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Formáli 

Lagareglur stjórna mörgum mikilvægum sviðum lífs okkar án þess að 
okkur sé það alltaf ljóst. Þegar við kaupum íbúð eða bíl er nærvera 
þeirra allt að því áþreifanleg, með öllum þeim formlegu skjölum sem 
þeim viðskiptum fylgja. Það fer ekki framhjá neinum sem tekur þátt 
í slík um viðskiptum að þar gilda ákveðnar reglur sem ekki einungis 
eru kurt eisis reglur heldur einnig laga  reglur. Ef þeim er ekki fylgt eftir 
getur afleiðingin orðið sú að samningur kemst ekki á eða að hann 
verður ekki þess efnis sem að er stefnt. fæstum okkar er hins vegar 
lögin efst í huga þegar við giftum okkur, eignumst börn, skrepp um á 
bíln um út í búð að kaupa lottómiða eða sláum grasflötina. Þessi svið 
mann lífsins eru þó einnig hluti af því sem lögin fjalla um og þau hafa 
margvísleg áhrif á hegðun okkar þótt við séum ekki meðvituð um það 
öllum stundum. Lögin eru allt of stór hluti lífs okkar til að hægt sé að 
láta lög fræð inga eina um að skilja þau og túlka. Það er í raun bæði 
hag nýtt og heillandi verkefni að skilja hvað í lögun um felst, hvernig 
þau verða til og hvernig þarf að túlka þau til að ljá þeim merkingu við 
til teknar aðstæður. Sá sem heldur að allar lagareglur sé að finna í laga-
safninu, og að menn þurfi einfaldlega að þekkja efni þess eða að kunna 
að leita í því til að finna út hver gildandi laga regla er, er á villi göt um. 
af sama meiði er sá misskilningur að lögin séu alltaf afdráttar laus og 
að hægt sé að fá skýr svör við lagalegu álitaefni með því ein fald lega að 
kunna nógu mikið í lögum. Lögin eru ekki lokað kerfi reglna þar sem 
hægt er að finna eina rétta niður stöðu í sérhverju álita máli. Laga reglur 
mótast og eru settar af mörgum aðilum á ólíkum tím um og þeim er 
ætlað að þjóna fjölbreytilegum markmiðum sem stund um eru óskýr 
eða ósam rýmanleg. Lögin eru eins og lífið, marg breyti leg og flókin, 
og ekki er alltaf innbyrðis samræmi eða samfella í lögum. 
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Þetta þýðir þó ekki að það verkefni að finna út með sæmilegri 
vissu hver gildandi regla er sé óvinnandi vegur eða að það fari eftir 
geðþótta þess er á heldur. Það er einmitt viðfangsefni lögfræðinnar 
að benda á hvaða leiðir eru færar, þjálfa þá rökhugsun og skýra þau 
tæki sem þróast hafa til að skera úr um það hver niðurstaða í lagalegu 
álitamáli er. Þetta er viðfangsefni réttar heim ilda- og lögskýringafræða 
sem kennd eru í grunnnámi allra lögfræðinga á nám skeiðum sem 
venju lega eru kölluð eru almenn lögfræði en mætti allt eins kalla 
aðferðafræði þeirra fræða. Í þessari bók er gerð grein fyrir grund vallar-
reglum á þessu sviði. fjallað er um allar helstu tegundir réttarheimilda 
sem beitt er í íslenskri lögfræði og hvernig þeim verði beitt. markmið 
hennar er að gera með skýrum en fremur knöppum hætti grein fyrir 
grund vallaratriðum við notkun og skýringu laga. Bókin er skrifuð fyrir 
þá sem vilja öðlast þekkingu á aðferðum lögfræðinnar og fá innsýn og 
þjálfun í að beita þessum aðferðum. Sá sem vill öðlast færni á þessu 
sviði verður að tileinka sér þekkingu sem  hvílir á arfi undangenginna 
alda. Þess vegna er oft sagt að lögfræðin sé íhaldssöm fræði grein. 
Raunverulegt gildi slíkrar þekkingar felst þó ekki eingöngu í því 
að kunna skil á þeim aðferðum sem hafa verið mótaðar í fortíðinni 
heldur einnig í því að spinna áfram þann þekkingar þráð til að leysa 
viðfangsefni líðandi stundar. Þótt lögfræðin sé gömul eru við fangsefni 
hennar alltaf ný. 

Bifröst, 6. apríl 2010.

Ingibjörg Þorsteinsdóttir
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Hvað er lögfræðileg hugsun?

Varla eru margar stéttir manna sem njóta jafn þversagnakenndrar 
stöðu og lögfræðingar. Í aðra röndina njóta þeir virðingar vegna 
þekk ingar sinnar á flóknum lögfræðilegum þáttum samfélagsins sem 
al menn ingur hefur alla jafna ekki mikla innsýn í. Á hinn bóginn eru 
þeir fyrir litnir fyrir að beita, eða misbeita, þessari þekkingu. algengt 
er að því sé haldið fram að tiltekið lög fræði álit sé „keypt“ í þeim 
skiln ingi að lögfræðingnum sem skrifar það hafi verið borgað fyrir að 
kom ast að tiltekinni niðurstöðu í stað þess að rannsaka málið og beita 
sjálf stæðum faglegum aðferðum.

Prófið
Lögfræðingur, verkfræðingur og stærðfræðingur voru kallaðir í 
munn  legt próf.
Verkfræðingurinn fór fyrstur inn og var spurður eftirfarandi 
spurn  ingar: „hvað eru tveir plús tveir?“ hann hugsaði sig um 
nokkra stund og svaraði svo: „4.“
Þá kom stærðfræðingurinn inn og var spurður sömu spurningar. 
Eftir smáhik svaraði hann: „4,0.“
Loks kom lögfræðingurinn inn og var sama spurning lögð fyrir 
hann. hann svaraði án umhugsunar: „hvert viltu að svarið sé?“

Oft stafar tortryggni í garð lögfræðinga af því að þeir eru taldir beita 
laga klækjum til að ná fram niðurstöðu sem hentar skjólstæðingum 
þeirra hverju sinni. Dæmi eru um að ætlaður afbrotamaður sé sýkn-
aður fyrir dómi þótt „allir viti“ að hann sé sekur um það sem hann 
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er ákærður fyrir. Eða, það sem ef til vill er algengara, að almenningur 
telur refsingu ekki „hæfilega“ miðað við brotið, oftast á þann veg að 
um of vægan dóm sé að ræða.

Svo virðist sem oft sé allmikið bil á milli þess hvernig almenningur 
og lög   fræðingar komast að niðurstöðu. Ástæðuna má að einhverju 
leyti rekja til van þekk ingar almennings á réttarreglum og réttar heim-
ild um. fólk hefur sjaldn    ast fengið nokkra þjálfun í því að beita ofan-
greindum tækjum með rétt um hætti, þ.e. að beita lögfræðilegum 
aðferðum til að komast að niður stöðu.

Oft er gott að nota aðferðir rökfræðinnar til að eiga betur með að 
 greina lög fræðilega niðurstöðu og er þá sagt, líkt og með rökhendu, 
að í því felist að skoða skuli tvær meginforsendur máls og draga af 
þeim ályktun. fyrsta for sendan er þá þau atvik eða staðreyndir málsins 
sem máli skipta, önnur forsenda er sú laga regla sem á við og niðurstaðan 
er óhjákvæmileg ályktun af þessu tvennu. Það sem einkennir lög-
fræðilega rökhugsun af þessu tagi er það að forsend urnar sem lagðar 
eru til grundvallar niðurstöðunni eru ekki sjálfgefnar, eða með öðrum 
orðum, það þarf bæði að velja hvaða staðreyndir eða atvik (af ýms um 
mögu legum) eru lögð til grundvallar í málinu og það þarf einnig að 
velja á hvaða laga reglu er byggt. Oft er það svo að fleiri en ein laga-
regla koma til álita. Í einföldu dæmi gæti þetta litið svona út: margrét, 
sem er tæplega 17 ára og er um það bil að ljúka bílprófi, ákvað að 
kaupa sér bíl. Í gegnum aug lýs ingu í dag blaði fann hún gamla mözdu 
sem henni leist vel á. hún samdi við eigandann um að kaupa bílinn 
fyrir 1800 þúsund krónur og gekk frá kaup un um sam dægurs. Sam-
kvæmt kaupsamningi skyldi hún greiða bílinn með jöfnum mánaðar-
legum afborgunum á næstu tveimur árum. Þegar hún bað pabba sinn 
að koma með sér að ná í bílinn kom hins vegar babb í bátinn því að 
hann var ekki allskostar sáttur við viðskipti dóttur sinnar og taldi hana 
ekki hafa heim ild til þeirra upp á sitt eindæmi. hann hafði samband 
við seljanda bifreiðar innar og krafðist þess að kaupin yrðu látin ganga 
til baka en seljandinn neitaði því og hugðist halda kaupunum til 
streitu, enda með undirritaðan og frágenginn kaup samning í hönd-
un um. Í þessu tilfelli snýst spurningin um það hvort margrét hafi í 
raun verið fær um að gera bindandi samning. hún er ekki lögráða og 
í lög  ræðis lögunum er svohljóðandi ákvæði: „Löggerningar ólög ráða 
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manns, sem hann hafði ekki heimild til að gera, binda hann ekki.“ 
Það liggur því nokkuð ljóst fyrir að samningur margrétar er ekki 
bindandi og að lögráða menn hennar, í þessu tilviki foreldrar hennar, 
geta haldið fram ógildi hans með vísan til framan  greindrar reglu. 

Grunnhugsunin í úrlausn þessa máls felst í fyrsta lagi í því að velja 
laga  regl una, í öðru lagi að velja atvik (staðreyndir) sem leggja á til 
grundvallar úr lausn inni og loks að draga af þessu tvennu ályktun 
um niðurstöðu. Dæmið hér að framan er einfalt og því er valið á 
lagareglunni sem var beitt fremur aug ljóst. Þegar sagt er að „velja þurfi 
atvik eða staðreyndir“ felst í því að meta þarf hvaða atvik það eru sem 
hafa þýðingu fyrir þá réttarreglu sem er verið að skoða. Í tilvikinu 
hér að framan er það sú staðreynd að margrét var ekki orðin 18 ára 
þegar hún gerði kaupsamninginn sú sem máli skiptir. Það er líka stað -
reynd að hún er ekki komin með bílpróf en sú staðreynd skiptir 
ekki máli varðandi niðurstöðuna. að gefnum forsendunum um aldur 
margrétar og ákvæði laga um skuldbindingargildi samninga ólögráða 
manna er dregin sú ályktun að samningurinn sé ógildur. Niðurstaðan 
er fremur augljós og rökrétt með hliðsjón af orðalagi lagagreinarinnar 
sem valin var. Það er varla val um aðra niðurstöðu. En málið er líka 
einfalt, staðreyndir ljósar og auðvelt að finna viðeigandi lagareglu. 
Eins og síðar verður vikið að geta aðstæður orðið mun flóknari. 
Stundum getur vandinn falist í því að erfitt er að meta hvaða atvik eða 
staðreyndir á að leggja til grundvallar. Í öðrum tilvikum getur valið 
milli ólíkra lagareglna verið vandasamt og í enn öðrum tilfellum getur 
þetta hvort tveggja verið óljóst.

annað dæmi sem sýnir aðeins flóknara val á réttarreglu er eftir-
farandi mál á sviði samningaréttar.1 Starfsmanni raftækjaverslunar varð 
það á að verð merkja ranglega sjónvarpstæki í glugga verslunar innar 
en tækið var auglýst í glugg  an um á um helmingi lægra verði en rétt 
var. Viðskiptavinur sem kom auga á sjón  varpið í glugganum kom inn 
og krafðist þess að fá sjónvarpið á uppsettu verði en verslunin neitaði 
að selja honum tækið á þeim kjörum og bauð honum sjónvarpið á 
„réttu“ verði. Ein meginreglan á sviði samn inga  réttar sem hér reynir 

1 málavextir eru úr dönskum dómi, birtur í UfR 1985.877 hD. hér fengið að láni úr bók 
Jens Evald, at tænke juridisk (2003).
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á er að bindandi samningur sé kominn á milli manna þegar tilboð 
hefur verið samþykkt af tilboðsmóttakanda. Spurningin hér er sú 
hvort hægt sé að líta svo á að útstilling sjónvarps í verslunar glugga 
með verðmerkingu sé til boð og verði þá bindandi fyrir tilboðsgjaf ann, 
í þessu tifelli verslunina, þegar til boðsmóttakandinn, þ.e. viðskipta-
vinur inn, sam þykkir tilboðið. Eða ætti frem ur að líta svo á að hér 
sé einungis um áskorun til vegfarenda að ræða um að koma inn í 
verslunina og gera tilboð og bindandi samningur komist því ekki á 
fyrr en verslunareigandinn hefur samþykkt tilboð viðskiptavinar, þ.e. 
boð hans um að kaupa vöruna á tilteknu verði? Niðurstaða málsins 
varð sú að útstilling vöru í verslun, ásamt verð merkingu, var talin til-
boð í sjálfu sér þannig að sam þykki viðskiptavinar nægði til að bind-
andi samningur kæmist á samkvæmt áður nefndri megin reglu. hins 
vegar var verslunin sýknuð í málinu með vísan til annarrar reglu sem 
segir að heimilt sé að leysa menn undan samningum ef efni þeirra 
er bersýni lega ósanngjarnt. Þetta er regla sem hægt er að beita í 
undan  tekningar tilvikum þó að meginreglan um skuldbindingargildi 
samninga sé eftir sem áður í fullu gildi. Ákvæði af þessu tagi er 
að finna í 36. gr. samn inga laganna íslensku þar sem segir m.a. að 
samningi megi víkja til hliðar í heild eða að hluta, eða breyta, ef það 
yrði talið ósanngjarnt eða andstætt góðri við skipta venju að bera hann 
fyrir sig. hér eru málsatvik skýr en niðurstaðan sner ist annars vegar 
um túlkun meginreglunnar við tilteknar aðstæður og hins vegar um 
val á reglu, þ.e. því hvort beita bæri aðalreglunni fullum fetum eða 
nota undan tekningarákvæði. Þetta dæmi sýnir ágætlega hve mikilvægt 
það er að horfa ekki bara á niðurstöðu máls heldur forsendur eða 
rökin fyrir niður stöðunni því að lagareglan sem byggt er á verður oft 
ekki ljós fyrr en for sendur eða rök eru skoðuð.

Loks má nefna dæmi um það að lagaákvæðin sjálf geta verið tilefni 
til vafa eða deilna þótt þau sjálf séu í raun ekki sérlega óskýr. Í 26. gr. 
stjórnarskrár innar er svohljóðandi ákvæði: 

Ef alþingi hefur samþykkt lagafrumvarp, skal það lagt fyrir forseta lýð-

veldisins til staðfestingar eigi síðar en tveim vikum eftir að það var samþykkt, 

og veitir staðfest ingin því lagagildi. Nú synjar forseti lagafrumvarpi stað fest-

ingar, og fær það þó engu að síður lagagildi, en leggja skal það þá svo fljótt 
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sem kostur er undir atkvæði allra kosn ingarbærra manna í landinu til sam-

þykktar eða synjunar með leynilegri atkvæða greiðslu. Lögin falla úr gildi, ef 

samþykkis er synjað, en ella halda þau gildi sínu.

Sumarið 2004 hófust fjörlegar deilur þar sem reyndi í fyrsta skipti 
á þann hluta ákvæðisins sem segir: „Nú synjar forseti lagafrumvarpi 
stað festingar....“ Deilan snerist um fjölmiðlalögin svokölluðu.2 Laga-
lega snerist deilan um það hvernig skýra beri framagreint ákvæði um 
synjunarvald forseta. Tveimur skýr ingarkostum var aðallega haldið 
á lofti; annars vegar þeim að í ákvæði þessu fælist sjálfstæður réttur 
forseta til að neita að undirrita lög sem hefði þá þær afleiðingar sem 
greinin segir, þ.e. að lögin öðlist eftir sem áður gildi en efna skuli til 
þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhaldandi gildi þeirra. hins vegar var 
því haldið fram að áðurnefnda ákvörðun gæti forseti ekki tekið á eigin 
ábyrgð heldur sé þetta vald sem stjórnarskráin feli í raun ráðherra að 
fara með. 

hvorn skýringarkostinn sem menn aðhyllast er rökstuðning fyrir 
niður  stöð unni að leita í ýmsu öðru en lagaákvæðinu sjálfu; komu þar 
m.a. til skoð  unar önnur ákvæði stjórnarskrárinnar, forsaga hennar, 
tilgangur og skiln ingur þeirra sem sömdu stjórnarskrána á sínum tíma 
og túlkun hennar í ljósi núver andi aðstæðna. 

annars vegar er því haldið fram að forsetinn hafi í raun ekki 
það vald sem felst í orðum 26. gr. og synjun hans á undirritun laga 
sé í reynd þýðingar laus. Sá skilningur á greininni er fyrst og fremst 
studdur tilvísun til annarra ákvæða stjórnarskrárinnar sjálfrar þar sem 
m.a. segir að forsetinn sé ábyrgðar laus á stjórnar athöfnum og að hann 
láti ráðherra framkvæma vald sitt.3 með vísan til slíkra ákvæða hefur 
ávallt verið lagður sá skilningur í ýmis önnur ákvæði stjórnar skrár innar 
sem fela forseta tiltekin völd, s.s. ákvæðin um að hann kalli saman 
alþingi eða rjúfi það og skipi í tiltekin embætti. Í þeim ákvæðum 
felist einungis formlegur atbeini forseta að þessum verkum en ábyrgð 

2 Sjá lög nr. 48/2004 um breytingu á útvarpslögum, nr. 53/2000, og samkeppnislögum, 
nr. 8/1993.

3 Sjá 11., 13. og 14. gr. stjórnarskrárinnar.
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og raunveruleg ákvarðanataka sé hjá ráðherrum. Því sé eðlilegt að 
skýra 26. gr. stjórnar skrárinnar með hliðstæðum hætti. 

Gagnstæð niðurstaða um efni greinarinnar lýtur að því að forsetinn 
hafi sjálfur vald til að neita að undirrita lög og afleiðingarnar verði 
þá þær sem greinin sjálf segir. Þessi niðurstaða styðst í fyrsta lagi við 
orða lag ákvæðisins sjálfs og ekki síður ummæli í greinargerð með 
frum varpi til stjórnskipunar laga sem urðu að stjórnarskránni frá 1944. 
Þá benda umræður á alþingi, frá þeim tíma er stjórnarskráin var 
samþykkt, til þess að sá hafi verið vilji löggjaf ans. Þá er því hafnað að 
skýra eigi 26. gr. með hliðsjón af þeim ákvæðum stjórnar skrárinnar 
sem fjalla um aðkomu forseta að stjórnarathöfnum, þ.e. fram kvæmdar-
valdinu, því að undirritun laga sé ekki hluti af framkvæmdar valdi 
heldur löggjafarvaldi forsetans en samkvæmt 2. gr. stjórnar skrárinnar 
fer forsetinn bæði með hlutdeild í löggjafarvaldi og fram kvæmdar-
valdi.4 Þetta er eitt fjölmargra dæma um það að ákvæði tiltekins laga-
texta er oft fjarri því að vera fullnægjandi rökstuðningur fyrir tilvist 
lagareglu og að ekki er alltaf allt sem sýnist í þeim efnum.

Á hinn bóginn er einnig áhugavert að skoða dæmið hér að ofan 
um ágrein inginn í kringum fjölmiðlalögin til að sjá hve skilin milli 
lögfræði og stjórnmála geta verið óljós. Greina má lagalegan þátt 
deilunnar svo sem gert er hér að ofan. hins vegar snerist kjarni 
deilunnar í raun ekki um orðskýringu heldur um valdaátök milli 
ríkis stjórnar og forseta og afstöðuna til þess hve víðtækt valdsvið 
forseta væri. Það skýrir vitanlega af hverju skoðanir á því lögfræði lega 
úrlausnar efni sem rakið er hér að framan skiptist í megindráttum eftir 
afstöðu manna til þeirra átaka.5

4 Í 2. gr. stjórnarskrárinnar segir um forseta: „alþingi og forseti Íslands fara saman með 
lög gjafar valdið. forseti og önnur stjórnarvöld samkvæmt stjórnarskrá þessari og öðrum 
landslögum fara með framkvæmdarvaldið.“

5 Þegar reyndi í annað sinn á synjunarvald forseta, þegar hann neitaði að undirrita lög nr. 
1/2010 (Icesave-lögin), var sjónum ekki beint að túlkun 26. gr. með sama hætti og gert var 
árið 2004.
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Fræðikerfi lögfræðinnar

Löng hefð er fyrir því að flokka greinar innan lögfræðinnar með 
ákveðn um hætti. Grunngerð fræðikerfisins, eins og við þekkjum það í 
dag, var til staðar þegar í rétti Rómverja fyrir um 2000 árum. Kerfis-
bundin flokkun reglna á mis mun andi réttarsviðum, þar sem líku er 
raðað saman og ólíku í sundur, er fyrst og fremst hagnýtt tæki til 
leiðsagnar líkt og landakort. En þekking á fræðikerfi lög fræð innar er 
ekki síður nauðsynleg til að geta beitt tilteknum grunnreglum sem oft 
liggja að baki lögum á tilteknum sviðum og geta hafa afgerandi 
þýðingu fyrir niðurstöðu mála.

Í fyrsta lagi er greint á milli ríkisréttar (landsréttar) og þjóða-
réttar. með ríkisrétti er átt við rétt hverrar þjóðar, svo sem þegar 
talað er um íslenskan rétt eða amerískan rétt. Vanalega er litið á 
þjóðarétt sem sjálfstætt réttar kerfi hlið sett ríkisrétti en þjóðaréttur 
felur í sér reglur sem lúta að samskiptum ríkja á grundvelli milliríkja-
samninga og annarra alþjóðlegra reglna hins vegar hefur mikil þróun 
verið á sviði þjóðaréttar sem gerir það að verkum að það réttar-
svið blandast í æ ríkara mæli við ríkisréttinn. Á þetta ekki hvað 
síst við um Evrópu rétt, þ.á.m. þann hluta hans sem varðar Ísland 
á grundvelli EES-samningsins. Ýmsir skipa því þjóðarétti til greina 
innan ríkisréttarins eða tengja hann með einum eða öðrum hætti inn 
í hann. 

Í grundvallaratriðum má flokka ríkisrétt í allsherjarrétt (opinberan 
rétt) og einkarétt en þess verður að gæta að mörkin eru ekki alltaf 
skýr og ýmsar greinar geta borið einkenni beggja flokka þótt þær séu 
flokk aðar með tilteknum hætti. Í alls herjarrétti er fjallað um skipulag 
ríkis ins, innbyrðis samskipti ríkisstofn ana og sam skipti borgaranna við 
stjórnvöld. Í einkarétti er fjallað um samskipti fólks og fyrirtækja, svo 
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sem reglur sem lúta að samningagerð, hjónabandi, vinnu  sambandi og 
mörgu fleiru. 

allsherjarrétti er oftast skipt í höfuðflokkana stjórn skipunarrétt, 
stjórn sýslu rétt, refsirétt og réttarfar. Stjórnskipunarrétturinn fjallar um 
skipulag ríkisins og æðstu handhafa ríkisvaldsins, löggjafarvaldið, fram-
kvæmdarvaldið (stjórn völd) og dómstóla. Stjórnarskráin geymir mikil-
vægar grun nreglur á sviði stjórn skip unar réttar þar sem, auk ákvæða 
um skipulag ríkis ins og stjórn endur þess, er að finna mikilvæg ákvæði 
sem setja ríkis vald inu margvís legar skorður til að vernda mann réttindi 
borgaranna. Stjórnsýslu réttur er sú fræðigrein sem fjallar um einn þátt 
ríkisvaldsins, framkvæmdarvaldið, en margvíslegar reglur gilda um 
starfsemi þess sem eru í grundvallaratriðum ólíkar þeim regl um sem 
gilda á sviði einkaréttar, t.d. reglur um starfsemi einka  fyrirtækja. með 
fram kvæmdar valdinu er átt við þá starfsemi ríkisins sem hvorki telst 
til lög gjafar starfsemi né dómskerfisins og er það einnig kallað stjórn-
sýsla eða stjórnvöld. Öll starf semi stjórnvalda þarf að byggja á lögum 
og þeim ber að virða margvíslegar reglur sem varða bæði form og efni 
ákvarðana þeirra. Stjórnsýslulögin eru mikil væg réttarheimild á sviði 
stjórnsýsluréttar en fjölmörg önnur lagaákvæði og ýmsar ólögfestar 
reglur gilda um starfsemi hennar. Í refsi rétti er, eins og nafnið bendir 
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til, fjallað um refsingar og viðurlög. hegningarlögin eru mikilvæg-
asta réttarheimildin á því sviði en í öðrum lögum er jafnframt víða að 
finna refsi ákvæði. Dómsmál vegna brota á refsilögum eru rekin sem 
saka mál (áður líka kölluð opinber mál og stundum refsimál) og ríkið, 
þ.e. ákæruvaldið, er alltaf annar aðili slíkra mála. Ástæða þess að refsi-
réttur tilheyrir allsherjar rétti skýr ist af því að það eru ekki bara hags-
munir þess sem misgert er við sem leiða til þess að höfðuð eru refsi-
mál heldur eru það ekki síður hagsmunir samfélagsins að reyna að 
hafa hemil á afbrotum og afbrotamönnum. Réttar fars reglur fjalla fyrst 
og fremst um meðferð mála fyrir dómstólum og skipt ast í reglur um 
með  ferð einkamála og meðferð sakamála. fullnustu réttarfar fjallar um 
meðferð mála hjá sýslumönnum varðandi fjárnám, nauðungarsölu og 
fleira. Um einkamál og sakamál gilda að ýmsu leyti ólíkar reglur enda 
er eðli þeirra ólíkt. Sakamál eru mál sem ákæruvaldið höfðar til að fá 
skorið úr því hvort menn hafi gerst sekir um refsiverða háttsemi, sem 
þeim er gefin að sök, og ákvarða mönnum refs ingu ef þeir eru fundnir 
sekir. Einkamál eru hins vegar öll önnur dómsmál og geta efnislega 
fjallað um nánast hvaða ágreining sem er. Ríkið getur verið aðili að 
einkamáli með sama hætti og einstaklingar og félög eða fyrirtæki.

að baki réttarreglum á ólíkum stöðum í réttarkerfinu liggja 
mis mun  andi markmið og ýmsar forsendur eða grunnreglur. Þessi 
sjónarmið koma sjaldn ast fram með beinum hætti í lögunum sjálfum 
en geta haft úrslitaáhrif á túlkun laga sem annarra réttarheimilda. Því 
er í upphafi rétt að skoða hvar reglan á heima í fræðikerfi lögfræð-
innar. Svo gripið sé aftur til líkingar þá má segja að fræðikerfið sé ekki 
bara eins og landakort heldur einnig líkt og áttaviti. 

almennt má segja að reglur opinbers réttar hafi í meira og minna 
mæli þann tilgang að afmarka hlutverk ríkisvaldsins og vernda borgar-
ana gagn vart ónauð synlegum eða handahófskenndum afskiptum þess. 
af þessum sökum eru ýmis grunnsjónarmið sem ganga í gegnum 
fleiri fræðigreinar á sviði opinbers réttar og hafa áhrif á túlkun laga á 
því sviði. Sem dæmi má nefna lögmætisreglu refsi réttar. hún á rætur 
að rekja til upplýsingaaldar á ofan verðri 18. öld og er sprottin úr 
umhverfi einveldiskonunga þar sem refsi heimildir voru fjöl breyttar og 
mun óáreiðanlegri en við nú þekkjum. Verknaður gat þannig verið 
„náttúru lega refsiverður“eða í andstöðu við „anda laganna“, þ.e. lög 
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konungs og dóm stólar voru ekki annað en fram hald af honum sem 
löggjafa og dómara. með frjálslyndari hugmyndum upp lýs inga aldar 
og nýjum hugmyndum um ríkis valdið og stöðu borgaranna gagn-
vart því urðu breytingar á þessu og nauðsyn þótti að setja reglur 
til að takmarka ríkisvaldið og veita borgurunum vernd gegn ofríki 
þess. Ein afleiðing þessa varð sú að viðurkenna bæri þá grundvallar-
reglu í refsirétti að ekki mætti refsa manni nema á grundvelli skýrrar 
heimildar í settum lögum. Sú regla er nú í 1. gr. hegningarlaganna. 
Við sjáum lögmætis regluna víðar innan allsherjarréttar, til dæmis í 
stjórnsýslurétti. Á því sviði er talað um að athafnir eða ákvarðanir 
stjórnvalda verði að eiga sér heimild í lögum og megi ekki brjóta í 
bága við ákvæði laga. Á þessa reglu reynir iðulega í ýmsum myndum 
innan stjórnkerfisins. Lík regla er til á sviði skatta réttar sem takmarkar 
heimildir löggjafans til að láta stjórnvöldum eftir að taka ákvarðanir 
um skatta. Slík regla (lagaáskilnaðarregla) er tengd lög mætis reglunni 
en gerir strangari kröfur til löggjafar á því sviði og hefur tals verð 
áhrif á túlkun ákvæða skattalaga. Sú áhersla sem lögð er á lögfestu 
skatta ákvæða endurspeglast nú í því að í stjórnar skránni er í tveimur 
greinum kveðið á um að skattamálum skuli skipað með settum lögum.

Á hinn bóginn eru réttarreglur á sviði einkaréttar reistar á grunn-
hug mynd inni um frelsi einstaklingsins og sjálfsákvörðunarrétti hans. 
Þau réttarsvið sem falla undir einkarétt varða samskipti borgaranna 
innbyrðis. Venja er að flokka greinar einkaréttar í fjármunarétt, 
persónu rétt, sifjarétt og erfðarétt. fjármuna réttur er síðan flokkaður í 
fjöl margar undirgreinar, s.s. samninga rétt, kröfurétt, eignarétt og hug-
verka  rétt. Grunnstefið á sviði einkaréttar er sjálfs ákvörðunar réttur ein -
staklinga og heimild til að haga samskiptum sínum að eigin geðþótta. 
Á þess um hugmyndum byggja grunnreglur samn inga réttarins; menn 
mega í höfuðdráttum gera samninga þess efnis sem þeir kjósa og jafn-
framt eru menn skuldbundnir til að standa við gerða samninga. 

Ljóst má vera að þessar grunnreglur eru nátengdar ríkjandi póli-
tískri hug  myndafræði. Því geta þær verið breytilegar milli réttarkerfa 
og tekið breyt ing um með tímanum. Á síðustu öld fór að gæta áhrifa 
nýrra hugmynda, það er þriðju víddinni í réttarkerfum ýmissa vest-
rænna ríkja, og komu þau áhrif skýrast fram á Norðurlöndum þar sem 
ýmis löggjöf byggði á sjónarmið um velferðarríkisins um jöfnuð og 
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vernd minnimáttar.6 Á Íslandi má nefna löggjöf um almannatryggingar 
og atvinnu leysisbætur sem dæmi um félags lega löggjöf af þessu tagi. 
En áhrifa hugmyndafræði velferðarríkisins má líka sjá á öðrum sviðum. 
Þannig hafa verið sett í lög ákvæði sem setja athafna- og samninga-
frelsi manna skorður til að ná fram markmiðum af félags leg um toga. 
af því tagi eru til dæmis lög sem takmarka samningafrelsi með því að 
afnema samnings bundnar launahækkanir ákveðinna starfgreina og lög 
um bann við verð lags hækkunum. Einnig má nefna sem dæmi ákvæði 
36. gr. samningalaganna sem kveður á um að víkja megi samningum 
til hliðar ef efni þeirra er augljóslega ósanngjarnt. Slík ákvæði eiga það 
sameiginlegt að þau víkja til hliðar grunn reglunni um að samningar 
skuli standa og setur samningafrelsinu því ákveðnar skorður.

af þessu má sjá að það getur haft þýðingu fyrir niðurstöðu máls 
hvar í fræði kerfi lögfræðinnar borið er niður. Þannig getur lög mætis-
reglan í alls herjarrétti haft afgerandi þýðingu við mat á gildandi rétti á 
því sviði. Á sama hátt hafa meginreglur á sviði einkaréttar þýð ingu við 
túlkun laga á þeim vett vangi. með vísan til þess að samninga frelsi er 
meginregla á sviði samninga réttar verður til dæmis dregin sú ályktun 
að lagaákvæði sem skerða það frelsi er undantekningar regla, sem 
verður að skýra þröngt, það er efni hennar getur ekki orðið víðtækara 
en orðalag gefur tilefni til og henni verður að öllu jöfnu ekki beitt 
með lögjöfnun.7 

með sama hætti er mikilvægt að greina á milli allsherjarréttar og 
einka réttar þegar fjallað er um sönnunarreglur. mikilvæg regla á sviði 
refsiréttar er að allan vafa skal skýra sökunaut í hag. Í sakamálum 
hvílir því sú skylda á ákæruvald inu að sanna ásakanir um refsisvert 
framferði. Takist ekki full nægjandi sönnun leiðir það til sýknu, óháð 
því hve líklegt má telja að viðkomandi hafi framið verknaðinn. Á 
hinn bóginn gilda allt aðrar reglur um sönnunarfærslu í einka málum, 
t.d. í skaðabótamáli eða í máli vegna brots á samningi. Þar deila tveir 
jafnréttháir aðilar og ber hvor um sig ábyrgð á eigin málflutningi. Því 
verða þeir báðir að leggja fram sönnunargögn til stuðnings full yrð ing-

6 Jens Evald (2005), bls. 12-13.
7 með lögjöfnun er átt við það að ákvæði í settum lögum er beitt um tilvik sem enginn lög ná 

yfir vegna þess að það er talið samsvara efnislega þeim tilvikum sem lagareglan sjálf fjallar um.
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um sínum og í grund vallaratriðum verður sá, sem ekki tekst að færa 
sönnur á mál sitt, að bera hallann af því og sætta sig við að málið sé 
dæmt eins og sú fullyrðing sem hann heldur fram sé ósönn. 

Ítarefni tengt viðfangsefni þessa kafla

Ármann Snævarr (1988): almenn lögfræði. Bókaútgáfa Orators. Reykjavík.
Evald, Jens (2000): Retskilderne og den juridiske metode, 2 útg. Jurist- og 

Økonomforbundets forlag. Kaupmannahöfn.
Evald, Jens (2005): at tænke juridisk, juridisk metode for begyndere, 3. útg. 

Nyt Juridisk forlag. Kaupmannahöfn.




