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1 Inngangur 

Það er einn af hornsteinum íslenskrar stjórnskipunar að dómendur fari með dómsvaldið. Í 

þessari ritgerð verður leitast við að varpa ljósi á hvort það vald feli í sér heimild til að móta 

réttarreglur og samspil slíkrar heimildar við hina lagalegu aðferð.  

 Fjallað verður um þá skyldu sem lögð er á dómara í 61. gr. stjórnarskrár lýðveldisins 

Íslands nr. 33/1944 (hér eftir skammstöfuð stjskr.) að fara einungis eftir lögunum og hvort 

hún útiloki dómara frá því að móta réttarreglur. Í þessu samhengi verður sérstaklega tekin til 

skoðunar hin lagalega aðferð sem endurspeglar ríkjandi viðhorf á hverjum tíma til að leysa úr 

lögfræðilegum ágreiningi. Hún kemur einna helst til skoðunar í tilvikum þar sem ágreiningur 

vaknar um hvað sé gildandi réttur, sérstaklega þegar svarið fæst ekki með einföldum lestri 

settra laga. Hin lagalega aðferð leitast meðal annars við að svara því hvernig túlka á 

lagaákvæði sem er óskýrt og á hvaða réttarheimildum eigi að byggja þegar sett lög fjalla ekki 

um það tilvik sem til úrlausnar er.
1
 Óræðu réttarheimildirnar meginreglur laga og eðli máls 

verða teknar fyrir en jafnframt verður fjallað um sett lög og afstaða tekin til þess hvort dómur 

geti aukið við inntak setts lagaákvæðis. Nokkrum orðum verður vikið að fordæmum og 

óhjákvæmilegu samspili fordæmisreglna og þeirra réttarheimilda sem þær byggja á. Einnig 

verður vikið að helstu meginreglum réttarríkisins og kröfu þess um að samfélög skuli lúta 

almennum lögum sem gildi jafnt um valdhafana sem aðra. 

 Það leiðir af meginreglum réttarríkisins og stjórnskipun Íslands að dómstólar hafa 

mikilvægu hlutverki að gegna hér á landi. Dómurum getur verið skylt að komast að efnislegri 

niðurstöðu í  málum og vaknar því spurning um hvernig komast skuli að lagalegri niðurstöðu 

þegar mótuð réttarregla leysir ekki úr ágreiningi. Gerð verður grein fyrir mismunandi 

skoðunum fræðimanna á mögulegum niðurstöðum í lögfræðilegu úrlausnarefni og hvaða áhrif 

það hefur geti dómari valið á milli tveggja eða fleiri jafnréttra niðurstaðna.  

 Eitt af meginviðfangsefnum þessarar ritgerðar lýtur að samspili löggjafarvalds og 

dómsvalds og verða nokkur atriði þess tekin sérstaklega til skoðunar. Þannig verður meðal 

annars fjallað um óræða lagasetningu og hvernig löggjafinn hefur í ákveðnum tilvikum 

framselt vald sitt til dómstólanna. Rakin verða nokkur dæmi um viðbrögð löggjafans við 

dómum og ákvörðunum Hæstaréttar og gerð grein fyrir því hvenær slík viðbrögð eru eðlileg 

og hvenær ekki.  

 Að lokum verða sett fram nokkur sjónarmið sem greina vald dómenda til að móta 

réttarreglur frá lagasetningarvaldi löggjafans. Horft verður til þess hvaða umboð dómarar hafa 

                                                            
1 Róbert R. Spanó: „Nokkur orð um lög og rétt í íslensku réttarkerfi“, bls. 19. 
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til að móta réttarreglur og hvort þeir þurfi yfirhöfuð slíkt umboð. Loks verður fjallað um hvort 

dómstólar geti sett réttarreglu á grundvelli annars en þess sem almennt er viðurkennt og 

fjallað um nokkra dóma þar sem Hæstiréttur hefur vikið frá hinni lagalegu aðferð. 

 Mikið hefur verið rætt og ritað um framsæknar túlkunaraðferðir Mannréttindadómstóls 

Evrópu (hér eftir skammstafaður MDE) og Evrópudómstólsins og hafa dómstólarnir verið 

sakaðir um að fara út fyrir valdsvið sitt.
2
 Áhugavert væri að taka þetta til frekari skoðunar en 

því miður gefst ekki svigrúm til þess í þessari ritgerð. 

 

2 Staða dómsvaldsins 

2.1 Almennt 

Á sviði stjórnskipunarréttar hefur dómsvaldið oft verið skilgreint sem valdið til að leysa 

endanlega úr réttarágreiningi. Á sviði réttarfars hefur þessi einfalda skilgreining ekki þótt 

fullnægjandi, þar hefur verið greint á milli eiginlegs dómsvalds og frjálsrar dómsýslu. 

Eiginlegt dómsvald hefur verið skilgreint sem valdið til að leysa endanlega úr ágreiningi um 

réttindi manna og skyldur með þeim afleiðingum að það megi fylgja úrlausn eftir með 

valdbeitingu og valdið til að kveða á um hvort maður hafi gerst sekur um refsiverða háttsemi 

og hver viðurlög skuli vera við því. Til frjálsrar dómsýslu hafa verið talin viðfangsefni sem 

bera ekki eðliseinkenni úrlausna en eru þó oft falin dómstólum með lögum og þannig gerð að 

dómsathöfnum.
3
 

 Áhugavert er að skoða lagahefð Íslendinga og þau líkindi sem eru með fyrirkomulagi 

nútímans og því sem lýst er í Grágás. Helstu stofnanir Alþingis voru lögrétta auk dómstólanna 

fimm, fjórðungsdóma og fimmtardóms. Hlutverk dómstólanna var þó frábrugðið því sem við 

þekkjum í dag en sennilegt er að þeir hafi einungis dæmt um sönnun.
4
 Hlutverk lögréttu var 

meðal annars að rétta lög og að gera nýmæli. Gerð nýmæla svipar til lagasetningarvalds 

nútímans. Þannig voru settar nýjar reglur með vitund og vilja en áskilið var einróma samþykki 

því enginn væri bundinn af öðru en því sem hann samþykkti sjálfur. Ágreining um lögin mátti 

bera fyrir lögréttu sem skar úr honum með því að rétta lögin.  Verkefni hennar var að leiða hin 

gömlu góðu lög í ljós en á miðöldum voru eldri lög látin ganga framar þeim yngri. Menn 

töldu sig vera að stýra réttarþróun af villigötum þó að í reynd hafi oft verið sett ný regla með 

lagaréttingu. Dómsvald nútímans á sér hliðstæðu í lagaréttingarhlutverki lögréttu.
5
  

                                                            
2 Sjá nánari umfjöllun um þetta efni í Löser juridiken demokratins problem? og Jens Elo Rytter: „Dansk-

europæisk menneskerettighedsbeskyttelse“, bls. 185-197. 
3 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 26. 
4 Sigurður Líndal: Réttarsöguþættir, bls. 99. 
5 Sigurður Líndal: „Stjórnskipulegt vald dómstólanna“, bls. 112-113. 
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2.2 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands 

Í 2. gr. stjskr. er tekið fram að dómendur fari með dómsvaldið. Í þeirri grein er jafnframt tekið 

fram að Alþingi og forseti Íslands fari saman með löggjafarvaldið en ekkert kemur þar fram 

um að dómendur fari með slíkt vald. Í stjórnarskránni segir ekki hvað felst í dómsvaldi þó 

ljóst sé af henni að það er eitthvað annað en löggjafarvald og framkvæmdarvald. Ekki er hins 

vegar útilokað í stjórnarskránni að dómendur sinni öðrum viðfangsefnum en því að fara með 

dómsvald.
6
 

 Fyrirmæli 2. gr. stjskr. um skiptingu valds milli ólíkra valdhafa byggjast á kenningu 

Frakkans Montesquieu um þrígreiningu ríkisvalds. Í kenningum sínum gekk hann út frá því að 

þeir sem fara með völd hætti til að misnota þau og að vald verði einungis takmarkað með 

valdi. Hann gerði þó ekki ráð fyrir algjörum aðskilnaði valdþáttanna heldur lagði áherslu á að 

þeir þyrftu að vinna saman.
7
  

 Samkæmt kenningunni er hlutverk löggjafans að setja lög en dómstólanna að túlka þau og 

telur Sigurður Líndal svigrúm þeirra til að setja þjóðfélaginu reglur ekkert ef það er lagt til 

grundvallar. Hann bendir þó á að hér á landi er þrískipting ríkisvaldsins ekki algjör og þarf 

þetta því ekki að vera niðurstaðan. Auk þess á kenningin rætur sínar að rekja til einveldisins 

þegar konungur einn réð lögum og dómstólar mæltu fyrir munn hans.
8
  

 Ákvæði stjskr. um dómsvaldið eru að öðru leyti fremur fáorð en þau helstu er að finna í 

59.-61. gr. stjskr.
9
 Hvað efni þessarar ritgerðar varðar kemur 61. gr. stjskr. helst til skoðunar 

en þar segir að dómendur skuli í embættisverkum sínum einungis fara eftir lögunum. Hvað 

felst í orðinu lögunum í þessu samhengi? Sigurður Líndal telur að þarna sé vísað til 

víðtækustu merkingar orðsins lög sem „taki til allra réttarreglna sem taldar eru gilda, hvaðan 

sem þær eru upprunnar og hvort heldur þær eru skráðar eða óskráðar.“
10

 Eiríkur Tómasson 

telur einnig að þarna sé ekki einungis vísað til settra laga heldur verði dómendur einnig að 

taka mið af öðrum réttarheimildum í störfum sínum.
11

 

 Nánari fyrirmæli um hlutverk dómstóla er að finna í lögum nr. 15/1998 um dómstóla. Í 

athugasemdum í frumvarpi því sem varð að lögum nr. 15/1998 kemur fram að megintilgangur 

laganna hafi verið að styrkja stöðu og sjálfstæði dómstólanna sem þriðju valdstoðar ríkisins 

                                                            
6 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 26. 
7 Eiríkur Tómasson: „Hvernig á að skýra fyrirmæli 2. gr. stjórnarskrárinnar um að Alþingi og forseti Íslands fari 

saman með löggjafarvaldið?“, bls. 336. 
8 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 215-216. 
9 Gunnar G. Shcram: Stjórnskipunarréttur, bls. 287. 
10 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 3. 
11 Eiríkur Tómasson: „Dómstólar og almenningsálitið“, bls. 203. 
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og meðal annars auka þannig tiltrú almennings á starfsemi þeirra.
12

 Í 1. mgr. 24. gr. 

laganna segir: „Dómarar eru sjálfstæðir í dómstörfum og leysa þau af hendi á eigin ábyrgð. 

Við úrlausn máls fara þeir eingöngu eftir lögum og lúta þar aldrei boðvaldi annarra. 

Dómsathöfn verður ekki endurskoðuð af öðrum nema með málskoti til æðra dóms.“ 

 

3 Hin lagalega aðferð 

3.1 Hvernig komast ber að lögfræðilegri niðurstöðu 

Hin lagalega aðferð
13

 felur í sér þekkingu á réttarheimildunum og meðferð þeirra. Það greinir 

lög frá siðferði „að lögin eru byggð á einhvers konar heimildum á meðan ályktanir um 

siðferði styðjast við skynsemi eða samvisku manna.“
14

 Að mati Skúla Magnússonar er kjarni 

skilgreiningar Sigurðar Líndal á hugtakinu réttarheimild „að ákvörðun um hvað telst vera 

réttarheimild er ekki háð siðferðilegu mati eða geðþótta þess sem ályktar um réttarreglu.“
15

 

Skúli telur jafnframt að lögin markist „af því sem almennt er viðurkennt á hverjum tíma, en 

ekki huglægu mati eða siðferðilegum vangaveltum hvers og eins.“
16

  

 Í hinni lagalegu aðferð felst þannig afstaða til þess hvernig á að komast að niðurstöðu um 

lögin og hvað á að viðurkenna sem lög. Það hefur verið kennt við venjuhyggju að ályktanir 

um réttarreglur eigi að styðjast við það sem almennt er viðurkennt. Með venjuhyggju er 

áhersla lögð á að lögin eigi að skapa öryggi og festu í samskiptum manna. Það þarf að vera 

hægt að komast að niðurstöðu um lög án þess að styðjast við einstaklingsbundið mat en 

þannig verða niðurstöður dómstóla fyrirsjáanlegar. Því er mikilvægt að dómarar fari einungis 

eftir lögunum eins og segir í 61. gr. stjskr. Gera verður þann fyrirvara að séu lögin með þeim 

hætti að þau leiði kerfisbundið til óréttlætis er um ólög að ræða og rök venjuhyggju standa til 

þess að þeim sé ekki fylgt. 

 Hin lagalega aðferð veitir ekki úrlausn um öll vafatilvik. Þegar hún sker ekki úr um 

álitaefni getur dómari ekki komist að niðurstöðu á grundvelli þess sem almennt er viðurkennt 

og verður hann þá að byggja niðurstöðu sína á ýmsum óáþreifanlegum hugmyndum sem 

rétturinn byggir á. Hann verður að leggja eigin skynsemi eða samvisku til grundvallar. Í 

íslenskri lögfræði hafa þessar hugmyndir verið kenndar við meginreglur laga og eðli máls.  

 

                                                            
12 Alþt. 1997-98, A-deild, bls. 1136. 
13 Eftirfarandi umfjöllun um hina lagalegu aðferð byggist riti Skúla Magnússonar: Hin lagalega aðferð og 

réttarheimildirnar, bls. 71-93.  
14 Skúli Magnússon: Hin lagalega aðferð og réttarheimildirnar, bls. 71. 
15 Skúli Magnússon: Hin lagalega aðferð og réttarheimildirnar, bls. 78. 
16 Skúli Magnússon: Hin lagalega aðferð og réttarheimildirnar, bls. 79. 
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3.2 Réttarheimildir 

3.2.1 Almennt 

Eins og áður hefur verið rakið er þekking á réttarheimildunum grundvöllur hinnar lagalegu 

aðferðar. Sett lög eru mikilvægasta réttarheimildin í íslenskum rétti og hafa oft að geyma 

almennar reglur sem skilmerkilega mæla fyrir um hvað sé bannað og leyft.
17

 Lagaleg 

niðurstaða er þó ekki alltaf ótvíræð, allar réttarreglur eru óræðar að vissu marki.
18

 Að mati 

H.L.A. Hart getur orðalag réttarreglu eftirlátið dómara mat. Þá er ekkert almennt viðurkennt 

og við beitingu hennar fer í raun fram val á milli sjónarmiða sem þurfa þó ekki að vera 

geðþóttaleg eða órökrétt.
19

 Samkvæmt þessu virðist það geta gerst að í dómi felist ákveðin 

réttarskapandi áhrif, jafnvel þegar um sett lagaákvæði er að ræða, sem birtast í 

fordæmisgefandi dómi. 

 

3.2.2 Meginreglur laga og eðli máls 

Ekki er hægt að sjá fyrir allan mögulegan ágreining um lagaleg efni og sú staða getur komið 

upp að ekkert lagaákvæði veiti skýrt svar við slíkum ágreiningi.
20

 Við þessar aðstæður þurfa 

dómarar að grípa til óræðari réttarheimilda á borð við meginreglur laga og eðli máls. 

 Garðar Gíslason setur fram þá hugmynd í ritinu Eru lög nauðsynleg að meginreglur laga 

séu rökin á bak við lagareglurnar og um leið grundvöllur þeirra. Settu lagareglurnar séu settar 

gagngert til þess að ná markmiði sem talið er þess virði að ná og að markmiðið megi orða í 

meginreglum.
21

 Með því að setja meginreglur laga fram með þessum hætti eru færð rök fyrir 

einstökum lagareglum og þeim gefinn skynsemisgrundvöllur. Oftast birtast meginreglur í 

lagasetningu Alþingis en Hæstiréttur getur einnig byggt niðurstöðu sína í dómi á meginreglu 

sem síðan verður fordæmi og þá verður þessi meginregla að meginreglum laga.
22

  

 Könnun á meginreglum krefst mikillar yfirsýnar yfir lagareglur og réttarkerfið í heild. 

Ekki er lögmælt hvaða vinnubrögð skal viðhafa við þá könnun en dómsúrlausnir og skrif 

fræðimanna gefa leiðbeiningu um hvað er almennt viðurkennt á þessu sviði.
23

 Sigurður Líndal 

vísar til þess í ritinu Um lög og lögfræði að nútíma réttarfarsreglur skjóti loku fyrir að 

                                                            
17 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 79. 
18 Skúli Magnússon: Hin lagalega aðferð og réttarheimildirnar, bls. 92-93. 
19 H.L.A. Hart: The Concept of Law, bls. 127. 
20 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 325. 
21 Garðar Gíslason: Eru lög nauðsynleg, bls. 85-86. 
22 Garðar Gíslason: Eru lög nauðsynleg, bls. 90. 
23 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 252.  
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dómstólar vísi máli frá þegar réttarreglu skortir, hann telur að við þær aðstæður þurfi 

dómstólar að móta réttarreglu eða jafnvel setja hana.
24

 

 Þegar dómstólar beita réttarheimildinni eðli máls er þáttur þeirra í mótun réttarreglna hvað 

augljósastur. Ármann Snævarr hefur orðað þetta með eftirfarandi hætti: „Er þá leitað eftir 

þeirri reglu með sanngirnis- og réttlætissjónarmið að leiðarljósi („rimelighedsbetragtninger“) 

og með það í huga, að reglan sé sem hagkvæmust á þjóðfélagslega vísu.“
25

  

 Í 1. gr. svissnesku lögbókarinnar frá 1907 er að finna merkilega reglu. Þar er boðið að 

dómari, þegar deilt er um ólögákveðið atriði, beiti reglu sem hann hefði sett ef hann væri 

löggjafi enda væri hún í samræmi við fræðikenningar og hefðir.
26

 Við það er miðað að reglan 

sé mótuð eftir því sem skynsamlegast og farsælast þykir á þjóðfélagslega vísu. Ármann 

Snævarr telur að notast megi við þessa undirstöðureglu.
27

 Ekki er að finna viðlíka reglu í 

íslenskum lögum en engu að síður verður að fallast á þá skoðun Ármanns að hún geti verið 

íslenskum dómurum til leiðbeiningar. Í eðli dómstarfa felst krafa um að komast að 

lögfræðilegri niðurstöðu í ágreiningsmáli jafnvel þó lög taki ekki til þess sem deilt er um og 

engin almennt viðurkennd réttarregla eigi við. Þá er eðlilegt að dómarar hafi í huga viðlíka 

leiðbeiningarreglu eða aðra reglu sem er í mestu samræmi við þær aðferðir sem almennt eru 

viðurkenndar til að komast að niðurstöðu í máli. Séu til slíkar almennt viðurkenndar aðferðir 

sem dómari fylgir eru líkur til að menn geti sætt sig við niðurstöðuna og að hún sé að minnsta 

kosti að ákveðnu leyti fyrirsjáanleg.  

 Ármann bendir jafnframt á að á Íslandi hafi þess gætt mikið að dómstólar hafi mótað 

réttarreglur á grundvelli eðlis máls og tekur frumreglur skaðabótaréttar sem dæmi þess.
28

 

Undir þetta tekur Sigurður Líndal og segir að dómstólar skírskoti alloft til eðlis máls þegar 

ekki er til að dreifa reglum um úrlausnarefni sem lagt er fyrir dómstóla. Í þeim tilvikum telur 

Sigurður dómstóla móta reglur á grundvelli eðlis máls.
29

 

 Í riti sínu Eru lög nauðsynleg skýrir Garðar Gíslason muninn á eðli máls og meginreglum 

laga svo að þær meginreglur sem leiða má af réttarheimildinni sem kennd er við eðli máls séu 

í engum tengslum við lög, venjur eða fordæmi öfugt við meginreglur laga sem eru í 

einhverjum tengslum við þær réttarheimildir.
30

 Meginreglurnar og grunnreglurnar sem 

                                                            
24 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 326. 
25 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 255. 
26 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 207. 
27 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 256-257. 
28 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 256-257. 
29 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 391. 
30 Garðar Gíslason: Eru lög nauðsynleg, bls. 111. 
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kallaðar eru eðli máls eru ávallt til fyrirmyndar og til öryggis ef annað bregst.
31

 Þessar 

réttarheimildir komu í stað eðlisréttarins og hafa takmarkað vald dómstóla til að móta 

réttinn.
32

 

 

3.2.3 Fordæmi 

Í réttarheimildinni fordæmi felst að dómur getur verið talinn fela í sér bindandi réttarreglu 

sem hefur sjálfstætt gildi. Oft kemur upp vafi um hvað sé gildandi réttur og hin lagalega 

aðferð gefur ekki alltaf skýr svör. Þegar uppi er raunverulegur réttarágreiningur getur úrlausn 

hans í öllum tilvikum verið fordæmisgefandi. Þegar dómstólarnir túlka réttarheimildirnar í 

vafatilvikum og taka afstöðu til þeirra eru þeir að auka við réttinn. Það er villandi að halda því 

fram að í þessu felist lagasetning, þeir eru einfaldlega að gegna þeirri frumskyldu sinni að 

skera úr málum sem fyrir þá eru lögð. Í þessum tilvikum geta fordæmisgefandi úrlausnir 

þeirra orðið grundvöllur almennra reglna.
33

 Sigurður Líndal bendir á að til þess að vera 

fordæmi verði „dómur að fela í sér sjálfstæða viðbót við þær réttarheimildir sem lagðar eru til 

grundvallar niðurstöðu dómsins og hafa eitthvað að geyma sem gefa ber gaum við úrlausnir 

síðari mála.“
34

 

 Í umfjöllun sinni um fordæmi í ritinu Almenn lögfræði nefnir Ármann Snævarr frumreglur 

íslenska skaðabótaréttarins aftur sem dæmi, nú til að færa rök fyrir því að dómstólar skapi 

réttarreglur með því meðal annars að beita óskráðum reglum við úrlausn mála. Einnig nefnir 

hann ólögfestar stjórnsýslureglur sem helgist meðal annars af dómvenjum.
35

 Það skal tekið 

fram að eftir að þessi orð voru skrifuð hafa almenn skaðabóta- og stjórnsýslulög verið lögfest 

á Íslandi með lögum nr. 50/1993 og nr. 37/1993. 

 

4 Réttarríkið 

4.1 Almennt 

Kjarni hugmyndarinnar um ríki réttarins er að samfélög skuli lúta almennum lögum sem gildi 

jafnt um valdhafana sem aðra.
36

 Hér verður leitast við að varpa ljósi á hvort hlutur dómstóla í 

mótun réttarreglna stangist á við helstu meginreglur réttarríkisins.  

                                                            
31 Garðar Gíslason: Eru lög nauðsynleg, bls. 113. 
32 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 216. 
33 Skúli Magnússon: Hin lagalega aðferð og réttarheimildirnar, bls. 113. 
34 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 194. 
35 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 214. 
36 Eftirfarandi umfjöllun um réttarríkið er byggð á grein Hafsteins Þórs Haukssonar: „Beitti hnífurinn – um 

réttarríkishugmynd Joseph Raz“, bls. 303-315. 
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 Í formmerkingu réttarríkishugtaksins felst að ríki telst „vera réttarríki þegar því er stjórnað 

samkvæmt lögum sem eru þeim eiginleikum gædd að geta haft skilvirk áhrif á athafnir 

borgaranna. Hollusta við kröfur réttarríkisins leiðir ekki sjálfkrafa til lýðræðislegra 

stjórnarhátta eða mannréttindaverndar.“
37

  

 Joseph Raz hefur útlistað nokkrar meginreglur sem hann telur að sérhvert ríki verði að 

halda í heiðri til að unnt sé að ræða um það sem réttarríki. Þeirra á meðal er sú meginregla að 

setning nákvæmra og sérstakra lagafyrirmæla verði að vera byggð á aðgengilegum, 

stöðugum, skýrum og almennum reglum. Í okkar réttarkerfi er það ekki bara löggjafinn sem 

fer með þetta vald, dómendur hafa til dæmis vald til að gefa slík lagafyrirmæli sem beinast oft 

að tilteknum aðstæðum og jafnvel nafngreindum aðilum.
38

 Um þetta segir Hafsteinn Þór 

Hauksson:  

 

Við fyrstu sýn virðast slík lagafyrirmæli í beinni andstöðu við hugmyndir okkar um réttarríkið. 

Séu hins vegar slík fyrirmæli ávallt gefin á grundvelli aðgengilegra, stöðugra, skýrra og 

almennra reglna, og rúmist innan þess ramma sem síðarnefndu reglurnar setja slíkum 

fyrirmælum, er óþarfi að hafa áhyggjur af þessum nauðsynlega þætti í hverju réttarkerfi.39 

 

 Það er ein af grunnröksemdum Jóns Steinars Gunnlaugssonar fyrir kenningu hans um hina 

einu réttu niðurstöðu, sem nánar verður vikið að í kafla 5.3, að grundvallarhugmyndin um 

réttarríkið krefjist þess að dómendur nálgist úrlausnir sínar í samræmi við þá kenningu. Hann 

telur að það sé „forsenda fyrir starfsemi réttarríkisins, að réttarreglan sem við á sé þegar til, 

þegar þau atvik verða sem skera þarf úr um.“ Það sé því ótækt að dómstólar setji nýjar reglur 

og beiti þeim afturvirkt.
40

 Jón Steinar er hér líklega að vísa til þeirrar meginreglu réttarríkisins 

að lögin þurfi að vera framvirk og skýr og má vissulega fallast á það með honum. Hins vegar 

er mótun réttarreglna fremur fólgin í setningu nákvæmra og sérstakra lagafyrirmæla og eru 

rök Hafsteins Þórs fyrir því að það hlutverk dómstóla sé ekki í andstöðu við réttarríkið 

sannfærandi. Þetta virðist vera óhjákvæmilegur þáttur dómstarfanna og rúmist lagafyrirmælin 

innan almennra reglna eru dómendurnir í reynd að fylgja hinni lagalegu aðferð.  

 Af öðrum meginreglum sem Raz nefnir og tengjast dómsvaldinu má nefna meginregluna 

um að sjálfstæði dómstóla þurfi að vera tryggt, enda hefur ein helsta meginregla réttarríkisins, 

að lögin séu framvirk, aðgengileg og skýr, lítið vægi ef svo er ekki. Dómstólarnir verða 

jafnframt að virða grunnreglur réttlátrar málsmeðferðar og gæta þess að aðrar meginreglur 

réttarríkisins séu virtar. Af þessum meginreglum er ljóst að dómstólarnir gegna mjög 

                                                            
37 Hafsteinn Þór Hauksson: „Beitti hnífurinn – um réttarríkishugmynd Joseph Raz“, bls. 314. 
38 Hafsteinn Þór Hauksson: „Beitti hnífurinn – um réttarríkishugmynd Joseph Raz“, bls. 306. 
39 Hafsteinn Þór Hauksson: „Beitti hnífurinn – um réttarríkishugmynd Joseph Raz“, bls. 306. 
40 Jón Steinar Gunnlaugsson: „Dómstólar setja ekki lög“, bls. 8-9. 
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mikilvægu hlutverki í réttarríki og því er meginreglan um að dómstólarnir verði að vera 

aðgengilegir borgurunum sjálfsögð og mikilvægt að það aðgengi sé tryggt. 

 Þó æskilegt sé að fara eftir meginreglunum er hámarks fylgispekt við þær ekki best til þess 

fallin að tryggja markmið réttarríkisins. Þannig myndi skilyrðislaus fylgni við meginregluna 

um stöðugleika laga leiða til stöðnunar og íhaldssemi sem þjónar varla réttarríkinu. Mikilvægt 

er því að finna ákveðið jafnvægi sem stuðlar að því að lögin nái þeim tilgangi sínum að hafa 

áhrif á athafnir borgaranna með skilvirkum hætti.  

 

4.2 Aðgangur að dómstólum 

Í 1. mgr. 70. gr. stjskr. er mönnum tryggður sjálfstæður réttur til að bera mál sín undir 

dómstóla og gildir því sú meginregla hér á landi, að því er einkamál varðar, að menn eiga rétt 

á því að bera undir dómstóla hvert það sakarefni sem lög og landsréttur ná til sbr. 1. mgr. 24. 

gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála (hér eftir skammstöfuð eml.).
41

  

 Mikilvægt er að þessi réttur manna sé tryggður í raun og hefur það til dæmis verið gert 

með því að veita mönnum heimild til að flytja mál sín sjálfir og tryggja að þeir fái 

leiðbeiningar um höfðun máls og rekstur þess sbr. 17. gr. og 4. mgr. 101. gr. eml. Einnig hafa 

verið settar reglur um gjafsókn til að efnaleysi hindri mann ekki í að leita réttar síns fyrir 

dómstólum sbr. t.d. XX. kafla eml. Hvað sem öðru líður verður að vera unnt að fullnægja 

dómi, þetta viðhorf birtist í MDE, Hornsby gegn Grikklandi, 19. mars 1997 (18357/91) þar 

sem segir m.a. í dóminum að réttur manns til að bera mál sitt undir dómstóla yrði í raun ekkert 

nema orðin tóm ef yfirvöld aðildarríkis aðhefðust ekkert til að framfylgja endanlegri og 

bindandi úrlausn í dómsmáli, öðrum málsaðilanum til hagsbóta.
42

 

 

4.3 Sjálfstæður dómstóll 

Eins og helstu meginreglur réttarríkisins bera með sér er hlutur dómstóla í réttarríkinu einkar 

mikilvægur og þá sérstaklega sjálfstæði þeirra. Í 1. mgr. 6. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu 

(hér eftir skammstafaður MSE) sem veitt var lagagildi hér á landi með lögum nr. 62/1994 um 

Mannréttindasáttmála Evrópu er kveðið á um rétt til meðferðar fyrir sjálfstæðum og 

óvilhöllum dómstóli hvers skipan er ákveðin með lögum. Þannig á að tryggja það 

grundvallaratriði réttarríkisins að skorið sé úr um réttindi og skyldur manna af dómendum 

                                                            
41 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 48. 
42 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 50-53. 
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sem eru bæði óháðir öðrum handhöfum ríkisvaldsins og aðilum máls.
43

 Þessi grundvallaratriði 

eru áréttuð með orðalagi 1. mgr. 70. gr. stjskr. um óháðan og óhlutdrægan dómstól. 

 Í ritinu Réttlát málsmeðferð fyrir dómi fer Eiríkur Tómasson yfir dómaframkvæmd MDE 

varðandi sjálfstæði dómstóla og bendir á nokkur atriði sem dómstóllinn hefur lagt áherslu á. 

Þannig tók MDE það sérstaklega fram í MDE, Campbell og Fell gegn Bretlandi, 28. júní 1984 

(7819/77; 7878/77) að það hafi ekki áhrif á sjálfstæði dómstóla í merkingu 1. mgr. 6. gr. MSE 

þótt dómendur séu skipaðir af framkvæmdarvaldshöfum en að mikilvægt sé að dómendum 

verði ekki vikið úr starfi eftir geðþótta stjórnvalda. Eiríkur telur að það sem skipti líklega 

„mestu máli varðandi sjálfstæði dómstólanna er að tryggt sé að dómendur séu ekki beittir 

neinum þrýstingi af hálfu stjórnvalda eða annarra aðila við störf sín“ og nefnir MDE, Kadubec 

gegn Slóvakíu, 2. september 1998 (27061/95) því til stuðnings. MDE hefur einnig gert þá 

kröfu að dómstóll verði að líta út fyrir að vera sjálfstæður og óháður frá sjónarhóli hins 

almenna borgara. Ekki má vera nein raunveruleg ástæða til að draga sjálfstæði hans í efa frá 

hlutlægu sjónarmiði. Þetta viðhorf kemur skýrt fram í MDE, Belilos gegn Sviss, 29. apríl 1988 

(10328/83).
44

 

 Hér hefur verið minnst á nokkur atriði sem tryggja eiga sjálfstæði dómstólanna en einnig 

er gerð sú krafa í 1. mgr. 6. gr. MSE að þeir séu óvilhallir. Til að það sé tryggt mega dómarar 

hvorki sjálfir hafa sérstakra hagsmuna að gæta í málinu né vera háðir aðilum máls eða öðrum 

sem málið varðar sérstaklega. Þá verða dómararnir að varast að láta ómálefnaleg sjónarmið 

eins og persónulegar skoðanir eða viðhorf hafa áhrif á ákvörðun sína.
45

 Ljóst er að ef slíkar 

skoðanir eða viðhorf eru lögð til grundvallar fara dómarar út fyrir mörk hinnar lagalegu 

aðferðar.  

 

4.4 Lögbundnar refsiheimildir 

Það er meginregla réttarríkisins að lögin þurfa að vera framvirk og skýr, sú meginregla er 

sérstaklega áréttuð á sviði refsiréttar. Samkvæmt 1. mgr. 69. gr. stjskr. má engan dæma til 

refsingar nema refsiheimild sé til staðar í lögum þegar hin refsiverða háttsemi á sér stað og 

viðurlög mega ekki vera þyngri en mælt var fyrir um í lögum þegar háttsemin átti sér stað.
46

 

 Þrátt fyrir ítarleg lagaákvæði og greinargerðir og regluna um lögbundnar refsiheimildir 

getur komið til þess að dómstólar þurfi að móta réttarreglu á sviði refsiréttar. Dæmi um slíkt 

má sjá í Hrd. 12. maí 2010 (502/2009) þar sem maður var ákærður fyrir ýmis brot gagnvart 

                                                            
43 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 139. 
44 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 143-145. 
45 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 149. 
46 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur mannréttindi, bls. 195. 
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fyrrverandi sambýliskonu sinni, meðal annars að hafa neytt hana til kynferðismaka við aðra 

karlmenn. Ákæruvaldið heimfærði þessa háttsemi undir önnur kynferðismök í merkingu 1. 

mgr. 194. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 (hér eftir skammstöfuð hgl.) en ákærði 

mótmælti að sú háttsemi gæti fallið undir nauðgun þar sem hann tók ekki sjálfur þátt í 

brotunum. Hæstiréttur féllst á heimfærslu ákæruvaldsins og vísaði því til stuðnings í 

greinargerðir sem fylgt höfðu tveimur frumvörpum til breytinga á hgl. þar sem nánar var skýrt 

hvað fælist í öðrum kynferðismökum. Þar kom meðal annars fram að þetta séu athafnir sem 

veiti geranda kynferðislega fullnægingu eða séu almennt til slíks fallnar og var þessi skýring 

talin eiga við háttsemi ákærða. Með þessum dómi gefur Hæstiréttur því nánari efnislega 

merkingu hvað átt er við með önnur kynferðismök í 1. mgr. 194. gr. hgl. og afmarkar inntak 

þess frekar. 

 

5 Dómsvaldið 

5.1 Hlutverk dómstóla 

Hlutverk dómstóla á Íslandi er aðallega tvíþætt, annars vegar leysa þeir úr ágreiningi um 

réttindi manna og skyldur og taka hins vegar afstöðu til þess hvort menn hafi gerst sekir um 

refsiverða háttsemi og ákvarða þeim eftir atvikum refsingu. Dómstólarnir geta ekki vikið sér 

undan því að leysa úr málum sem heyra undir lögsögu þeirra. Leysi mótuð réttarregla ekki úr 

ágreiningi verða dómararnir sjálfir að mynda reglu í því skyni en eru þá alltaf bundnir af 

viðurkenndum réttarheimildum og lagatúlkunarsjónarmiðum. Meginreglur laga og eðli máls 

sýna að úrlausnir sínar verða þeir að byggja á heilbrigðri skynsemi.
47

 

 

5.2 Synjun réttlætis 

Eins og áður hefur verið vikið að í umfjöllun um þrígreiningu ríkisvalds var dómstólum ekki 

ætlað stórt hlutverk á einveldisöld. Löggjafar frönsku byltingarinnar lögðust líka gegn því að 

dómarar túlkuðu lögin en lögfræðingum varð fljótlega ljóst að ómögulegt var að útiloka 

dómstóla frá þróun löggjafar. Í 4. gr. frönsku einkaréttarlögbókarinnar Code civil var því sett 

ákvæði sem bannaði dómurum að lýsa sig vanmegnuga til að dæma í ágreiningsmálum þótt 

lögbókin skæri ekki úr um þau. Bryti dómari gegn þessu ákvæði gerðist hann sekur um déni 

de justice eða synjun réttlætis. Með þessu ákvæði var dómurum í reynd fengin leið til að hafa 

áhrif á mótun réttarins.
48

  

                                                            
47 Eiríkur Tómasson: „Dómstólar og almenningsálitið“, bls. 203. 
48 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 202. 
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 Ef dómari getur ekki leyst úr lagalegum ágreiningi eftir almennt viðurkenndum aðferðum 

leiðir af almennri skyldu hans til að úrskurða í málum að hann verður í því tilfelli að móta 

nýja réttarreglu. Komi upp sambærilegur ágreiningur síðar ætti að byggja á þeirri réttarreglu 

sem fordæmi. Þetta vald dómstólanna leiðir af eðli dómstarfanna og er mikilvægt að því sé 

beitt hófsamlega enda hafa þeir ekki eiginlegt umboð þjóðarinnar til lagasetningar líkt og 

löggjafinn.
49

 

 Í nokkrum tilvikum hafa dómarar í Hæstarétti hafnað kröfu málsaðila á þeim grundvelli að 

það sé ekki á valdi dómstóla að setja reglu heldur löggjafans.
50

 Þetta birtist til dæmis skýrlega 

í sératkvæði tveggja dómara í Hrd. 2000, bls. 4480 (125/2000) en þar þóttu ekki efni til að 

dómstólar högguðu mati löggjafans á því hvernig tekjur maka gætu haft áhrif til lækkunar á 

tekjutryggingu örorkulífeyrisþega. Í Hrd. 1981, bls. 182 gerði íslenska ríkið þá kröfu að ríkið 

yrði dæmt eigandi að botni Mývatns og öllum botnsverðmætum. Í niðurstöðu réttarins er 

vísað til þessa að það sé verkefni löggjafans að setja reglur á þessu sviði en ekki dómstólanna 

en þar segir meðal annars: „Hins vegar verður að telja, að handhafar ríkisvalds, sem til þess 

eru bærir, geti í skjóli valdheimilda sinna ráðið meðferð og nýtingu botns Mývatns og 

botnsverðmæta utan netlaga [...].“  

 Ekki verður talið að með þessum niðurstöðum hafi dómendurnir synjað málsaðilum um 

réttlæti eða skorast undan því hlutverki sínu að leysa úr ágreiningi. Í fyrra tilvikinu var skýr 

lagaregla til staðar sem skerti tekjutryggingu örorkulífeyrisþega með tilteknum hætti, 

dómararnir komust að niðurstöðu í samræmi við almennt viðurkenndar aðferðir og dæmdu 

eftir þeim lögum.
51

 Sama má segja um síðara málið, niðurstaðan í því byggir á þeirri 

meginreglu eignarréttar að sá sem telur til eignarréttinda yfir landi verður að færa fram 

heimildir fyrir eignartilkalli sínu.
52

  

 

5.3 Ein rétt niðurstaða? 

Jón Steinar Gunnlaugsson hefur gagnrýnt þá kenningu að til séu fleiri en ein mismunandi en 

jafnréttar niðurstöður í lögfræðilegu úrlausnarefni. Hann telur að slíkar hugmyndir séu 

beinlínis hættulegar, starf dómarans sé að leita uppi þá réttarheimild sem við á og beita henni 

en ekki búa til nýja. Með því að mismunandi niðurstöður séu jafnréttar sé rétturinn ekki 

lengur einn. Það sé einnig forsenda réttarríkisins að réttarregla sem dómsúrlausn er byggð á sé 

                                                            
49 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 231. 
50 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 231. 
51 Hér er ekki tekin afstaða til þess hvort niðurstaða meiri- eða minnihluta Hæstréttar er í betra samræmi við 

almennt viðurkenndar aðferðir. 
52 Karl Axelsson: „Landnáma í dómum Hæstaréttar“, bls. 346. 
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þegar til þegar þau atvik sem skera þarf úr um eiga sér stað. Hlutverk dómstóla sé ekki að 

móta nýjar réttarreglur heldur að slá því föstu hvaða reglur hafi gilt á þeim tíma sem atvik 

urðu.
 53

 Jón Steinar rökstyður ekki hvernig hin eina rétta niðurstaða er fundin.
 
 

 Samhljómur hefur verið í skrifum annarra íslenskra fræðimanna um þetta efni. Þannig 

segir Eiríkur Tómasson í greininni Dómstólar og almenningsálitið að það sé „útbreiddur 

misskilningur að einvörðungu sé til ein rétt lausn á sérhverju álitamáli.“ Hann bendir á að í 

lögfræði sé ekki hægt að sannreyna niðurstöðu á sama hátt og í raunvísindum en fylgja beri 

viðurkenndum aðferðum til að komast að niðurstöðu, sé það ekki gert má segja að niðurstaðan 

sé röng í lögfræðilegum skilningi. Eiríkur telur að í ákveðnum tilvikum sé ómögulegt að ein 

niðurstaða sé rétt og önnur röng þar sem gild lögfræðileg rök má færa fyrir báðum 

niðurstöðunum.
54

  

 Davíð Þór Björgvinsson lýsir sinni skoðun í greininni Völundarhús hins júridíska 

þankagangs þannig „að niðurstaða í erfiðu dómsmáli sé ákvörðun sem byggist á vali milli 

tveggja eða fleiri niðurstaða sem geta talist lögfræðilega tækar.“
55

 

 Skoðun Skúla Magnússonar birtist í ritinu Hin lagalega aðferð og réttarheimildirnar en 

hann telur að „siðferði geri okkur ekki alltaf kleift að komast að einni réttri lagalegri 

niðurstöðu.“
56

 Umfjöllun hans er sett fram sem gagnrýni á kenningar Ronald Dworkin um að 

siðferði geti ávallt stýrt dómaranum að einni réttri niðurstöðu. Skúli segir að siðferði sé órætt 

og tvær niðurstöður geti verið siðferðilega jafn réttar. Þó siðferði geti gert kröfu um að reglur 

séu settar um tiltekin atriði felst ekki endilega í því krafa um hvers efnis reglurnar eigi að 

vera. Skúli telur að sé fallist á að siðferði geti falið í sér jafn réttar niðurstöður standist 

kenningar Dworkins um hina einu réttu niðurstöðu ekki.
57

 Skúli telur að kjarni hugmynda 

Jóns Steinars Gunnlaugssonar felist í því að setja sér þá vinnureglu að til sé ein lagalega rétt 

niðurstaða í hverju máli til áminningar um að vanda beri til verka í hvívetna og jafnan dæma 

eftir því sem dómari telur best. Það er skoðun Skúla að þó að ef til vill sé saklaust fyrir 

dómara að fylgja slíkri vinnureglu sé það ekki í samræmi við eðli hinnar lagalegu aðferðar.
58

  

 Ef kenning Jóns Steinars um að til sé ein rétt niðurstaða í hverju lögfræðilegu 

úrlausnarefni væri lögð til grundvallar ættu dómstólar lítinn sem engan hlut í mótun 

réttarreglna. Hlutverk þeirra væri þá bundið við að finna þá réttarheimild sem leiddi til hinnar 

einu réttu niðurstöðu og beita henni. Sé hins vegar fallist á kenningar þeirra íslensku 

                                                            
53 Jón Steinar Gunnlaugsson: „Dómstólar setja ekki lög“, bls. 8-9. 
54 Eiríkur Tómasson: „Dómstólar og almenningsálitið“, bls. 209-211. 
55 Davíð Þór Björgvinsson: „Völundarhús hins júridíska þankagangs“, bls. 381. 
56 Skúli Magnússon: Hin lagalega aðferð og réttarheimildirnar, bls. 95. 
57 Skúli Magnússon: Hin lagalega aðferð og réttarheimildirnar, bls. 188-189. 
58 Skúli Magnússon: Hin lagalega aðferð og réttarheimildirnar, bls. 190. 
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fræðimanna sem telja að fleiri en ein lögfræðileg niðurstaða geti komið til greina í dómsmáli 

rennir það stoðum undir þátt dómstóla í þróun réttarreglna. Sú staða getur þá komið upp að 

dómstóll standi frammi fyrir tveimur (eða fleiri) lögfræðilega réttum niðurstöðum. Í 

endanlegri niðurstöðu dómstólsins felst þá val á milli þessara mögulegu niðurstaðna og sú 

niðurstaða er þá fordæmisgefandi. Þannig hefur dómstóllinn þróað réttarregluna sem 

niðurstaðan byggir á og sambærileg mál ættu í framtíðinni að byggja á þeirri reglu sem 

dómurinn mótar.   

 

5.4 Samspil löggjafarvalds og dómsvalds 

5.4.1 Viðfangsefni dómstóla 

Hlutverk dómstóla er að beita þeim almennu réttarreglum sem löggjafinn hefur sett í tilteknu 

tilviki. Það er ekki verkefni löggjafans að kveða á um réttindi eða skyldur tiltekins manns, 

heldur setur löggjafinn almennar reglur sem leiða af sér að allir í sömu aðstöðu bera tiltekin 

réttindi eða skyldur. Þá er almennt viðurkennt að dómstólarnir búi ekki til réttarreglur heldur 

skýri þær reglur sem löggjafinn hefur sett til að leysa úr einstökum málum út frá atvikum 

þess.
59

 Þær skýringar dómstólsins eru þó eftir atvikum til þess fallnar að móta þá réttarreglu 

sem er andlag skýringarinnar þannig að efni hennar verði framvegis skýrt á þann hátt á 

grundvelli fordæmis. 

 

5.4.2 Óræð lög 

Lagaákvæði fela í sér birta viljayfirlýsingu handhafa löggjafarvaldsins og það er „verkefni 

löggjafans að taka afstöðu til þess við setningu lagaákvæðis að hvaða marki lagasetning á að 

endurspegla tiltekin siðferðileg viðmið um sanngirni og réttlæti í samfélaginu.“
60

 Róbert R. 

Spanó telur því að það lögskýringarsjónarmið að leggja til grundvallar valkost sem telst leiða 

til sanngjarnrar og haganlegrar efnisreglu, samanber fyrri umfjöllun um eðli máls, eigi helst 

við þegar lagaákvæði er orðað „með matskenndum og opnum hætti eða í formi svigrúms- eða 

vísireglna.“
61

 Gæta verður varhugar við slíka lagasetningu því þó að í ákveðnum tilvikum sé 

hún heppileg og jafnvel nauðsynleg til að tryggja að lagaákvæði hafi tilætluð áhrif er 

jafnframt mikilvægt að löggjafinn láti vald sitt ekki að óþörfu af hendi. Þannig mæla 

grunnreglur réttarríkisins og sjónarmið um lýðræðislegt ákvörðunarvald gegn slíkri 

lagasetningu ef hún er til þess eins fallin að færa óvinsælar ákvarðanir til dómstóla.  

                                                            
59 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 29. 
60 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 273. 
61 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 273. 
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 Í 1. og 2. mgr. 36. gr. laga nr. 7/1936 um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga sbr. 

1. gr. laga nr. 14/1995 og 6. gr. laga nr. 11/1986 til breytinga á þeim lögum, er vísað til 

ákveðins sanngirnismats sem leggja ber til grundvallar þegar metið er hvort víkja eigi 

samningi til hliðar eða breyta honum. Þar hefur löggjafinn falið dómstólunum að leggja til 

grundvallar sitt eigið gildismat sem færi alla jafna í bága við hina lagalegu aðferð. 

Niðurstaðan getur þá ekki byggt á því sem almennt er viðurkennt og er óhjákvæmilega háð 

mati hvers og eins.
62

 Annað dæmi um matskennda vísireglu er að finna í 1. mgr. 68. gr. stjskr. 

en þar er meðal annars lagt bann við ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu. Við 

beitingu og túlkun þessa ákvæðis verður ekki komist hjá því að draga inn ýmis siðferðileg 

sjónarmið til nánari fyllingar á efni þess og gildissviði. Það getur verið breytilegt eftir stað og 

tíma hvað telst ómannúðleg eða vanvirðandi meðferð eða refsing og til að túlka þetta ákvæði 

er því nauðsynlegt að horfa til eðlis máls.
63

 

 Þó að sjónarmið um hvað telst haganleg eða sanngjörn réttarregla að virtum atvikum máls 

séu sjaldan sett fram berum orðum í dómum er ljóst að á þeim er stundum byggt.
64

 Þetta má 

til dæmis sjá í Hrd. 2003, bls. 3991 (219/2003) en þar byggði Hæstiréttur niðurstöðu sína, um 

að sú skylda hvíldi á skipstjóra að sjá til þess að kröfur laga um lágmarksfjölda stýrimanna og 

vélstjóra á skipum af ákveðinni stærð væru uppfylltar, á 1. mgr. 6. gr. siglingalaga nr. 34/1985 

og eðli máls en ekki var til staðar lagaákvæði sem lagði þá skyldu berum orðum á skipstjóra. Í 

Hrd. 1996, bls. 3309 voru atvik þannig að sjómaður slasaðist í launalausu fríi. Í 2. málslið 1. 

mgr. 36. gr. sjómannalaga nr. 35/1985 er regla sem segir að við þessar aðstæður taki 

skipverjinn laun frá þeim tíma sem hann skyldi hefja störf að nýju. Verkfall sjómanna hófst 

þegar skipverjinn hefði átt að hefja störf og deilt var um hvort hann ætti rétt á launum fyrir 

þann tíma sem það varði. Hæstiréttur taldi eðlilegt að sjómaðurinn bæri áhættuna af því að 

geta ekki hafið störf þegar að loknu leyfinu og ætti hann því ekki rétt á forfallalaunum fyrir 

þann tíma sem verkfallið stóð yfir. Hér vísar Hæstiréttur til þess sem hann telur vera eðlilegt 

og mótar reglu í samræmi við það. 

 

5.4.3 Samspil hinna mismunandi greina ríkisvalds 

Það verður að ganga út frá því að dómendur fylgi almennt viðurkenndum aðferðum við mótun 

réttarreglna og ættu niðurstöður þeirra því ekki að ganga lengra inn á valdsvið löggjafans en 

nauðsynlegt er til að leysa úr ágreiningi í tilteknu máli. Ekki verður talið að mikil hætta stafi 

                                                            
62 Skúli Magnússon: Hin lagalega aðferð og réttarheimildirnar, bls. 93. 
63 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 273-274. 
64 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 274.  
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af því að dómendur misfari með þetta vald sitt enda stendur lítil ógn frá þeim þætti 

ríkisvaldsins sem hvorki ræður yfir sverðinu né pyngjunni
65

 og hefur því hvorki vald né 

fjármuni til að framfylgja dómum sínum. Dómar hafa því litla þýðingu ef framkvæmdarvaldið 

ljáir ekki atbeina sinn við að framfylgja þeim. Það dregur líka úr þeirri hættu að dómarar 

misfari með vald sitt að löggjafinn getur eftir atvikum breytt þeim réttarreglum sem 

dómararnir hafa mótað með lagasetningu sem gildir þá til frambúðar. Löggjafinn verður þó að 

gæta þess að ganga ekki of langt inn á svið dómsvaldsins með slíkri lagasetningu.
66

 

 

5.4.4 Viðbrögð löggjafans við dómum Hæstaréttar 

Þess eru nokkur dæmi að löggjafinn hafi brugðist við niðurstöðum í dómum Hæstaréttar með 

lagasetningu. Nýlegt dæmi eru þær breytingar sem gerðar voru á barnaverndarlögum nr. 

80/2002 (hér eftir skammstöfuð bvl.) í kjölfar dóms Hæstaréttar í Hrd. 22. janúar 2009 

(506/2008) þar sem sú háttsemi ákærða að rassskella tvo stjúpsyni sína á beran rassinn og að 

því loknu bera olíu á þá var ekki talin refsiverð. Í niðurstöðu sinni tekur Hæstiréttur 

sérstaklega fram:  

 
Með 1. mgr. 99. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 er ekki lagt fortakslaust bann við því að 

foreldri eða annar maður með samþykki þess beiti barn líkamlegum aðgerðum til að bregðast 

við óþægð, heldur er refsinæmi slíkrar háttsemi háð því að gerðir hans séu til þess fallnar að 

skaða barnið andlega eða líkamlega. Ekki hafa verið færðar sönnur fyrir að háttsemi ákærða, 

sem 1. liður ákæru tekur til, hafi farið út fyrir þau mörk, sem þetta ákvæði felur í sér.  

 

Varla er hægt að segja að Hæstiréttur hafi hér gefið 1. mgr. 99. gr. bvl. frekara inntak en leiða 

mátti af skýru orðalagi ákvæðisins þar sem tekið var fram að háttsemin þyrfti að vera til þess 

fallin að skaða barnið andlega eða líkamlega. Hér þarf einnig að hafa í huga þá túlkunarreglu 

refsiréttar að leiki vafi á um hvort háttsemi teljist refsiverð eða hvort heimfæra beri háttsemi 

undir refsiákvæði ber að túlka þann vafa sakborningi í hag.
67

 

 Umboðsmaður barna brást við þessum dómi með því að skrifa bæði dóms- og 

kirkjumálaráðuneyti og félags- og tryggingamálaráðuneyti bréf þar sem hann lýsti meðal 

annars þeirri skoðun sinni að breyta þyrfti umræddu ákvæði bvl.  til að Ísland gæti uppfyllt 

þjóðréttarlegar skuldbindingar sínar samkvæmt 19. gr. barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna þar 

sem börnum er tryggð vernd gegn hvers konar ofbeldi.
68

 Þann 16. apríl 2009 voru samþykkt 

lög nr. 52/2009 um breytingu á bvl. Með 3. gr. þeirra laga var gerð breyting á 1. mgr. 99. gr. 

                                                            
65 Alexander Hamilton, James Madison og John Jay: The Federalist, bls. 412. 
66 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 30. 
67 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 405-406. 
68 Skýrsla umboðsmanns barna til forsætisráðherra um störf á árinu 2009, bls. 9-10. 
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bvl. þannig að líkamlegar refsingar, hótanir eða ógnanir gagnvart börnum eru nú refsiverðar 

óháð því hvort barnið hlýtur af andlegan eða líkamlegan skaða.  

 Ekki verður talið að löggjafinn gangi inn á svið dómsvaldsins með þessari lagabreytingu 

enda er það verkefni löggjafans að setja lög og eðlilegt að hann bregðist við niðurstöðum 

dómstóla telji hann þörf á að breyta reglum. Það verður einnig talið eðlilegra að löggjafinn 

gegni þessu hlutverki frekar en dómendur sem hljóta að víkja frá fyrra fordæmi ef þeir leggja 

ekki áðurmótaðan skilning á réttarreglu til grundvallar.  

 Þess eru þó dæmi að Hæstiréttur víki frá skýru fordæmi eins og í Hrd. 2001, bls. 3451 

(129/2001) þar sem rétturinn vék frá reglunni um áhættutöku manns sem tekur sér far með 

ölvuðum ökumanni,
69

 en sú regla studdist við áratugalanga og stöðuga dómvenju Hæstaréttar. 

Löggjafinn hafði frá því dómvenjan var upphaflega mótuð og þar til Hæstiréttur vék frá henni 

með áðurnefndum dómi samþykkt ný umferðarlög tvívegis, lög nr. 40/1968 og lög nr. 

50/1987, án þess að setja ákvæði sem breytti þeirri dómvenju. Hæstiréttur vísaði sérstaklega 

til núgildandi umferðarlaga nr. 50/1987 í Hrd. 1996, bls. 3120 en í niðurstöðum dómsins var 

tekið fram:  

 

Hefði það verið ætlun löggjafans að breyta þeirri dómvenju, sem skapast hafði, hefði það þurft 

að koma skýrt fram í lögunum sjálfum eða í greinargerð. 

 

Þetta fordæmi var áréttað í Hrd. 1999, bls. 151 (210/1998) og Hrd. 1999, bls. 894 (235/1998). 

Ljóst er að Hæstiréttur telur sig þar bundinn af fyrri fordæmum og vísar meðal annars til þess 

í fyrrnefnda dóminum að ekki verði hjá því komist að fylgja fyrra fordæmi réttarins.
70

 

 Meðal þeirra raka sem Hæstiréttur færir fram í Hrd. 2001, bls. 3451 (129/2001) fyrir því 

að hverfa frá fordæmum sínum er að eðlilegt sé að hvert tilvik sé metið fyrir sig og vísar 

þannig til þess að fyrri framkvæmd hafi verið óeðlileg og eftir atvikum ranglát. Um þessa 

forsendu Hæstaréttar segir Skúli Magnússon:  

 

[Þ]að leiðir af gildi fordæmis sem réttarheimildar, að réttarregla grundvölluð á fordæmi, bindur 

hendur okkar án tillits til þess hvort okkur er niðurstaðan að skapi eða ekki. Það er einmitt við 

þær aðstæður að réttarreglur leiða til annarrar niðurstöðu en annars væri kosin sem bindandi 

(eða normatíf) áhrif reglna koma skýrast fram.71 

 

Þessi gagnrýni Skúla Magnússonar er í samræmi við áðurnefndar forsendur Hæstaréttar í Hrd. 

1996, bls. 3120 sem lýsa ágætlega þeim greinarmun sem gera verður á hlutverki dómara og 

                                                            
69 Í reglunni felst að bætur til farþega ölvaðs ökumanns eru felldar niður á grundvelli áhættutöku. Í Hrd. 2001, 

bls. 3451 (129/2001) vék Hæstiréttur frá þeirri reglu og mótaði nýja þannig að bætur lækka á grundvelli eigin 

sakar í stað þess að falla niður fortakslaust. 
70 Skúli Magnússon: „Fordæmi Hæstaréttar og EFTA-dómstólsins“, bls. 210-212. 
71 Skúli Magnússon: „Fordæmi Hæstaréttar og EFTA-dómstólsins“, bls. 213. 
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löggjafans. Það er hlutverk löggjafans að breyta réttarreglum og setja ný lög en dómarans að 

dæma eftir viðurkenndum réttarheimildum. Með fyrsta áhættutökudóminum mótaði 

Hæstiréttur ákveðna réttarreglu á grundvelli viðurkenndra réttarheimilda sem rétturinn 

margítrekaði í dómaframkvæmd næstu áratuga. Eðlilegra hefði verið að löggjafinn tæki 

afstöðu til þess hvort breyta þyrfti þeirri reglu en rökstuðningur Hæstaréttar fyrir því að víkja 

frá fordæmisreglunni hefði að minnsta kosti þurft að vera mun veigameiri.
72

 

 Í sumum tilvikum er óhjákvæmilegt að löggjafinn bregðist við dómum Hæstaréttar. Slík 

tilvik hafa til dæmis komið upp þegar Hæstiréttur hefur talið ákvæði laga vera í andstöðu við 

stjórnarskrána. Í Hrd. 1998, bls. 4076 komst Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu að þágildandi 

ákvæði 5. gr. laga nr. 38/1990 um stjórn fiskveiða fæli í sér mismunun milli þeirra sem áttu 

skip á tilteknum tíma og hinna sem ekki voru í þeirri stöðu en síðarnefndi hópurinn gat 

samkvæmt ákvæðinu ekki fengið útgefið almennt leyfi til fiskveiða í atvinnuskyni. Þetta þótti 

í andstöðu við jafnræðisreglu 1. mgr. 65. gr. stjskr. og þau sjónarmið sem gæta þarf við 

takmörkun á atvinnufrelsi samkvæmt 1. mgr. 75. gr. stjskr. Í kjölfar þessa dóms voru sett lög 

nr. 1/1999 um breytingu á lögum nr. 38/1990 um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum, þar 

sem meðal annars voru gerðar breytingar á 5. gr. laganna til að koma til móts við niðurstöðu 

Hæstaréttar og laga ákvæðið að stjórnarskránni.  

 Sambærileg atvik voru einnig uppi í kjölfar Hrd. 2000, bls. 4480 (125/2000). Þar taldi 

Hæstiréttur meðal annars að sá háttur sem hafður var á skerðingu tekjutryggingar 

örorkulífeyrisþega vegna tekna maka tryggðu þeim ekki þau lágmarksréttindi sem fælust í 1. 

mgr. 76. gr. stjskr. á þann hátt að þeir fengju notið þeirra mannréttinda, sem 65. gr. stjskr. 

mælir þeim. Þessi dómur leiddi til setningar laga nr. 3/2001 um breytingu á lögum nr. 

117/1993 um almannatryggingar, með síðari breytingum. 

 Þann 24. mars 2011 samþykkti Alþingi þingsályktunartillögu um skipun stjórnlagaráðs. 

Upphafsorð tillögunar eru svohljóðandi:  

 

Alþingi ályktar að skipa 25 manna stjórnlagaráð sem fái það verkefni að taka við og fjalla um 

skýrslu stjórnlaganefndar og gera tillögur um breytingar á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 

33/1944. Bjóða skal þeim sæti í ráðinu sem landskjörstjórn úthlutaði sæti í kosningu til 

stjórnlagaþings 27. nóvember 2010, sbr. auglýsingu nr. 929/2010, en að öðrum kosti þeim sem 

næstir voru í röðinni, sbr. upplýsingar um niðurstöður talningar sem landskjörstjórn hefur birt, 

en þó þannig að hvort kyn um sig hljóti a.m.k. 10 sæti í ráðinu.73 

 

Stjórnlagaráðinu er þannig ætlað að koma í stað þess stjórnlagaþings sem áætlað var að halda 

og kosið var til 27. nóvember 2010 en Hæstiréttur úrskurðaði þær kosningar ógildar með 

                                                            
72 Skúli Magnússon: „Fordæmi Hæstaréttar og EFTA-dómstólsins“, bls. 213-214. 
73 Þskj. 1120, 139. lögþ. 2010-2011, bls. 1 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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ákvörðun réttarins frá 25. janúar 2011. Sú þingsályktunartillaga sem nú hefur verið samþykkt 

á Alþingi er því bein viðbrögð við þeirri ákvörðun og hafa ýmsir fræðimenn gagnrýnt þessa 

fyrirhuguðu skipun stjórnlagaráðs.  

 Í grein Sigurðar Líndal sem birtist í Fréttablaðinu 17. mars 2011 segir meðal annars:  

 

Með þessu er Alþingi í reynd að fella ákvörðun Hæstaréttar úr gildi og ganga inn á svið 

dómsvaldsins. Jafnframt virðir Alþingi ekki þrískiptingu ríkisvaldsins og brýtur þannig gegn 

stjórnarskránni, eða að minnsta kosti sniðgengur hana. Um leið ómerkir þingið eigin ákvörðun 

um að fela Hæstarétti endanlegt ákvörðunarvald.74 

 

Aðrir fræðimenn hafa ekki gengið jafn langt og Sigurður. Þannig segir í nefndaráliti um 

tillögu til þingsályktunar um skipun stjórnlagaráðs frá 1. minni hluta allsherjarnefndar að í 

máli lagaprófessorana Róberts R. Spanó og Ragnhildar Helgadóttur á fundi nefndarinnar hafi 

komið „fram það sjónarmið að ekki væri um að ræða stjórnarskrárbrot, þótt þau hefðu 

verulegar athugasemdir við tillöguna og teldu hana óheppilega. Róbert taldi að val 25 fulltrúa 

á grundvelli úrslita í kosningum, sem búið væri að ógilda, væri byggt á afar ótraustum 

forsendum og Ragnhildur benti á að með því að velja þessa 25 til setu í ráðinu væri Alþingi að 

leggja sitt eigið mat á hvort Hæstiréttur hefði átt að ógilda kosninguna.“
75

 Róbert og 

Ragnhildur hafa staðfest þessa skoðun sína með ummælum í fjölmiðlum.
76

 

 Samkvæmt 1. mgr. 15. gr. laga nr. 90/2010 um stjórnlagaþing var Hæstarétti falið það 

hlutverk að skera úr um gildi kosninga fulltrúa á þingið. Með því að skipa þá menn sem hlutu 

kosningu í kosningum til stjórnlagaþings þann 27. nóvember 2010 til setu í stjórnlagaráði má 

segja að löggjafinn sé í raun að sniðganga úrskurð Hæstaréttar um að kosning þessara fulltrúa 

sé ógild. Hvort sem Alþingi brýtur með þessu stjórnarskrána eða ekki er ljóst að sjaldan hefur 

löggjafinn gengið jafn langt inn á svið dómsvaldsins og verður það að minnsta kosti að teljast 

varhugavert.   

 

5.5 Sérstaða dómsvalds gagnvart löggjafarvaldi 

Í riti sínu Um lög og lögfræði rekur Sigurður Líndal fimm atriði sem hann telur greina á milli 

valds dómenda til að móta réttarreglur (sem hann kýs að kalla lagasetningu dómstóla) og 

lagasetningarvalds löggjafans. Verður hér gerð stuttlega grein fyrir þessum atriðum.
77

 

 Í fyrsta lagi móta dómstólar fordæmisgefandi reglur í tilefni sérstaks álitaefnis sem þeir 

hafa þá tækifæri til að kanna rækilega í ljósi tiltekinna atvika. Löggjafinn setur oft reglur á 

                                                            
74 Sigurður Líndal: „Stjórnlagaráð - til upprifjunar“, bls. 22. 
75 Þskj. 1037, 139. lögþ. 2010-2011, bls. 4 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
76 „Farið á svig við dóm Hæstaréttar“, bls. 2. 
77 Eftirfarandi umfjöllun er byggð riti Sigurðar Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 305-308. 
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grundvelli fyrirframgefinna hugmynda sem ónóg reynsla liggur að baki. Dómstólarnir eiga 

því oft betra með að þróa réttinn í ljósi síbreytilegra aðstæðna. 

 Í öðru lagi eru dómstólar bundnir við kröfur aðila og verða að hafa hið sértæka réttlæti að 

leiðarljósi þar sem hverjum er útdeilt því sem honum ber eftir verðleikum hvers og eins. 

Ómögulegt er að ná fram hinu sértæka réttlæti með lagasetningu sem oftast er almenns eðlis, 

löggjafinn getur ekki séð fyrir öll möguleg álitaefni og ágreining sem upp kann að koma í 

þjóðfélaginu. Aðilar máls tala máli sínu beint við dómstólinn sem getur því skorið úr málum á 

grundvelli betri þekkingar á málavöxtum en löggjafinn getur aflað. 

 Í þriðja lagi bendir Sigurður á það sem hann telur galla á þeim reglum sem dómstólar setja 

að þær séu afturvirkar. Þau sjónarmið sem hann rekur til réttlætingar þess eðlis reglnanna eru 

að mál verði tæplega höfðuð og dómar felldir nema réttaróvissa sé fyrir hendi, menn verði að 

vera viðbúnir breytingum og að dómstólar séu bundnir af fyrri fordæmum og undantekning að 

þau breytist skyndilega. Hér er þó rétt að hafa í huga fyrri umfjöllun um hina lagalegu aðferð. 

Sé hún lögð til grundvallar þegar komist er að lagalegri niðurstöðu ætti dómari einungis að 

móta réttarreglu í því tilviki þegar almennt viðurkenndar aðferðir leiða ekki til einnar réttrar 

niðurstöðu. Sé sú staða uppi hefur mótun dómsins á reglu ákveðna afturvirka eiginleika en 

þeir verða að teljast óhjákvæmilegir eigi niðurstaðan að vera endir allrar deilu. Dómstóllinn 

mótar reglu til að leysa úr sérstökum ágreiningi þar sem óvissa var fyrir en ekki til að leysa af 

hólmi réttarreglu sem fyrir er, slíkt færi gegn hinni lagalegu aðferð. 

 Í fjórða lagi bera dómendur ekki pólitíska ábyrgð líkt og stjórnmálamenn, ábyrgð þeirra er 

annars eðlis. Þeir starfa fyrir opnum tjöldum og verk þeirra, sem standa og falla með þeim 

rökstuðningi sem þau byggja á, eru birt opinberlega þannig að hver sem er getur kynnt sér þau 

og gagnrýnt. Mistök dómara hafa alvarlegri afleiðingar og álitshnekki í för með sér en pólitísk 

mistök. 

 Í fimmta lagi geta dómstólar með mótun sinni á réttarreglu aukið útgjöld ríkissjóðs en 

móti dómstóll réttarreglu í samræmi við almennt viðurkenndar aðferðir ætti þetta ekki að vera 

áhyggjuefni. Þó er rétt að dómendur hafi í huga að þeir fara ekki með fjárveitingarvaldið en 

meiri hætta er á að dómstólar taki sér það vald þegar þeir skera úr um hvort lög eru andstæð 

stjórnarskránni, sérstaklega þegar um pólitískar ákvarðanir er að ræða sem löggjafinn er einn 

bær til að taka.
78

 Því hefur verið haldið fram að inntak efnahagslegra og félagslegra réttinda 

hljóti að stjórnast af efnahagslegum aðstæðum í þjóðfélaginu hverju sinni og fjármunum sem 

þá eru til ráðstöfunar.
79

 Endurskoði dómstólar ákvarðanir löggjafans á þessu sviði séu þeir 

                                                            
78 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur - mannréttindi, bls. 61. 
79 Davíð Oddsson: „Valdheimildir löggjafans og úrskurðarvald dómstóla“, bls. 10. 
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orðnir þátttakendur í pólitískri ákvarðanatöku og komnir út fyrir verksvið sitt. Björg 

Thorarensen hefur bent á að „[v]andinn við þessa afmörkun á valdi dómstóla til að 

endurskoða ákvarðanir löggjafans [sé] að ókleift er að greina með skýrum hætti milli þess 

hvaða ákvarðanir hans eru pólitísks eðlis og hverjar ekki.“
80

 

 

5.6 Umboð dómstóla 

Hér að framan hefur verið bent á hvernig dómstólar eiga þátt í þróun réttarins. Sigurði Líndal 

sýnist að kalla megi það „lagasetningu þegar niðurstaða dóms er studd við lagaákvæði þar 

sem orðalag tekur ekki til atvika máls samkvæmt almennri, viðtekinni og eðlilegri merkingu 

orða og texta eða aukið er við fyrirmælum sem ekki er að finna í ákvæðinu.“
81

 Ekki verður 

fallist á það með Sigurði að rétt sé að tala um lagasetningu í þessu sambandi. Því verður hér 

haldið fram að haldi dómstólar sig innan marka hinnar lagalegu aðferðar við mótun 

réttarreglna sé ekki um lagasetningu að ræða heldur eðlilegan þátt í dómstörfum þeirra.  

 Löggjafinn er kosinn í almennum kosningum og hefur skýrt lýðræðislegt umboð. Umboð 

dómenda er ekki byggt á sama lýðræðislega grunni, en ekki virðist þörf á slíkum grunni svo 

lengi sem þeir halda sig innan marka dómsvaldsins sem stjórnarskrárgjafinn hefur í krafti 

lýðræðislegs umboðs síns falið þeim að fara með samkvæmt 2. gr. stjskr. Með mótun 

réttarreglna verður ekki talið að dómstólarnir fari út fyrir það vald sitt enda er það 

óhjákvæmilegt ef dómstólarnir eiga að geta sinnt því hlutverki sínu að setja niður deilur og 

eyða óvissu.
82

 Hér verður þó bent á nokkur atriði sem renna styrkari stoðum undir þátt 

dómstóla í þróun réttarins. 

 Lýðræðislegt aðhald er tryggt að nokkru leyti með birtingu niðurstaðna dómstóla sem 

kallar jafnframt á að þær séu vel rökstuddar. Sé rökstuðningi ábótavant ætti það að vera 

kappsmál lögfræðistéttarinnar að gagnrýna slíkar niðurstöður og stuðla þannig að því að bót 

verði gerð á. Nú þegar dómar eru birtir á veraldarvefnum er aðgengi að þeim enn meira en 

áður. Dómstólarnir eru opnir öllum og þó fjárhagur og fleiri þættir hafi hugsanlega áhrif á 

hverjir leita til dómstóla
83

 er það sérstaklega mikilsverður réttur að tveir jafnréttháir aðilar geti 

talað sínu máli beint og milliliðalaust við dómarann. Þannig geta dómstólarnir verið eini 

vettvangur einstaklings, sem kemur að lokuðum dyrum annars staðar, til að leita réttar síns.
84

 

                                                            
80 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur - mannréttindi, bls. 61. 
81 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 296. 
82 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 309. 
83 Sjá þó ákvæði um gjafsókn í XX. kafla eml. sem ætlað er að vinna gegn áhrifum bágs fjárhags. 
84 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 310.  
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 Almennt er viðurkennt að dómstólum beri að fara eftir ákveðnum grundvallarreglum sem 

orða má með þeim hætti „að dómstólar séu óhlutdrægir, að þeir dæmi um ákveðna afmarkaða 

kröfu aðila sem hefur lögvarða hagsmuni af úrlausn, að þeir séu óháðir og aðilum séu veitt 

jöfn tækifæri til að tala máli sínu.“
85

 Dómstólarnir eiga jafnframt að vera óháðir duttlungum 

og þrýstingi margvíslegra þjóðfélagsafla.  

 

5.7 Dómar sem samræmast ekki fyllilega hlutverki og valdsviði dómstóla 

Hugmyndin um hina lagalegu aðferð felur í sér afstöðu til þess hvernig á að komast að 

niðurstöðu um lögin en ekki einungis lýsingu á því hvernig það er gert í raunveruleikanum. 

Þess eru dæmi að Hæstiréttur hafi lagt til grundvallar annars konar lagalegar aðferðir til að 

komast að lagalegri niðurstöðu og verða hér rakin nokkur dæmi þess.
86

 

 Í Hrd. 1943, bls. 256 var dæmt um skaðabótakröfu manns sem handleggsbrotnaði þegar 

lögreglumenn tóku hann höndum. Á þessum tíma var ekki að finna ákvæði í settum lögum um 

ábyrgð ríkis á tjóni sem starfsmenn þess yllu í störfum sínum. Almennt viðurkenndar aðferðir 

stóðu þá til þess að gagnálykta frá settum lögum um að engin slík ábyrgð væri fyrir hendi. Það 

gerði Hæstiréttur ekki heldur grundvallaði niðurstöðu sína á mati á því hvað teldist vera 

réttlátt og eðlilegt.
87

 Hæstiréttur setti fram eftirfarandi rökstuðning fyrir bótaskyldu ríkisins: 

„Réttlátt þykir og eðlilegt að þjóðfélagið beri ábyrgð á mistökum sem þessum að því leyti sem 

þau teljast opinberum starfsmönnum til ógætni, en verða ekki rakin til háttsemi þess aðilja 

sem tjónið bíður.“ Dómurinn felur í sér að siðferðilegt mat dómara á því hvað er réttlátt og 

eðlilegt er látið ganga framar settum rétti en slíkt samræmist ekki sambandi 

réttarheimildanna.
88

 

 Í Hrd. 1990, bls. 2 kom til skoðunar sú skipan sem tíðkaðist lengi hér á landi utan 

Reykjavíkur að sami maður væri í senn lögreglustjóri og dómari í sakamáli. Í dómum 

Hæstaréttar, Hrd. 1985, bls. 1290 og Hrd. 1987, bls. 356, var ekki talið að 2. gr. stjskr. stæði 

þessari skipan í vegi enda ráð fyrir því gert í 61. gr. hennar að dómendur geti haft umboðsstörf 

á hendi. Í forsendum dómsins er reynt að sýna fram á ný atvik sem réttlæti að vikið sé frá 

þessum fordæmum en í raun hafði lítið breyst í íslensku lagaumhverfi. Meðal þess sem 

niðurstaða dómsins byggði á var álit Mannréttindanefndar Evrópu í máli Jóns Kristinssonar
89

 

sem dæmt var um í Hrd. 1985, bls. 1290, þar sem nefndin taldi þetta fyrirkomulag brjóta gegn 

                                                            
85 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 310. 
86 Skúli Magnússon: Hin lagalega aðferð og réttarheimildirnar, bls. 82-83. 
87 Skúli Magnússon: Hin lagalega aðferð og réttarheimildirnar, bls. 80. 
88 Skúli Magnússon: Hin lagalega aðferð og réttarheimildirnar, bls. 82. 
89 Skýrsla MNE, Jón Kristinsson gegn Íslandi, 8. mars 1989 (12170/86). 
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1. mgr. 6. gr. MSE en á þessum tíma hafði sáttmálinn ekki verið lögfestur á Íslandi. 

Niðurstaða Hæstaréttar um að dómaranum hefði borið að víkja sæti vegna vanhæfis við 

meðferð málsins í héraði var ekki fengin með almennt viðurkenndum aðferðum. Þó 

Hæstiréttur hafi óneitanlega verið í erfiðri stöðu vegna þess álits Mannréttindanefndar Evrópu 

sem lá fyrir, hefði verið eðlilegra að löggjafinn gripi hér inn í til að breyta gildandi reglum. 

Hvort sem litið er á þennan dóm þannig að innlend lög hafi verið skýrð til samræmis við 

þjóðarétt eða að þjóðaréttur sé látinn ganga framar ákvæði í settum lögum er ljóst að vikið er 

frá því sem almennt var viðurkennt um stöðu þjóðaréttar að íslenskum rétti.
90

  

 Í Hrd. 1992, bls. 174 var maður ákærður og sakfelldur fyrir fjársvik og umboðssvik. 

Maðurinn var ekki mæltur á íslenska tungu og naut hann aðstoðar dómtúlks. Samkvæmt 

þágildandi lögum var skýrt að þóknun fyrir dómtúlkun var hluti sakarkostnaður sem hinn 

sakfelldi átti að bera. Þrátt fyrir þetta var það niðurstaða Hæstaréttar að kostnaður vegna 

dómtúlkunar yrði greiddur úr ríkissjóði og var tekið fram í dóminum að rétt þætti að skýra 

þágildandi landsrétt með hliðsjón af e-lið 3. mgr. 6. gr. MSE. Þó Hæstiréttur noti orðalagið að 

skýra landsrétt með hliðsjón af MSE lætur hann ákvæði sáttmálans í raun ganga framar 

gildandi landsrétti og víkur til hliðar settu lagaákvæði, en það er ekki í samræmi við almennt 

viðurkenndar aðferðir til að komast að lagalegri niðurstöðu. Með þessu má segja að 

dómstóllinn gangi inn á svið löggjafans og setji reglu sem gilti ekki fyrir uppkvaðningu 

dómsins.  

 Í þessu samhengi kemur Hrd. 2001, bls. 3451 (129/2001), þar sem vikið er frá fordæmi 

um áhættutöku farþega ölvaðs ökumanns, einnig til skoðunar en áður hefur verið fjallað um 

þann dóm. 

 

6 Samantekt 

Meginniðurstaða þessarar ritgerðar er að dómstólar geta í krafti dómsvalds síns mótað 

réttarreglur í ákveðnum tilvikum. Almennt séð fara dómstólar þó varlega með þetta vald sitt 

og þó að frávikin frá því séu hvorki fá né léttvæg hafa þau almennt leitt til aukinnar 

réttarverndar almennra borgara. Það eitt og sér réttlætir þó ekki að dómstólar fari út fyrir 

valdsvið sitt en er vonandi til marks um að Hæstiréttur muni seint líta framhjá viðurkenndum 

réttarheimildum til að setja nýja reglu sem skerðir réttindi almennra borgara.  

 Fyrir þessari niðurstöðu hafa verið færð ýmis rök. Þannig hefur verið bent á að lagahugtak 

61. gr. stjskr., sem dómendum er gert skylt að fara eftir, tekur til allra gildandi réttarreglna  

                                                            
90 Skúli Magnússon: Hin lagalega aðferð og réttarheimildirnar, bls. 82. 
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bæði skráðra og óskráðra.
91

 Gerð hefur verið grein fyrir hinni lagalegu aðferð sem afstöðu til 

þess hvernig á að komast að niðurstöðu um lög á grundvelli þess sem er almennt viðurkennt 

og án þess að styðjast við einstaklingsbundið mat. Þegar ekkert er almennt viðurkennt verður 

dómari að leggja eigið mat til grundvallar og byggja niðurstöðu sína á meginreglum laga eða 

eðli máls.
92

 Þannig sinnir dómari þeirri frumskyldu sinni að skera úr málum sem fyrir hann 

eru lögð og með mati sínu mótar dómari réttarreglu sem hefur bindandi gildi frá 

uppkvaðningu dóms sem fordæmisregla.
93

 

 Í umfjöllun um meginreglur réttarríkisins var greint frá því sjónarmiði að vald dómenda til 

að setja nákvæm og sérstök lagafyrirmæli stangist ekki á við þá meginreglu réttarríkisins að 

lögin séu framvirk og skýr ef slík fyrirmæli eru ávallt gefin á grundvelli aðgengilegra, 

stöðugra, skýrra og almennra reglna.
94

 Loks var bent á að jafnvel á sviði refsiréttar þar sem 

krafan um að lög séu framvirk og skýr er sérstaklega áréttuð getur komið til þess að dómstólar 

þurfi að móta réttarreglu og var bent á dóm Hæstaréttar í Hrd. 12. maí 2010 (502/2009) því til 

stuðnings. 

 Bent var á að hugmyndin um að aðeins sé til ein rétt niðurstaða í lögfræðilegu 

úrlausnarefni er ekki í samræmi við eðli hinnar lagalegu aðferðar
95

 og að ef fallist er á 

kenningar þeirra íslensku fræðimanna sem hafa haldið því fram að niðurstöðurnar geti verið 

fleiri, renni það frekari stoðum undir þátt dómstóla í þróun réttarreglna. Þannig mótar dómari 

óhjákvæmilega réttarreglu með því að velja eina lögfræðilega niðurstöðu fram yfir aðra.  

 Oft kemur til þess að dómstólar móti réttarreglu þegar sett lög taka ekki til álitaefnis en 

það getur einnig gerst þegar lagaákvæði er orðað með matskenndum hætti. Þá hefur 

löggjafinn eftirlátið dómstólum að leggja sitt eigið mat til grundvallar niðurstöðu og þannig 

framselt hluta af valdi sínu. Slíkt valdframsal er varhugavert en á til dæmis rétt á sér þegar 

erfitt er að setja almenna reglu og eðlilegra að fela dómstólum að meta atvik hvers máls fyrir 

sig. Í þeim tilvikum felast engu að síður réttarmótandi áhrif í dómsniðurstöðu og það inntak 

sem dómari gefur matskenndu lagaákvæði ætti að leggja til grundvallar í sambærilegum 

málum. 

 Við ákveðnar aðstæður er eðlilegt að löggjafinn bregðist við dómum Hæstaréttar og voru 

þær lagabreytingar sem gerðar voru í kjölfar Hrd. 22. janúar 2009 (506/2008) nefndar sem 

dæmi þess. Þá var niðurstaða Hæstaréttar í Hrd. 2001,bls. 3451 (129/2001) gagnrýnd og tekið 

                                                            
91 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 79. 
92 Skúli Magnússon: Hin lagalega aðferð og réttarheimildirnar, bls. 93. 
93 Skúli Magnússon: Hin lagalega aðferð og réttarheimildirnar, bls. 113. 
94 Hafsteinn Þór Hauksson: „Beitti hnífurinn – um réttarríkishugmynd Joseph Raz“, bls. 306. 
95 Skúli Magnússon: Hin lagalega aðferð og réttarheimildirnar, bls. 190. 
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undir þau sjónarmið sem sett voru fram í Hrd. 1996, bls. 3120, er varðaði sama álitaefni, að 

skýrt þurfi að koma fram í lögum eða greinargerð ef löggjafinn hyggst breyta dómvenju. Það 

er hlutverk löggjafans að breyta réttarreglum en ekki dómstólanna, tvívegis höfðu verið sett 

ný umferðarlög án þess að löggjafinn tæki afstöðu til þeirrar dómvenju sem sköpuð hafði 

verið og hefði verið eðlilegra að Hæstiréttur dæmdi í samræmi við gildandi fordæmisreglu.
96

 

Sem skýrt dæmi þess að löggjafinn gangi inn á svið dómsvaldsins var nefnd 

þingsályktunartillaga um fyrirhugaða skipun stjórnlaganefndar þar sem Alþingi leggur í raun 

sitt eigið mat á hvort Hæstiréttur hefði átt að ógilda kosningar til stjórnlagaráðs.  

 Þó að það sé eðlilegur hluti dómstarfa að móta réttarreglur við vissar aðstæður eru þess 

dæmi að Hæstiréttur hafi misfarið með vald sitt, hunsað hina lagalegu aðferð og sett nýja 

réttarreglu og þannig vikið til hliðar almennt viðurkenndum réttarheimildum. Nokkrir slíkir 

dómar Hæstaréttar voru reifaðir og þeir gagnrýndir, þar á meðal Hrd. 1992, bls. 174 þar sem 

Hæstiréttur dæmdi þvert á skýr ákvæði þágildandi laga um að þóknun fyrir dómtúlk væri hluti 

sakarkostnaðar.  

 Af öllu framansögðu þykir mega fullyrða að dómstólar hafa mikilvægu hlutverki að gegna 

við mótun réttarreglna. 

  

                                                            
96 Skúli Magnússon: „Fordæmi Hæstaréttar og EFTA-dómstólsins“, bls. 213-214. 
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