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1. Inngangur 
Eitt umfangsmesta og umdeildasta viðfangsefni stjórnskipunarréttarins er hvort dómstólar hafi 

heimild til að skera úr um það hvort lög séu andstæð stjórnarskránni.1 Hefur þetta aðhald 

dómstólanna gagnvart löggjafanum ýmist verið nefnt endurskoðunarvald eða úrskurðarvald 

dómstóla á stjórnskipulegu gildi laga og verður í þessari ritgerð notast við hugtakið 

„endurskoðunarvald dómstóla“. Helstu röksemdir að baki endurskoðunarvaldi dómstóla 

byggja á því að stjórnarskráin sé æðsta heimild íslensks réttar og hljóti því að ganga framar 

almennum lögum ef árekstur verði þar á milli.2 

Upprunalegar kenningar um endurskoðunarvald dómstóla má rekja til Bandaríkjanna 

um aldarmótin 1800. Áhrif bandarískra kenninga um efnið má síðar sjá á Norðurlöndunum á 

19. öld, þá einkum í Noregi.  Á 19. öld og í byrjun 20. aldar kom fræðimönnum hér á landi 

ekki saman um það hvort slíkt endurskoðunarvald væri til staðar í íslenskum 

stjórnskipunarrétti og á hvaða réttarheimildalega grundvelli það þá byggðist.3 Hvergi er í 

íslensku stjórnarskránni mælt fyrir um að dómstólar skuli hafa þetta vald en þó er það 

viðurkennt sem eitt af megineinkennum íslenskrar stjórnskipunar og byggir valdið á 

stjórnskipunarvenju.4 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar verður að kanna stöðu venju sem réttarheimildar og 

hvernig venjur innan stjórnskipunarréttarins njóta sérstöðu umfram réttarvenjur almennt. Í 3. 

kafla verður kannaður uppruni og mótun stjórnskipunarvenju um endurskoðunarvald 

dómstóla. Þar verður áhersla lögð á upprunalegar kenningar um endurskoðunarvaldið í 

Bandaríkjunum og síðar í Noregi og Danmörku, vegna náinna tengsla íslenskrar 

stjórnskipunar við stjórnskipun Danmerkur.  Því næst verður í 4. kafla fjallað um inntak 

endurskoðunarvaldsins og framkvæmd þess. Að lokum, í 5. kafla, verður fjallað um stöðu 

venjunnar í íslenskri stjórnskipun í dag. 

 

2. Réttarvenja 
2.1 Hugtakið réttarvenja 

Áður en menn skrifuðu sett lög voru réttarkerfi almennt byggð á venjurétti. „Venja er 

samkvæmt þessu upprunalegari réttarheimild en sett lög.“ 5  Lagaskráning og formleg 

lagasetning eins og við þekkjum hana í dag má fyrst sjá í einhverjum mæli seint á 11. öld og 
                                                
1 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 58. 
2 Björg Thorarensen: „Stjórnskipunarréttur“, bls. 73. 
3 Lárus H. Bjarnason: Íslenzk stjórnlagafræði, bls. 85. 
4 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 63. 
5 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 152. 
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hefst þá ákveðin togstreita milli venjuréttarins og formlegar lagasetningar. Sett lög sem 

réttarheimild verður fyrirferðarmeiri sem æðsta réttarheimild flestra ríkja en venjurétturinn 

heldur þó velli.6 

Hugtakið réttarvenja vísar til þess að ákveðin „háttsemi sem menn hafa fylgt um tiltekið 

tímabil geti orðið grundvöllur undir réttarreglu, með öðrum orðum að venja fái þannig stöðu 

réttarheimildar“.7 Það er almennt viðurkennt í íslensku réttarkerfi að venja geti, að ákveðnum 

skilyrðum uppfylltum, orðið grundvöllur undir réttarreglu og þar með fullgild réttarheimild.8 

Almennt er þó gerður greinarmunur á almennum lögum löggjafans og öðrum réttarheimildum 

sem ekki hafa hlotið formlega lögfestingu.9 

Sigurður Líndal skilgreinir réttarheimildarhugtakið með eftirfarandi hætti: 

„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.“10 Af skilgreiningu Sigurðar má sjá 

að undir réttarheimildarhugtakið falli ekki aðeins sett lög, eða „gögn“, heldur einnig háttsemi 

og hugmyndir manna sem almennt er viðurkennt að hafi stöðu réttarheimildar. Af 

skilgreiningu Sigurðar má einnig sjá að réttarheimild er ekki alltaf slegið fastri með settningu 

laga, heldur getur hún mótast með tímanum. Flestir fræðimenn telja það einmitt skilyrði fyrir 

því að réttarvenja hafi stofnast að henni hafi fylgt um langan tíma11 og mótast venjan þannig 

sem fullgild réttarheimild. 

Björg Thorarensen segir að með réttarheimildum sé átt við þann grundvöll sem 

réttarreglur eru studdar við, eða uppsprettur réttarins. Réttarheimild sé því viðhlítandi stoð eða 

grundvöllur sem réttarregla hvílir á. Björg nefnir að ekki sé til tæmandi listi yfir 

réttarheimildir, en þar séu sett lög mikilvægust og þar eftir fylgja réttarvenja, fordæmi, 

meginreglur laga og eðli máls.12 

En hvað er það sem gerir réttarvenju bindandi? Eins og kemur fram hér að framan þá 

má það ráða af skrifum fræðimanna að þar sé aldur venju einna mikilvægasta skilyrðið. 

Ármann Snævarr segir réttarvenju vera „háttsemi, sem menn hafa fylgt um alllangt tímabil“13, 

                                                
6 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 152-154. 
7 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 160. 
8 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 151. 
9 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 158. 
10 Siðurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 75-76. 
11 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 160, Sigurður Líndal: Um 
lög og lögfræði, bls. 151 og Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 193 
12 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 157-158. 
13 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 193. 
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Sigurður Líndal talar um „háttsemi sem menn hafa fylgt um tiltekið tímabil“14 og bæði Björg 

Thorarensen og og Ólafur Jóhannesson telja það skilyrði fyrir því að venja hafi öðlast gildi 

sem réttarheimild að henni hafi verið fylgt um langt skeið sökum þess að menn hafi talið sér 

skylt að fylgja henni.15 Afstaða manna til venju skiptir þannig einnig máli. Þar að auki nefnir 

Sigurður Líndal að venja þurfi að hafa mótast friðsamlega, sé sanngjörn, réttlát og haganleg, 

að henni hafi verið fylgt í allra augnsýn og að hún hafi náð lágmarks útbreiðslu.16 

Í lagaákvæðum kemur fyrir að vísað sé beint til venju. Hefur löggjafinn þannig 

löghelgað venjuna sem réttarheimild.17 Sem dæmi má nefna 1. mgr. 36. gr. laga nr. 7/1936 um 

samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga þar sem vísað er til viðskiptavenju. 

 

2.2 Stjórnskipunarvenja 

Eins og lýst var hér að framan voru réttarkerfi ríkja að mestu byggð á venjurétti og átti það 

sama við um stjórnskipunina. Eftir að stjórnskipunarlög fóru að vera skráð og stjórnarskrár 

settar varð minna svigrúm fyrir venjuréttinn á sviði stjórnskipunar, þó hann sé enn við lýði 

þar, sem og á öðrum sviðum.18 Í sumum ríkjum, td. Englandi, hvílir stjórnskipun enn á 

venjum í stað ritaðrar stjórnarskrár. Í dag eru venjur í raun einna fyrirferðamestar í 

stjórnskipunarréttinum, en stjórnskipunarreglur byggjast að miklu leyti á réttarvenjum eða 

„óskráðum reglum sem mótast hafa samhliða skráðum reglum stjórnarskrárinnar.“ 19 

Réttarvenjur hafa í stjórnskipunarrétti þannig mesta þýðingu á eftir stjórnarskránni sjálfri.  

Hugtakið stjórnskipunarvenja byggir á sömu skilgreiningu og réttarvenjuhugtakið 

almennt og þurfa sambærileg skilyrði að vera uppfyllt. 20 Danskir fræðimenn hafa skipt 

stjórnskipunarvenjum í þrjá flokka út frá efni þeirra. Í fyrsta lagi eru þar réttarvenjur sem 

breyta skráðum reglum stjórnarskrárinnar eða skapa sjálfstæðar reglur um samspil æðstu 

stofnana. Í öðru lagi skapast venjur um túlkun stjórnarskrárinnar og í þriðja lagi eru 

réttarvenjur sem eru stjórnarskránni til fyllingar. 21  Mesta svigrúm fyrir venjur innan 

stjórnskipunarréttarins liggur þó í þeim réttarreglum þar sem mælt er fyrir um afstöðu ríkisins 

                                                
14 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 151. 
15 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 160 
16 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 176-183. 
17 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 161. 
18 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 36. 
19 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 158. 
20 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 162. 
21 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 166. 
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gagnvart einstaklingum. Þar er reynir meira á aðkomu dómstóla heldur en varðandi þær reglur 

sem mæla fyrir um starfshætti, skipulag og samspil æðstu stofnana ríkisins.22 

Stjórnskipunarvenja getur myndast vegna nýrra utanaðkomandi áhrifa í 

stjórnskipuninni, t.d. áhrif þjóðaréttarsamninga, og er einnig álitamál hvort stjórnskipunar-

venja geti myndast um að heimild, sem stjórnarskráin veitir, sé ekki beitt.23 Sem dæmi um hið 

síðarnefnda má nefna synjunarvald forseta skv. 26. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 

33/194424, en þeirri heimild hafði ekki verið beitt þar til Ólafur Ragnar Grímsson, þáverandi 

forseti, synjaði svokölluðum fjölmiðlalögum um staðfestingu árið 2004. Fram til þessa voru 

fræðimenn á þeirri skoðun að forsetinn hefði í raun ekki þetta vald, nema í algerum 

undantekningartilvikum.25 

Venja sem breytir skráðri reglu stjórnarskrárinnar eða skapar nýja sjálfstæða reglu 

hliðstæðri stjórnarskránni eru veigamestu stjórnskipunarvenjurnar og þarf því breytingar á 

stjórnarskránni ef breyta eigi slíkum venjum. Dæmi um það má sjá í breytingum á 

stjórnarskránni með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995, þar sem venju um framsal skattheimtu 

til framkvæmdarvaldsins var afnumin.26 

  
Í Hrd. 1985, bls. 1544 (81/1983) (Kjarnfóðursmál) taldi Hæstiréttur löggjafann 

hafa nokkuð víðtækar heimildir til að framselja skattheimtuvald sitt til 
framkvæmdarvaldsins með vísan til stjórnskipunarvenju. Í dómi Hæstaréttar segir m.a.: 
„Það hefur lengi tíðkast í íslenskri löggjöf, að ríkisstjórn eða ráðherra væri veitt heimild 
til þess að ákveða, hvort innheimta skuli tiltekna skatta. Verður að telja, að nú sé svo 
komið, að þessi langa og athugasemdalausa venja löggjafans hafi helgað slíka skattheimtu 
innan vissra marka.“ 

Í Hrd. 1999, bls. 3780 (64/1999) (Landbúnaðargjöld) sem féll eftir breytingar á 77. 
gr. stjskr. með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 segir Hæstiréttur: „Af orðalagi 
framangreinds ákvæðis stjórnarskrárinnar, eins og það varð með 15. gr. 
stjórnarskipunarlaga nr. 97/1995 og með vísun til áðurgreindra ummæla í greinargerð 
með því ákvæði, verður ráðið að ætlun stjórnarskrárgjafans hafi verið sú að banna með 
því fortakslaust, að almenni löggjafinn heimili stjórnvöldum að ákveða hvort leggja skuli 
á skatt, breyta honum eða afnema.  Úrlausnir dómstóla fyrir þessa stjórnarskrárbreytingu 
verða af þessum sökum ekki taldar hafa nema takmörkuð áhrif við skýringu á lögmæti 
skattlagningarheimilda eftir breytinguna.“ Með þessu hafði stjórnarskrárbreytingin í raun 
afnumið langa stjórnskipunarvenju um framsal skattheimtuvalds til 
framkvæmdarvaldsins. 

 

                                                
22 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 157. 
23 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 162-163. 
24 Hér eftir skammstafað „stjskr.“ til styttingar. 
25 Guðni Th. Jóhannesson: „Hvað gerir forseti Íslands og hvaða völd hefur hann?“, 
http://www.visindavefur.is/svar.php?id=22085. 
26 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 164-166. 
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Mikilvægir þættir íslenskrar stjórnskipunar byggja enn í dag á stjórnskipunarvenju. Má 

þar einna helst nefna þingræðisregluna og endurskoðunarvald dómstóla á stjórnskipulegu 

gildi laga.27 Þingræðisreglan er enn í dag óskráð regla sem helgast af stjórnskipunarvenju28 

sem hefur verið talin eiga sér stoð í 1. gr. stjskr. í orðunum „þingbundinni stjórn“ og er hún 

lögfest í lögum nr. 115/2011 um Stjórnarráð Ísland. 29  Það sama má segja um 

endurskoðunarvaldið. Íslenska stjórnarskráin mælir ekki fyrir um þetta aðhald dómstóla 

gagnvart löggjafanum en er það engu að síður viðurkennt sem eitt af megineinkennum 

stjórnskipunarinnar. Fyrir setningu stjórnarskrárinnar árið 1944 og allt aftur til byrjunar 20. 

aldar, þegar Hæstiréttur Danmerkur fór með æðsta dómsvald í málefnum íslendinga, var gert 

ráð fyrir því að þetta vald væri til staðar.30 Verður nú nánar vikið að mótun og stöðu 

endurskoðunarvalds dómstóla, bæði hér á landi og á öðrum Norðurlöndum. 

 

3. Mótun venju um endurskoðunarvald dómstóla 
„Eftirlit dómstóla með störfum löggjafans birtist í valdi þeirra til að skera úr um hvort lög séu 

andstæð stjórnarskránni og beita ekki lögum sem talin eru fara gegn ákvæðum hennar“31 segir 

Björg Thorarensen um endurskoðunarvaldið. Í upprunalegum kenningum 18. aldar um 

þrískiptingu ríkisvaldsins og í fyrstu stjórnarskránum var ekki gert ráð fyrir neinu slíku valdi. 

Dómstólum var aðeins ætlað að komast að staðreyndum máls, ákveða refsingar og skera úr 

ágreiningsmálum eftir laganna bókstaf. Á 19. og 20. öld byrjaði að verða breyting þar á og er 

nú hlutverk dómstóla í að tempra vald löggjafans með endurskoðun á því hvort lög samrýmist 

stjórnarskrá veigamikill hluti af stjórnskipun Norðurlandanna. 32 

 

3.1 Uppruni venjunnar 

Eins og áður kom fram var í fyrstu stjórnarskránum ekki gert ráð fyrir endurskoðunarvaldi 

dómstóla þegar almenn lög voru andstæð stjórnarskrá.33 Hugmyndir um endurskoðunarvaldið 

urðu til í Bandaríkjunum um aldamótin 1800, fljótlega eftir að ríkin urðu sjálfstæð. Undir lok 

18. aldar komust dómstólar ýmissa ríkja í Bandaríkjunum að því að lög ríkjanna brytu í bága 

                                                
27 Til styttingar verður í ritgerðinni vísað til endurskoðunarvalds dómstóla á stjórnskipulegu gildi laga sem 
„endurskoðunarvald dómstóla“ eða „endurskoðunarvaldið“. 
28 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 161-162. 
29 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 162. 
30 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 162. 
31 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 650. 
32 Björg Thorarensen: „Dómstólaeftirlit með Alþingi: Breytt valdahlutföll í stjórnskipuninni“, bls. 27-28 og 
Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 627 og 651. 
33 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 627 og 651. 
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við stjórnarskrána. Eru hugmyndir um endurskoðunarvald dómstóla almennt talin eiga 

uppruna sinn í þessum dómum.34 

Það var fyrst árið 1803 sem Hæstiréttur Bandaríkjanna beitti endurskoðunarvaldi sínu í 

máli Marbury gegn Madison frá 24. febrúar 1803 (5 U.S. 137 (1803)).35 Dómurinn féll 

skömmu eftir að bandaríska stjórnarskráin var sett og mikil pólítisk átök áttu sér stað í 

Bandaríkjunum. Marbury var einn þeirra dómara sem fráfarandi stjórn forseta John Adams 

hafði skipað, en var skipun hans síðar neitað af utanríkisráðherra (e. Secratery of state)36 

hinnar nýju stjórnar Thomas Jeffersons.37 Í málinu reyndi á lagasetningu sem talin var 

andstæð ákvæðum stjórnarskrárinnar frá 1787 og var niðurstaða réttarins að dómstólar ættu að 

virða stjórnarskrána þegar ósamræmi væri á milli hennar og almennra laga.38 Röksemdir 

réttarins fyrir niðurstöðu sinni byggðu á því að stjórnarskráin hefði að geyma 

grundvallarreglur landsins, þ.á.m. reglur um skiptingu ríkisvaldsins milli handhafa þess, og ef 

dómstólar hefðu ekki endurskoðunarvald til að gæta þess að lög samrýmdust reglum 

stjórnarskrárinnar væri hún dauður bókstafur. Löggjöf sem samrýmdist ekki stjórnarskránni 

hlyti að vera ógild, því annars væri gildi stjórnarskránnar lítils virði, þar sem hún reyndi að 

takmarka vald sem væri takmarkalaust. Rétturinn taldi það þannig vera sitt hlutverk að skera 

úr um það hvort almenn lög eða stjórnarskráin ættu að gilda um réttarágreining í þeim 

tilvikum þar sem þessum heimildum fengi ekki samrýmst.39 Niðurstaðan var því sú að 

stjórnarskráin væri æðri öðrum lögum settum af löggjafanum og hlyti stjórnarskráin því að 

ráða þegar ákvæði almennra laga samrýmdust ekki ákvæðum hennar.40 

Rök Hæstaréttar Bandaríkjana í ofangreindu máli og síðari kenningar fræðimanna þar í 

landi bárust síðar til annarra ríkja41 og má sjá áhrif bandarískra kenninga í dómum Hæstaréttar 

Noregs og kenningum norskra fræðimanna eftir miðja 19. öld. 42 Þegar leið á 20. öldina var 

það almennt viðurkennt meðal fræðimanna og dómstóla á öllum Norðurlöndunum að 

dómstólar hefðu slíkt endurskoðunarvald yfir löggjafanum og hefur það vald verið að aukast 

                                                
34 Ragnhildur Helgadóttir: „Úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga“, bls. 487-488. 
35 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 28 og 651 og Ragnhildur 
Helgadóttir: „Úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga“, bls. 488. 
36 „Secratery of State“ hefur verkefni utanríkismála á höndum sér í Bandaríkjunum og var því notast við 
þýðinguna „utanríkisráðherra“ hér. 
37 Kári á Rógvi: West-Nordic Constitutional Judical Review, bls. 49-52. 
38 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 28. 
39 Ragnhildur Helgadóttir: „Úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga“, bls. 488-489. 
40 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 651. 
41 Ragnhildur Helgadóttir: „Úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga“, bls. 487. 
42 Björg Thorarensen: „Dómstólaeftirlit með Alþingi: Breytt valdahlutföll í stjórnskipuninni“, bls. 28. 
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og styrkjast eftir miðbik síðustu aldar. Það má að hluta rekja til upptöku mannréttindaákvæða 

í stjórnarskrár ríkjanna eftir löggildingu Mannréttindasáttmála Evrópu í þeim löndum.43 

 

 

3.2 Norskur og danskur réttur 

Vegna náinna tengsla íslenskrar stjórnskipunar við stjórnskipun Danmerkur skiptir máli að 

kanna hvernig vald dómstóla hefur þróast þar svo og í Noregi þar sem áhrifa bandarísks réttar 

gætti strax á fyrri hluta 19. aldar. 

 

3.2.1 Noregur 

Eins og kom fram í kaflanum hér að undan lagði dómur Hæstaréttar Bandaríkjanna í máli 

Marbury gegn Madison frá 1803 stefnumarkandi áhrif á endurskoðunarvald dómstóla þar í 

landi. Af Norðurlöndunum má fyrst sjá hugmyndir um endurskoðunarvald dómstóla í Noregi 

á 19. öld.44 Þegar stjórnarskrá Noregs var sett árið 1814 var hún að hluta til að bandarískri 

fyrirmynd. Ekki var mælt fyrir um eiginlegt endurskoðunarvald í ákvæðum hennar45 en áhrif 

bandarískra kenninga um efnið má sjá í Noregi skömmu síðar, eða um miðja 19. öld, í 

úrlausnum dómstóla þar í landi sem og skrifum fræðimanna.46 

Við gerð norsku stjórnarskrárinnar var litið að einhverju leyti einnig til franskrar 

fyrirmyndar, þá sér í lagi varðandi þrískiptingu ríkisvaldsins. Fram kom tillaga þess efnis að 

lagt yrði bann við því að dómstólar hefðu vald til að stöðva eða tefja framkvæmd laga og 

máttu þeir undir engum kringumstæðum fara inn á valdsvið annarra handhafa ríkisvaldsins. 

Óhætt er þó að álykta að frönsku hugmyndinni um endurskoðunarvaldið hafi verið hafnað og 

fjallaði lokagerð stjórnarskrárinnar ekkert um það hvernig skyldi bregðast við ef lög 

samrýmdust ekki stjórnarskrá.47 

Hugmyndir norskra fræðimanna undir lok 19. aldar og byrjun þeirrar 20. voru þó af 

sama meiði og hugmyndir dómstóla og fræðimanna í Bandaríkjunum frá byrjun 19. aldar. 

Stjórnarskráin var talin æðsta réttarheimildin og því hlytu lög sem samrýmdust henni ekki að 

vera ógild og að endurskoðunarvald um slíkt stjórnskipulegt gildi laga lægi hjá dómsvaldinu. 

Endurskoðunarvaldið átti sér ekki stoð í ákvæðum stjórnarskrárinnar og var valdið því talið 

                                                
43 Björg Thorarensen: „Judical Control over the Legislature“, bls. 709. 
44 Ragnhildur Helgadóttir: „Úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga“, bls. 490. 
45 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 651. 
46 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 28. 
47 Ragnhildur Helgadóttir: „Úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga“, bls. 490. 
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eiga sér stoð í óskrifaðri reglu sem leidd var af eðli máls og dómvenju. Hafa fræðimenn á 

sviði stjórnskipunarréttar í Noregi verið á þeirri skoðun allt frá þeim tíma.48 

Hæstaréttur Noregs kemst að þeirri niðurstöðu að lög séu andstæð stjórnarskrá fyrst árið 

1918 í máli Rt. 1918, bls. 401 og þar á eftir árið 1976 í stefnumarkandi dómi, Rt. 1976, bls. 1 

(Klöfta). 49  Með úrlausnum Hæstaréttar þar í landi varð Noregur fyrsta ríkið utan 

Bandaríkjanna þar sem dómstólar tóku að sér endurskoðunarvald og er þar lengsta hefðin fyrir 

beitingu þess.50 

Á síðasta ári var ákvæði um endurskoðunarvald dómstóla bætt í 89. gr. norsku 

stjórnarskrárinnar og er þar mælt fyrir um að dómstólar hafi rétt og skyldu til að skera úr um 

hvort lög og aðrar ákvarðanir stjórnavalda fari í bága við stjórnarskrána. Markmiðið með 

greininni var ekki að breyta réttarástandinu, heldur að veita endurskoðunarvaldinu skýra 

stjórnskipulega stoð.51 

 

3.2.2 Danmörk 

Áhrif norskra kenninga um efnið má sjá í Damörku um miðja 19. öld. Á danska 

stjórnlagaþinginu árin 1848-1849 komu upp hugmyndir um að bæta ákvæði um 

endurskoðunarvald í dönsku stjórnarskrána. Skiptar skoðanir voru á þinginu og lögðust 

margir eindregið gegn því að slíkt ákvæði yrði tekið upp. Engu ákvæði um 

endurskoðunarvaldið var þó bætt í stjórnarskrána. Eftir stjórnlagaþingið deildu fræðimenn þar 

í landi um það hvort stjórnlagaþingið hafi hafnað endurskoðunarvaldinu eða þá að þingið hafi 

ekki viljað taka afstöðu til þess.52 Björg Thorarensen ritar eftirfarandi um tillögu í danska 

stjórnarskrárfrumvarpinu frá 1848: 

 
„Tillaga um endurskoðunarvald dómstóla gagnvart lögum kom fram í 

stjórnarskrárfrumvarpinu frá 1848 og var rædd á danska stjórnlagaþinginu. Samkvæmt 
henni skyldu öll lög og fyrirmæli sem færu í bága við ákvæði stjórnarskrárinnar vera 
metin ógild. Við meðferð frumvarpsins var gerð veigamikil efnisleg breyting á ákvæðinu 
sem þrengdi mjög gildissvið þess í þá átt að valdið skyldi aðeins ná til laga og fyrirmæla 
„sem hefðu verið gefin út fram að þeim tíma“. Málinu lyktaði með því að öll greinin var 
felld út úr frumvarpinu.“53 

 

                                                
48 Ragnhildur Helgadóttir: „Úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga“, bls. 491-492. 
49 Björg Thorarensen: „Dómstólaeftirlit með Alþingi: Breytt valdahlutföll í stjórnskipuninni“, bls. 28-29, Björg 
Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 652 og Kári á Rógvi: West-Nordic 
Constitutional Judical Review, bls. 52, 
50 Björg Thorarensen: „Dómstólaeftirlit með Alþingi: Breytt valdahlutföll í stjórnskipuninni“, bls. 28-29. 
51 Björg Thorarensen: „Dómstólaeftirlit með Alþingi: Breytt valdahlutföll í stjórnskipuninni“, bls. 28-29. 
52 Ragnhildur Helgadóttir: „Úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga“, bls. 492-493. 
53 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 652. 
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Afstaða danskra dómstóla um endurskoðunarvaldið birtist í nokkrum úrlausnum 

Hæstaréttar Danmerkur á þriðja áratugi 20. aldar, sbr. Ufr. 1921, bls. 148 og 153, þar sem 

deilt var um skilyrði eignarnáms. Í því máli hafnaði Hæstiréttur Danmerkur þó að ákvæði 

jarðalaga bryti gegn ákvæðum stjórnarskrár. Af dómum Hæstaréttar þar í landi má þó sjá að 

dómstóllinn gerði ráð fyrir einhverskonar endurskoðunarvaldi gegn löggjöfinni.54 Einu sinni 

hefur Hæstiréttur Danmerkur komist að þeirri niðurstöðu að lög hafi brotið í bága við 

stjórnarskrá og var það í Ufr. 1999, bls. 841 H þar sem dómurinn taldi að brotið hafi verið 

gegn 3. gr. dönsku stjórnarskrárinnar um þrígreiningu ríkisvaldsins þegar lög kváðu á um að 

tilteknir einkareknir skólar fengju ekki fé frá hinu opinbera þar sem menntamálaráðherra taldi 

skólana ekki hafa uppfyllt skilyrði fyrir styrkveitingunni.55 Danskir dómstólar hafa þannig 

verið varkárir í að víkja lögum til hliðar56 öfugt við íslenska dómstóla sem hafa verið virkir 

við að beita endurskoðunarvaldi sínu gegn löggjafanum. Íslenskir dómstólar hafa nú í yfir 20 

skipti komist að þeirri niðurstöðu að lög brjóti í bága við stjórnarskrá57 og hefur þeim ekki 

verið beitt af þeim sökum, eins og síðar verður rakið. 

Í dag er endurskoðunarvaldið þó almennt viðurkennd stjórnskipunarvenja í Danmörku, 

líkt og á Íslandi58 og hefur tillaga um að ákvæði um endurskoðunarvald dómstóla skyldi bæta 

í dönsku stjórnarskrána komið tvíveigis fram. Það var, eins og áður kom fram, á danska 

stjórnlagaþinginu frá 1848-1849 en náði ákvæðið ekki fram að ganga þar sem tillagan var 

felld. Við undirbúning núgildandi stjórnarskrá Danmerkur frá 1953 kom hugmyndin aftur til 

umræðu en var þá hafnað af pólitískum ástæðum.59 Nú í dag er endurskoðunarvald dómstóla 

óumdeilanlegur hluti af stjórnskipunarrétti Norðurlandanna.60 

 

3.3 Íslenskur réttur 

Fyrsta stjórnarskrá íslands var sett árið 1874 og nefndist hún Stjórnarskrá um hin sérstaklegu 

málefni Íslands. Hún var að mestu leyti byggð á ákvæðum dönsku stjórnarskrárinnar frá 1849 

og byggir núgildandi stjórnarskrá Íslands enn á grunni danskrar stjórnskipunar.61 Viðhorf 

fræðimanna og dómstóla í Danmörku, sem lýst var að framan, höfðu því mikla þýðingu um 

                                                
54 Björg Thorarensen: „Judical Control over the Legislature“, bls. 713. 
55 Ragnhildur Helgadóttir: „Úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga“, bls. 500. 
56 Björg Thorarensen: „Dómstólaeftirlit með Alþingi: Breytt valdahlutföll í stjórnskipuninni“, bls. 29. 
57 Björg Thorarensen: „Judical Control over the Legislature“, bls. 710. 
58 Björg Thorarensen: „Judical Control over the Legislature“, bls. 709. 
59 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 652-653, Björg 
Thorarensen: „Dómstólaeftirlit með Alþingi: Breytt valdahlutföll í stjórnskipuninni“, bls. 29-30 og Ragnhildur 
Helgadóttir: „Úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga“, bls. 492-493. 
60 Kári á Rógvi: West-Nordic Constitutional Judical Review, bls. 33. 
61 Björg Thorarensen: „Judical Control over the Legislature“, bls. 709-710. 
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það hvernig stjórnskipun Íslands þróaðist.62 Til að komast að afstöðu stjórnarskrárgjafans 

þegar Íslenska stjórnarskráin var sett árið 1874 þarf að kanna afstöðu danska 

stjórnlagaþingsins árin 1848-1849 sem fjallað var um hér að framan. 

Í skrifum íslenskra fræðimanna í byrjun 20. aldar má sjá að gengið var út frá því að 

dómstólar hefðu endurskoðunarvald á stjórnskipulegu gildi laga63 og svipaði hugmyndum 

þeirra strax í upphafi mjög til kenninga danskra fræðimanna64 og þeirra sem fram komu í 

Bandaríkjunum í byrjun 19. aldar.65 

Lárus H. Bjarnason ritar árið 1913 að um úrskurðarvald dómstóla um lög andstæð 

stjórnarskránni hafi skoðanir manna verið skiptar. Lárus er á þeirri skoðun að sjálfstæði 

löggjafans sé lítið annað en fullyrðing, því sjálfstæði getur eftir hlutarins eðli aðeins gilt um 

hið æðsta vald, sem á þeim tíma var stjórnarskrárgjafinn, þ.e. konungur og tvö þing er þingrof 

og nýjar kosningar skilja á milli. Ákvæðum stjórnarskrárgjafans verður löggjafarvaldið því að 

lúta. Lárus segir dómstólana vera úrskurðarvald allra deilumála og með endurskoðunarvaldi 

dómstóla sé átt við að þeir geti hagað dómum sínum svo, að lög andstæð stjórnarskránni væru 

ekki til. Vald þeirra nær þó aðeins til að meta samræmi laganna við stjórnarskrána, en ekki 

lengra. Lárus vísar í dóm Hæstaréttar frá 15. apríl 1912, Hrd. 1912, bls. 110, máli sínu til 

stuðnings en þar segir hann Hæstarétt hafa metið samræmi almennra laga við 

stjórnarskránna.66 

Ólafur Jóhannesson fjallar einnig ítarlega um endurskoðunarvaldið árið 1960 og segir 

hann valdið byggjast á því að stjórnarskráin sé sett með öðrum og vandaðari hætti en almenn 

lög og að í sjálfri stjórnarskránni sé að finna ýtarleg fyrirmæli um aðferðir við lagasetningu. 

Fyrirmæli stjórnarskrárgjafans eru æðri lög, sem honum einum er ætlað að breyta og þeim 

lögum skulu allir lúta, jafnt löggjafinn sem aðrir. Það er því hlutverk dómstóla að meta það 

hvort lög séu sett með stjórnskipulega réttum hætti, þau sett af valdbærum aðila og hvort að 

lög séu að efninu til andstæð ákvæðum stjórnarskrárinnar. Ólafur telur réttindi borgaranna 

almennt vera betur tryggð með því að veita dómstólum endurskoðunarvald um það hvort lög 

séu andstæð stjórnarskránni, heldur en með því að játa löggjafanum sjálfdæmi. Nægilega 

margar og skýrar dómsúrlausnir höfðu þegar komið fram, svo enginn vafi gat á því leikið, 

hver væri regla íslensks réttar um endurskoðunarvald dómstóla.67 

                                                
62 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 653. 
63 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 192. 
64 Björg Thorarensen: „Dómstólaeftirlit með Alþingi: Breytt valdahlutföll í stjórnskipuninni“, bls. 31. 
65 Ragnhildur Helgadóttir: „Úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga“, bls. 493-495. 
66 Lárus H. Bjarnason: Íslenzk stjórnlagafræði, bls. 85-86 og 292. 
67 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 407-417. 
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Einnig má lesa það úr dómum Landsyfirréttarins frá þeim tíma að þeir töldu sig hafa 

einhverskonar endurskoðunarvald, en þar komu oft til álita stjórnarskrárvernduð mannréttindi, 

þá aðallega mál varðandi atvinnufrelsi og eignarrétt.68 Landsyfirrétturinn virðist hafa byggt á 

þeim hugmyndum að hann hefði endurskoðunarvald á stjórnskipulegu gildi laga.69  

Af skrifum Ólafs og Lárusar má sjá að hér á landi byggðust hugmyndir fræðimanna um 

endurskoðunarvaldið einnig á sambærilegum rökum og fram komu í Bandaríkjunum og 

Noregi á 19. öld. Stjórnarskráin var æðsta réttarheimildin og henni væri ómögulegt að 

framfylgja nema dómstólar hefðu endurskoðunarvald gagnvart löggjafanum varðandi 

stjórnskipulegt gildi laga. Annars gæti löggjafinn í raun breytt stjórnskipuninni með 

almennum lögum. Þegar fram fór að líða á 20. öldina fóru kenningar um að 

endurskoðunarvaldið byggði á stjórnskipunarvenju, sem aðeins yrði breytt með 

stjórnarskrárbreytingu, að vera meira áberandi bæði hér á landi og á hinum 

Norðurlöndunum.70  

Við setningu Stjórnarskrár konungsríkisins Íslands árið 1920 stóð dómstólakaflinn 

óbreyttur frá stjórnarskránni 1874 og kom það hvorki til umræðu þá, né við setningu 

núgildandi stjórnarskrár frá 1944, að bæta ætti ákvæði um endurskoðunarvald inn í 

stjórnarskránna.71  

Hæstiréttur komst fyrst að þeirri niðurstöðu að lög hafi brotið í bága við ákvæði 

stjórnarskrár í Hrd. 1943, bls. 237 (118/1942) sem nefnt hefur verið við Hrafnkötlumál.72  

 
Í því máli komst meirihluti Hæstaréttar að því að lög sem veittu ríkinu einkarétt til 

útgáfu íslenskra fornrita, sem samin voru fyrir árið 1400, væru andstæð 
prentfrelsisákvæði stjórnarskrárinnar. Niðurstaða málsins var því að sýkna ákærða vegna 
brota á þeim lögum. Í röksemdum dómsins segir: „Með því að áskilja ríkinu einkarétt til 
birtingar rita þessara og banna á þann hátt öðrum birtingu þeirra, nema að fengnu leyfi 
stjórnvalda, hefur verið lögð fyrirfarandi tálmun á útgáfu ritanna, sem óheimil verður að 
teljast samkvæmt 67. gr. stjskr. Verður refsing því ekki dæmd fyrir brot á ákvæðum 2. gr. 
laga nr. 127/1941.“ Hæstiréttur færir engin rök fyrir grundvelli endurskoðunarvaldsins 
heldur kemst aðeins að þeirri niðurstöðu að umrætt ákvæði laganna bryti gegn 67. gr. 
stjskr. og því yrði ekki dæmd refsing samkvæmt því.   Athyglisvert er þó að skoða 
sératkvæði eins dómara Hæstaréttar, sem virðist telja dómstóla ekki hafa það 
endurskoðunarvald sem nú byggir á stjórnskipunarvenju og segir dómstóla ekki geta „virt 
að vettugi lög sem almenni löggjafinn hefur sett nema stjórnarskráin sjálf veiti ótvíræða 
heimild til þess“.73 

 
                                                
68 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 162. 
69 Ragnhildur Helgadóttir: „Úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga“, bls. 493. 
70 Ragnhildur Helgadóttir: „Úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga“, bls. 495. 
71 Björg Thorarensen: „Judical Control over the Legislature“, bls. 714. 
72 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 654-655. 
73 Björg Thorarensen: „Dómstólaeftirlit með Alþingi: Breytt valdahlutföll í stjórnskipuninni“, bls. 32. 
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Á síðari hluta 20. aldar hefur oft reynt á endurskoðunarvald dómstóla fyrir Hæstarétti og 

hefur dómurinn í nokkrum tilvikum fallist á að ákvæði brjóti í bága við stjórnarskrá og þá 

oftar en ekki varðandi mannréttindaákvæði VII. kafla stjórnarskrárinnar sem sættu 

heildarendurskoðun árið 1995 með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995.74 

Eins og sjá má af umfjöllun hér að ofan er það almennt mat fræðimanna að tilvist 

endurskoðunarvalds dómstóla í íslenskri stjórnskipun sé óumdeilt. Á síðustu áratugum hafa 

verið uppi hugmyndir um breytingu á stjórnarskránni og hafa tillögur um að bæta ákvæði um 

endurskoðunarvaldið í stjórnarskrána bæði komið fram í stjórnarskrárfrumvarpi Gunnars 

Thoroddsen frá 198375, sem og í frumvarpi sem byggðist á tillögum stjórnlagaráðs árið 2012. 

Í tillögum ráðsins var leitast við að festa venjuna í texta stjórnarskrárinnar án þess þó að 

breyta inntaki endurskoðunarvaldsins. Ásamt því taldi nefndin nauðsynlegt að skýra betur 

hvað endurskoðunarvaldið felur í sér.76 Tillögur ráðsins voru lagðar fyrir Alþingi í frumvarpi 

til stjórnskipunarlaga og var ákvæðið að finna í 100. gr. frumvarpsins.77 Enn hefur þó ákvæði 

um endurskoðunarvaldið ekki verið bætt í stjórnarskrá og byggir það því enn á langri og 

óumdeildri stjórnskipunarvenju.78 

 

4. Inntak venjunnar og framkvæmd 
Endurskoðun dómstóla á stjórnskipulegu gildi laga beinist að þremur atriðum varðandi 

lagasetningu. Í fyrsta lagi hvort lög hafi verið sett með stjórnskipulega réttum hætti, í öðru 

lagi hvort lög hafi verið sett af valdbærum aðila og í þriðja lagi hvort að efni laga sé andstætt 

ákvæðum stjórnarskrárinnar.79 

 

4.1 Lög sett með stjórnskipulega réttum hætti 

Endurskoðunarvald dómstóla á því hvort að lög hafi verið sett með stjórnskipulega réttum 

hætti snýr að formlegum hluta lagasetningar.80 Í 38., 44., 53., og 55. gr. stjskr. er fjallað um 

það hvernig staðið skuli að lagasetningu á Alþingi. Í 38. gr. er mælt fyrir um rétt 

alþingismanna og ráðherra til að flytja lagafrumvörp, 44. gr. kveður á um að ekkert 

lagafrumvarp megi samþykkja fyrr en það hafi verið rætt við þrjár umræður á Alþingi, 53. gr. 

segir að Alþingi geti ekki gert samþykkt um mál nema helmingur þingmanna sé á fundi og 
                                                
74 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 162. 
75 Alþt. 1982-83, A-deild, bls. 2731-2. 
76 Skýrsla stjórnlaganefndar, I. bindi, bls. 147-155 og 312-318. Sótt af http://www.stjornlagarad.is/gagnasafn/. 
77 Alþt. 2012-13, A-deild, þskj. 510. 
78 Björg Thorarensen: „Judical Control over the Legislature“, bls. 714. 
79 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 659-661. 
80 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 659. 
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taki þátt í atkvæðagreiðslu og 55. gr. segir að Alþingi megi ekki taka við neinu málefni nema 

einhver þingmanna eða ráðherra flytji það. Þá er einnig að finna ítarlegar reglur um 

lagasetningu í lögum um þingsköp Alþingis nr. 55/1991.81  

Þá rís sú spurning hvort dómstóla eigi að meta það hvort lög séu sett með réttum hætti 

og hvort þeir geti virt þau að vettugi, ef svo er ekki. Af dómaframkvæmd Hæstaréttar má 

nefna Hrd. 1950, bls. 175 þar sem reyndi á skýringu á orðinu „kvísl“ í lögum nr. 112/1941 um 

lax- og silungsveiði. Var orðið skilgreint í lögunum en vegna mistaka hafði skilgreiningin 

breyst þegar frumvarp að lögunum var sent milli deilda þingsins. Um þetta atriði segir 

Hæstiréttur: „Samkvæmt því, sem nú var rakið, hafa yfirmatsmenn réttilega litið svo á, að 

framangreind skýrgreining á kvísl, sem síðar var tekin upp í lög nr. 112/1941, hafi ekki orðið 

til á stjórnskipulegan hátt. Þar sem ákvæðið af þessum sökum hefur ekki lagagildi, hafa 

yfirmatsmenn skýrgreint orðið kvísl með hliðsjón af þeim sjónarmiðum, sem liggja til 

grundvallar 34. gr. laga nr. 112/1941 og öðrum gildandi ákvæðum sömu laga, svo og með 

hliðsjón af eðli málsins.” Af framangreindum orðum Hæstaréttar má sjá að rétturinn taldi 

ákvæðið ekki hafa lagagildi þar sem það hafi ekki verið sett með stjórnskipulega réttum hætti. 

Með tilliti til dómaframkvæmdar Hæstaréttar verður að telja það grundvallarreglu 

íslensks réttar og hluta af endurskoðunarvaldi dómstóla að dómstólar meti það hvort ákvæði í 

lögum séu sett með stjórnskipulega réttum hætti.82 

 

4.2 Lög sett af valdbærum aðila 

Þar sem dómstólar eru taldir hafa endurskoðunarvald á því hvort lög hafi verið sett með 

formlega réttum hætti, verður einnig að telja þá hafa úrskurðarvald um það hvort lög séu sett 

af þar til bærum aðila.83 Lýtur þessi hluti endurskoðunarvaldsins einnig að formlegum þætti 

lagasetningar.84 

Á þetta reyndi eftir að Danmörk var hertekin af þjóðverjum þann 9. apríl 1940. Eftir 

hernámið taldi Alþingi danakonung ekki bæran til að fara með það vald sem stjórnarskráin 

veitti honum og fól það ráðuneyti Íslands að fara með vald hans að svo stöddu. Næsta ár kaus 

Alþingi sérstakan ríkisstjóra og fól honum þá meðferð konungsvaldsins.85 Sama ár ákvað 

Alþingi að fresta alþingiskosningum. Deila má um hvort að þessar aðgerðir Alþingis, og þau 

lög sem Alþingi setti á hinu framlengda tímabili, hafi verið stjórnskipulega gild. Hins vegar 

                                                
81 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 435. 
82 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 411-412. 
83 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 443. 
84 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 660-661. 
85 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 414-415. 
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hefur álitaefnið aldrei komið fyrir dómstóla.86 Ólafur Jóhannesson segir dómstóla hins vegar 

hafa byggt dóma á þeim lögum og bráðabirgðalögum sem sett voru á þessum tíma og með því 

hafa þeir þegjandi staðfest að þeir hafi verið valdbærir til þessara athafna og viðurkennt 

stjórnskipulegt réttmæti og gildi þessara aðgerða Alþingis.87 

 

4.3 Lög sett andstæð ákvæðum stjórnarskrárinnar 

Veigamesti hluti endurskoðunarvaldsins, og sá hluti sem oftast reynir á, er hvort lög séu 

efnislega samrýmanleg stjórnarskránni. Hér reynir fyrst og fremst á túlkun dómstóla á 

stjórnarskrárákvæðum88 og hafa túlkunaraðferðir dómstóla ráðið úrslitum um það hvort lög 

verði talin brjóta í bága við stjórnarskrána.89 

Í upphaflegum kenningum í Bandaríkjunum, sem fjallað var um hér í kafla 3, var gert 

ráð fyrir því að dómstólar gætu aðeins beitt endurskoðunarvaldi sínu þegar lög væru svo 

bersýnilega ósamrýmanleg stjórnarskránni að það væri rangt af dómurum að byggja á þeim 

lögum. Í Noregi og Danmörku matti í upphafi sjá svipaðar kenningar um endurskoðunar-

valdið, og þá sér i lagi í Danmörku. Síðar dró þó úr þeim kenningum og var krafan um 

bersýnilegt ósamræmi ekki eins áberandi. 90  Þó ekki sé hægt að áætla út frá dómum 

Hæstaréttar hversu víðtækt vald þeir telja sig hafa til að endurskoða löggjafarvaldið91 má ætla 

að „viðhorf dómstóla hafi byggst á þeirri líkindareglu að lög væru almennt í samræmi við 

stjórnarskrá, nema útilokað væri að samræma túlkun þessara tveggja réttarheimilda.“92 Fyrir 

árið 1995, áður en mannréttindaákvæðunum var bætt í stjórnarskrána, leit út fyrir að 

Hæstiréttur hafi haft þetta í huga, þá sérstaklega þegar kom að málum varðandi skattalöggjöf 

og takmörkunum á eignarrétti. Einnig má lesa það úr dómum Hæstaréttar síðustu ár, þegar 

krafist er viðurkenningar á því að skattheimta brjóti gegn meginreglunni um jafnrétti og 

stjórnarskrárvörðum eignarrétti, þá hefur Hæstiréttur veitt löggjafanum ákveðið svigrúm til að 

ákveða hvernig skattheimta sé framkvæmd.93 

Í flestum tilvikum þar sem reynir því á endurskoðunarvald dómstóla er um að ræða 

dómsmál þar sem reynir á mannréttindaákvæði VII. kafla stjórnarskrárinnar. Það er fátíðara 

en á sér þó stað að dómstólar endurskoði hvort lög brjóti gegn öðrum ákvæðum, þá einkum 

                                                
86 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 660-661. 
87 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 414-416. 
88 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 661. 
89 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 670. 
90 Ragnhildur Helgadóttir: „Úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga“, bls. 497-500. 
91 Björg Thorarensen: „Judical Control over the Legislature“, bls. 725. 
92 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 670. 
93 Björg Thorarensen: „Judical Control over the Legislature“, bls. 725. 
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um 2. gr. stjskr.94 Fram til ársins 1990 hafði Hæstiréttur aðeins beitt þessu valdi sínu í 6 

tilvikum95 en í 12 tilvikum frá árinu 1995 hefur Hæstiréttur hins vegar talið lagaákvæði brjóta 

gegn mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar.96 Er það, eins og áður kom fram, töluvert 

oftar en á hinum Norðurlöndunum. Vekur þessi staðreynd upp spurningu um gæði 

lagasetningar hér á landi og hvort lög séu nægilega undirbúin á Alþingi áður en þau eru sett.97 

Hafa verður þó í huga að mannréttindakafli dönsku stjórnarskrárinnar hefur staðið óbreyttur 

frá 1953 og byggir enn á grunni stjórnarskrárinnar frá 1849.98  Dómarnir 12 sem um ræðir 

eru: 
 

Hrd. 1998, bls. 2233 (317/1997) 
Hrd. 1998, bls. 4076 (145/1998) 
Hrd. 2000, bls. 4394 (419/2000) 
Hrd. 2000, bls. 4480 (125/2000) 
Hrd. 2002, bls. 3686 (167/2002) 
Hrd. 2003, bls. 2329 (499/2002) 
Hrd. 2003, bls. 3411 (549/2002) 
Hrd. 6. apríl 2006 (220/2005) 
Hrd. 18. október 2010 (504/2008) 
Hrd. 25. nóvember 2010 (274/2010) 
Hrd. 15. febrúar 2012 (600/2011) 
Hrd. 6. mars 2014 (144/2014) 

 

Til viðbótar þessum dómum sem allir varða mannréttindarákvæði VII. kafla 

stjórnarskrárinnar hefur Hæstiréttur einnig komist að þeirri niðurstöðu eftir árið 1995 að lög 

hafi brotið gegn 2. gr. stjórnarskrárinnar um þrískiptingu ríkisvaldsins,99 m.a. í máli Hrd. 25 

febrúar 2016 (628/2015): 

 
Undanfari málsins var sá að endurupptökunefnd féllst með úrskurði sínum á beiðni 

H um endurupptöku á dómi Hæstaréttar í Hrd. 30. apríl 2015 (356/2014). Í Hrd. 25. 
febrúar 2016 (628/2015) (Endurupptökudómur) taldi Hæstiréttur að lög um 
endurupptökunefnd samrýmdust ekki 2. gr. stjskr. en í dómnum segir: „Með þessum 
reglum hefur löggjafinn falið nefnd, sem heyrir eins og áður segir undir 
framkvæmdarvald ríkisins, hlutverk sem getur náð til þess að fella úr gildi úrlausnir 
dómstóla. Sú skipan er andstæð meginreglu 2. gr. stjórnarskrárinnar og er því 
lagaákvæðið, sem leiðir til hennar, ekki gild réttarheimild og verður þess vegna ekki 
beitt“ 

 

                                                
94 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 195. 
95 Í öllum þeim tilvikum, að undanskildu Hrafnkötlumálinu, reyndi á takmörkun eignarréttinda eða ólögmæta 
skattlagningu. Björg Thorarensen: „Judical Control over the Legislature“, bls. 714. 
96 Björg Thorarensen: „Dómstólaeftirlit með Alþingi: Breytt valdahlutföll í stjórnskipuninni“, bls. 42. 
97 Björg Thorarensen: „Judical Control over the Legislature“, bls. 725. 
98 Björg Thorarensen: „Judical Control over the Legislature“, bls. 726. 
99 Björg Thorarensen: „Judical Control over the Legislature“, bls. 725. 
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Áhrif þess að dómstólar meti ákvæði laga andstætt stjórnarskrá eru þau að dómstólar 

virði lögin að vettugi. Áhrifin birtast einkum í þeirri mynd að lög hafi ekki tilskilin áhrif á 

réttindi málsaðila eða að dómstólar viðurkenni rétt mann til athafna sem lög banna. Dómstólar 

hafa ekki vald til að fella lagaákvæði úr gildi eða setja nýtt ákvæði þess í stað. Niðurstaða 

dóms um að lagaákvæði brjóti gegn stjórnarskrá hefur því aðeins áhrif á réttarstöðu aðila 

málsins, en viðkomandi lagaákvæði verður eftir það metið sem „dauður bókstafur“. 

Meginreglan er því sú að ef dómstóll telur lög fara í bága við ákvæði stjórnarskrárinnar verður 

réttarstaða aðila málsins hin sama og ef lögin hefðu ekki verið sett, sbr. Hrd. 2003, bls. 3411 

(549/2002) (Öryrkjadómur II):100  

 
Í Hrd. 2003, bls. 3411 (549/2002) (Öryrkjadómur II) reyndi á setningu laga nr. 

3/2001 sem sett voru í kjölfar niðurstöðu Hæstaréttar í máli Hrd. 2000, bls. 4480 
(125/2000) (Öryrkjadómur I). Í seinna málinu, þ.e. Öryrkjadómi II, segir Hæstiréttur: 
„Með dómi Hæstaréttar 19. desember 2000 var komist að þeirri niðurstöðu, að þetta 
skerðingarákvæði gæti leitt til þess, að þessir bótaþegar nytu ekki þeirra lágmarksréttinda, 
sem fælust í 76. gr. stjórnarskrárinnar, á þann hátt að virt væru þau mannréttindi, sem 65. 
gr. mælti þeim. Var því viðurkennt í dóminum, að óheimilt hefði verið að skerða 
tekjutryggingu örorkulífeyrisþega í hjúskap frá 1. janúar 1999 á þann hátt, sem gert var í 
5. mgr. 17. gr. laga nr. 117/1993, sbr. 1. gr. laga nr. 149/1998. Þetta lagaákvæði var ekki 
talið standast stjórnskipunarlög og þar með varð skerðingarreglu þess ekki beitt. Eftir 
uppsögu dómsins áttu örorkulífeyrisþegar þannig kröfu til að fá tekjutryggingu greidda 
eftir meginreglunni, sem fram kom í 4. mgr. 17. gr., án skerðingar vegna tekna maka allt 
fram til þess, er lög nr. 3/2001 tóku gildi. Þessi kröfuréttindi örorkulífeyrisþega njóta 
verndar eignarréttarákvæðis 72. gr. stjórnarskrárinnar og verða ekki skert með afturvirkri 
og íþyngjandi löggjöf.“ 

 

Alþingi hefur almennt fellt úr gildi eða breytt þeim ákvæðum sem Hæstiréttur hefur 

talið andstæð stjórnarskránni. 101  Því má segja að það hvíli stjórnskipuleg skylda á 

löggjafanum að bæta úr lögum sem slíkir annmarkar eru á.102 

 

5. Staða venjunnar í dag 
Endurskoðunarvald dómstóla á stjórnskipulegu gildi laga er nú viðurkennt sem einn 

grunnþátta í íslenskri stjórnskipun og á það rætur sínar að rekja til stjórnarskrárhyggju, 

hugmynda um réttarríkið og sjálfstæði dómstóla. Stjórnarskrárbundið lýðræði og 

stjórnarskrárhyggja byggir á því að handhafar ríkisvaldsins vinna innan ramma 

stjórnarskrárinnar. Einnig er það þáttur í réttarríkishugtakinu að borgarar geti fengið úrlausn 

dómstóla um það hvort ríkisvaldið hafi misbeitt valdi sínu. Endurskoðunarvaldið er því 
                                                
100 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 672-675. 
101 Björg Thorarensen: „Judical Control over the Legislature“, bls. 726. 
102 Björg Thorarensen: „Dómstólaeftirlit með Alþingi: Breytt valdahlutföll í stjórnskipuninni“, bls. 43. 
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nauðsynlegt tól til að tryggja réttaröryggi borgaranna, sjálfstæði dómstóla og til að skera úr 

um hvort farið sé út fyrir mörk stjórnarskrárinnar.103 

Hér á landi er enginn settur stjórnlagadómstóll, líkt og í ýmsum öðrum ríkjum Evrópu, 

sem hefur úrskurðarvald eða er álitsgefandi um skýringu stjórnarskrár.104 Því hafa almennir 

dómstólar veigamikið hlutverk við túlkun stjórnarskrárinnar og eftirlitshlutverk með því að 

stjórnarskráin sé virt sem æðsta réttarheimild íslenskrar stjórnskipunar.105 Dómstólar beita þó 

endurskoðunarvaldi sínu aðeins í þeim tilvikum sem aðilar máls leita til dómstóla með tiltekin 

réttarágreining. Þannig hafa dómstólar ekki frumkvæði að því að fjalla um stjórnskipuleg 

álitaefni, þ.e. taka ekki sjálfstæða (ex officio) ákvörðun um að gera slíkt.106 Eins og áður var 

komið inn á er það því algengast að reyni á endurskoðunarvaldið í málum er varða 

mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar sem bætt var í VII. kafla stjórnarskrárinnar árið 1995 

með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995, þó það beri einnig á ágreiningi um hvort að lagasetning 

sé andstæð 2. gr. stjskr. um valdmörk handhafa ríkisvaldsins. 

Þó að menn hafi ekki verið á einu máli um það hvort dómstólarnir hafi lýðræðislegt 

umboð til að endurskoða ákvarðanir löggjafarvaldsins107 yrði staða stjórnarskrárinnar sem 

æðsta réttarheimild lítils virði ef dómstólar hefðu ekki vald til að líta fram hjá almennum 

lögum sem samrýmast ekki ákvæðum stjórnarskrárinnar. Á síðari tímum hefur dregið úr þeim 

skoðunum að það sé andstætt lýðræðislegum hugmyndum að dómstólar hafi 

endurskoðunarvald gagnvart lagasetningu löggjafans. Ef sett lög fara í bága við ákvæði 

stjórnarskrárinnar ber dómstólum að víkja til hliðar lögum sem eru andstæð stjórnarskránni og 

láta hana ganga framar.108 

En hver er staða venjunnar gagnvart stjórnarskrá? Eins og rakið hefur verið hér að 

framan mælir íslenska stjórnarskráin ekki fyrir um vald dómstóla til að endurskoða hvort lög 

fari í bága við stjórnarskrána. Þetta vald er engu að síður viðurkennt í íslenskri stjórnskipun 

sem rótgróin stjórnskipunarvenja og hefur það þróast með úrlausnum dómstóla á 

undanförnum áratugum.109 Endurskoðunarvaldið er þannig stjórnskipunarvenja sem skapað 

hefur nýja sjálfstæða reglu hliðstæða stjórnarskránni og þyrfti því breytingu á stjórnarskránni 

ef breyta ætti venjunni eða víkja henni til hliðar.110 

                                                
103 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 628. 
104 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 651. 
105 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 189. 
106 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 413. 
107 Björg Thorarensen: „Stjórnskipunarréttur“, bls. 73. 
108 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 60. 
109 Björg Thorarensen: „Stjórnskipunarréttur“, bls. 73. 
110 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 164-166. 
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6. Lokaorð 
Markmið ritgerðarinnar var að varpa ljósi á stjórnskipunarvenju um endurskoðunarvald 

dómstóla á stjórnskipulegu gildi laga og gera grein fyrir því á hvaða réttarheimildalega 

grundvelli það vald byggir á. Íslenskir fræðimenn virðast vera á einu máli um að 

endurskoðunarvaldið sé viðurkennt í íslenskri stjórnskipun og byggi á stjórnskipunarvenju. Af 

dómaframkvæmd má sjá að Hæstiréttur byggir á því að rétturinn hafi vald til að endurskoða 

stjórnskipulegt gildi laga.  

Ágreiningur um endurskoðunarvaldið lýtur að mestu leyti að því hversu víðtækt valdið 

eigi að vera. Í sumum ríkjum, þar sem endurskoðunarvaldið er skráð í stjórnarskrárákvæði, er 

gerður áskilnaður um að lög fari bersýnilega í bága við stjórnarskrána til að dómstólar beiti 

endurskoðunarvaldinu og víkji almennum lögum til hliðar. Af umfjölluninni hér að framan og 

dómaframkvæmd Hæstaréttar er ekki hægt að slá því föstu að krafa sé um það hér á landi að 

lög fari bersýnilega í bága við stjórnarskránna. Takmörk endurskoðunarvaldsins byggjast 

umfram allt á kenningum um þrískiptingu ríkisvaldsins og þurfa dómstólar að gæta þess að 

beita valdi sínu af varfærni og að seilast ekki um of inn á verksvið annarra handhafa 

ríkisvaldsins.111 

Við gerð þessarar ritgerðar leiddi höfundur hugann að því hvort að endurskoðunar-

valdinu væri betur komið í rituðu ákvæði stjórnarskrárinnar eða hvort núverandi fyrirkomulag 

sé nægilega skýrt. Eins og fram kom hér að framan hefur nokkrum sinnum komið fram tillaga 

um að bæta ákvæði um endurskoðunarvaldið í stjórnarskrána, bæði hérlendis og í Danmörku. 

Á síðasta ári var ákvæði um endurskoðunarvaldið bætt í stjórnarskrá Noregs eins og áður kom 

fram. Bæði í Noregi og í þeim tillögum sem fram hafa komið á Íslandi og í Danmörku hefur 

ætlunin ekki verið að breyta réttarframkvæmdinni eða að breyta inntaki endurskoðunar-

valdsins sem slíku. Niðurstaða þessarar ritgerðar er að endurskoðunarvaldið sé rótgróin 

stjórnskipunarvenja í íslenskum rétti og þarf stjórnarskrárbreytingu til að breyta eða afnema 

það vald. Ákvæði um endurskoðunarvaldið í stjórnarskrána myndi aðeins styrkja stoð 

valdsins og taka af því allan vafa. Það er því mat höfundar að æskilegt sé að bæta við slíku 

ákvæði, en þó ekki nauðsynlegt. 

Endurskoðunarvald dómstóla á stjórnskipulegu gildi laga er nú óumdeild 

stjórnskipunarvenja og eru stjórnarskrárvernduð réttindi borgaranna almennt talin betur 

tryggð með því að veita dómstólum þetta endurskoðunarvald.112 

                                                
111 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 61-62. 
112 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 59. 
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