
 

  

Þingræðisreglan 

Er hún dregin af 1. gr. stjórnarskrárinnar eða er hún löghelguð 
venja? 

-BA ritgerð í lögfræði - 

Gísli Páll Oddsson 

  

Lagadeild 

Félagsvísindasvið  

Umsjónarkennari: Hafsteinn Dan Kristjánsson 

Júní 2011 

 



 

  

Þingræðisreglan 

Er hún dregin af 1. gr. stjórnarskrárinnar eða er hún löghelguð 
venja? 

-BA ritgerð í lögfræði - 

Gísli Páll Oddsson 

  

Lagadeild 

Félagsvísindasvið  

Umsjónarkennari: Hafsteinn Dan Kristjánsson 

Júní 2011 

 



1 

 
EFNISYFIRLIT 

 

1  Inngangur .......................................................................................................................... 2 

2  Uppruni þingræðisreglunnar ............................................................................................. 2 
2.1  Almennt ................................................................................................................................... 2 
2.2  England og Bandarríkin ........................................................................................................... 3 
2.3  Danmörk og hin Norðurlöndin ................................................................................................ 5 
2.4  Ísland ....................................................................................................................................... 7 

3  Þingræðisreglan og grundvallarlögin ( Stjskr. frá 1920 og 1944 ) .................................. 10 

4  Venja sem réttarheimild .................................................................................................. 14 
4.1  Aldur venju ............................................................................................................................ 14 
4.2  Stöðugleiki............................................................................................................................. 15 
4.3  Afstaða manna (opinio necessitatis) ...................................................................................... 15 
4.4  Efni venju (Réttlát, sanngjörn og haganleg) .......................................................................... 16 
4.5  Mótast friðsamlega ................................................................................................................ 17 
4.6  Fylgt í allra augsýn ................................................................................................................ 17 
4.7  Lágmarks útbreiðsla .............................................................................................................. 17 

5  Samantekt ........................................................................................................................ 18 

Heimildaskrá ............................................................................................................................ 20 

Dómaskrá ................................................................................................................................. 21 

 

 

 

  



2 

1 Inngangur 

Í 1. gr. stjórnarskrá lýðveldissins Íslands númer 33/1944 (framvegis stjskr) kemur fram 

orðalagið „þingbundinni stjórn“. Verður í þessari umfjöllun leitast við að svara því hvort 

þingræðisreglan sækir stoð í þetta orðalag eða hvort hún er löghelguð réttarvenja á sviði 

stjórnskipunar. Í þingræðisreglunni hefur almennt verið talið felast að meirihluti Alþingis ráði 

því í reynd hverjir sitji í ríkisstjórn og getur hún einungis setið með stuðningi þeirra.  

Verður í kafla tvö fjallað um uppruna þingræðis og í því sambandi verður aðeins að skoða 

kenningar um þrískiptingu ríkisvaldsins og útfærslu þess í Englandi, hvernig þær kenningar 

mótuðu stjórnskipunina þar í landi og breiddust svo út til annarra landa. Eftir það verður rakið 

hvernig þingræðið kom til á Íslandi. Í því sambandi verður að gera grein fyrir því hvernig 

þingræði kom til í Danmörku enda verður ekki komist hjá því í ljósi forsögu Íslendinga og 

Dana. Við tilkomu innlenda ráðherrans árið 1904 með heimastjórninni þá skapast fyrst 

grundvöllur fyrir þingræðið á Íslandi en þó kemur þar ekkert fram um hvernig 

stjórnarfyrirkomulag eigi að ríkja. Þriðji kaflinn er helgaður þeim tveim stjórnarskrám þar 

sem orðalagið „þingbundinni stjórn“ er að finna ásamt frumvörpunum til þeirra. Í fjórða kafla 

verða tekin fyrir þau leiðbeiningarsjónarmið sem geta stutt við að þingræðisreglan sé 

löghelguð stjórnskipunarvenja á Íslandi. Að lokum í fimmta kafla verða dregnar saman 

niðurstöðurnar. Auk þessa verða fléttaðar inn í textann þau fordæmi og kenningar fræðimanna 

sem eiga við um umfjöllunarefnið hverju sinni.    

 

2 Uppruni þingræðisreglunnar 

2.1 Almennt 

Til að glöggva sig betur á álitaefninu þarf að huga að uppruna þingræðisreglunnar og taka til 

umfjöllunar hvernig reglan kom til annars staðar enda getur slík réttarsöguleg þróun skipt 

máli fyrir túlkun reglunnar í öðrum ríkjum. Tilkoma þingræðis í vestrænum ríkjum virðist 

einna helst hafa verið til þess að sporna við valdi konungs og algjöru einræði hans við 

ákvarðanatöku fyrir þegna sína um málefni þeirra. Varð það best tryggt með því að draga úr 

áhrifum konungs með því að veita fólkinu sjálfu óbeint vald í gegnum þjóðþingin í ríkjunum. 

Þá skiptir máli hverjir það eru sem fara með völdin í þinginu og stjórna landinu í umboði 

fólksins.
1
 Varð þetta best tryggt með þingræði en með því móti fengu þegnarnir óbeint vald til 

                                                            
1 Björg Thorarensen: „Stjórnskipunarréttur“, bls. 28. Hér kemur fram að í sjálfsákvörðunarrétti þjóða felist að 

frumuppspretta ríkisvalds sé komin frá þjóðinni sjálfri. Sjálfsákvörðunarrétturinn er því nátengtur 

lýðræðishugtakinu, að fólkið fái að velja valdhafanna.  
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að hafa áhrif á málefni sín í gegnum þjóðþingin í löndunum.
2
 Þó má hins vegar hugsa sér 

annars konar fyrirkomulag til að draga úr völdum konungs líkt og tekið var upp í 

Bandarríkjunum og verður fjallað um hér á eftir. Í þingræðishugtakinu er almennt talin felast 

sú regla að þeir einir geti setið í ríkisstjórn sem meirihluti þjóðþingsins vill styðja eða a.m.k. 

þola í embætti. Hvarvetna táknar þetta yfirleitt að ríkisstjórn sé skylt að segja af sér ef 

þjóðþingið vottar henni vantraust. Slík þingstjórn hefur óumdeilanlega mjög sterka stöðu á 

þingmálefnin en á hinn veginn má segja að henni sé veitt visst viðhald.
3
 Hægt er að hugsa sér 

annars konar stjórnarfarskerfi en þingræðisregluna og þá er eðlilegast að tengja það við 

fjárstjórnarvaldið. Ef það er ekki gert getur það auðveldlega leitt til vandræða líkt og kemur 

fram í kaflanum hér á eftir um Danmörku. 

 

2.2 England og Bandarríkin 

Upphaf þingræðis í Englandi má rekja til þess að neðri deild þingsins (House of commons) 

var að reyna sporna við valdi efri deildar þingsins (House of lords) við ákvarðanatöku. „Á 

átjándu öld mótaðist þar smám saman sú venja að neðri deild þingsins réð því hver færi með 

ríkisstjórn.“
4
 Byggist þetta alla vega í aðra röndina á þrískiptingu ríkisvaldssins sem 

Montesquieu setti fram í riti sínu „De l‘Esprit des lois“ (Andi laganna) er hann gaf út árið 

1748.
5
 Kenning Montesquieu snérist um að hver aðili ríkisvaldsins ætti að fara með sína grein 

og ekki fara inn á verksvið hinna handhafanna. Hver þeirra átti að tempra eða takmarka vald 

hinna tveggja. Þar sem allt ríkisvald væri á einni hendi eða í höndum einnar stofnunnar er að 

áliti Montesquieu hætt við ofríki og kúgun. Með skiptingu ríkisvaldsins milli þriggja 

sjálfstæðra valdhafa þ.a.s. framkvæmdavalds, löggjafavalds og dómsvalds á að koma í veg 

fyrir að nokkur þeirra verði svo valdamikill að hann geti svift þegna sína frelsi með ofríki og 

að eigin geðþótta.
6
   

Með ritinu Andi Laganna var Montesquieu að útfæra nánar hugmyndir John Locke sem 

höfðu haft umtalsverð áhrif á þróun þingræðis í Englandi á þessum tíma. Í því riti gerði Lock 

grein fyrir því að fólkið í landinu hefði rétt til þess að stjórna sér sjálft og að það fengi þann 

rétt í gegnum þá sem veljast á þing enda væru með því best tryggðir sameiginlegir hagsmunir 

fólksins. Líkir hann þessu við skilyrt vald föðurs og umhyggju hans fyrir börnum sínum sem 

þá má túlka sem þjóðina. Locke tekur þannig fram að valdið sé að þessu leyti skilyrt þar sem 

                                                            
2 John Locke: Two treaties of government, bls. 335. 
3 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 84, og Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 28. 
4 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 27. 
5 Í þessari umfjöllun hefur þó verið stuðst við ensku þýðinguna eftir Thomas Nugent. 
6 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 26. 
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stjórnendurnir haldi ekki valdinu ef þeir bregðist umbjóðendum sínum (fólkinu í landinu) sem 

velur þá í embættið og þeir eigi að vinna fyrir.
7
 Hugmynd Locks útfærði Montesquieu nánar 

með langtum róttækari hætti. Montesquieu hannaði sjálfstætt kerfi um þrískiptingu valdsins í 

bók sinni og setti með kerfinu þingræðinu talsverðar skorður. 

 Kenningar Montesquieu um þrískiptingu valdsins hafa verið lagðar til grundvallar í 

Bandarríkjunum enda getur þjóðþingið þar ekki sagt forsetanum fyrir verkum þar sem 

forsetinn er kosinn í sjálfstæðri kosningu.
8
 Í svona stjórnarfyrirkomulagi felst að forsetinn 

skipar sína eigin ríkisstjórn og fer því einn með framkvæmdavaldið ásamt ráðuneytum 

sínum.
9
 Í þesslags stjórnarfarskerfi verða skilin miklu skarpari milli handhafanna þriggja. 

Bandarríska kerfið er öðruvísi útfærsla á því hvernig er hægt að nýta kenningar Montesquieu 

um þrískiptingu valdssins en þar sem þetta er gert þá verður ekki þingræði á sama hátt og ef 

stuðst er við þingræðisregluna. Engu að síður hafa kenningar Montesquieu haft talsverð áhrif 

á stjórnskipun síðari tíma um allan heim. Montesquieu sagði spillinguna þrífast í öllum 

kerfum stjórnsýslu og benti með þessu á nauðsyn hæfilegrar valddreifingar en hann sagði: 

 
...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. To prevent this abuse, it is necessary from the very nature 

of things that power should be a check to. power.10 

 

Þessar hugmyndir um þrískiptingu valdssins voru svo lögfestar í flestum stjórnarskrám og 

eru Íslendingar engir eftirbátar í því sambandi enda er byggt á þrígreiningu valdsins í 2. gr. 

stjskr. frá 1944. Greinin hefur staðið óbreytt í stjórnarskránni frá 1920
11

 að öðru leyti en því 

að 1944
12

 kom forseti í stað konungs í 1. og 2. málsl. 2. gr. stjskr. Vísi að þessu ákvæði var að 

finna í 1. mgr. 1. gr. stjskr. frá 1874 en fyrirmynd þess var sótt til 2. gr. dönsku stjskr. frá 

1849.
13

 Líkt og gefur að skilja hefur þetta stjórnarskrárákvæði við skýringu 

þingræðisreglunnar talsvert að segja um það hverjir fari með umboð þjóðarinnar til að stjórna 

hverju sinni. Þó hefur það gerst í flestum Evrópuríkjum að línurnar milli Alþingis 

(löggjafavalds) og ráðherranna (framkvæmdavalds) hafa runnið nokkuð saman í krafti 

þingræðisreglunnar.  

                                                            
7 John Locke: Two treaties of government, bls. 335. 
8 Í fyrsta hluta 2. gr. stjskr. Bandaríkjanna kemur fram að forsetinn skuli kosinn til fjögurra ára í senn.  
9 Í 1. málsl. fyrsta hluta 2. gr. stjskr. Bandaríkjanna kemur fram að forsetanum sé falið framkvæmdavaldið. 
10 Baron de Montesquieu: The Spirit of the Laws, bls. 150. 
11 Alþt. 1920, A-deild, bls. 1. 
12

 Alþt. 1944, A-deild, bls. 12. 
13

 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur,  bls. 25-27, 121, og Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands,  bls. 

82-84, 111-112, 282-290, 334-337, 365-373 og 393-397. 
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Þingræðisreglan gengur í raun þvert á kenningar Montesquieu þar sem ríkisstjórn verður á 

hverjum tíma að styðjast við meirihluta þingmanna. Líkt og komið var inn á hér að framan 

stangaðist þingræði í formi þingræðisreglunnar ekki með sama hætti á við kenningar John 

Locks enda voru skilin ekki eins skörp milli hinna þriggja handhafa ríkisvaldsins hjá Lock. Í 

sama streng tekur Dr. Bjarni Benediktsson sem telur að Montesquieu hafi að nokkru leyti 

misskilið hina bresku stjórnskipan. Bjarni vill meina að Montesquieu hafi gert meira en rétt 

var úr skiptingunni milli hinna þriggja höfuðgreina ríkisvaldssins.
14

 Leiða má líkur að því að 

Danir hafi haft þessa þróun mála í Englandi í huga þegar þeir tóku að styðjast við þingræði í 

sinni stjórnskipan og verður nú vikið að danskri stjórnskipan og réttarsögulegu þróuninni þar. 

 

2.3 Danmörk og hin Norðurlöndin 

Talið hefur verið að upphaf þingræðis í Danmörku sé að rekja til stjórnskipunarlaganna frá 

1866.
15

 Þegar hér er gripið niður í stjórnskipunarsögu Dana þá eru þeir með stjórnarskrá sem 

gefin er af konunginum einhliða en samkvæmt henni voru konungur og fólkið í landinu jafn 

rétthá líkt og tveir aðilar samnings. Með þessu skipulagi var ekki viðurkennt fullveldi fólksins 

í landinu. Hér voru við lýði tvær þingdeildir líkt og í Englandi. Landsþingið (hægri menn) en 

hluti þeirra þingmanna var konungskjörinn og féll umboð þeirra ekki niður við þingrof þar 

sem þeir voru kjörnir til lífstíðar. Á Landsþinginu áttu líka sæti þeir efnameiri í landinu. Hin 

þingdeildin var Þjóðþingið (vinstri menn) þar áttu sæti þeir efnaminni sem einnig voru kosnir 

á þingið en hinir efnameiri höfðu talsverð áhrif á það hverjir veldust þar inn.
16

 Ásamt þessu 

var kjörtíminn á Landsþinginu lengri en á Þjóðþinginu, varð allt þetta til þess að mikið 

valdaójafnvægi skapaðist milli þinganna þar sem langtum fleiri hægri menn komust inn á 

þingin.
17

  

Þjóðþingið vildi hafa áhrif á hverjir yrðu ráðherrar en með því var verið að fara fram á 

stjórnarfyrirkomulagið þingræði nánar tiltekið þingræðisregluna eins og kröfurnar voru settar 

fram. Vinstri menn studdu kröfurnar þeim rökum að þeir væru hinir einu réttkjörnu þingmenn 

enda væri vald þeirra komið beint frá lýðnum í landinu. Samkvæmt stjórnlögum bæri að 

leggja fjárlög fyrir Þjóðþingið því það tryggði kjósendunum meiri áhrif á stjórnun landsins. 

Landsþingið taldi hins vegar að með því væri verið að skerða rétt konungs til þess að velja sér 

ráðherra í ríkisstjórn auk þess væri það andstætt valdahlutföllunum milli þinganna.
18

  

                                                            
14 Bjarni Benediktsson: Land og Lýðveldi I, bls. 132. 
15 Poul Andersen: Dansk Statsforfatningsret, bls. 55-62. 
16 Poul Andersen: Dansk Statsforfatningsret, bls. 55-57. 
17 Poul Andersen: Dansk Statsforfatningsret, bls. 57. 
18 Poul Andersen: Dansk Statsforfatningsret, bls. 58-62. 
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Sjónarmið Landsþingsins fellur vel að kenningum Montesquieu um þrískiptingu valdsins 

sem var allsráðandi á þessum tímum. Barátta þessara tveggja fylkinga hófst fyrir alvöru er 

vinstri menn náðu meirihluta á þjóðþinginu 1870. Reyndu vinstri menn þá að fá konung til að 

skipa vinstri stjórn en án árangurs. Upphófst mikil valdabarátta milli Þjóðþingsins og 

Landsþingsins sem einkenndist á því að vinstri menn reyndu að stöðva fjárlagafrumvörp 

hægri manna en þeir svöruðu með rjúfa þing og stjórnuðu svo með bráðabirgðafjárlögum.
19

 

Leiddi þetta til mikillar stjórnarkreppu og hefur þetta tímabil þar sem flest lagafrumvörp 

ríkisstjórnarinnar voru felld verið kenndur við bráðabirðastjórnlagatímann (Provisoritid).
20

 

Bundinn var endir á stjórnarkreppuna árið 1894 þegar deiluaðilar gerðu með sér samkomulag 

sem lagt var fyrir bæði þingin og staðfest.
21

 Annars vegar voru ákvæði um að væru fjárlög 

ekki afgreidd fyrir lok fjárhagsársins myndi stjórnin leggja fjárlögin fyrir sameinað þing 

(Ríkisþingið) sem samþykkti fjárlög til bráðabirða. Hins vegar fól samkomulagið í sér að 

fjárlögin fóru ekki fyrir Landsþingið ef ekki fengist samþykki Þjóðþingsins. Leiddi þetta til 

þess að stjórnin varð algerlega háð Þjóðþinginu með fjárframlög.
22

 Afleiðingarnar af þessu 

samkomulagi urðu að endingu til þess að konungur sá sig knúinn til að skipa fyrstu vinstri 

stjórnina árið 1901. Hefur verið talið að hér hafi því verið lagður grunnurinn að þingræði í 

Danmörku.
23

  

Þegar Danir endurskoðuðu stjórnarskrá sína árið 1953 þá var tekið upp ákvæði í 15. gr. um 

áhrif vantrausts og þar með um þingræði.
24

 Áður hafði þingræðisreglan verið óskráð í 

Danmörku. Danir hafa með ákvæðinu tekið af allann vafa og stjórnarskrárbundið 

réttarvenjuna með þessum hætti. Fleiri Norðurlönd hafa farið sömu leið líkt og Noregur sem 

tók upp í stjórnarskránna ákvæði um þingræði árið 2007 en þá hafði þingræðisreglan gilt þar 

óskráð að öllum líkindum frá árinu 1855. Finnland og Svíþjóð hafa líka sett álíka ákvæði í 

sínar stjórnarskrár en ákvæðin þar takmarkast ekki við vantrauststillögur á ráðherra heldur er 

tiltekið að þarna skuli vera þingræði eða að ríkisstjórnir skuli njóta trausts þingsins.
25

 Dönsku 

                                                            
19 Poul Andersen: Dansk Statsforfatningsret, bls. 61. 
20 Poul Andersen: Dansk Statsforfatningsret, bls. 62. 
21 Poul Andersen: Dansk Statsforfatningsret, bls. 61. 
22 Poul Andersen: Dansk Statsforfatningsret, bls. 61. 
23 Poul Andersen: Dansk Statsforfatningsret, bls. 62. 
24Sjá 1. mgr. 15. gr. dönsku stjskr. en þar segir: „Ingen minister kan forblive í sit embede, efter at folketinget har 

udtalt sin mistillid til ham.“  

Og í 2. mgr. 15. gr. segir: „Udtaler folketinget sin mistillid til statsministeren,skal denne begære ministeriets 

afsked, medmindre nyvalg udskrives.  Et ministerium, som har fáet et mistillidsvotum, eller som har begæret sin 

afsked, fungerer indtil et nyt ministerium er udnævnt. Fungerende ministre kan í deres embede kun foretage sig, 

hvad der er til embedsforretningernes uforstyrrede førelse.” 
25 Ragnhildur Helgadóttir: „Pólitísk ábyrgð ráðherra – Samspil þingræðisreglu og þingeftirlits“, bls. 266. 
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forsöguna ber að hafa í huga þegar Ísland fær með heimastjórninni árið 1904 fyrsta innlenda 

ráðherrann og vikið verður að í næsta kafla. 

 

2.4 Ísland 

Íslenka ríkið hefur búið við þrenns konar stjórnarform þjóðveldi frá 930-1262, konungdæmi 

frá 1262-1944 og lýðveldi frá 1944. Með lýðveldinu var bundinn endir á hina löngu 

frelsisbaráttu fyrir sjálfstæði Íslands sem Íslendingar létu af hendi við Noregskonung þegar 

Íslendingar undirrituðu Gamla sáttmála á árunum 1262-1264.
26

  

Íslendingar lutu danskri stjórn ásamt Noregi með Kalmarssambandinu frá árinu 1397.
27

 

Eftir að Kristján IX konungur Dana færði Íslendingum fyrstu stjórnarskránna árið 1874 heldur 

lýðræðis og frelsisbaráttann áfram. Þá fór í auknum mæli að bera á kröfum Íslendinga um að 

fá sjálfsákvörðunarréttinn
28

 aftur í sínar hendur líkt og hafði orðið þróunin annars staðar þar 

sem var verið að berjast gegn valdi konungsstjórnarinnar. Á Íslandi tvinnast þetta einnig 

saman við vilja Íslendinga til að losna undan dönskum yfirráðum. Með heimastjórninni árið 

1904 fer að skapast grundvöllur fyrir þingræði á Íslandi enda getur það ekki orðið virkt ef 

þjóðþingin hafa ekkert um málefni landssins að segja eða m.ö.o. ef ekki er til staðar neitt 

framkvæmdavald.  Íslendingum hafði verið veitt hlutdeild í sérmálunum svonefndu með 

fyrstu stjórnarskránni, samkvæmt henni fékk Alþingi þó ekki neina aðstöðu til að hafa áhrif á 

framkvæmdavaldið enda engir ráðherrar hér á landi. Ráðgjafinn fyrir Ísland sat í dönsku 

ríkisstjórninni var búsettur þar, kom aldrei til Íslands og sinnti þessum málaflokki lítið sem 

ekkert.
29

 

Landshöfðinginn fyrir Ísland sat hins vegar á Alþingi stöðu sinni samkvæmt en Alþingi 

Íslendinga hafði ekkert með skipun hans að gera heldur Danakonungur.
30

 Voru Íslendingar 

ákaflega óánægðir með þessa skipan mála. Barátta þeirra fyrir stjórnarbót beindist í þá átt að 

fá innlenda stjórn sem bæri ábyrg gagnvart Alþingi á einn eða annan hátt. Með 

stjórnskipunarlögunum frá 1903 (heimastjórnin) var því takmarki náð enda fékkst þá skipaður 

fyrsti íslenski ráðherrann ári síðar. Með þessari skipan var framkvæmdavaldið loks fært í 

hendur Íslendinga.
31

 Hvergi er þess getið í texta stjórnskipunarlaganna frá 1903 að þingræði 

skyldi tekið upp á Íslandi eða hvað í því skyldi felast. Eins og áður hefur komið fram er 

                                                            
26 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 10 og 15. 
27 Sigurður Líndal: Réttarsöguþættir, bls 128. 
28 Björg Thorarensen: „Stjórnskipunarréttur“, bls. 28. Hér kemur fram að í sjálfsákvörðunarrétti þjóða felist að 

frumuppspretta ríksvalds sé komin frá þjóðinni sjálfri. Þ.e. frá fólkinu í landinu. 
29 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 28. 
30 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 85. 
31 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 85, og Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 28. 
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þingræðisreglan eitt form stjórnunar. Þó hefði verið hægt að taka upp samskonar stjórnarform 

og var t.a.m. í Bandarríkjunum sem lýsir skarpari skilum milli valdhafanna. Af einhverjum 

ástæðum munu Íslenskir stjórnmálamenn hafa litið svo á að með þessari skipan væri þingræði 

í raun og veru lögleitt þótt þess væri hvergi getið í texta stjórnskipunarlaganna frá 1903.
32

 

Orsökina er eflaust að finna í hinu nána sambandi sem var á milli Danmerkur og Íslands á 

þessum tíma. Hægt er að draga þá ályktun að Íslendingar hafi ekki beint tekið upp 

stjórnarformið um þingræðisregluna sjálfstætt þar sem ekki voru sett nein ákvæði um regluna 

inn í stjórnskipunarlögin frá 1903, heldur hafi verið stuðst áfram við stjórnskipunarvenju sem 

upprunin var í Danmörku og rekur anga sína til stjórnskipunarlaga Dana frá 1866. 

 Íslandsráðgjafinn í Kaupmannahöfn mun hafa hugsað sér að leggja til við konung að 

Ólafur Halldórsson skrifstofustjóri í íslenska ráðuneytinu yrði skipaður fyrsti ráðherra Íslands. 

Ólafur lét kanna vilja þingmanna og eftir það hvarf hann frá því ráði. Þingmennirnir voru 

ráðagerðinni nefnilega algerlega andvígir og töldu sjálfsagt að þingmaður væri skipaður í 

stöðuna og hefur verið talið að þessi ummæli beri vott um þingræðisregluna.
33

 Úr varð að 

endingu að Hannes Hafsteinn var skipaður fyrsti ráðherra Íslands 31. janúar 1904. Af 

fræðimönnum er almennt talið að með skipuninni hafi þingræði verið komið á hér á landi líkt 

og Ólafur Jóhannsson segir: „Hins vegar styðst þingræðisreglan hér við fasta venju allt frá 

því, er Ísland fékk innlenda ráðherrastjórn árið 1904, og er samangróin réttarvitund hér á 

landi.“
34

  

Áður hafði Dr. Bjarni Benediktsson haft frammi þessi ummæli:  

 

Einn aðaltilgangur Íslendinga í frelsisbaráttunni eftir 1874 fram yfir 1900 var sá, að fá þingræði 

komið á hér á landi með einum eða öðrum hætti. Þetta náðist með stjórnskipunarlögunum frá 

1903. Hvorki þá né í síðari stjórnskipunarlögum eða stjórnarskrám er þó berum orðum tekið 

fram, að þingræði skuli vera, heldur hefur það verið leitt af ákvæðum stjórnlaganna, einkanlega 

því fyrirmæli, sem þó var fyrst berum orðum tekið fram í stjórnarskránni  frá 1920, að 

stjórnskipulagið skyldi vera þingbundin konungsstjórn.35  

 

Helstu andstæðingar Hannesar Hafsteins í ráðherrastól fundu þó að því að danski 

forsætisráðherrann hafði skrifað undir skipunarbréfið og afleiðingar af því gætu orðið til þess 

að íslenski ráðherrann yrði að fara frá um leið og ríkisstjórn Dana. Áhyggjuefnin komu til 

sökum þess að á þessum tíma varð að bera íslensk málefni upp í ríkisráði Dana, um þessa 

skipun kom svo í ljós að hún hafði engin áhrif á stöðu íslenska ráðherrans. Ráðherrann var 

                                                            
32 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 85, og Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 28. 
33 Klemenz Jónsson: „Alþingi árið 1903“,  bls. 322. 
34 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 138. 
35 Bjarni Benediktsson: Land og Lýðveldi I, bls 134. 
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ekki háður stjórnarskiptum þar líkt og andstæðingar Hannesar höfðu haldið fram.
36

 Þetta kom 

glögglega fram í ræðu sem konungur lét flytja á ríkisráðsfundi 5 maí 1905 en þar sagði:  

 
Hin nýja skipun hefur í för með sér mikla breytingu á allri stöðu Alþingis og leggur því á herðar 

aukna ábyrgð, nú er málameðferð Ríkisþingsins hefur eigi lengur nein áhrif á ákvörðun mína 

um það, hvort ráðherraskipti eigi að vera á Íslandi, eins og þegar er fram komið við 

ráðherraskiptin í byrjun þessa árs.37  
 

Til að slá botninn í þetta mál lögðu stjórnarandstæðingar fram tillögu til þingályktunar um 

að lýst væri yfir að þingdeildin áliti „það eitt rétt og í samræmi við stjórnarskipun vora, að 

Íslandsráðherrann sé skipaður með undirskrift sjálfs hans, eða fráfarandi Íslandsráðherra, en 

ekki með undirskrift forsætisráðherra Dana, og skorar á ráðherrann að gera sitt til að svo yrði 

eftirleiðis.“
38

 Urðu um þetta miklar umræður og fór svo að þetta var samþykkt í báðum 

deildum með samhljóma rökstuddri dagsskrá þar sagði:  

 

Með skírskotun til þess, að í feinginni reynslu við síðustu ráðuneytisskipti í Danmörku og í 

kveðju konungs til Alþingis í sumar felst full viðurkenning um þingræði og um sérstöðu 

ráðherra Íslands, og með þeirri yfirlýsingu, að ráðherrann ber að sjálfsögðu fulla stjórnskipulega 

ábyrgð fyrir Alþingi á útnefningu sinni, tekur deildin fyrir næsta mál á dagsskrá.“39  

 

Í Alþingistíðindum frá 1905 er að finna mikið af ræðum þar sem þingmennirnir voru að 

finna að því að forsætisráðherra Danmerkur hefði skrifað undir skipunarbréf Hannesar 

Hafsteins (fyrsta ráðherrans). Sést glögglega á ummælum þingmannanna hversu mikla áherslu 

þingmennirnir lögðu á að þingræðisreglan ætti að gilda á Íslandi 

Hannes Hafsteinn: „Eins og kunnugt er, er mitt skjal meðundirritað af fyrverandi 

forsætisráðherra, en ekki þeim núverandi.“
40

 Hér var Hannes að vísa til þess að hann hefði 

ekki þurft að fara frá er það urðu ríkisstjórnarskipti í Danmörku. Áfram hélt Hannes: „Þetta 

átti því að eins að vera vegur til þess að tryggja þingræðið og ytri vottur um sjerstöðuna“
41

 

Hannes vísar hér til þess að undirskrift fyrrverandi forsætisráðherra Dana hafi bara verið liður 

í því að koma á heimastjórninni. Ásamt þessu sagði Hannes: „Jeg áleit óforsvaranlegt 

gagnvart meiri hluta þings og þjóðar, að láta þetta formsatriði verða því til fyrirstöðu, að fylgt 

væri þingræðisreglunni við útnefning fyrsta heimastjórnarráðgjafa.“
42

  

                                                            
36 Agnar Kl. Jónsson: Stjórnarráð Íslands 1904-1964 I, bls 71-73. 
37 Alþt. 1905, B-deild, bls. 6-7. 
38 Alþt. 1905, A-deild, bls. 411. 
39 Alþt. 1905, A-deild, bls. 1171-1172 og 1364. 
40 Alþt. 1905, B-deild, bls. 2674. 
41 Alþt. 1905, B-deild, bls. 2671. 
42 Alþt. 1905, B-deild, bls. 2674. 
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Skúli Thoroddsen: „[Þ]að er í raun og veru broslegt,  að vera að tala um þingræði hjer á 

landí, ef forsætisráðherra Dana ræður því, hver sjermálaráðherra Íslands er, því hver segir oss, 

að hann fari nokkuð eptir vilja alþingis í því efni ?“
43

  

Lárus H. Bjarnason: „Því er beint lýst yfir í boðskap konungs til alþingis, að „pólitískir“ 

straumar í Danmörku hafi engin áhrif á sjerstöðu ráðherra Íslands.“
44

  

Að lokum kemur hvað skýrasta dæmið um hvaða skilning menn lögðu í þingræðisregluna 

og inntak hennar fram í ræðu Guðmundar Björnssonar en hann sagði:  

 
Jeg hef litið svo á, að bezti og mesti fengurinn í stjórnarbót vorri væri þingræði, það óritaða 

ákvæði, að stjórn landssins skuli jafnan vera í samræmi við meiri hluta þingsins, - fara frá, ef 

hún lendir í minni hluta.45  

 

Þessi ummæli þingmanna eru til marks um háttsemi sem menn töldu réttarvenju á árunum 

1904-1920. Hægt er að fallast á þennan skilning þingmanna ef því er játað að tekin hafi verið 

upp réttarvenjan sem var fullmótuð í Danmörku og álykta að réttarvenja felist í 

breytingarlögunum sem gengu í gildi 1904. Hafa ber í huga að þingið á Íslandi var einungis 

ráðgefandi þing fyrir heimastjórnina 1904 og því má telja að íslenskir þingmenn og lögmenn 

(menntaðir í Danmörku) hafi verið kunnugir þeim réttarvenjum sem giltu í Danmörku eins og 

sést á ræðum þingmannanna hér að framan. Sökum þeirra nánu tengsla sem Íslendingar voru í 

við Dani á þessum tíma er sá skilningur eðlilegastur þar til 1920 þegar Ísland fær nýja stjskr. í 

kjölfar fullveldis og verður nú vikið að því. 

 

3 Þingræðisreglan og grundvallarlögin ( Stjskr. frá 1920 og 1944 ) 

Í 1. gr. stjskr. frá 1920 var tekið upp ákvæði um „þingbundna konungsstjórn.“
46

 Hefur 

ákvæðinu lítið verið breytt að formi til frá því 1. gr. var tekin upp. Nema að því leyti er 

Íslendingar fengu þriðju stjskr. frá 1944 þegar slitnuðu öll tengsl við Dani. Þá var tekið upp 

lýðræðisskipulag og 1. gr. breytt í „Ísland er lýðveldi með þingbundinni stjórn.“
47

 Ekki er 

þetta skýrt að orði kveðið og kemur því upp vafi hvort þingræðisreglan rúmist innan 

ákvæðissins. 

Hér verður að taka til athugunar hvort rúmist innan orðalagsins „þingbundinni stjórn“ 

einnig þingræðisreglan eða hvort reglan byggir áfram á réttarvenju. Fyrsta skref lögskýringa 

er að beita almennri textaskýringu sem felur í sér að afmarka nánar merkingarfræðilegan og 

                                                            
43 Alþt. 1905, B-deild, bls. 2665. 
44 Alþt. 1905, B-deild, bls. 2677-2678. 
45 Alþt. 1905, B-deild, bls. 2704. 
46 Alþt. 1920, A-deild, bls. 1. 
47 Alþt. 1944, A-deild, bls. 1 og 12. 
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textafræðilegan ramma lagaákvæðissins.
48

 Kemur þá í ljós að þingræðisreglan og merking 

hennar fellur sem slík ekki beint undir 1. gr. stjskr. Íslendinga frá 1920 né 1944 vegna þess að 

ekkert er kveðið nánar á um inntak reglunnar. Þegar lagatexta er ákvörðuð merking þá er 

meginregla að leggja til grundvallar þann almenna málskilning sem fólk leggur í regluna.
49

 

Samkvæmt skilgreiningu Gunnars G. Schram felst almennt í þingræðishugtakinu sú regla að 

einungis geti setið ráðherrar í ríkisstjórn sem meirihluti þjóðþingsins vill styðja eða a.m.k. 

þola í embætti og ber ríkisstjórninni að víkja ef henni er vottað vantraust af þinginu.
50

 Aðrir 

fræðimenn líkt og Ólafur Jóhannesson og Björg Thorarensen hafa lagt samskonar skilning til 

grundvallar.
51

 Sé miðað við þennan almenna málskilning hefur þingræðisreglan hugsanlega 

stoð í 1. gr. stjskr. Björg gengur þó ekki eins langt í að álykta nákvæmlega hvað felist í 

orðalaginu „þingbundinni stjórn“ en hún segir: 

 
Í 1. gr. stjórnarskrárinnar er mælt fyrir um að stjórnin sé „þingbundin“ og hefur verið vísað til 

þessa orðs sem helstu heimildar stjórnarskrárinnar varðandi þingræðisregluna. Þessi skýring er 

þó ekki einhlít, heldur getur með þessu orðalagi verið vísað til þess eins að ráðherrar skuli vera 

háðir Alþingi með einhverjum hætti, t.d. með því að standa þinginu reikningsskil gjörða sinna.52  
 

Með ytra samhengi lagaákvæðis þá eru túlkuð þau gögn og sjónarmið sem standa utan við 

texta ákvæðissins og geta haft þýðingu við túlkun lagatextans sem er verið að skýra nánar.
53

 

Lögskýringagögn eru viðurkenndur hluti lögskýringaferlissins og tilheyra hinu ytra samhengi 

lagaákvæðis. Undir ytra samhengi lagaákvæðis falla framsöguræður og umræður þingmanna 

sem hafa þó mismikið vægi.
54

 Geta þar komið fram mikilvægar vísbendingar um hvernig 

þingmennirnir telji að túlka eigi frumvarpið og ber að ljá framsöguræðu flutningsmanns mest 

vægi en einnig flutningsmanni breytingatillagna sem ná fram að ganga.
55

 

 
Hrd. 1989 bls. 28 Ríkisendurskoðun.  

Í málinu var deilt um hvaða skilning bæri að leggja í lagaákvæði sem hafði verið breytt með 

nýjum lögum. Þrætuefnið snérist um hvort Ríkisendurskoðun yrði veitt heimild til skoðunar á 

gögnum læknis í heilsugæslustöð í Reykjavík. Læknirinn taldi brotið gegn trúnaðarskyldu lækna 

ef yrði gert skylt að veita aðgang að læknaskýrslunum. M.a. komu upp deilur um trúnaðarskyldu 

lækna á Alþingi þegar lögin voru þar til meðferðar. Í framsöguræðu formanns nefndar var talið 

að Ríkisendurskoðun yrðu fengnar nauðsynlegar heimildir til að geta sinnt starfi sínu en með 

þeim skilyrðum að fyllsta trúnaðar væri gætt. Voru ummælin í framsöguræðunni talin styðja að 

veita bæri Ríkisendurskoðun heimild til að skoða gögnin.  

                                                            
48 Róbert R Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 59-60. 
49 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 23. 
50 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 28. 
51 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands. bls. 85, Björg Thorarensen: „Stjórnskipunarréttur“, bls. 30, og  

Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 162. 
52 Björg Thorarensen: „Stjórnskipunarréttur“, bls. 30. 
53 Róbert R Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 93. 
54 Róbert R Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 93-276. 
55 Róbert R Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 110-111. 
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Athugasemdir við frumvörp tilheyra lögskýringagögnum og falla undir ytra samhengi 

lagaákvæðis þær geta veitt mikilvægar upplýsingar um skilning á lagaákvæðum. Í 

athugasemdunum með frumvarpinu sem fylgdi stjskr. frá 1944 kom fram við 1. gr. en þar 

segir:  

 
Eftir sem áður er tekið fram, að stjórnin skuli vera þingbundin, og er það nauðsynlegt m.a. til 

þess, að þingið haldi rétti sínum til áhrifa á skipun og lausn ráðherra.56 

 

  Hefur verið talið að með þessum orðum hafi höfundar stjórnarskrárfrumvarpsins árið 

1944 í raun viljað lögfesta stjórnarformið um þingræðisregluna og halda reglunni áfram inni 

miðað við þann skilning sem lagður hafði verið í 1. gr. er orðalagið kom inn í stjskr. árið 

1920. Um athugasemdirnar hefur mikið verið rætt og ritað og segir Ólafur Jóhannesson: „auk 

þess hefur hún stoð í 1. gr. stjskr.,er segir að Ísland sé lýðveldi með þingbundinni stjórn.“
57

 

Ólafur gengur jafnframt svo langt að segja að þetta orðalag veiti „ótvíræða“ stoð í 1. gr. stjskr. 

og undir orðalagið ótvíræða stoð tekur Gunnar G. Schram.
58

 Jafnframt segja Ólafur og 

Gunnar að þingræðisreglan sé stjórnskipunarvenja sem auk þess sækji stoð í 1. gr. stjskr. Hægt 

er að túlka þennan skilning þannig að þeir telji þetta ekki alveg nógu skýrt og því hafi 

fræðimennirnir vaðið fyrir neðan sig og segi þingræðisregluna stjórnskipunarvenju sem einnig 

sæki stoð í 1. gr. stjskr. Fræðimenn líkt og hér hafa verið til umfjöllunar þyrftu ekki að fjalla 

um regluna á þennan hátt ef algerlega væri öruggt að hún félli undir orðalagið þingbundinn 

stjórn. Kemur þetta til vegna þess að undir þingræði geta fallið fleiri stjórnarform en bara 

þingræðisreglan líkt og sýnt hefur verið fram á hér á undan og einnig með orðum Bjargar 

Thorarensen.
59

 

Að auki tilheyrir ytra samhengi lagaákvæðis söguleg skýring, í henni felst athugun á 

forsögu lagaákvæðis og réttarsögulegri þróun lagaákvæðissins.
60

 Höfundar stjskr. frá 1920 og 

1944 hafa bersýnilega haft slík sjónarmið í huga er þeir sömdu athugasemdirnar við 1. gr. 

stjskr. 1944
61

 og skilning þingmanna
62

 við heimastjórnina árið 1904 þegar stjskr. 1920 var 

samin. 

                                                            
56 Alþt. 1944, A-deild, bls. 12. 
57 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 138. 
58 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands. bls. 85, og Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 28. 
59 Björg Thorarensen: „Stjórnskipunarréttur“, bls. 30. 
60 Róbert R Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 167-179. 
61 Alþt. 1944, A-deild, bls. 12. 
62 Kafli 2.4 
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 Forsöguna þarf sá sem túlkar ákvæði að kunna skil á og geta metið.
63

  Réttarsöguleg 

þróun
64

 lagaákvæðis getur skipt talsverðu máli við athugun á forsögu sérstaklega ef taka þarf 

til athugunar vissar réttarreglur í heild á tilteknu sviði líkt og gera þurfti hér að ofan.
65

 Róbert 

R. Spanó bendir á að oft falli saman forsaga lagaákvæðis og markmiðskýring. Þar af leiðandi 

geti oft og á tíðum orðið um sögulega skýringu lagaákvæðis að ræða. Þar sem stundum velti 

skýring lagaákvæðis á því hvað menn telji sig vera að gera þegar texti laga er skrifaður. 

Upplýsingar um forsögu laga geta því orðið til að veita mikilvægar upplýsingar um tiltekið 

lagaákvæði.
66

 Þingmönnunum var vel ljóst hvaða reglu væri verið að taka upp við 

heimastjórnina árið 1904
67

 og hvaða markmiðum reglan átti að þjóna.  

Álykta má að höfundum stjskr. hafi verið sá skilningur vel ljós er þeir skrifuðu frumvörpin 

til stjskr.
68

 Samkvæmt markmiðsskýringu
69

 gæti því vel verið hugsanlegt að þingræðisreglan 

sæki stoð í 1. gr. stjskr. Á hinn veginn er þó ekkert fjallað nánar um markmiðsskýringu í texta 

ákvæðissins né í lögskýringagögnunum með frumvörpunum. Draga má þá ályktun af hinum 

almenna skilningi sem lagður er í þingræðisregluna að inntak reglunnar sé skýrt en ekki hvort 

reglan sæki beint stoð í 1. gr. stjskr. frá 1920 og 1944. Meðan þingræðisreglan hefur ekki 

skýrum orðum verið skrifuð í stjskr.
70

 þá ber að líta svo á að hugsanlega geti verið átt við 

annað form þingbundinnar stjórnar heldur en þingræðisregluna. Vissulega má færa góð rök 

fyrir því m.a. með stuðningi í vilja höfunda
71

 stjskr. og Alþingismanna
72

 til að fella 

þingræðisregluna beint undir 1. gr. stjskr. Engu að síður skal þó meðan óskýrleiki er til staðar 

um hvort þingræðisreglan sækji stoð í 1. gr. stjskr. ber að álykta að reglan sé væntanlega 

stjórnskipunarvenja sem að „auki“ sækji stoð í 1. gr. stjskr. Í því sambandi verður nú vikið að 

réttarheimildinni venju, hvað þurfi til að venja löghelgist og tekið til skoðunar hvort 

þingræðisreglan sé ekki löghelguð stjórnskipunarvenja. 

 

                                                            
63 Róbert R Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 156. 
64 Róbert R Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 157 og 160-161, Torstein Echhoff: Rettskildelære, bls. 91-95, og 

Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 417. Á þessum blaðsíðum fjalla þeir allir um réttarsögulega þróun 

lagaákvæðis og hvaða þýðingu hún getur haft við túlkun lagaákvæða. 
65 Róbert R Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 156, og Torstein Echhoff: Rettskildelære, bls. 91: „Til [forhistorien]     

hører bl.a. også den tidligere retttilstand på vedkommende felt. Opplysninger om denne kan – alene eller 

sammen med forarbeidene – på forskjellige måter ha betydning for lovtolkingen.” 
66 Róbert R Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 157. 
67 Sjá ræður þingmanna í kafla 2.4 um Ísland. 
68 Alþt. 1944, A-deild, bls. 12. Sést þetta í orðalaginu „[e]ftir sem áður.“ 
69 Róbert R Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 182-183. 
70 Líkt og hefur verið gert á hinum Norðurlöndunum. 
71 Alþt. 1944, A-deild, bls. 12. 
72 Alþt. 1905, B-deild, bls. 2659-2716. Sjá einnig kafla 2.4 þar sem ræðum þingmanna voru teknar fyrir og 

skilningur þeirra á þingræðisreglunni. 
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4 Venja sem réttarheimild 

Í íslenkum rétti er viðurkennt að háttsemi sem fylgt er um ákveðinn tíma og að fullnægðum 

nánar tilgreindum skilyrðum geti orðið grundvöllur undir réttarreglu og þar með 

réttarheimild.
73

 Við túlkun lagaákvæða getur áhrifa réttarvenju gætt með ýmsum hætti til 

dæmis verið lögum til fyllingar.
74

 Meðan stjórnlög ríkja voru að mestu leyti óskráð þá var 

ríkjunum stjórnað á reglubundinn hátt fyrir tilstuðlan réttarvenju sem menn töldu sér skylt að 

fylgja.
75

 Verður nú vikið að leiðbeiningarsjónarmiðunum sem almennt eru talin þurfa að vera 

uppfyllt til að réttarvenja geti löghelgast. Sigurður Líndal tiltekur sjö leiðbeiningarsjónarmið 

sem löghelga venju, aldur, stöðugleika, afstöða manna, réttlát, mótist friðsamlega, fylgt í allra 

augnsýn og lágmarks útbreiðslu.
76

 Aðrir fræðimenn hafa líka sett fram 

leiðbeiningarsjónarmið
77

 sem venja þarf að uppfylla til að löghelgast.
78

 Á Íslandi er farin sú 

leið að meta hverju sinni hvaða skilyrði réttarvenja þurfi að uppfylla til að teljast grundvöllur 

réttarreglu. Venja getur talist bindandi og myndað réttarvenju þótt ekki séu uppfyllt öll 

skilyrðin hinsvegar þurfa leiðbeiningarsjónarmiðin ekki að vera tæmandi talin.
79

 Í eftirfarandi 

undirköflum verða helstu leiðbeiningarsjónarmið við mat á réttarvenju notuð til að ákvarða 

hvort þingræðisreglan sé löghelguð réttarvenja á Íslandi.  

  

4.1 Aldur venju 

Eitt aðalsmerki venju hefur verið talið að hún sé gömul og fastmótuð.
80

 Í Hrd. 1985, bls. 

1544. Kjarnfóðursgjald kom fram að þessi langa og athugasemdalausa venja hefði nú helgað 

slíka skattheimtu. Aldur venjunar er þó ekki einhlítur líkt og sést í grein sem birtist í tímariti 

Lögréttu árið 1908 þar sagði: 

 

Þetta er samkvæmt því, sem þingræðisreglan er skilin í þingfrjálsum löndum. Og 

þingræðisreglan er ekki nein pappírslög, heldur stjórnarvenja, sem unnið hefur sjer löghelgi eða 

löghefð. Þegar því um það er að ræða, hvað sje rjett þingræðisregla, þá er fyrir þjóð sem er að 

innleiða þingræðið eða koma því á, eins og vjer Íslendingar, sjálfsagt að líta á dæmi þeirra 

þjóða, þar sem þingræðið er orðið fast í sessi og því er stranglega fylgt.81  

 

                                                            
73 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 151, Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 36. 
74 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 193 og 207, og Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 141 
75 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 93, Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 36. 
76 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 176-183.  
77 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 200-203, Ruth Nielsen: Retskilderne, bls 162, W.E. von Eyben: 

Juridisk grundbog. Retskilderne I, bls 150-151, og Torstein Eckhoff: Rettskildelære, bls 245-264. 
78 Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 265 er löghelgan „það að eitthvað hafi gildi eins og lög.“ 
79 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 176, og Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 200. 
80 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 176. 
81 Þórir Þögli: „Ráðherraskipti og þingræði“, bls. 229. 
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Þetta var skrifað einungis 4 árum eftir að heimastjórnin komst á og ber vott um að menn 

voru strax farnir að telja þingræðið í formi þingræðisreglunnar stjórnarvenju. 

Hvað varðar umfjöllunarefnið þá var þetta leiðbeiningarsjónarmið ekki uppfyllt er 

Íslendingar tóku að styðjast við stjórnarfyrirkomulagið þingræðisregluna árið 1904 með 

heimastjórninni. Í dag er leiðbeiningarsjónarmiðið þó vel uppfyllt enda búið að ríkja þingræði 

á Íslandi í formi stjórnarfyrirkomulagsins þingræðisreglunnar í rúm 100 ár. 

Hins vegar er aldur ekki fortakslaust skilyrði
82

 og ber að skoða aldur á samhengi við 

stöðugleika venjunar. 

 

4.2 Stöðugleiki 

Hár aldur venju dugir ekki einn og sér þar sem venja verður ekki grundvölluð á einstökum 

atburði þótt atburðurinn sé gamall.
83

 Til að hægt sé að segja venju hafa löghelgast er 

mikilvægt að henni hafi verið fylgt nokkuð stöðugt.
84

 Á Íslandi var þetta sjónarmið ekki 

uppfyllt er þingræðisreglan var tekin upp við heimastjórnina 1904. Skýringuna á því má 

jafnvel finna í því að Íslendingar hafi ekki beint tekið upp þingræðisregluna heldur hafi áfram 

verið fylgt þeirri reglu sem orðin var löghelguð í Danmörku. Engu að síður líkt og með 

aldurinn er þetta vel uppfyllt í dag enda er farið eftir þingræðisreglunni við stjórnskipan á 

Íslandi og hefur það verið gert síðan 1904.  

 

4.3 Afstaða manna (opinio necessitatis) 

Gera ber skýran greinarmun á vana sem sem menn fylgja hugsunarlítið og venju sem fylgt er 

með vitund og vilja.
85

 Afstaða manna til venju er mikilvægt leiðbeiningarsjónarmið, bæði það 

hvað þeir telja sig vera að gera og líka af hverju menn gera það. Auðveldara er að samþykkja 

venju jafnvel strax og venjan er tekin upp ef menn eru sammála um hvaða skilning beri að 

leggja í hana. Má þetta glögglega sjá í ræðum þingmannanna
86

 í kafla 2.4 um Ísland þar sem 

þeir þekktu vel til venjunar og vildu láta stjórnarfyrirkomulagið sem leiðir af reglunni ríkja á 

Íslandi. Vissulega er hægt að rekja skilning þingmanna á þessum tímum til þess að Íslendingar 

voru í nánu sambandi við Danmörku og er því ekki að undra að Íslendingar hafi strax árið 

1904 verið farnir að skilja þingræði á þann hátt að um þingræðisregluna væri að ræða. 

                                                            
82 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 200, og Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 176. 
83 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 179. 
84 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 179. 
85 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 180. 
86 Alþt. 1905, B-deild, bls. 2659-2716. 
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 Erfitt getur verið að skyggnast inn í hugsanir manna en þó má finna vísbendingar í 

orðalaginu „[e]ftir sem áður“
87

 um að höfundar stjskr. frumvarpsins frá 1944 töldu sig vera að 

festa í sessi þingræðisregluna í 1 gr. stjskr. þegar þeir sömdu skýringarnar við hana. Höfundar 

stjskr. frumvarpsins settu orðalagið inn af því þeir töldu sér vera það skylt til að viðhalda 

venjunni sem ríkt hafði óslitið á Íslandi frá 1904. Þetta leiðbeiningarsjónarmið er því fyllilega 

uppfyllt alveg frá því tekin var upp heimastjórn á Íslandi.   

 

4.4 Efni venju (Réttlát, sanngjörn og haganleg) 

Til að venjan geti talist skynsamleg verður að áskilja að hún sé í samræmi við skoðanir sem 

flestra. Svo venja geti skapast má almennt segja að hún verði að innihalda sanngjarna og 

réttláta lausn á þeim skoðunum sem eru uppi enda yrði hún af öðrum kosti varla gömul eða 

rótgróin né haganleg í framkvæmd.
88

 Ef á annað borð er fallist á að um venju gæti verið að 

ræða er eitt þeirra skilyrða sem dómstólar hafa notað til að ákvarða hvort venjunni verði beitt, 

hvort hún sé réttlát og haganleg í framkvæmd. Dómstólar nota gjarnan í þessu sambandi 

orðalag líkt og hvort venja sé eðlileg eða haganleg regla. 

 

Hrd. 1977, bls. 972. Uppsögn slökkviliðsmanns. 

Deilt var um hvort slökkviliðsmaður ætti rétt á lengri uppsagnafresti en þrem mánuðum. 

Hæstiréttur taldi ósannað að hann ætti rýmri uppsagnafrest auk þess sem þriggja mánaða reglan 

væri „eðlileg“ í ljósi íslenskra lagavenja. 

 

Hæstiréttur hefur einnig sagt að venja sé haganleg sem þá væntanlega felur í sér að hún sé 

skynsamleg og þægilegt að framkvæma hana. Einna skýrasta dæmið er að finna í dómi 

réttarins Hrd 1934, bls. 601 Samsköttun hjóna sem þó gerðist í tíð eldri skattalaga. Hæstiréttur 

tók fram að það væri „haganleg“ aðferð eftir atvikum að skattleggja hjón sameiginlega.  

Um þingræðisregluna má segja að venjan sé eðlileg þar sem allir virðast fylgja henni og 

telja hana til, hún sé sanngjörn og að því leyti haganleg. Þingræðisreglan hlýtur líka að vera 

skynsamleg og haganleg þar sem reglunni hafði áður en Íslendingar tóku þingræðisregluna 

upp verið fylgt nokkuð farsællega hjá öðrum siðmenntuðum löndum í kringum Ísland. 

Allavega er farið eftir þingræðisreglunni við stjórnarmyndanir og skipun ráðherra líkt og 

hefur komið fram hér áður. Að þessu sögðu má telja efni venjunar nokkuð skýrt og því vel 

uppfyllt á Íslandi alveg frá heimastjórninni 1904. 

 

                                                            
87 Alþt. 1944, A-deild, bls. 12. 
88 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 201, og Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 181. 
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4.5  Mótast friðsamlega 

Venju má líkja við þegjandi samkomulag þegnanna um að ákveðið fyrirkomulag sé eðlilegt. 

Það má því ætla að venja myndist ekki ef um þvingun er að ræða til að haga hlutum með 

ákveðnum hætti.
89

 Miklar og harðar umræður voru um þingræðisregluna í upphafi við 

myndun heimastjórnarinnar árið 1904. Var það þó aldrei annað en orðaskak á Alþingi um 

hvaða skilning bæri að leggja í hana. Menn virtust nokkuð á eitt sáttir með skilninginn enda lá 

það næsta ljóst í augum uppi að gera það sama og annars staðar til að sporna við yfirvaldinu. 

Auk þess var þetta en einn þátturinn í markmiðinu um að koma á sjálfstæði Íslands og að því 

sögðu reyndist þetta Alþingismönnunum nokkuð auðvelt.
90

 Álykta má að þingræðisreglan hafi 

mótast friðsamlega á Íslandi og hafi uppfylgt leiðbeiningarsjónarmiðið strax við 

heimastjórnina árið 1904. 

 

4.6 Fylgt í allra augsýn  

Til að fylgja kröfum réttarríkissins um birtingu laga svo lögin geti talist bindandi þá verður að 

setja það skilyrði að venjunni sé fylgt í allra augsýn. Venjur eru þó eðli málsins samkvæmt 

almennt óskráðar og því ekki birtar eins og lög. Venja sem myndast leynilega gæti því tæplega 

bundið almenning. Eru rökin hin sömu og fyrir birtingu laga almennt að þau beri að birta svo 

lögin öðlast gildi. Birting venju hinsvegar kemur fram í þekkingu almennings á venjunni. Til 

sanns vegar má færa að þingræðisreglan sé vel þekkt enda hefur reglan fengið almenna 

umfjöllun í fræðiritum á sviði stjórnskipunarréttar á einn eða annan hátt.
91

 Einnig virðist þorra 

landsmanna vera kunnungt um þingræðisregluna þar sem efni hennar er nokkuð almennt og 

almenningi því vel kunnugt. Telst leiðbeiningarsjónarmiðið uppfyllt á Íslandi enda virðast 

allir á eitt sáttir um hvaða skilning beri að leggja í þingræðisregluna og því má segja að 

venjan sé öllum kunn.
92

 Má glögglega sjá hvaða skilningur er lagður í þingræðisregluna strax 

árið 1904 við myndun heimastjórnarinnar í ræðum þingmannanna.
93

  

 

4.7 Lágmarks útbreiðsla 

Almenn útbreiðsla venju er til þess fallinn að venja verði frekar viðurkennd. Þegar vísað er til 

að venja sé útbreidd er notað orðalag eins og að venja sé almenn, algeng eða tíðkanleg.
94

  

                                                            
89 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 201, og Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 183. 
90 Sjá ræður þingmanna í kafla 2.4 
91 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands. bls. 138, Björg Thorarensen: „Stjórnskipunarréttur“, bls. 31, og 

Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur. bls. 28. 
92 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 183. 
93 Sjá ræður þingmanna í kafla 2.4 
94 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 183. 
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Hrd. 1942, bls. 218 Símalagningamenn. 

Atvikin voru að tveir rafvirkjameistarar voru sóttir til saka fyrir að hafa ófaglærða menn í 

iðnvinnu. Við úrlausn málsins var m.a. leitað álits Rafmagnseftirlits Ríkissins sem taldi 

vinnumennina vinna verk aðstoðarmanna en það væri algeng venja bæði hér á landi og erlendis 

að hafa slíka aðstoðarmenn. Dómurinn sýknaði rafvirkjameistaranna í ljósi þessarar tíðkanlegu 

venju. 

 

Segja má að þingræðisreglan uppfylli leiðbeiningarsjónarmið þetta mjög vel þar sem 

reglan er upprunnin utan úr heimi og er svo tekin upp á Íslandi með vitund og vilja strax árið 

1904 við myndun heimastjórnar á Íslandi. 

 

5 Samantekt 

Í upphafi umfjöllunarinnar var gerð grein fyrir hugtakinu þingræði og varpað fram þeirri 

spurningu hvort þingræðisreglan væri réttarvenja eða hvort reglan sækir stoð í orðalagið 

„þingbundinni stjórn“ í 1. gr. stjskr. Íslands.  

Í öðrum kafla var tekið til umfjöllunar hvernig þingræði kom til annars staðar í heiminum 

og hvers vegna. Fundið var út að stjórnarfyrirkomulagið sem felst í þingræðisreglunni er ein 

birtingarmynd þingræðis. Rakið var í því sambandi hvernig þingræðisreglan kom til í 

Englandi enda getur söguleg þróun annars staðar og afleiðing haft áhrif þegar tekið er upp 

nýtt stjórnskipulag. Að því loknu var tekið var til athugunar hvernig þingræðisreglan kom til í 

Danmörku enda varð ekki hjá því komist sökum þess hve Íslendingar voru nátendir 

Danmörku með stjórnskipan. Erfitt reyndist að skilja á milli baráttu Íslendinga fyrir sjálfstæði 

sínu og upptöku þingræðis enda var dregin sú ályktun að tilkoma innlenda ráðherrans árið 

1904 hafi verið einn þátturinn í að fá aftur í hendur Íslendinga sjálfsákvörðunarréttinn. 

Upptaka þingræðis og stjórnarfyrirkomulagsins sem felst í þingræðisreglunni varð einnig 

ásamt öðru til að koma á aftur sjálfstæði Íslands. Einnig var gerð grein fyrir öðrum 

stjórnarfyrirkomulögum til að sýna fram á að ekki væri endilega átt við 

stjórnarfyrirkomulagið þingræðisregluna í orðalaginu „þingbundinni stjórn“ í 1. gr. stjskr. 

Íslands. Ekki var fyllilega ljóst eftir kafla tvö hvort Íslendingar hefðu tekið upp 

stjórnarfyrirkomulagið um þingræðisregluna sjálfstætt eða hvort tekin hafi verið upp 

réttarvenjan sem fullmótuð var í Danmörku og átti rætur að rekja til stjórnskipunarlaga Dana 

frá 1866.  

Í þriðja kafla var gerð úttekt á 1. gr. stjskr. frá 1920 og 1944 og athugað hvort 

þingræðisreglan hefði með orðalaginu „þingbundinni stjórn“ fengið fullnægjandi stoð í 

lagaákvæðinu og væri því ekki lengur stjórnskipunarvenja heldur stjórnarskrárbundin lög. 

Eftir þá úttekt var niðurstaðan sú að ekki væri nægjanlega skýrt kveðið á um regluna í 
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ákvæðinu og því gæti jafnvel verið átt við annars konar form af þingræði. Í ljósi forsögunnar 

og tilgangs orðalagsins sem túlkaður var af lögskýringagögnum varð niðurstaðan sú að hægt 

væri að styðja bæði sjónarmiðin á nokkuð sannfærandi hátt. Engu að síður varð niðurstaðan 

sú að meðan ekki hefði verið kveðið skýrlega á um þingræðisregluna í 1. gr. stjskr. beri að 

telja hana réttarvenju á sviði stjórnskipunar. 

Í loka kaflanum var því tekið til athugunar hvort þingræðisreglan væri ekki örugglega 

stjórnskipunarvenja á Íslandi sem hefði löghelgast. Farið var yfir helstu 

leiðbeiningarsjónarmið sem almennt eru talin þurfa að vera til staðar svo réttarvenja geti 

löghelgast. Sú athugun leiddi ekki einungis í ljós að þingræðisreglan væri löghelguð á Íslandi 

heldur hefði þingræðisreglan sjálfsagt strax löghelgast á Íslandi við heimastjórnina árið 1904. 

Fyrir 1920 má slá því föstu að þingræðisreglan var stjórnarskrárhelguð réttarvenja á Íslandi og 

hafði löghelgast um leið og tekin var upp heimastjórnin árið 1904. Eftir þann tíma er 

þingræðisreglan áfram stjórnskipunarvenja sem að auki á sér stoð í 1. gr. stjskr. 
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