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Úrdráttur 

Undanfarin misseri hafa miklar umræður og deilur átt sér stað á Alþingi jafnt sem íslensku 

samfélagi, um ráðherraábyrgð og réttmæti ákæru á hendur fyrrverandi ráðherrum.  Verður í 

þessari ritgerð fjallað um ákæruna á hendur fyrrverandi forsætisráðherra, Geir Hilmari Haarde 

og aðdraganda hennar. Megininntak ritgerðarinnar er á þær greinar sem fyrrverandi 

forsætisráðherra er gert að sök að hafa brotið gegn með tilliti til skýrleika refsiheimilda. 

Einnig er þó vikið að öðrum þáttum tengdum ákærunni, er kunna að vekja efasemdir um 

réttmæti hennar. Skoðuð lög um ráðherraábyrgð og lög um landsdóm, skrif íslenskra 

fræðimanna um skýrleika refsiheimilda og íslenskir dómar er fjalla um skýrleika 

refsiheimilda. Þar sem aldrei hefur reynt á íslensk lög um ráðherraábyrgð né lög um 

landsdóm, er horft til þess hvernig slíku er háttað í Danmörku og Noregi, ásamt því að 

skoðaðir eru nokkrir dómar Mannréttindadómstóls Evrópu, er víkja að skýrleika 

refsiheimilda. 

 

Niðurstöður ritgerðarinnar hníga að því að þær greinar sem fyrrverandi forsætisráðherra er 

gefið að sök að hafa brotið gegn, standist kröfur sem gerðar eru til skýrleika refsiheimilda. Þá 

standist skipan dómara í landsdómi 1. mgr. 70. gr. stjskr. Kosning Alþingis um að ákæra 

einungis fyrrverandi forsætisráðherra, hafi óneitanlega pólitískan blæ yfir sér og spurning 

hvort það brjóti gegn jafnræðisreglu 65. gr. stjskr. Með Hrd. 491/2007 er þó ljóst að þó sumir 

ráðherrar hafi komist upp með lögbrot muni það ekki leiða til sýknu fyrrverandi 

forsætisráðherra. Mesti vafinn leikur á hvort 22. gr. ldl., er kveður á um að rannsókn 

ákveðinna atriða geti farið fram fyrir héraðsdómi, uppfylli 145. gr. sml. um að rannsókn sé að 

fullu lokið áður en ákvörðun er tekinn um ákæru og 111. gr. sml. um milliliðalausa 

sönnunarfærslu. Við mat á því munu dómstólar væntanlega líta til sérstöðu ráðherraábyrgðar. 

 

  



 

 

Formáli 

Ritgerð þessi er 14 ECTS einingar og er hún lokaritgerð til BS gráðu í viðskiptalögfræði við 

lagadeild Háskólans á Bifröst. Viðfangsefni ritgerðarinnar var að skoða ákæruna á hendur 

fyrrverandi forsætisráðherra, Geir Hilmari Haarde, og aðdraganda hennar. Sérstök áhersla var 

á þær greinar sem ráðherra er gefið að sök að hafa brotið gegn með tilliti til skýrleika 

refsiheimilda. Valdi höfundur viðfangsefnið vegna þeirra miklu umræðu sem verið hefur í 

samfélaginu í kjölfar þingsályktunartillögu þingmannanefndarinnar um ákæru á hendur 4. 

fyrrverandi ráðherrum, sem Alþingi greiddi síðar atkvæði um og samþykkti ákæru á hendur 

fyrrverandi forsætisráðherra. Þingmönnum á Alþingi var heitt í hamsi við umræðuna um þessa 

þingsályktunartillöguna og margir þeirra gagnrýndu lög um ráðherraábyrgð og landsdóm fyrir 

að vera úrelt og stangast á við meginreglur refsiréttar. 

 

Leiðbeinanda mínum, Ingibjörgu Þorsteinsdóttur, dósent við Háskólann á Bifröst, færi ég 

bestu þakkir fyrir gagnlega leiðsögn og góðar ábendingar. Einnig þakka ég móður minni, 

Pálínu Aðalbjörgu Pálsdóttur, leikskólastjóra, fyrir yfirlestur á þessari ritgerð. 

 

Undirritaður lýsir því hér að eftirfarandi ritgerð er verk hans og hefur það verið unnið eftir 

bestu getu í samræmi við reglur og kröfur Háskólans á Bifröst. 
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