun sinni og hversu rúmt svigrúm löggjafinn eigi að hafa til að meta þær kröfur sem 

stjórnarskráin setur.59 Þrátt fyrir þennan mun hafa sömu kenningar um mörk 

endurskoðunarvaldsins komið til umræðu í Bandaríkjunum og á Norðurlöndunum.60   

 

4.6 Sjónarmið um mörk endurskoðunarvaldsins 

Í grein sinni nefnir Hafsteinn Þór Hauksson þrjár kenningar sem kveða á um innan hvaða 

ramma dómstólar eigi að halda sig í mati sínu á stjórnskipulegu gildi laga. Fyrst nefnir hann 

kenningu um að lögum verði ekki vikið til hliðar nema þau séu bersýnilega ósamrýmanleg 

stjórnarskránni. Upphaf þeirrar kenningar má rekja til Bandaríkjanna,61 en þar naut hún 

töluverðs fylgis á árunum 1810-1893. Seint á 19. öld varð þróunin sú að dómstólar í 

Bandaríkjunum fóru að beita þessari heimild í auknum mæli og sjónarmið um bersýnilegt 

ósamræmi áttu þar af leiðandi ekki lengur við. 

Þessar hugmyndir um bersýnilegt ósamræmi komu líka upp á Norðurlöndunum. Í Noregi 

er ekki ljóst hvort notast hafi verið við þennan mælikvarða. Á árunum 1885 til 1935 komust 

dómstólar að þeirri niðurstöðu að almenn lög færu gegn stjórnarskrá í nokkrum tugum mála. 

Það rennir stoðum undir það að ekki hafi verið notast við mælikvarðann um bersýnilegt 

ósamræmi í Noregi. Hugmyndin fékk þó nokkurn stuðning í hæstaréttardómi árið 1918, þegar 

tveir dómarar sögðu að heimild dómstóla til að endurskoða stjórnskipulegt gildi laga væri 

takmörkuð við þau tilvik þar sem um bersýnilegt ósamræmi væri að ræða. Áfram voru þó 

skiptar skoðanir um það hvort væri í raun og veru notast við þennan mælikvarða. Dómstólar í 

Noregi hafa beitt þessari heimild í mjög takmörkuðum mæli á 20. öldinni og kenningar hafa 

komið fram um að í raun sé notast við mælikvarðann um bersýnilegt ósamræmi.  

Í Danmörku var það snemma ljóst að dómstólar myndu ekki líta framhjá lögum nema 

nokkuð greinilegt væri að um bersýnilegt ósamræmi væri að ræða. Dómstólar í Danmörku 

fóru mjög varlega með heimildina til að endurskoða stjórnskipulegt gildi laga og nýttu hana 

fyrst árið 1999 í Tvind-dómnum sem áður hefur verið fjallað um. Eftir þann dóm var nokkur 

óvissa um það hvort dómstólar notuðust við sjónarmið um bersýnilegt ósamræmi, enda ekki 

                                                
59 Hafsteinn Þór Hauksson: „Stjórnarskrárhyggja og stjórnarskrárígildi alþjóðlegra mannréttindasáttmála“, bls. 
528. 
60 Ragnhildur Helgadóttir: „Úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga“, bls. 497. 
61 Hafsteinn Þór Hauksson: „Stjórnarskrárhyggja og stjórnarskrárígildi alþjóðlegra mannréttindasáttmála“, bls. 
529. 

 



 

 22 

allir á eitt sáttir um það hvort um hafi verið að ræða bersýnilegt ósamræmi laga og 

stjórnarskrár í viðkomandi dómi.62  

Á Íslandi eru menn ekki sammála um það hvort reglan sé við lýði og fræðimenn hafa fært 

rök fyrir hvoru tveggja. Ólafur Jóhannesson færði rök fyrir því árið 1953 að ekki ætti að 

styðjast við mælikvarða um bersýnilegt ósamræmi laga og stjórnarskrár, því ef lög færu gegn 

stjórnarskrá ættu lögin að víkja. Dómstólum beri ekki að dæma eftir lögum sem fari gegn 

stjórnarskránni en þegar vafi leiki á því hvort lög fari gegn stjórnarskrá eigi dómstólar að fara 

varlega í að beita endurskoðunarvaldinu.63 Ragnhildur Helgadóttir veltir því upp hvort 

dómstólar hafi farið eftir sjónarmiðum um bersýnilegt ósamræmi en geri það ekki lengur. 

Hún segir að það sé þó ekki ljóst hvort dómstólar styðjist við þennan mælikvarða og ástæða 

sé til að rannsaka það frekar.64 

Önnur kenningin sem Hafsteinn nefnir í grein sinni er það að löggjafanum sé falið meira 

svigrúm til að meta þær kröfur sem stjórnarskráin gerir ef um er að ræða matskennd ákvæði. 

Sum ákvæði eru matskenndari en önnur, til dæmis gerir 63. gr. stjskr. kröfu um gott siðferði 

og allsherjarreglu á meðan 44. gr. stjskr. gerir kröfu um að lagafrumvarp hafi farið gegnum 

þrjár umræður á Alþingi. Hafsteinn segir að svigrúm löggjafans hljóti að vera meira þegar um 

matskennd ákvæði er að ræða. Af dómaframkvæmd megi sjá að dómstólar veiti löggjafanum 

nokkuð rúmt svigrúm til að meta þær kröfur sem stjórnarskráin gerir þegar matskennd ákvæði 

eiga í hlut. Engu að síður megi sjá þess merki á seinustu árum að Hæstiréttur sé í auknum 

mæli farinn að leggja sjálfstætt mat á matskennd ákvæði stjórnarskrár.65  

Þriðja kenningin sem Hafsteinn fjallar um er sú að eðli þeirra réttinda sem á reyni hljóti 

að hafa áhrif á það hvernig dómstólar beiti endurskoðunarvaldinu.66 Hugmyndin kom upp í 

Bandaríkjunum á millistríðsárunum, 1930 til 1949. Var þá lagt upp með að ákveðin réttindi, 

það er tjáningarfrelsi, fundafrelsi og trúfrelsi, nytu sérstakrar verndar dómstólanna þar sem 

þessi réttindi væru nauðsynleg fyrir lýðræðið. Árið 1976 tók Hæstiréttur Noregs afstöðu til 

þessa atriðis, í máli Rt. 1976, bls. 1, Kløfta-dómnum, þar kom fram að það færi eftir því um 

hvers konar réttindi væri að ræða hversu mikið þyrfti til að dómstólar teldu lög andstæð 

                                                
62 Ragnhildur Helgadóttir: „Úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga“, bls. 497-500. 
63 Ragnhildur Helgadóttir: „Úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga“, bls. 500. Sjá einnig um 
þetta: Hafsteinn Þór Hauksson: „Stjórnarskrárhyggja og stjórnarskrárígildi alþjóðlegra mannréttindasáttmála“, 
bls. 529. 
64 Ragnhildur Helgadóttir: „Úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga“, bls. 500-501. 
65 Hafsteinn Þór Hauksson: „Stjórnarskrárhyggja og stjórnarskrárígildi alþjóðlegra mannréttindasáttmála“, bls. 
530-531. 
66 Hafsteinn Þór Hauksson: „Stjórnarskrárhyggja og stjórnarskrárígildi alþjóðlegra mannréttindasáttmála“, bls. 
531. 
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stjórnarskrá. Dómurinn hefur verið skilinn þannig að svigrúm löggjafans til að meta hvort lög 

samrýmist stjórnarskrá sé mismikið eftir því um hvaða stjórnarskrárákvæði sé fjallað um. 

Þessu er öðruvísi farið í Bandaríkjunum þar sem álit þingsins vegur jafnþungt sama um hvað 

réttindi eða hópa er að ræða. Lög þurfa þó að uppfylla mismunandi skilyrði eftir því um 

hvaða réttindi er að ræða.  

Í Danmörku liggur það ekki fyrir hvort eðli þeirra réttinda sem á reynir hafi áhrif á mat 

dómstóla og borgaraleg réttindi njóti frekari verndar en efnahagsleg réttindi eins og í 

Bandaríkjunum og Noregi. Í Danmörku, líkt og á Íslandi, er löggjafinn hins vegar almennt 

talinn hafa fullnaðarmat um það hvort þeim skilyrðum sem eignarréttar- og 

atvinnufrelsisákvæðin gera um almenningsþörf eða almannahagsmuni hafi verið fullnægt. 

Þetta gerir það að verkum að niðurstöður dóma á Íslandi og í Danmörku eru sambærilegar því 

sem gerist í Noregi og Bandaríkjunum þó afstaða þeirra til þess hvort stuðst sé við það 

sjónarmið að eðli réttinda hafi áhrif á mat dómstóla sé önnur.  

Hæstiréttur Íslands hefur ekki lýst því yfir að eðli þeirra réttinda sem á reynir í hverju 

máli fyrir sig hafi áhrif á það hvernig rétturinn beiti endurskoðunarvaldi sínu. Af 

dómaframkvæmd má þó ráða að löggjafanum hefur verið falið aukið svigrúm þegar um 

fjárhagsleg réttindi er að ræða og hefur Hæstiréttur almennt beitt endurskoðunarvaldi sínu af 

varfærni í þeim tilvikum.67 

Þessi sjónarmið eru vissulega til þess fallin að auka skýrleika endurskoðunarvaldsins og 

gera mörk þess ljósari. Þau leysa hins vegar ekki þau stóru vandamál sem fylgja 

endurskoðunarvaldinu, og má þá fyrst nefna að það stríðir gegn lýðræðisskipulagi að fela 

ólýðræðislega kjörnum dómurum að endurskoða stjórnskipulegt gildi laga. Hitt vandamálið 

er að þetta er matskennd heimild og það er erfitt að segja til um það hvar mörk hennar liggja. 

Davíð Oddsson skrifaði grein í tímarit lögfræðinga árið 2002 Valdheimildir löggjafans og 

úrskurðarvald dómstóla þar sem hann gagnrýnir það hvernig dómarar hafa beitt 

endurskoðunarvaldinu. Hann segir að þó vissulega sé endurskoðunarvaldið venjuhelguð 

stjórnskipunarregla á Íslandi hafi dómarar farið út fyrir valdmörk sín í beitingu á heimildinni. 

Telur hann að hin nýju ákvæði mannréttindakafla stjórnarskrár geti hafa haft áhrif á það 

hvernig dómarar beiti heimildinni. Þá segir hann að það að dómstólar fari með þessum hætti 

út fyrir valdmörk sín og inn á svið löggjafans grafi undan lýðræði í landinu.68  

                                                
67 Ragnhildur Helgadóttir: „Úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga“, bls. 502-511. 
68 Davíð Oddsson: „Valdheimildir löggjafans og úrskurðarvald dómstóla “, bls. 8-9. 
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Dómstólar á Íslandi byggja heimild sína til að endurskoða stjórnskipulegt gildi laga á 

stjórnskipunarvenju og þessu fyrirkomulagi verður ekki breytt nema með 

stjórnarskrárbreytingu. Heimild dómstóla til að beita endurskoðunarvaldinu er skýr á Íslandi, 

en það er svo aftur annað mál hversu langt endurskoðunarvald dómstóla nær og mun það 

eflaust alltaf verða umdeilt hvort dómstólar hafi haldið sig innan sinna valdmarka í hverju 

máli fyrir sig. Það er raunhæfur möguleiki, eins og Hafsteinn og Ragnhildur fjalla um, að 

færa endurskoðunarvaldið frá dómstólum og í hendur sérstaks stjórnlagaráðs. Það er svo aftur 

annað mál hvort það muni leysa allan þann vanda sem fylgir endurskoðunarvaldinu. Líklega 

yrði það ekki svo, þar sem þetta er matskennd heimild og því er ávallt hægt að deila um það 

hvort henni hafi verið beitt með réttum hætti.  

Í þessari ritgerð hefur verið gerð grein fyrir endurskoðunarvaldi dómstóla á 

stjórnskipulegu gildi laga. Í upphafi ritgerðar var fjallað um stjórnarskrárhyggju, réttarríkið 

og þrígreiningu ríkisvaldsins. Þessar hugmyndir eru almennt taldar vera grundvöllur 

stjórnskipunar í lýðræðisríkjum. Til þess að markmiðum þessara hugmynda verði náð þarf 

ákvæðum stjórnarskrár að vera framfylgt, endurskoðunarvald dómstóla á að stuðla að því að 

svo verði. Í þriðja kafla var greint frá því að endurskoðunarvaldið hafi átt upptök sín í 

bandarískri réttarframkvæmd um aldamótin 1800 og því hvernig hugmyndir um þetta 

fyrirkomulag fluttust þaðan til annarra landa. Hugmyndalegur bakgrunnur reglunnar var sá 

sami í Bandaríkjunum og á Norðurlöndunum en á 20. öldinni skildu leiðir hvað varðar 

réttarheimildarlegan grundvöll reglunnar, í stað þess að telja þetta fyrirkomulag leiða beint af 

stjórnskipuninni var á Norðurlöndunum talið að um stjórnskipunarvenju væri að ræða. Farið 

var yfir þau rök sem notuð voru til stuðnings reglunni og einnig var farið yfir þá gagnrýni 

sem hún hlaut. Í fjórða kafla var fjallað um það hvernig reglan birtist í réttarframkvæmd í 

Bandaríkjunum og á Norðurlöndunum. Reifaðir voru nokkrir stefnumarkandi dómar sem 

varpa ljósi á það hvernig endurskoðunarvaldinu hefur verið beitt. Að endingu var farið yfir 

þrjú sjónarmið sem geta komið að notum við að skýra mörk endurskoðunarvaldsins. 
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