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1 Inngangur  
De L’espirit des Loix, eða Andi Laganna eftir Charles Louis de Secondat de Montesquieu 

(1689-1755) er grundvallarrrit í mannkynssögunni. XI. bók ritsins fjallar um kenninguna um 

þrígreiningu ríkisvaldsins. Hana er að finna í einhverri mynd í stjórnskipan flestra lýðræðisríkja, 

þar á meðal hér á landi. Meginmarkmið þrígreiningarkenningarinnar er að tryggja öryggi 

borgaranna frá ofríki ríkisvaldsins. Hún byggir á bölsýni um eðli mannsins og því að þeir sem 

fari með vald hafi tilhneigingu til þess að misnota það. Af þeirri ástæðu sé nauðsynlegt að 

tempra vald með valdi. Lykilþáttur í að tryggja réttaröryggi borgaranna er að dómstólar séu 

sjálfstæðir og óvilhallir í störfum sínum og stjórnskipaninni, eins og tiltekið er í núgildandi 

stjórnarskrá, almennri löggjöf og Mannréttindasáttmála Evrópu.  

Meginefni þessarar ritgerðar er að rýna í kenninguna sjálfa, markmið hennar og innblástur 

og hvort, og þá hvernig, íslensk dómstólaskipan samrýmist kennisetningu Montesquieu. 

Sérstaklega er litið til skoðana Montesquieu um hvernig dómstólar skyldu skipaðir, hvaða 

hlutverk hann ætlaði þeim og hvernig samspil dómsvaldsins og annarra handahafa ríkisvaldsins 

ætti fram að fara. Í tengslum við framangreint er  mikilvægt að skilja sögulegt samhengi 

kenningarinnar og þann raunveruleika sem hún varð til í, enda verða fáar kenningar til í 

tómarúmi og mótast mjög af samfélaginu og undanfarandi hugmyndum. Að lokum verður 

sérstök áhersla lögð á að skoða sjálfstæði dómstóla og dómara samkvæmt stjórnarskrá og 

almennri lagasetningu, sem og samspil og valdmörk dómstóla gagnvart öðrum handhöfum 

ríkisvalds í lögum og framkvæmd.   

 

2 Sagan og samhengið  
Öll réttarskipan á sér sögulegt samhengi og kenningin um þrígreiningu ríkisvaldsins er þar 

engin undantekning. Upphaf kenningarinnar má rekja til Forn-Grikkja, en helsti innblástur 

Montesquieu kom frá ensku stjórnskipaninni og heimspekingnum John Locke, þó kenningin 

sjálf sé almennt álitin hugverk Montesquieu. Hún varð strax þekkt við birtingu hennar árið 1748 

og hafði áhrif á stjórnskipan margra ríkja.1 Meðal annars hér á landi vegna danskra áhrifa.2 

2.1 England undir lok 17. aldar  

Um miðbik 17. aldar urðu miklar breytingar á stjórnskipan Englands. Þessar breytingar voru 

upphafið á þeim stjórnspekihugmyndum sem mótuðu nútímasamfélagið. Til þess að skjóta 

                                                
1 Lloyd Spencer og Andrzej Krauze: Introducing The Enlightenment, bls. 98. 
2 Hafsteinn Þór Hauksson og Skúli Magnússon: Kaflar í réttarheimspeki, bls. 111.  
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stoðum undir þessa fullyrðingu verður að rekja lauslega sögulegt samhengi miðaldahugmynda 

um stjórnskipun og þannig skoða upphafið af því sem leiddi til kenningasmíða Montesquieu.3  

Á þessum tíma snerust helstu deilur um framkvæmd blandaðrar stjórnskipunar, sem er 

gömul kennisetning og rekja má til Tómasar af Akvínó og Marsilíusar frá Padúa.4 Blönduð 

stjórnskipan hafði það að leiðarljósi að tryggja temprun valds, rétt eins og síðari kenningar um 

aðgreiningu ríkisvaldsins. Hið endanlega markmið var að gæta þess að ein stétt gæti ekki hrifsað 

til sín kúgunarvald með einokun á beitingu ríkisvalds. Konungur og aðall elduðu lengi vel grátt 

silfur saman yfir mörkum milli framkvæmdar- og löggjafarvaldsins og völdum og áhrifum 

sínum innbyrðis, en engin skýr mörk voru fyrir hendi um hver skyldi fara með tiltekið vald.5  Í 

stuttu máli leiddi þessi deila til hinnar Dýrlegu byltingar árið 1688.6 Afleiðing hennar var að 

Englandskonungi var steypt af stóli.7 Á sama tíma lögðu þingmenn fram skjal sem geymir hina 

ensku Réttindayfirlýsingu.8 Hún geymir ákvæði um réttindi þingsins og borgaranna og 

takmarkaði töluvert völd og áhrif einvaldsins yfir þinginu. Meðal mikilvægustu ákvæðanna var 

rétturinn til málfrelsis innan þingsins. Þetta skjal átti eftir að móta mannkynssöguna. Það var 

meðal annars innblástur Réttindayfirlýsingar Bandaríkjanna, sem er órjúfanlegur hluti 

stjórnskipunar þar í landi,9 og hafði mikil áhrif á Montesquieu við skrif Anda laganna.10  

2.2 Upplýsingastefnan og náttúruréttur  

Í árdaga 18. aldarinnar urðu mikil stakkaskipti í þjóðfélagsháttum Evrópubúa vegna 

framþróunar samfélagsins og tækni. Í samræmi við það mótuðust nýjar hugmyndir í kringum 

ríkisvaldið. Upplýsingastefnan átti uppruna í Frakkalandi og Englandi, en teygði anga sína til 

annarra menningarborga í Evrópu. Upplýsingastefnumenn, þar á meðal Montesquieu, lögðu 

mikið upp úr því að gagnrýna ríkjandi hefðir og hugmyndir, þá helst heimspekilegar hugmyndir 

um siðferði og trú, samfélagið, mannseðlið og stjórnarhætti. Markmið Upplýsingarinnar var 

gagnrýni á hið viðtekna og niðurrif gamalla hefða og vana.11 Menntamenn Upplýsingarinnar 

töldu rökhyggju og mannlega skynsemi færa um að leysa öll heimsins vandamál.12 

                                                
3 Með leyfi höfundar, Finnur Þór Vilhjálmsson: Reglan um þrígreiningu ríkisvaldsins og áhrif hennar í íslenskri 
stjórnskipun, með hliðsjón af löggjafarvaldinu, bls. 21.  
4 Hafsteinn Þór Hauksson og Skúli Magnússon: Kaflar í réttarheimspeki, bls. 224. 
5 Finnur Þór Vilhjálmsson: Reglan um þrígreiningu ríkisvaldsins og áhrif hennar í íslenskri stjórnskipun, með 
hliðsjón af löggjafarvaldinu, bls. 23. 
6 Lloyd Spencer og Andrzej Krauze: Introducing The Enlightenment, bls. 7.  
7 „James II (1633 - 1701)“, www.bbc.co.uk/history/historic_figures/james_ii.shtml.  
8 Lloyd Spencer og Andrzej Krauze: Introducing The Enlightenment, bls. 7.  
9 „The Convention and Bill of Rights“, www.parliament.uk/about/living-
heritage/evolutionofparliament/parliamentaryauthority/revolution/overview/billofrights/. 
10 M.J.C. Vile: Constitutionalism and the Separation of Powers, bls. 78-80. 
11 Susan Gordon: Montesquieu: The French Philosopher who Shaped Modern Government, bls. 10-11. 
12 Sama heimild, bls. 16. 
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Montesquieu og aðrir Upplýsingamenn leituðu að mörgu leyti aftur til náttúruréttarkenninga 

liðinna alda við skoðun sína á samfélaginu.13 Náttúruréttarkenningar lögfræðinnar gera ráð fyrir 

því að undirstaða lagasetningar séu ófrávíkjanlegar siðareglur. Að það séu til algild sannindi 

um hvað er rétt og rangt óháð staði og stund.14 Það má lesa úr formála Anda laganna að 

Montesquieu leitar að vissu leyti aftur til gamalla kenninga náttúruréttarins. Til dæmis telur 

hann að lög allra landa séu tengd öðrum lögum og byggi á svipuðum grunni.15  

2.3 Afleiðing Upplýsingarinnar 

Upplýsingastefnan hafði margvísleg áhrif á alþjóðasamfélagið og stuðlaði að ýmiskonar 

endurbótum í stjórnskipan Vesturlanda, sérlega í Englandi, Frakklandi og Bandaríkjunum. Það 

var einmitt í þessum löndum sem skrif Montesquieu höfðu sem víðtækust áhrif.  

2.3.1 Franska byltingin 

Franska byltingin umturnaði franska samfélaginu og tryggði borgurunum mikilsverð réttindi. 

Lúðvík sextándi, Frakklandskonungur kallaði árið 1789 saman États généraux, sem var lög- og 

ráðgjafar samkoma allra stétta Frakklands. Fulltrúar klerka, aðalsins og almúgans komu fyrir 

konunginn í Versölum til þess að freista þess að leysa kreppu sem skollið hafði á. Mikið ósætti 

var meðal manna og leiddi það til þess að almúginn klauf sig frá samkundunni og markaði það 

upphaf byltingarinnar. Henni lauk ekki löngu síðar þegar forréttindi aðalsins sem byggðust á 

lénsskipulaginu voru afnumin og franska réttindayfirlýsingin að lögum orðin. Hún lýsti 

náttúrulegan rétt mannsins heilagan og óafsalanlegan. Hin gulltryggðu réttindi voru frelsið, 

eignarétturinn, öryggi og viðnám gegn kúgun. Þessi yfirlýsing var holdgerving hugmyndafræði 

Upplýsingarinnar og mjög undir áhrifum Montesquieu og kenningar hans.16  

2.3.2 Stofnun Bandaríkjanna  

Eins og alkunnugt er voru Bandaríkin ein nýlendna Breta áður en Frelsisstríðið var háð. Skrif 

Montesquieu og Locke eru almennt talin hafa haft mikil og afgerandi áhrif á frelsisbaráttuna  

og síðar meir stjórnskipun  Bandaríkjanna.17 

Landsfeður Bandaríkjanna, meðal annars Thomas Jefferson, Benjamin Franklin og George 

Washington voru aðdáendur Upplýsingarinnar. Helsti innblástur Jefferson við ritun 

Sjálfstæðisyfirlýsingar Bandaríkjanna voru einmitt kenningar Upplýsingamanna. Lengi vel 

                                                
13 Lloyd Spencer og Andrzej Krauze: Introducing The Enlightenment, bls. 99-100.  
14 Hafsteinn Þór Hauksson og Skúli Magnússon: Kaflar í réttarheimspeki, bls. 103-104. 
15 Charles De Montesquieu: The Spirit of the Laws, bls. 25-26.  
16 Lloyd Spencer og Andrzej Krauze: Introducing The Enlightenment, bls. 166-168. 
17 M.J.C. Vile: Constitutionalism and the Separation of Powers, bls. 122. 
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höfðu Bandaríkjamenn reynt að koma því að hjá ríkisstjórn Breta að þeir ættu að njóta sömu 

réttinda og enskir þegnar með rökstuddum beiðnum og tillögum.18 Þegar loks kom að formlegri 

stofnun Bandaríkjanna sem sjálfstæðis ríkis höfðu landsfeðurnir lýðræðislega stjórnskipun í 

anda þrígreiningarkenningar Montesquieu í huga við samningu stjórnarskrárinnar.19 Hin 

Bandaríska stjórnskipan er almennt álitin geyma hreinustu birtingarmynd kenningarinnar,20 og 

leggur stjórnarskrá þar í landi áherslu á einstaklingsfrelsi, eins og lýst er yfir í formála hennar.21 

 

3 Kenningin  
Flestar grundvallarreglur lögfræðinnar eiga rætur sínar að rekja til skrifa lögspekinga liðinna 

alda, hin sjálfsaga regla um sjálfstæði dómstóla er ein þeirra. Á öldum áður þótti hún hins vegar 

ekki svo sjálfsögð og var valdgreining ríkisvaldsins oft á tíðum deiluefni eins og bent var á í 

kafla 2.1. Þá kom til sögunnar kenningin um aðgreiningu ríkisvaldsins í þrjá valdstofna; 

löggjafar-, dóms- og framkvæmdarvald og er hún almennt er álitin hugarfóstur Montesquieu.  

3.1 Innblásturinn 

Eins og fyrr hefur verið nefnt var Montesquieu, eins og jafningar hans, ákaflega innblásinn af 

þeim stakkaskiptum sem nýlega höfðu orðið í Englandi þegar hann setti kenninguna fram. 

Kenningin um þrígreiningu ríkisvaldsins er án vafa eitt þekktasta verk Montesquieu, en 

áhugavert er að hugsa til þess að hann virðist sjálfur ekki álíta þetta sitt mikilvægasta verk, eins 

og raunin varð eftir andlát hans.22  

Það liggur beinast við að skoða fyrst af öllu framsetningu John Locke á valdgreiningu, enda 

byggði Montesquieu í raun ofan á hans kenningu.23 Kenninguna setti Locke fram í ritverki sínu 

Ritgerð um ríkisvald. Þar velti hann upp ýmsum grundvallarspurningum um samfélagið, þar á 

meðal hvers vegna maður sem er fullkomlega frjáls frá fæðingu velur að fórna hluta frelsis síns 

til þess að ganga í samfélag með öðrum mönnum.24 Forsenda Locke er að menn hafi fullkomið 

frelsi til að ráðstafa sér og eignum sínum eftir eigin höfði og ráði öllum athöfnum sínum eftir 

hentugleika innan þeirra marka sem náttúruréttur setur.25 Í stuttu máli taldi Locke svarið við 

þessu vera öryggi. Það að menn vildu varðveita eignir sínar og tryggja eigið skinn, en á það 

                                                
18 Lloyd Spencer og Andrzej Krauze: Introducing The Enlightenment, bls. 41, 103 og 146. 
19 M.J.C. Vile: Constitutionalism and the Separation of Powers, bls. 160-161. 
20 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 24.  
21 Stjórnarskrá Bandaríkjanna má finna hér: www.archives.gov/exhibits/charters/constitution_transcript.html. 
22 Fyrirlestrar Leo Strauss: Montesquieu, A course offered in winter quarter 1966, bls. 148.   
23 M.J.C. Vile: Constitutionalism and the Separation of Powers, bls. 76.  
24 John Locke: Ritgerð um ríkisvald, bls. 154. 
25 Sama heimild, bls. 46. 
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skortir þegar náttúran ræður ríkjum. Hann taldi ljóst að vald ríkisins sprytti frá fólkinu og 

samþykki þess fyrir takmörkun hins náttúrulega frelsis. Fólkið hefði því rétt til að steypa 

valdhöfum sem brytu á réttindum þess af stóli.26 Í XII. kafla ritsins fjallar hann um ástæður 

óöryggis mannsins án samfélags og gerir grein fyrir því að ríkisvaldið hafi þríþætt hlutverk, 

löggjafarvald, alþjóðavald og framkvæmdarvald.27 Hann gerði ráð fyrir löggjafar- og 

framkvæmdarvaldi eins og hefð var fyrir á þessum tíma, valdið til að dæma var einungis hluti 

af verkefnum framkvæmdarvaldsins.28 Ljóst því er að hann ætlaði dómsvaldinu aldrei að vera 

sérstök þriðja grein ríkisvaldsins. Ekki verður séð að hann hafi gert ráð fyrir aðskilnaði og 

sjálfstæði handhafa ríkisvalds, eins og Montesquieu gerir í sinni kennisetningu.  

Leo Strauss, fyrrum prófessor í klassískri stjórnspeki við Háskólann í Chicago, taldi ljóst 

að Montesquieu hafi ekki einungis verið innblásinn af skrifum John Locke, heldur einnig 

kenningum Aristótelesar og Polybíusar. Polybíus var grískur sagnfræðingur á helleníska 

tímabilinu og skrifaði um rómversku stjórnarskránna.29 Polybíus ritaði ekki um aðgreiningu 

ríkisvaldsins heldur fjallaði hann um blandað stjórnarfyrirkomulag, sem er að mati Strauss 

nátengt. Rómverska stjórnarfarið var samsuða ráðgjafarþings og konungdæmis með aðkomu 

aðalsmanna og konsúla. Hugmynd Polybíusar var að vald væri takmörkuð auðlind og ef menn 

vildu ekki verða undir þyrfti að skipta því. Hann ræddi þessa hugmynd sína ekki frekar. Þar 

taldi Strauss Montesquieu hafa tekið upp þráðinn. Montesquieu var augljóslega mjög umhugað 

um hvernig æskilegast væri að skipta valdinu. Aristóteles á einnig, eins og fyrr sagði, sinn hlut 

í kenningu Montesquieu. Í IV. bók Politics ræðir Aristóteles sínar hugmyndir um mismunandi 

greinar valdsins. Hann, annað en Montesquieu, tjáir engar skoðanir um sérstaka aðgreiningu 

þeirra,30 enda gerði hann ráð fyrir þeim möguleika að sami hópur manna tæki að sér mörg 

mismunandi hlutverk sem í ríkisvaldinu felast.31 Aristóteles skrifaði einungis um tilganginn, að 

ríkið gegni mismunandi hlutverkum í samfélaginu.32  

Að teknu tilliti til alls framangreinds mætti telja að Montesquieu hafi ekki bætt miklu við 

hina aldagömlu kenningu um greiningu ríkisvaldsins en fræðimenn, þar á meðal áðurnefndur 

Leo Strauss, eru því ósammála. Það er ekki af ástæðulausu sem Montesquieu er almennt álitinn 

faðir kenningarinnar, þó hann hafi ekki verið nærri því sá fyrsti til að viðra hugmyndir af 

þessum toga. Hann var sá fyrsti til þess að leggja áherslu á mikilvægi aðskilnaðar handhafa 

                                                
26 John Locke: Ritgerð um ríkisvald, bls. 154-155. 
27 Sama heimild, bls. 174-177. 
28 Sama heimild, bls. 175 og 182.  
29 Donald Walker Baronowski: Polybius and Roman Imperialism, bls. 209. 
30 Fyrirlestrar Leo Strauss: Montesquieu, A course offered in winter quarter 1966, bls. 149.   
31 Hafsteinn Þór Hauksson og Skúli Magnússon: Kaflar í réttarheimspeki, bls. 224. 
32 Fyrirlestrar Leo Strauss: Montesquieu, A course offered in winter quarter 1966, bls. 149.   
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ríkisvalds og gekk svo langt að telja hana gunnstoð stjórnkerfisins.33 Framlag hans fólst þannig 

í því að skoða hvernig beita mætti valddreifingu til þess að sporna við kúgun og ofríki ríkisins 

gagnvart hinum almenna borgara.34 Auk þess var hann sá fyrsti til að álíta dómsvaldið 

sjálfstæða einingu innan ríkisvaldsins, ekki einungis eitt hlutverk framkvæmdarvaldsins.35  

Hann vildi skilja á milli hinnar eiginlegu framkvæmdar laganna og svo úrlausnar vegna afbrota 

eða innbyrðis deilna borgara.36 Að lokum má líta til þess sem Strauss sagði í fyrirlestri sínum. 

Meginhvati Polybíusar og Aristótelesar var hugmyndin um dyggðina. Montesquieu setti 

kenningu sína hins vegar fram í því skyni að tryggja frelsi og réttaröryggi borgaranna.37 

3.2 Almennt  

Það þarf ekki annað en að skoða titil XI. bókar Anda laganna til þess að sjá í hvaða tilgangi 

Montesquieu setti fram kenningu sína. Hún heitir Um lögin sem tryggja pólitískt frelsi innan 

stjórnskipunarinnar.38  Hið pólitíska frelsi er hér lykilatriði. Frelsi er íslenska orðið yfir Liberty 

sem á rætur í orðinu Liberté. Það er þegar manneskja er frjáls innan samfélagsins frá kúgun 

valdhafa um hegðun sína eða stjórnmálalegar skoðanir.39  

Af lestri Anda Laganna er ljóst að Montesquieu hafði litla tiltrú á mannkyninu og taldi 

mannskepnuna eigingjarna og öfundsjúka að eðlisfari, og að eðli þetta leiddi til valdasýki. 

Valdsýkin leiði svo til misbeitingar valdsins ef ekkert standi í vegi fyrir því. Þessi valdsýki helgi 

þannig nauðsyn valdgreiningar. Hann taldi það helst vera tvennt sem spornað gæti við þessari 

valdsýki; stjórnskipan ríkisins og sett lög.40 Montesquieu vildi meina að aðskilnaður hinna 

þriggja valdgreina ríkisins væri hvoru tveggja í senn nauðsynlegt og fullnægjandi skilyrði til að 

tryggja frelsi.41 Frelsi var að hans mati öryggiskennd borgarans. Hún væri tryggð þegar einn 

borgari þyrfti ekki að óttast annan. Það markmið næðist með temprun valdsins.42 Samkvæmt 

Montesquieu átti athafnafrelsi að ríkja. Allt mætti sem ekki væri sérstaklega bannað með lögum, 

það veitti valdhöfum aðhald og tryggði frelsi og réttlæti fyrir borgarann.43 

                                                
33 Finnur Þór Vilhjálmsson: Reglan um þrígreiningu ríkisvaldsins og áhrif hennar í íslenskri stjórnskipun, með 
hliðsjón af löggjafarvaldinu, bls. 33. 
34 Hafsteinn Þór Hauksson og Skúli Magnússon: Kaflar í réttarheimspeki, bls. 227. 
35 M.J.C. Vile: Constitutionalism and the Separation of Powers, bls. 76 og 88. 
36 Charles de Montesquieu: The Spirit of the Laws, bls. 137-138. 
37 Fyrirlestrar Leo Strauss: Montesquieu, A course offered in winter quarter 1966, bls. 148-149. 
38 Charles de Montesquieu: The Spirit of the Laws, bls. 136. 
39 „Liberty“, www.oxforddictionaries.com/definition/english/liberty?q=liberty. 
40 Finnur Þór Vilhjálmsson: Reglan um þrígreiningu ríkisvaldsins og áhrif hennar í íslenskri stjórnskipun, með 
hliðsjón af löggjafarvaldinu, bls. 34. 
41 Fyrirlestrar Leo Strauss: Montesquieu, A course offered in winter quarter 1966, bls. 158. 
42 Charles de Montesquieu; The Spirit of the Laws, bls. 138.  
43 Sama heimild, bls. 136-137. 
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Í upphafi 6. kafla XI. bókar Anda Laganna fjallaði hann um hin þrjú mismunandi hlutverk 

ríkisvaldsins. Svo skilgreindi hann hlutverkin nánar í samræmi við áður viðtekin sjónarmið 

fræðimanna, nema hann aðskildi tvö hlutverk framkvæmdarvaldsins, og klauf valdið til að 

dæma frá hinni almennu framkvæmd laganna.44 Þetta var algjörlega á skjön við það sem 

almennt var talið í hans tíð, framkvæmdarvaldið og valdið til að dæma voru eitt og hið sama.45 

Montesquieu skildi ríkisvaldið þannig í þrennt. Í fyrsta lagi valdið til að setja lögin, sem tilheyra 

átti tvískiptu þjóðþingi (deild aðalsmanna og deild borgaranna). Í öðru lagi framkvæmdarvaldið 

sem tilheyrði einvaldinum, og hafði synjunarrétt gegn löggjöf. Í þriðja og síðasta lagi valdið til 

að dæma.46 Í sama kafla setti Montesquieu fram viðmið sem eiga að sporna við misbeitingu 

valds og tryggja frelsi. Þau eru eftirfarandi:  

1. Að löggjafar- og framkvæmdarvaldið megi ekki safnast á sömu hendi, því þá sé frelsið  

útilokað.47 Hann taldi að fyrirkomulag þetta gæti stuðlað að harðstjórn.48  

2. Valdið til að dæma verður að vera aðskilið frá hvoru tveggja löggjafar- og 

framkvæmdarvaldinu. Annars öðlist valdhafinn geðþóttavald um líf og frelsi borgara og dómari 

hljóti þannig stöðu kúgara. Þarna birtist fyrst krafa Montesquieu um sjálfstæði dómsvaldsins.  

3. Allt ónýtist ef allar valdgreinar ríkisins safnast á sömu hendi, sama hvort um ræðir 

stofnun eða einstakling.49 

Það er þó ekki einungis aðskilnaðurinn sem Montesquieu er þekktur fyrir að hafa lagt til 

stjórnspekinnar, heldur einnig vangaveltur hans um temprun valdsins, eða eins og Finnur Þór 

Vilhjálmsson nefndi það, tilsjónar- og taumhaldið (e. checks and balances).50 Það gengur út á 

að takmarka vald eins handhafa ríkisvalds með beitingu valds annars valdhafa.51 Montesquieu 

gerði þannig ráð fyrir því að ólíkir þættir ríkisvaldsins ættu að tengjast innbyrðis og hafa áhrif 

hver á annan með tilsjón og taumhaldi.52 

Áhugavert er að líta til þess að Montesquieu ætlaði dómstólum engan sess í tilsjónarvaldinu, 

öfugt við þann raunveruleika sem við búum við í dag. Framkvæmdarvaldið átti að tempra 

valdbeitingu löggjafans og öfugt. 53 Löggjafanum var þó ætlað að vera fremstur meðal jafningja, 

                                                
44 Charles de Montesquieu: The Spirit of the Laws, bls. 138.  
45 M.J.C. Vile: Constitutionalism and the Separation of Powers, bls. 86. 
46 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 105. 
47 Charles de Montesquieu: The Spirit of the Laws, bls. 138. 
48 Leo Strauss: Montesquieu, A course offered in winter quarter 1966, bls. 163. 
49 Charles de Montesquieu: The Spirit of the Laws, bls. 138. 
50 Finnur Þór Vilhjálmsson: Reglan um þrígreiningu ríkisvaldsins og áhrif hennar í íslenskri stjórnskipun, með 
hliðsjón af löggjafarvaldinu, bls. 44. 
51 M.J.C. Vile: Constitutionalism and the Separation of Powers, bls. 93. 
52 Charles de Montesquieu: The Spirit of the Laws, bls. 137. 
53 Sama heimild, bls. 140-141.  



	   10 

enda færi hann með fjárstjórnarvaldið.54 Þetta þátttökuleysi dómstólanna skýrist líklega af eðli 

dómsvaldsins samkvæmt kenningunni, sem skoðað verður nánar í kafla 3.4.  

Augljóst er að kenningin gengur ekki í framkvæmd, ef fylgja á henni út í ystu æsar. Flest 

lönd, að minnsta kosti hér á Vesturlöndunum, fylgja henni þó í einhverjum mæli. Eins og fyrr 

sagði er stjórnskipan Bandaríkjanna almennt álitin geyma hreinustu mynd kenningarinnar í 

framkvæmd,55 en flest lönd, meðal annars Ísland, veita afslátt til þess að tryggja skilvirkni í 

sýslan með opinbert vald. Hrein valdgreining leiðir til töluverðrar óskilvirkni í daglegu amstri 

og því er nauðsynlegt að miðla málum og feta hinn gullna meðalveg milli hugmyndarinnar og 

skilvirkni í stjórnkerfinu. Það er ekki síst til þess fallið að henta borgum vel, enda á ríkið að 

vinna farsællega í þágu þegna sinna og best er ef sú vinna er skilvirk og markviss.56 Sem dæmi  

má nefna vald löggjafans til þess að heimila framkvæmdarvaldinu lagasetningu upp að vissu 

marki með setningu reglna og reglugerða til nánari útfærslu settra laga í þrengri merkingu,57 og 

sömuleiðis samspil dómstóla við lögreglu og ákæruvaldið, sem eru framkvæmdarvaldshafar, 

við meðferð sakamála samkvæmt lögum nr. 88/2008. 

3.3 Aðgreining handhafa ríkisvalds 

Eitt það nýstárlegasta við kenningu Montesquieu var það að hann taldi hina hefðbundnu 

aðgreiningu um hlutverk handhafa ríkisvalds ekki fullnægjandi og bætti við þeirri kröfu að 

skipulagsleg aðgreining upp að ákveðnu marki lægi einnig fyrir.58 Rétt er að taka aðgreiningar 

þessar, sem og persónulega aðgreiningu, til nánari skoðunar til að öðlast betri innsýn í framlag 

Montesquieu til kenningarinnar um greiningu ríkisvaldsins.  

Samkvæmt fræðikenningum eru til þrjú mismunandi stig þrígreiningar. Hver og ein tegund 

aðgreiningar hefur ekki afgerandi þýðingu ein og sér, heldur er alltaf verið að skoða samspil 

tveggja eða fleiri tegunda aðgreiningar. Aðgreining samkvæmt því sem kenningin gengur út á 

er aldrei möguleg án þess að að lágmarki tvær útgáfur aðgreiningar séu fyrir hendi. Hið 

endanlega markmið er að koma í veg fyrir að valdamaður spillist og misnoti aðstöðu sína.59  

 

                                                
54 Finnur Þór Vilhjálmsson: Reglan um þrígreiningu ríkisvaldsins og áhrif hennar í íslenskri stjórnskipun, með 
hliðsjón af löggjafarvaldinu, bls. 50. 
55 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 24. 
56 Hafsteinn Þór Hauksson og Skúli Magnússon: Kaflar í réttarheimspeki, bls. 218 og 220.  
57 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 113. 
58 Finnur Þór Vilhjálmsson: Reglan um þrígreiningu ríkisvaldsins og áhrif hennar í íslenskri stjórnskipun, með 
hliðsjón af löggjafarvaldinu, bls. 38-39.  
59 Sama heimild, bls. 9-10. 
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3.3.1 Skipulagsleg aðgreining 

Skipulagsleg eða stofnanaleg aðgreining var í raun fyrsta grunnhugmynd Montesquieu. Fyrir 

hans tíð var ríkisvaldið talið tvíþætt og fólst í löggjafar- og framkvæmdavaldinu. Montesquieu 

bætti svo síðar við dómsvaldinu. Kenning Montesquieu gekk þannig út á þríþætta skipulagslega 

aðgreiningu. Það skyldi vera löggjafi, framkvæmdarvald til að framfylgja vilja löggjafans og 

svo algjörlega aðskilið dómsvald.60 Tilgangur skipulagslegrar aðgreiningar er að tryggja að 

máttur ríkisvaldsins sé hjá mismunandi og ólíkum stofnunum þannig að hver og ein hafi sitt 

innra skipulag og starfsemi, óháð hinum. Þessi tegund aðgreiningar tekur til þess að stofnanirnar 

séu annars vegar áþreifanlega aðgreindar, að ekki sé um sömu stofnun að ræða né heldur að 

mikil eða óeðlileg tengsl séu þeirra á milli, og hins vegar óáþreifanlega aðgreindar sem þýðir 

að uppbygging og innbyrðis regluverk stofnana séu ólíkar og samrýmist hlutverki hennar. 

Skipulagsleg aðgreining getur verið margskonar, allt frá því að vera fremur losaraleg í það að 

vera niðurnjörvuð og ströng.61 

3.3.2 Hlutverka aðgreining  

Hlutverka aðgreining gengur út á mismunandi hlutverk stofnana. Þessi tegund aðgreiningar 

gerir ráð fyrir því að annað hvort stofnanaleg- eða persónuleg aðgreining sé þá þegar fyrir hendi. 

Hlutverk er annað hvort á ábyrgð einhverrar stofnunar eða einhvers einstaklings. Ef sama fólk 

eða sama stofnun færi með öll hlutverk ríkisvalds væri engin raunveruleg valdgreining fyrir 

hendi, heldur sýndarvaldgreining. Valdmörk valdgreinar miðast við það hvaða persóna eða 

stofnun er bær til að ákvarðanatöku sem varðar eitthvað tiltekið efni. Þannig má einn handhafi 

ríkisvalds ekki sýsla með ákvarðanir sem heyra undir annan  valdhafa  efnislega.62 Auk  þess 

er áhersla lögð á að mismunandi  aðferðum sé beitt við  sýslan með ríkisvaldið í samræmi við  

verkefni valdhafans og eðli þeirra.63 

3.3.3 Persónuleg aðgreining  

Persónuleg aðgreining felst í því að deila ríkisvaldinu milli mismunandi manna. Mögulegt er 

að hafa mörg stig persónulegrar aðgreiningar, rétt eins og hlutverkalegrar aðgreiningar, allt frá 

því að sami maðurinn eða hópur manna megi ekki ráða yfir öllu ríkisvaldinu yfir í mjög 

sérgreindar og útfærðar reglur um að sami maður eða hópur manna megi ekki eiga aðkomu að 

tveimur ólíkum hlutverkum ríkisvaldsins. Þannig getur persónuleg aðgreining verið mjög 

                                                
60 M.J.C. Vile: Constitutionalism and the Separation of Powers, bls. 90.  
61 Finnur Þór Vilhjálmsson: Reglan um þrígreiningu ríkisvaldsins og áhrif hennar í íslenskri stjórnskipun, með 
hliðsjón af löggjafarvaldinu, bls. 11-12. 
62 Sama heimild, bls. 12. 
63 Hafsteinn Þór Hauksson og Skúli Magnússon: Kaflar í réttarheimspeki, bls. 223. 
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misströng. Persónuleg aðgreining á að koma í veg fyrir að sami maður eða stofnun setji 

refsilöggjöf, rannsaki brot á löggjöfinni og að lokum dæmi hinn grunaða samkvæmt henni.64 

Ef ná á fram hreinni þrígreiningu er nauðsynlegt að algjör persónuleg aðgreining ríki. Í 

framkvæmd er talið að helst megi víkja frá þessari tegund aðgreiningar, að því gefnu að 

hlutverkaleg- og skipulagsleg aðgreining sé fullnægjandi.65  

3.3.4 Aðgreining í kenningu Montesquieu  

Ljóst er að fyrsta stig aðgreiningarinnar, hlutverka aðgreining er fyrir hendi í kenningu 

Montesquieu. Einnig annað stigið, skipulagsleg aðgreining að miklu leyti. Róttækasta form 

þriðja stigs aðgreiningarinnar, persónulegrar aðgreiningar, er eins og áður sagði, þegar 

einstaklingur sem á þátt í sýslan með opinbert vald er með öllu óheimilt að eiga afskipti af að 

öðrum hlutverkum ríkisins. Greinilegt er að Montesquieu þótti að lágmarki ekki ásættanlegt að 

sami valdhafi færi með tvö eða fleiri hlutverk ríkisvaldsins,66 þó er ekki ljóst af lestri Anda 

laganna að hve miklu leyti Montesquieu lét persónulega aðgreiningu sig varða og að hve miklu 

leyti hann taldi persónulega aðgreiningu nauðsynlega.67 Þannig verður engu slegið föstu um 

hvort einhver takmörkuð skörun væri þolanleg að hans mati.  

3.4 Um dómsvald Montesquieu  

Sá hluti kenningarinnar sem snýr að dómsvaldinu er almennt álitinn mikilvægasta framlag 

Montesquieu til stjórnspeki og þróunar þrígreiningar ríkisvaldsins. Hann lagði mikla áherslu á 

mikilvægi þessa valds, en fjallar þrátt fyrir það ekki ýkja mikið um það. Fram að dögum 

Montesquieu var valdið til að dæma álitið þáttur í hlutverki framkvæmdarvaldsins í tvískipta 

kerfinu sem réð ríkjum á miðöldum og hefur áður verið vikið að.68 Hans afstaða var sú að valdið 

til að dæma ætti einnig að vera aðskilið löggjafarvaldinu en efri deild enska þingsins hafði þá 

haft ákveðin afskipti af dómsvaldinu. Montesquieu taldi að vald þetta ætti að hvíla hjá dómstól 

sem væri aðskilinn hvoru tveggja löggjafar- og framkvæmdarvaldinu.69 

Montesquieu var fyrir það fyrsta andvígur stofnanalegum dómstólum. Hann taldi að 

dómstólar ættu ekki að vera fastar og skipulagðar ríkisstofnanir. Honum þótti æskilegast að 

valdið til að dæma hvíldi í höndum almennra borgara sem væru útvaldir þegar tilefni væri til. 

Dómstóla átti aðeins að kalla saman árlega, á afmörkuðu tímabili samkvæmt fyrirmælum laga. 

                                                
64 Hafsteinn Þór Hauksson og Skúli Magnússon: Kaflar í réttarheimspeki, bls. 222. 
65 Finnur Þór Vilhjálmsson: Reglan um þrígreiningu ríkisvaldsins og áhrif hennar í íslenskri stjórnskipun, með 
hliðsjón af löggjafarvaldinu, bls. 12-13. 
66 Sama heimild, bls. 39.  
67 M.J.C. Vile: Constitutionalism and the Separation of Powers, bls. 91. 
68 Sama heimild, bls. 86. 
69 Charles de Montesquieu: The Spirit of the Laws, bls. 139.  
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Þeir áttu aðeins að starfa eins lengi og nauðsynlegt væri. Þetta átti að tryggja að dómsvaldið 

yrði ósýnilegt og óvirkt. Dómarar væru ekki áþreifanlegir og stöðugt fyrir augum fólks. Því 

ættu borgararnir einungis að óttast dómsvaldið sjálft, en ekki dómarana.70 Montesquieu lagði 

einnig áherslu á að hinir útvöldu dómarar ættu að vera af sömu stétt og þjóðfélagsstöðu og hinn 

ákærði til þess að tryggja hlutleysi. Dómsvaldið átti þannig að vera jafningja, svo að dómarar 

væru ekki þeir menn sem hefðu tilhneigingu til þess að vera óréttlátir í garð málsaðila.71 

Niðurstöður dómstóla áttu að vera lögbundnar að öllu leyti og dómstólar því ambáttir 

löggjafans. Löggjöfin átti að geta geta leyst öll heimsins lagalegu álitamál án nokkurs ráðrúms 

til túlkunar fyrir dómarana. Dómarar ættu að verka eins og vélar sem beittu reglunum án 

sjálfstæðs framlags.72 Af þessu er ljóst að Montesquieu bjóst við því að sett lög væru algjörlega 

tæmandi. Þetta er augljóslega ákveðinn meinbugur á kenningunni, því eins og tíðrætt er í 

fræðunum og sést hefur í framkvæmd er ákveðinn ómöguleiki á því að sett lög geti tæmt öll 

álitamál sem geta hugsanlega risið. 

Að teknu tilliti til framangreinds, og umfjöllunar Montesquieu um framkvæmdar- og 

löggjafarvaldið, sem því miður er ekki rúm til að kynna nánar hér, má sjá að Montesquieu veitir 

dómsvaldinu ekki eins sterka stöðu og hinum greinum ríkisvaldsins. Hlutverk dómstóla var að 

meginstefnu að tryggja frelsi þegna frá öðrum þegnum og framkvæmdarvaldinu. Þetta hlutverk 

gætu þeir ekki rækt samviskusamlega ef þeir nytu ekki sjálfstæðis í starfi.73 Sjálfstæði dómstóla 

er því lykilþáttur í kenningunni. Dómsvaldið sem valdgrein hlaut þrátt fyrir það ekki sömu 

stöðu og framkvæmdar- og löggjafarvaldið og er því ljóst er því að hann ætlaði dómsvaldinu 

aldrei þá stöðu sem það hefur síðar meir hlotið í framkvæmd.74 Löggjafarvaldið hefur áberandi 

yfirburðastöðu gagnvart dómsvaldinu, enda dómsvaldið einungis tímabundin stofnun sem hafði 

ekkert svigrúm til lagatúlkunar og átti með öllu að vera bundið vilja löggjafans, sem birtast átti 

í settum lögum.75  

3.5 Gagnrýni  

Eins og flestar kenningar hefur þrígreiningarkenningin ekki verið látin ógagnrýnd. Nicholas 

Barber, kennari við Oxford háskóla, heldur því fram að flestir fræðimenn hafi vaðið í villu við 

skoðun sína á aðgreiningu valdsins. Markmið aðgreiningar sé ekki að tryggja frelsi og verja 

                                                
70 Charles de Montesquieu: The Spirit of the Laws, bls. 138-139. 
71 Sama heimild, bls. 139 og 142. 
72 Finnur Þór Vilhjálmsson: Reglan um þrígreiningu ríkisvaldsins og áhrif hennar í íslenskri stjórnskipun, með 
hliðsjón af löggjafarvaldinu, bls. 43. 
73 Hjördís Björk Hákonardóttir: „Sjálfstætt dómsvald – Hvað felst í því?“, bls. 409 og 411. 
74 M.J.C. Vile: Constitutionalism and the Separation of Powers, bls. 88.  
75 Finnur Þór Vilhjálmsson: Reglan um þrígreiningu ríkisvaldsins og áhrif hennar í íslenskri stjórnskipun, með 
hliðsjón af löggjafarvaldinu, bls. 43. 
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borgara frá kúgun og ofríki stjórnvalda og annarra borgara, heldur að tryggja skilvirkni 

stjórnkerfisins. Þetta byggir hann á því að allar þjóðir heimsins útfæri þrígreiningu valdsins á 

mismunandi máta, en allar útfærslur eigi það sameiginlega markmið að tryggja skilvirkni. Að 

mati Barber felst skilvirkni í því að ná þeim markmiðum sem viðkomandi stofnun er sett. 

Þannig þurfi stofnun sem sýslar með fjölbreytt og flókin verkefni að skipta verkum á 

skynsamlegan máta og gæta jafnvægis til þess að geta unnið að og náð markmiðum á skilvirkan 

hátt. Frelsi og skilvirkni séu því samtvinnuð. Valdskiptingin er því aðeins tæki sem beitt er til 

að tryggja að stjórnskipunin nái markmiðum sínum á skilvirkan máta.76 Barber rökstyður þessa 

afstöðu sína með því að velta upp hugmyndum um að ef tryggja eigi skilvirkni sé engin ástæða 

til þess að einskorða stjórnskipan við þrjá anga ríkisvaldsins, eins og Montesquieu gerði. Ríkið 

fari með margvísleg og ólík verkefni og þjóni margar stofnanir ríkisins hlutverkum sem falla 

undir tvo eða fleiri arma ríkisvaldsins í senn. Þar nefnir hann Evrópusambandið sem dæmi, þar 

fer ráðherraráðið með vald sem fellur undir allar þrjár greinar ríkisvaldsins. Yfirleitt sé það ekki 

einn aðili sem fer með löggjafarvaldið eins og það leggur sig í framkvæmd, þing eru jafnan 

deildaskipt, eða framkvæmdarvaldinu fengið takmarkað lagasetningarvald, eins og raunin er 

hér á landi. Einnig víkur hann að því að dómstólar séu ekki undanþegnir þessari framkvæmd. 

Ýmiskonar úrskurðar- og rannsóknarnefndir og umboðsmenn þjóðþinga fari í raun með 

dómsvald að einhverju leyti.77  

Þess má geta að túlkun Barber var heldur ekki látin ógagnrýnd. Meðal annars var vísað til 

þess að ef skilvirkni væri meginsjónarmið kenningarinnar hefði Montesquieu ekki verið að 

brjóta nein blöð í stjórnspeki, margir undanfarar hans hefðu vikið að mikilvægi 

hlutverkaskiptingar, til dæmis Aristóteles. Meginefni kenningarinnar er vernd frelsis og 

andspyrna við misbeitingu valds.78 Benda má á fleiri gagnrýnendur, en fáir voru jafn 

hnitmiðaðir og Barber. Franski heimspekingurinn Voltaire gagnrýndi skrif Montesquieu í Anda 

laganna, en tók kenninguna ekki sérstaklega fyrir.79 og 80 Auk þeirra voru auðvitað margir 

andstæðingar Upplýsingastefnunnar í heild sinni. Flestir þeirra voru trúaðir menn sem litu 

nýstárlegar vísindakenningar hornauga. Helstur þeirra var enska skáldið William Blake.81 

 

 

                                                
76 Nicholas Barber: „Prelude to the Separation of Powers“, bls. 64-66. 
77 Sama heimild, bls. 70-71. 
78 Hafsteinn Þór Hauksson og Skúli Magnússon: Kaflar í réttarheimspeki, bls. 223 og 227. 
79 Voltaire (François-Marie Arouet): Political Writings, til dæmis bls. 89-98.  
80 M.J.C. Vile: Constitutionalism and the Separation of Powers, bls. 77. 
81 Lloyd Spencer og Andrzej Krauze: Introducing The Enlightenment, bls. 155-156. 
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4 Birtingarmynd í íslenskri réttarskipan 
Allt frá fyrstu stjórnarskránni sem á Íslandi gilti hefur þrígreiningin birst þar í einhverri mynd. 

Birtingarmyndin hefur þó verið misjöfn í aldanna rás og ýmislegt breyst í takt við framþróun 

samfélagsins, hvoru tveggja orðalag og túlkun. Hér verður tilhögun þrígreiningarinnar í eldri 

stjórnarskrám skoðuð, með sérstöku tilliti til dómsvaldsins.  

Eins og fyrr hefur verið minnst á lagði Montesquieu til að dómsvaldið yrði skipað sem 

kviðdómur jafningja. Til gamans má geta að á þjóðveldisöld störfuðu dómstólar í slíkri mynd 

hér á landi, öldum fyrir fæðingu Montesquieu. Lægsta dómsstigið voru vorþing. Þeim var hægt 

að áfrýja til fjórðungsdóma. Æðsta dómstigið nefndist Fimmtardómur og sat í Lögréttu. Goðar 

tilnefndu menn til dómsetu og málsaðilar höfðu höfnunarrétt, það kallaðist að ryðja dóm.82 Nú 

til dags er svipaðri aðferð beitt við val kviðdóma í Bandaríkjunum, það ferli kallast Voir Dire.83 

4.1 Eldri stjórnarskrár Íslands 

4.1.1 Stjórnarskrá um hin sjerstaklegu málefni Íslands frá árinu 1874 

Þetta var fyrsta stjórnarskráin sem Íslendingar fengu. Hún var að mestu samin beint upp úr 

þágildandi stjórnarskrá Danmerkur. Hún fékkst að gjöf frá Danakonungi eftir langvinnar deilur 

Íslendinga við Dani um samband ríkjanna. Í 1. gr. stjórnarskrárinnar var tekið fram að Ísland 

hefði löggjöf sína og stjórn útaf fyrir sig varðandi þau málefni sem vörðuðu Ísland sérstaklega. 

Löggjafarvaldið hvíldi hjá Alþingi og konungi sameiginlega, framkvæmdarvaldið hjá konungi 

og dómsvald hjá dómendum. Þessi skipan hefur haldist alla tíð síðan, utan við þær breytingar 

sem fylgdu lýðveldisstofnuninni eðli málsins samkvæmt. Engar breytingar urðu á stöðu 

dómsvaldsins, heldur einungis löggjafar- og framkvæmdarvaldinu, enda dómsvaldið ekki helsta 

baráttuefni Íslendinga í þá daga. Hæstiréttur Danmerkur í Kaupmannahöfn var því áfram hið 

endanlega og æðsta dómsvald Íslands.84  Í IV. kafla stjórnarskrárinnar var að finna þrjár greinar 

um dómsvaldið. Í þeim sagði að skipan dómsvalds yrði ekki ákveðin nema með lögum, að 

dómendur ættu úrskurðarvald um embættistakmörk yfirvalda og að í störfum sínum ættu 

dómendur einungis að fara eftir lögum. Þessar greinar finnast einnig í núgildandi stjórnarskrá.  

Áhugavert er að líta til þess að dómsvaldið var samkvæmt þessari stjórnarskrá konungi 

óviðkomandi, annað en löggjafarvaldið. Það veitti dómstólum töluvert sjálfstæði frá afskiptum 

handhafa framkvæmdarvalds og veitir þá vísbendingu að sjálfstæði dómstóla hafi ávallt verið 

                                                
82 Sigurður Líndal: Réttarsöguþættir, bls. 100-102.  
83 Barbara Allen Babcock: „Voir Dire: Preserving “Its Wonderful Power”“, bls. 545. 
84 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 84-85. 
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álitið lykilþáttur í því að dómstólar fullnægðu markmiðum sínum og að frelsi borgara væri 

nægjanlega tryggt. Þessi háttur hefur haldist alla tíð síðan.   

4.1.2 Stjórnarskrá konungsríkisins Íslands frá 1920  

Þegar önnur stjórnarskrá Íslands var sett árið 1920 hafði ýmislegt breyst. Íslendingar höfðu eftir 

langa deilu fengið framkvæmdarvaldið heim og þar með þingræði.85 Með sambandslögunum 

svokölluðu frá 1918 var ákveðið að Hæstiréttur Danmerkur færi með æðsta dómsvald þar til 

Íslendingar stofnuðu sinn eigin dómstól. Hæstiréttur tók formlega til starfa þann 16. febrúar 

1920. Eftir stofnun Hæstaréttar mátti því með réttu segja að íslenskt ríkisvald hafi endanlega 

verið komið „heim“. Stjórn ríkisvaldsins var að mestu komin í hendur íslenskra ráðamanna og 

stofnana. Árið 1919 var stjórnarskránni frá 1874 breytt til að endurspegla breytta stjórnarhætti 

og fullveldi Íslands. Breytingarnar tóku gildi árið 1920 og taldist Ísland þá vera orðið fullvalda 

ríki í konungssambandi við Danmörku. Ákvæði 2. gr. framangreindrar stjórnarskrár geymdi 

fyrirmæli um þrígreiningu ríkisvaldsins enn sem áður. Í framkvæmd var það eina sem breyttist 

að dómsvaldið tilheyrði nú að öllu leyti íslenskum dómstólum.86 

4.2 Sögulegt samhengi stjórnarskrár lýðveldisins Íslands sbr. lög nr. 33/1944 

Til þess að skilja betur þær litlu breytingar sem urðu á stjórnarskránni er nauðsynlegt að skoða 

sögulegar aðstæður núgildandi stjórnarskrár. Hún var sett í kringum seinna stríðið í miklu flýti, 

enda Danmörk hernumin. Íslendingar brugðu því á það ráð að stofna lýðveldi. Í ljósi þess 

knappa tíma sem var til stefnu náði hún til mjög afmarkaðra hluta stjórnskipunarinnar. Breyta 

átti stjórnarskránni að öðru leyti með tíð og tíma. Því var einungis þeim hlutum 

stjórnarskrárinnar breytt sem beinlínis var nauðsynlegt til sambandsslita við Danmörku. 

Breytingarnar voru því minniháttar og lutu flestar að því að ákvæði um forseta Íslands leystu 

ákvæði um konung af hólmi. Á ákvæðunum voru þó gerðar vissar breytingar sem takmörkuðu 

vald forseta að einhverju leyti miðað við það vald sem konungur hafði. Stjórnarskráin tók gildi 

17. júní 1944 og sjá má að teknu tilliti til framangreinds að útfærsla þrígreiningar ríkisvaldsins 

hefur haldist stöðug allt frá setningu fyrstu stjórnarskrárinnar, árið 1874.87 

 

 

 

                                                
85 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun íslands, bls. 26.  
86 Finnur Þór Vilhjálmsson: Reglan um þrígreiningu ríkisvaldsins og áhrif hennar í íslenskri stjórnskipun, með 
hliðsjón af löggjafarvaldinu, bls. 66-67.  
87 Sama heimild, bls. 68-69. 
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5 Sjálfstæði dómstóla 
Í upphafi var markmið tilvistar dómstóla að koma í veg fyrir sjálftöku manna. Að baki því 

bjuggu augljósir samfélagslegir hagsmunir. Þannig er hagi allra best borgið af því að veita 

óháðum aðila vald til þess að skera úr um tilvist og umfang réttinda. Því má með sanni segja að 

sjálfstæði dómstóla sé ein meginforsendna réttarríkisins.88 Sjálfstæði dómstóla hér á Íslandi er 

tryggt með hvoru tveggja stjórnarskrá og almennum lögum. Trygging þessi er í raun fjórþætt. Í 

fyrsta lagi er stofnanalegt sjálfstæði dómstóla tryggt, meðal annars með 59. gr. stjórnarskrár. Í 

öðru lagi efnislegt sjálfstæði dómara í dómstörfum, skv. 24. gr. laga um dómstóla nr. 15/1998. 

Í þriðja lagi eru almenn starfskjör dómara sem embættismanna tryggð. Kjararáð ákveður laun 

þeirra sbr. 3. mgr. 25. gr. sömu laga og í fjórða og síðasta lagi að tryggja að dómari sé ávallt 

óháður og óhlutdrægur í þeim málum sem til meðferðar eru, hér má aftur vísa til 24. gr. laga 

um dómstóla.89 Það eru einkum fyrsta og fjórða atriðið sem Montesquieu lagði áherslu á. 

Þegar rætt er um sjálfstæða dómstóla verður að gera greinarmun á ytra sjálfstæði 

dómskerfisins, það er, stöðu þess í stjórnskipan ríkisins og innra sjálfstæðinu, en þá er átt við 

sjálfstæði dómaranna sjálfra. Mikilvægt er að tryggt sé að þeir séu ekki háðir öðrum 

fjárhagslega, né að þeir láti samfélagsleg öfl eða eigin hagsmuni ráða för í embættisverkum.90  

Mikilvægt er að hafa í huga að þó að dómstólar njóti mikils sjálfstæðis eins og fjallað verður 

um í þessum kafla er sjálfstæði þeirra ekki án endimarka. Í framkvæmd hafa dómstólar talið sig 

ófæra um að taka afstöðu til ákveðinna álitaefna í samræmi við meginregluna í 3. málsl. 2. gr. 

stjórnarskrár og er því ljóst að dómendur telja rétt að dómstólar skeri sjálfir úr um 

embættistakmörk sín, sbr. Hrd. 19. júlí 2010 (436/2010) sem reifaður er í kafla 5.2.2.  

Áhugavert er að líta til þess að stjórnarskráin útilokar ekki að dómstólar eða dómendur fáist 

við fleiri verkefni ríkisins en þau sem beinlínis tilheyra dómsvaldinu, þó það samrýmist ekki 

kenningunum um þrjú stig aðgreiningarinnar. Á síðustu áratugum hefur þróun þó verið í þá átt 

að gera auknar kröfur til sjálfstæðis og óhlutdrægni dómstóla, sem raunar útilokar þann 

möguleika,91 sbr. meðal annars svokölluð aðskilnaðarlög nr. 92/1989 og Hrd. 1992, bls. 2 sem 

skoðaður verður í kafla 5.2.2. Sérstök áhersla er lögð á að takmarka þau áhrif sem löggjafar- og 

framkvæmdarvaldið geta haft á dómstóla, þá sérlega hið síðarnefnda. Þessi krafa grundvallast 

á réttlætissjónarmiðum og af rétti manna til réttlátrar málsmeðferðar sem lýstur er friðhelgur í 

70. gr. stjórnarskrár og 6. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu.92 

                                                
88 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 599. 
89 Sama heimild, bls. 605. 
90 Hjördís Björk Hákonardóttir: „Sjálfstætt dómsvald – Hvað felst í því?“, bls. 412. 
91 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 596.  
92 Sama heimild, bls. 107.  
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5.1 Sjálfstæði dómstóla samkvæmt stjórnarskrá 

Nú þegar sögulegu samhengi núgildandi stjórnskipunar og sjálfstæði dómstóla hefur verið gerð 

skil er tímabært að skoða ákvæði og innihald stjórnarskrár. Mörg stjórnarskrárákvæði víkja að 

þrígreiningunni, en hér verður umfjöllunin einskorðuð við þau ákvæði sem snerta dómsvaldið.  

Fyrsta grein stjórnarskrárinnar sem beinist að dómsvaldinu er 2. gr. Þar er tekið fram að 

dómendur fari með dómsvaldið. Skipan þessi hefur verið óbreytt frá dögun fyrstu 

stjórnarskrárinnar frá 1920. Greinin geymir ótvírætt vísan til skipulagslegrar- og 

hlutverkalegrar aðgreiningar valdhafanna, sem fjallað var um hér að framan. Bersýnilega er 

vikið frá skipulagslegri aðgreiningu hvað framkvæmdar- og löggjafarvaldið varðar, enda hvoru 

tveggja á hendi forseta. Dómsvaldið er hins vegar skýrt aðgreint frá hinum tveimur örmum 

ríkisvaldsins að öllu leyti. Hlutverk dómsvaldsins er dómstólanna einna samkvæmt 3. málsl. 

greinarinnar.93 Öðrum handhöfum ríkisvaldsins er þannig óheimilt að hafa afskipti af 

dómstólum, umfram það sem stjórnarskrá og stjórnskipunarvenjur heimila.94 

Hugtökin dómsvald og dómendur eru látin óskilgreind í stjórnarskránni, gengið var út frá 

því að merking þess væri þekkt og augljós.95 Nákvæmri skilgreiningu dómsvalds hefur því verið 

eftirlátin fræðimönnum. Björg Thorarensen, prófessor í stjórnskipunarrétti skilgreinir það svo: 

Valdið til að leysa endanlega úr ágreiningi um réttindi og skyldur manna eða refsiverða háttsemi 
og viðurlög við henni með þeim afleiðingum að það megi fylgja úrlausn eftir með valdbeitingu 
(aðför eða fullnustu refsidóms).96 

Að auki verður að benda á að athyglivert er að dómstóla er ekki getið sérstaklega getið í 

stjórnarskránni eins og hún leggur sig, annað en í dönsku stjórnarskránni. Það verður þó að telja 

ljóst að dómstólar séu þær stofnanir sem dómendur ræki störf sín.97 Af 61. gr. stjórnarskrárinnar 

má slá því föstu að dómstólum sé ætlað að vera ríkisstofnun, útilokað er að einkaréttarlegir 

aðilar geti talist dómstólar, svo sem gerðardómar.98 

Grunnforsendu stofnanalegs (ytra) sjálfstæðis dómstóla er að finna í 59. gr. stjórnarskrár. 

Þar segir að skipan dómsvalds verði ekki ákveðin nema með lögum í þrengri merkinu.99 

Orðskýring ákvæðisins sýnir að löggjafanum eru litlar skorður settar um hvernig lögum um 

dómstóla skal hagað. Það eina sem stjórnarskráin fyrirskipar hvað það varðar er að til séu 

                                                
93 Finnur Þór Vilhjálmsson: Reglan um þrígreiningu ríkisvaldsins og áhrif hennar í íslenskri stjórnskipun, með 
hliðsjón af löggjafarvaldinu, bls. 82-83. 
94 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 600.  
95 Sama heimild, bls. 595. 
96 Sama heimild, bls. 597. 
97 Sama heimild, bls. 596. 
98 Sama heimild, bls. 599. 
99 Sama heimild, bls. 606. 
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dómstólar og að þeir skuli fara með dómsvaldið, sbr. 3. málsl. 2. gr. stjórnarskrár. Einnig gera 

8. gr. og 2. mgr. 34. gr. óbeint ráð fyrir því að dómstóll sem ber heitið Hæstiréttur sé til og með 

tilliti til ofangreinds 3. málsl. að hann sé skipulagslega aðgreindur frá öðrum handhöfum 

ríkisvalds.100 Meginmarkmið 59. gr. stjórnarskrár er að tryggja sjálfstæði dómstóla gagnvart 

átroðningi framkvæmdarvaldsins. Einungis löggjafinn getur haft afskipti af starfsemi dómstóla, 

og það að takmörkuðu leyti, með almennri lagasetningu og fjárlögum.101  

Í 61. gr. stjórnarskrárinnar er tilgreint að dómendur skuli í embættisverkum sínum fara 

einungis að lögunum. Með lögum er hér vísað til réttarheimilda almennt, svo sem venja og 

fordæma, ekki einungis settra laga. Greinin er varnagli til þess að tryggja að lögin ein ráði hver 

niðurstaða dómsmála verði, og að engir utanaðkomandi hagsmunir hafi áhrif, enda eiga lög að 

vera almenn og hlutlæg og ganga jafnt yfir alla. Dómarar eiga því ekki að lúta fyrirmælum frá 

neinum nema almennt viðurkenndum réttarheimildum.102 Þetta samrýmist vel þankagangi 

Montesquieu og fyrirætlunum hans um að dómendur væru einungis vélrænir beitendur laga.  

Héraðsdómstóla er hvergi getið í stjórnarskránni. Umdeilt er hvort vernd 2. gr. stjórnarskrár 

nái einnig til þeirra. 103 Fallist verður á skoðanir fræðimanna sem telja svo vera, með vísan til 

kröfunnar um sjálfstæði dómstóla samkvæmt ákvæðum stjórnarskrár og þjóðaréttarlegum 

skuldbindingum Íslands, til dæmis 1. mgr. 6. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu.  

5.2 Valdmörk dómstóla og annarra handhafa ríkisvalds 

Eins og áður hefur verið tæpt á er nauðsynlegt að dómsvaldið sé sjálfstætt frá áhrifum annarra 

arma ríkisvaldsins samkvæmt kenningu Montesquieu. Einhver skörun er þó nauðsynleg með 

tilliti til tilsjónar- og taumhaldsvaldsins og skilvirknissjónarmiða. Valdmörk dómstóla gagnvart 

löggjafanum eru ekki sambærileg valdmörkum dómstóla gegn framkvæmdarvaldinu, helgast 

það af eðli hvers valdhafa fyrir sig og hlutverki hans í stjórnskipaninni. 

Þó orðalag 2. gr. stjórnarskrár gefi það til kynna eru handhafar ríkisvalds ekki jafn háttsettir 

í valdastöðu sinni. Löggjafarvaldið hefur óneitanlega yfirhönd, eins og Montesquieu gerði ráð 

fyrir. Það hefur tvennt fram yfir aðra handhafa ríkisvalds, þingræðisregluna samkvæmt 1. gr. 

stjórnarskrárinnar og fjárstjórnarvaldið, sem stýrir að miklu leyti hinum tveimur 

valdhöfunum.104 Þingið leggur lagalegan grunn fyrir starfsemi hvoru tveggja framkvæmdar- og 

                                                
100 Finnur Þór Vilhjálmsson: Reglan um þrígreiningu ríkisvaldsins og áhrif hennar í íslenskri stjórnskipun, með 
hliðsjón af löggjafarvaldinu, bls. 84. 
101 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 600. 
102 Sama heimild, bls. 608-609. 
103 Finnur Þór Vilhjálmsson: Reglan um þrígreiningu ríkisvaldsins og áhrif hennar í íslenskri stjórnskipun, með 
hliðsjón af löggjafarvaldinu, bls. 84-85. 
104 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 603. 
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dómsvaldsins. Þessi sterka staða löggjafans skýrist af lýðræðislegri stöðu Alþingis og styrkir 

það stoð þess sem æðsta valdhafans.105  

Þó að stjórnskipunin heimili einhverja skörun, eins og minnst er á hér að framan, er samt 

sem áður mögulegt að farið sé út fyrir þann ramma sem 2. gr. stjórnarskrárinnar setur 

valdgreiningunni. Á valdhöfum hvílir skylda til þess að halda sig innan valdmarka og þrengja 

ekki að öðrum handhöfum ríkisvalds. Vakni álitamál um hvort brotið sé á reglunni kemur það 

í hlut dómstóla að skera úr,106 og hefur það alloft gerst hér á landi, sem dæmi má nefna  Hrd. 

25. febrúar 2016 (628/2015) sem fjallað verður um í kafla 5.2.1. Dómstólar fara þannig með 

tilsjónar- og taumhaldsvald gagnvart öðrum handhöfum ríkisvalds við meðferð þeirra á 

ríkisvaldinu; gagnvart framkvæmdarvaldinu um embættisathafnir í stjórnsýslunni sbr. 60. gr. 

stjórnarskrár og löggjafarvaldinu samkvæmt stjórnskipunarvenju um lagasetningu almennt, og 

gæði hennar,107 eins og fjallað verður um í næstu köflum. Hæstiréttur telur sig bæran til þess að 

víkja lögum til hliðar ef lög eru ekki sett með stjórnskipulega réttum hætti, sbr. 5. efnisgrein 

IV. kafla Hrd. 13. ágúst 2015 (467/2015) og einnig ef þau samrýmast ekki ákvæðum 

stjórnarskrár, eins og skoðað verður í næsta kafla. Þessi háttur samrýmist augljóslega ekki 

kenningu Montesquieu, hann vildi hafa dómstóla algjörlega aðskilda öðrum valdhöfum.108 

5.2.1 Sjálfstæði dómstóla gagnvart löggjafarvaldinu 

Eins og rakið er hér að ofan er löggjafinn fremstur meðal jafningja í stjórnskipaninni hér á landi. 

Fullkomin persónuleg aðgreining gildir hvað löggjafar- og dómsvaldið varðar og byggist sú 

ályktun á 2. mgr. 34. gr. stjórnarskrár þar sem fram kemur að sami maður geti ekki verið hvort  

tveggja þingmaður og hæstaréttardómari í senn. Lítil sem engin tengsl er að finna milli Alþingis 

og Hæstaréttar sem gefa annað til kynna.109  

Hlutverka aðgreining á milli dóms- og löggjafarvalds er sömuleiðis nokkuð skýr. Sum 

tiltekin störf þykja einfaldlega dómstörf eðli sínu samkvæmt. Þannig má greinilega sjá þau 

mörk sem stjórnarskrárgjafinn setur löggjafarvaldinu í 2. gr. stjórnarskrárinnar. Dómendur fara 

einfaldlega með dómstörf.110 Þannig eru reistar skorður við því að löggjafinn breyti eða felli 

niður niðurstöðu dómstóla með lögum, leysi tiltekinn réttarágreining með lagasetningu eða setji 

sértæk lög eða færi vald til að dæma til sérdómstóla eða framkvæmdarvaldsins.111  

                                                
105 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 109.  
106 Sama heimild, bls. 110. 
107 Sama heimild, bls. 109. 
108 M.J.C. Vile: Constitutionalism and the Separation of Powers, bls. 88.  
109 Finnur Þór Vilhjálmsson: Reglan um þrígreiningu ríkisvaldsins og áhrif hennar í íslenskri stjórnskipun, með 
hliðsjón af löggjafarvaldinu, bls. 116-117. 
110 Sama heimild, bls. 125. 
111 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 622.  
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Ólafur Jóhannesson, fyrrum prófessor útskýrði þetta mjög hnitmiðað á sínum tíma í bók sinni 

Stjórnskipun Íslands. 

Löggjafanum er almennt óheimilt að ganga inn á svið dómstólanna og setja lög um ákveðið 
ágreiningsefni sem dómstólunum einum ber að úrskurða um. Ef löggjafinn færi að kveða á um 
það hvernig einstöku dómsmáli er til lykta ráðið...í stað þess að láta dómstóla kveða á um það í 
dómi eða úrskurði á venjulegan hátt, þá fengi slíkt ekki staðist.112  

Bitastæðasta álitaefnið hvað mörk löggjafar- og dómsvaldsins er skipulagsleg aðgreining 

þeirra. Hér verður sjálfstæði dómstóla frá löggjafarvaldinu sérstaklega skoðað. Tekið verður til 

athugunar endurskoðunarvald dómstóla gagnvart löggjafa, bæði hvað varðar gæði 

lagasetningar, það er að hún samrýmist ákvæðum stjórnarskrár, og þau tilvik þegar dómstólar 

telja löggjafarvaldið brjóta í bága við 3. málsl. 2. gr. stjórnarskrár með lagasetningu sem færir 

dómsvald til handhafa framkvæmdarvalds. 

Fyrra álitaefnið hefur margsinnis komið til kasta dómstóla og telja dómstólar sig því bæra 

til þess að leggja mat á álitamál af þessum toga sbr. V. kafli Hrd. 2000, bls. 4517 (125/2000). 

Það grundvallast á því að vald löggjafans er bundið af stjórnarskrá og túlkun stjórnarskrárinnar 

fellur undir valdsvið dómsvaldsins. Endurskoðunarvaldið byggist á margítrekaðri  

stjórnskipunarvenju.113 Ef litið er til fyrri umfjöllunar um dómsvald Montesquieu sést að þessi 

háttur er bersýnilega ósamrýmanlegur kenningunni og veitir dómstólum mikið vald, umfram 

það sem Montesquieu ætlaði dómsvaldinu. Þessi háttur hefur tíðkast hér lengi og margir 

tímamótadómar hafa einmitt fallið á grundvelli þessa valds dómstóla. Hér verða tveir 

sérstaklega teknir til skoðunar. Í þeim fyrri taldi Hæstiréttur lög andstæð stjórnarskrá en í þeim 

síðari lagasetninguna forsvaranlega. Hrd. 2000, bls. 4517 (125/2000) kallast í daglegu tali 

Öryrkjamálið. Lög mæltu fyrir um að skerða ætti tekjutryggingu örorkulífeyrisþega í hjúskap í 

samræmi við tekjur maka. Dómstólar töldu þennan hátt ósamrýmanlegan hvoru tveggja 65. gr. 

og 76. gr. stjórnarskrár. Lögin tryggðu öryrkjum ekki þau lágmarksréttindi sem stjórnarskrá 

gerði kröfu um. Hinn síðari er almennt nefndur Vatneyri, Hrd. 2000, bls. 1534 (12/2000) 

Ákærðu kröfðust sýknu á þeim grundvelli að lög brytu í bága við 1. mgr. 75. gr. stjórnarskrár 

því ráðherra hefði verið falið óheft ákvörðunarvald um aflaheimildir, en stjórnarskrárákvæðið 

gerir áskilnað um lagasetningu. Hæstiréttur féllst ekki á málstað ákærðu og taldi viðkomandi 

ákvæði fullnægja hvoru tveggja áskilnaði 1. mgr. 75. gr. og 65. gr. stjórnarskrár, meðal annars 

með vísan til forsendna lagasetningar löggjafans, aðallega verndar almannahagsmuna.  

                                                
112 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 285. 
113 Hrafn Bragason: „Mörk Dómsvaldsins. Hefur hlutverk dómstóla breyst?“, bls. 59. 
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Þrátt fyrir 2. gr. stjórnarskrárinnar eru dæmi um að löggjafinn feli framkvæmdarvaldinu 

verkefni með lagasetningu sem í raun ættu, eðli málsins samkvæmt, að tilheyra dómsvaldinu. 

Þegar vísað er til dómsvaldsins hér er átt við valdið til þess að skera úr réttarágreiningi með 

bindandi hætti. Sem dæmi má nefna þegar löggjafinn veitir framkvæmdarvaldshöfum, til 

dæmis sjálfstæðum stjórnsýslunefndum eða ríkisstofnunum, endanlegt úrskurðarvald innan 

tiltekinna málaflokka um ágreining einstaklinga og stjórnvalda. Þetta fyrirkomulag 

grundvallast á hagkvæmnissjónarmiðum.114 Álitaefni af þessum toga hafa nokkrum sinnum 

farið fyrir dómstóla og Hæstiréttur hefur í dómaframkvæmd sinni talið löggjafarvaldið brjóta 

á meginreglunni um þrígreiningu ríkisvaldsins með lagasetningu af þessum meiði. Álitamál 

þetta snýst því ekki um hvort löggjafarvaldið hafi sjálft með lagasetningu tekið sér dómsvald, 

heldur hvort löggjafinn hafi fært dómsvald um afmörkuð álitaefni til framkvæmdarvaldsins 

með lagasetningu. Álitaefni þetta varðar því skipulagslega aðgreiningu.115 Til skýringar á 

þessu verður vísað til tveggja dóma. Sá fyrri er Hrd. 1994, bls. 748 og er í daglegu tali 

nefndur Agaviðurlög fanga. Þágildandi lög um fangelsi og fangavist heimiluðu fangavörðum 

að ákvarða föngum agaviðurlög vegna brota þeirra á reglum fangelsisins. Agaviðurlög þessi 

voru einangrunarvist í tiltekinn fjölda daga. Samkvæmt lögunum taldist einangrunarvistin 

ekki til refsitímans sem dæmdur hafði verið, heldur bættist hún við afplánunartímann. Í dómi 

sínum tók rétturinn eftirfarandi fram: „Samkvæmt 2. gr. stjórnarskrárinnar fara dómendur 

með dómsvaldið. Í því hlutverki felst meðal annars að ákvarða mönnum refsivist vegna 

ólögmætrar hegðunar, og eru ekki aðrir handhafar ríkisvalds bærir til þess. Er það 

grundvallarregla íslensks réttar, sem meðal annars á sér stoð í 65. gr. stjórnarskrárinnar, að 

enginn verður sviptur frelsi sínu, nema úrskurður dómara komi til.“ 

Hér áminnir Hæstiréttur löggjafann. Af dómi þessum má álykta að löggjafinn megi ekki 

framselja framkvæmdarvaldshafa úrskurðarvald um frelsissviptingu, enda frelsissvipting 

alvarlegt inngrip í friðhelgi einkalífs borgara, sem er stjórnarskrárvarið. Þó verður að slá þann 

varnagla að héraðsdómur taldi að framsal af þessu tagi gæti talist lögmætt, svo lengi sem hið 

endanlega úrskurðarvald væri ekki endanlega fært frá dómstólum.116  

Hinni seinni dómur er nýlega fallinn og varðar svokallaða endurupptökunefnd, en um hana 

er fjallað í lögum um dómstóla nr. 15/1998. Samkvæmt 34. gr. áðurnefndra laga er 

endurupptökunefnd sjálfstæð og óháð stjórnsýslunefnd sem skipuð er af ráðherra og tilheyrir 

                                                
114 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 111. 
115 Finnur Þór Vilhjálmsson: Reglan um þrígreiningu ríkisvaldsins og áhrif hennar í íslenskri stjórnskipun, með 
hliðsjón af löggjafarvaldinu, bls. 122.  
116 Sama heimild, bls. 124-125. 



	   23 

því framkvæmdarvaldinu. Til setu í henni tilnefna Hæstiréttur, dómstólaráð og Alþingi einn 

lögfræðing hver. Hún hefur það hlutverk að ákveða hvort dómsmál skuli endurupptekið ef 

skilyrði eru fyrir hendi. Í greinargerð er þessi háttur mála rökstuddur með vísan til þess að 

Hæstiréttur væri í óþægilegri stöðu að þurfa að taka afstöðu til endurupptöku mála sem rétturinn 

hefur þegar tekið til skoðunar og dæmt og auk þess að breyting þessi væri í samræmi við kröfu 

2. gr. stjórnarskrárinnar um þrígreiningu ríkisvaldsins og til þess fallin auka trúverðugleika 

dómsvaldsins. Nýlega féll fyrsti dómur Hæstaréttar, Hrd. 25. febrúar 2016 (628/2015) um mál 

þar sem fallist var á endurupptöku. Niðurstaða Hæstaréttar var frávísun málsins í heild með 

þeim afleiðingum að fyrri dómur réttarins, Hrd. 30. apríl 2015 (356/2014) stóð óhaggaður. 

Niðurstaða þessi var rökstudd með vísan til þess að þrátt fyrir að nefndin væri sjálfstæð og óháð 

ætti rétturinn samkvæmt  60. gr. stjórnarskrárinnar lögsögu til þess að skera úr um niðurstöðu 

nefndarinnar í samræmi við það sem fjallað er um í næsta kafla. Í stuttu máli sagt komst 

rétturinn að þeirri niðurstöðu að ekki hefðu verið lagaskilyrði til þess að fallast á beiðni um 

endurupptöku. Hæstiréttur vísaði að auki til þess að með löggjöf þessari hefði löggjafinn falið 

nefnd, sem teldist til framkvæmdarvaldsins, hlutverk sem gæti fellt úr gildi úrlausnir dómara. 

Þessi háttur væri andstæður þeirri meginreglu um þrígreiningu ríkisvaldsins sem 2. gr. 

stjórnarskrár byggir á og væru því þau lagaákvæði sem miðuðu að þessari réttarskipan ekki gild 

réttarheimild, enda andstæð stjórnarskrá. 

5.2.2 Sjálfstæði dómstóla gagnvart framkvæmdarvaldinu 

Fram til ársins 1992 var aðgreining dóms- og framkvæmdarvaldsi ekki skýr hér á landi. Dóms- 

og umboðsvald á lægra stigi voru hvoru tveggja á hendi sýslumanna. Þetta fyrirkomulag átti sér 

vissulega samfélagslegar-, sögulegar- og landfræðilegar skýringar en skipan þessi var ekki 

fyrirmyndarútfærsla á þrígreiningarkenningunni sem 2. gr. stjórnarskrár byggir á. Lengi vel var 

þetta þó látið óátalið í framkvæmd af Hæstarétti, en einstaka sinnum risu upp umræður í 

samfélaginu og á Alþingi um að tímabært væri að breyta fyrirkomulaginu. Það var ekki fyrr en 

Mannréttindanefnd Evrópu hóf afskipti af skipan dómsmála sem ferlið hófst af alvöru.117 

Maður að nafni Jón Kristinsson hafði með Hrd. 1985, bls. 1290 verið sakfelldur fyrir 

umferðarlagabrot og sætt sektargerð í sakadómi Akureyrar. Hann áfrýjaði til Hæstaréttar og 

byggði á því að héraðsdómi skyldi vísað heim vegna þess að dómari hefði ekki verið hlutlaus, 

enda væri hann fulltrúi bæjarfógeta og hafði áður boðið Jóni að samþykkja sektargerð vegna 

brota, en þá sem fulltrúi lögreglustjóra. Hann taldi þetta fyrirkomulag hvorki samrýmast 2. og 

                                                
117 Finnur Þór Vilhjálmsson: Reglan um þrígreiningu ríkisvaldsins og áhrif hennar í íslenskri stjórnskipun, með 
hliðsjón af löggjafarvaldinu, bls. 73-74. 
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61. gr. stjórnarskrár né 6. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu. Hæstiréttur féllst ekki á þessi rök 

og vísaði til þess að svona væri í pottinn búið hér á landi. Þetta taldi Jón ekki ásættanlegt og 

kærði Ísland til Mannréttindanefndar Evrópu fyrir brot á sáttmálanum og tefldi fram sömu 

rökum og fyrir Hæstarétti. Nefndin féllst á málstað Jóns og taldi það brot á sáttmálanum að einn 

og sami maðurinn færi með hvoru tveggja framkvæmdarvaldið sem lögreglustjóri og 

dómsvaldið sem fulltrúi bæjarfógeta. Á meðan mál Jóns var til meðferðar fyrir nefndinni 

staðfesti Hæstiréttur refsidóm úr héraði þar sem sama aðstaða var uppi með Hrd. 1987, bls. 356. 

Sakborningur hélt fram sömu rökum fyrir ómerkingarkröfu sinni og Jón en allt kom fyrir ekki, 

þó að rétturinn rökstyddi afstöðu sína betur en gert var í dóminum frá 1985. Meðal annars var 

vísað til þess að Mannréttindasáttmáli Evrópu hefði ekki öðlast lagagildi hér á landi. Það mál 

fór sömu leið og mál Jóns og taldi Mannréttindanefndin enn og aftur að fyrirkomulag þetta 

samrýmdist ekki ákvæðum sáttmálans. Það var svo með Hrd. 1992, bls. 2 sem Hæstiréttur vék 

frá þessum fyrri tveimur fordæmum sínum, með all ítarlegum rökstuðningi. Í raun má segja að 

öll rök, sama hve smá, hafi verið tínd til til þess að réttlæta það að vikið var frá fyrri fordæmum. 

Það er þó einkum tvennt sem varðar sérstaklega aðskilnað dóms- og framkvæmdavalds, sem 

vísað var til. Annars vegar að þáverandi dómstólaskipan samrýmdist illa viðhorfum í ríkjum 

sem byggðu á sambærilegum réttarhugmyndum og Ísland og hins vegar að fyrirkomulag þetta 

samrýmdist ekki meginreglunni sem byggt er á í 2. gr. stjórnarskrárinnar, að ríkisvaldið væri 

þríþætt og að dómarar skyldu fara með dómsvaldið. Formlegur aðskilnaður framkvæmdar- og 

dómsvalds í héraði varð svo raunin með gildistöku svokallaðra aðskilnaðarlaga í júní 1992.118  

Önnur álitmál um aðskilnað dóms- og framkvæmdarvalds hafa skotið upp kollinum hér á 

landi síðan þá. Samkvæmt 60. gr. stjórnarskrár skulu dómstólar úrskurða um embættistakmörk 

yfirvalda. Þannig er ljóst að dómstólar hafa tilsjónarvald með framkvæmdarvaldinu upp að 

vissu marki, rétt eins og lagasetningu löggjafans. Þessi heimild er almennt álitin byggjast á 

meginreglunni um þrígreininguna.119 Dómstólar úrskurða hins vegar ekki einungis um 

embættistakmörk yfirvalda samkvæmt 60. gr., heldur einnig hvort ákvarðanir stjórnvalda séu 

lögmætar. Það er, hvort efni þeirra sé lögum samkvæmt eða hvort þær skorti lagastoð. Þar að 

auki skoða dómstólar hvort málefnaleg og lögmæt sjónarmið hafi verið lögð til grundvallar og 

hvort málsmeðferðarreglum hafi verið fylgt við ákvarðanatöku.120 Valdið er þrátt fyrir 

framangreint einskorðað við að staðfesta ákvarðanir stjórnvalda eða fella þær úr gildi. 

                                                
118 Finnur Þór Vilhjálmsson: Reglan um þrígreiningu ríkisvaldsins og áhrif hennar í íslenskri stjórnskipun, með 
hliðsjón af löggjafarvaldinu, 74-76.  
119 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 110. 
120 Sama heimild, bls. 630-631. 
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Dómstólar telja sig ekki bæra til að taka nýjar ákvarðanir í stað þeirra ógildu, sbr. Hrd. 19. júlí 

2010 (436/2010) Sóknaraðili krafðist þess að ráðherra yrði gert skylt að staðfesta tiltekið 

aðalskipulag. Kröfunni var vísað frá með vísan til þess að þrátt fyrir 60. gr. stjórnarskrár væri 

það ekki á færi dómstóla að taka nýjar stjórnvaldsákvarðanir í stað þeirra sem ógiltar hafa verið 

með dómi í samræmi við fyrirmæli 2. gr. stjórnarskrár.  

Ef dómstólar teldu sig bæra um þetta væri dómsvaldið í raun að seilast inná verksvið 

framkvæmdarvaldsins sem ákvörðunarvaldið tilheyrir réttilega. Þó eru til nokkur dæmi úr 

íslenskri réttarsögu um að dómstólar hafi ekki fylgt framangreindri reglu og tekið nýja 

ákvörðun, í stað þess að vísa deiluefninu aftur til viðkomandi stjórnvalds.121 Sem dæmi má 

nefna Hrd. 2005, bls. 1534 (474/2004). Þetta verður að telja varhugavert, að minnsta kosti í 

samhengi við meginregluna um þrígreiningu valdsins.  

Þetta vald dómstóla hefur ekki alltaf þótt sjálfsagt. Eins og áður hefur verið vikið að gerði 

Montesquieu ekki ráð fyrir því að dómstólar hefðu tilsjónarvald gagnvart framkvæmdarvaldinu, 

enda átti dómsvaldið að vera óáþreifanlegt og algjörlega aðskilið öðrum valdhöfum.122 Í 

kenningunni felst einnig að valdhafar eigi ekki að seilast inná valdsvið annarra handhafa 

ríkisvalds,123 sem þessi endurskoðunarregla gerir án vafa. Erlendis eru víðast hvar sérstakir 

stjórnsýsludómstólar, en vegna smæðar Íslands er það almennt ekki talið álitlegur kostur.124  

 
5.3 Sjálfstæði dómstóla samkvæmt almennri löggjöf 

Eins og áður var sagt er ákvæði 59. gr. stjórnarskrárinnar lykilgrein hvað sjálfstæði dómstóla 

varðar. Hún fyrirskipar að löggjafinn fari með ákvörðunarvald um skipan dómstóla og er henni 

ætlað að tryggja að framkvæmdarvaldið geti ekki haft hendi í bagga þegar að málefnum 

dómstóla kemur. Dómstólar eru þó ekki alveg lausir við afskipti framkvæmdarvaldsins þar sem 

málefni dómstóla falla undir innanríkisráðherra samkvæmt 3. gr. forsetaúrskurðar nr. 

71/2013.125 Það er þó ekki einvörðungu stjórnarskráin sem tryggir sjálfstæði dómstóla. Á 

grundvelli framangreinds stjórnarskrárákvæðis hafa ýmsir almennir lagabálkar verið settir sem 

lúta að stöðu og starfsemi dómstóla. Krafan um sjálfstæði birtist í mörgum þeirra, meðal annars 

lögum um dómstóla nr. 15/1998 (hér eftir dsl.). Af þeim er ljóst dómstólum er ætlað ríkt 

sjálfstæði í störfum sínum, sama hvort um ræðir eiginleg dómstörf eða daglegan rekstur, 

                                                
121 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 110-111.  
122 Finnur Þór Vilhjálmsson: Reglan um þrígreiningu ríkisvaldsins og áhrif hennar í íslenskri stjórnskipun, með 
hliðsjón af löggjafarvaldinu, bls. 50. 
123 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 600. 
124 Sama heimild, bls. 629. 
125 Sama heimild, bls. 606.  



	   26 

sérstaklega miðað við aðrar ríkiseiningar sem undir ráðherra falla.126 Önnur lög geyma 

vitaskuld tilvísanir til sjálfstæðis dómstóla, svo sem lög um meðferð einkamála nr. 91/1991 (hér 

eftir eml.) og lög um meðferð sakamála nr. 88/2008 (hér eftir sml.).  

Í skýringum sem fylgdu frumvarpi dsl. segir að meginmarkmið þeirra sé að styrkja stöðu 

og sjálfstæði dómstóla sem eins þriggja handhafa ríkisvaldsins og auka þannig trú almennings 

á starfsemi þeirra. Með þessum orðum er tónn strax sleginn. Lög þessi geyma helstu heimildir 

um starfsemi dómstóla, til dæmis skipun í og lausn frá dómaraembætti, réttindi og skyldur 

dómara og ákvæði um ákvörðunarvald vegna almenns reksturs dómstóla. Innri málefni og 

stjórnsýsla er nánast öll á valdi dómstólanna sjálfra, ýmist dómstjóra, stjórnarnefndar, 

dómaranna sjálfra eða dómstólaráðs. Til dæmis ráðstafar dómstólaráð því fé sem veitt er til 

dómsvaldsins með fjárlögum, sem er ábyrgðarverk sem félli annars undir ráðherra eða þingið. 

Þá hefðu aðrir handhafar ríkisvalds tak á rekstri dómstóla og þannig möguleika á að hafa óbein 

áhrif á embættisfærslur dómara.127 Sömuleiðis er það lykilþáttur í að tryggja sjálfstæði dómstóla 

að dómararnir sjálfir séu sjálfstæðir og óvilhallir, enda fara þeir með hið eiginlega dómsvald. 

Dómarar þurfa því að vera fullkomlega óháðir í starfi og fara einungis að lögum, sbr. 61. gr. 

stjórnarskrár. Samkvæmt dsl. eiga dómarar eiga að leiða mál til lykta á hlutlausan hátt án allra 

utanaðkomandi áhrifa. Vegna þessa er mikilvægt að dómurum séu tryggð mannsæmandi laun 

og æviráðning, eins og gert er hér á landi, til að hindra mútuþægni og koma í veg fyrir að 

sjónarmið um endurráðningu og annað slíkt ráði úrslitum dómsmáls.128  

Höfuðákvæði almennrar löggjafar um sjálfstæði dómstóla eru vafalaust 1. og 2. mgr. 24. gr. 

dsl. Samkvæmt þeim skulu dómarar vera sjálfstæðir í starfi sínu og embættisfærslur dómara 

ábyrgð þeirra sjálfra. Í samræmi við þetta er dómurum veitt víðtækt ákvörðunarfrelsi við 

dómssýslan sína í eml. og sml., það er vafalaust liður í því að tryggja að dómstólar séu hvoru 

tveggja sjálfstæðir og óvilhallir. Gott dæmi um þetta frelsi er hið frjálsa sönnunarmat dómara 

samkvæmt 1. tölul. 44. gr. eml. og 1. og 2. mgr. 109. gr. sml.  Eins og fyrr hefur verið tekið 

fram er sjálfstæði dómara þó ekki án takmarkana, í því sambandi er vert að benda á 1. mgr. 111. 

gr. eml, 1. mgr. 1. gr. almennra hegningarlaga númer 19/1940 og 180. gr. sml. Greinar þessar 

binda hendur dómara og skerða þannig sjálfstæði þeirra að vissu leyti.  

Í samræmi við framangreint er meginboðskapur dsl. að dómarar skuli rækja dómstörf sín af 

alúð og samviskusemi og aldrei lúta boðvaldi annarra en laganna við beitingu opinbers valds., 

                                                
126 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 606.  
127 Sama heimild, bls. 602 og 696-607.  
128 Hjördís Björk Hákonardóttir: „Sjálfstætt dómsvald – Hvað felst í því?“, bls. 415. 
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eins og tilgreint er í 24. gr. dsl. Í samræmi við framagreint liggur ljóst fyrir að dómarastarfið er 

mikið ábyrgðarhlutverk og er því mikilvægt að dómarar njóti sjálfstæðis við starfsrækslu sína.  

 
6 Niðurstöður 
 Hér að framan var farið yfir nokkur helstu atriði í kennisetningu stjórnspekingsins 

Montesquieu um þrígreiningu ríkisvaldsins og réttarlegan raunveruleika Íslands hvað temprun 

valdsins varðar, með þeim takmörkunum sem af ritgerðarefninu leiddu.  

Ásamt almennri umfjöllun var kenningin greind með sérstöku tilliti til dómsvaldsins, 

skipulags þess og hlutverks í samfélaginu. Einnig var skoðað hvernig Montesquieu taldi 

samspil dómsvaldsins og annarra hluta ríkisvaldsins eiga fram að fara. Farið var ofan í saumana 

á þremur mismunandi stigum aðgreiningar og gerður greinarmunur á þeim. Að lokum var tekið 

til skoðunar hvernig íslenskur réttarlegur raunveruleiki samrýmist kennisetningunni. Gamlar og 

nýjar stjórnarskrár voru teknar til skoðunar og farið var yfir almenna löggjöf sem viðkemur 

sjálfstæði dómstóla. Valdmörk dómsvaldsins gagnvart öðrum handhöfum ríkisvaldsins voru 

greind og stjórnskipan hér á landi skoðuð með sérstöku tilliti til framangreindra þriggja stiga 

aðgreiningar. Eftir skoðun á öllu framangreindu má sjá að íslensk stjórnskipan samrýmist 

kenningunni almennt prýðilega að mörgu leyti, en er algjörlega ósamrýmanleg á ákveðnum 

sviðum, sérstaklega hvað dómstóla varðar. Skipan dómstóla og sá háttur sem hafður er á í 

kringum starfsemi þeirra er engan veginn á þann hátt sem Montesquieu sá fyrir sér. Hið íslenska 

dómsvald hefur mun meiri völd og stærra valdsvið en hann óraði fyrir. Til dæmis eiga dómstólar 

þátt í tilsjónar- og taumhaldsvaldinu, en Montesquieu ætlaði þeim enga þátttöku í því. 

Sömuleiðis er ekki við lýði hér að kviðdómar séu skipaðir, þó svo hafi eitt sinn verið. Dómarar 

á Íslandi eru ráðnir ævilangt og dómstólar starfa allan ársins hring, en Montesquieu sá fyrir sér 

að dómstólar kæmu einvörðungu saman á tilteknum tímum og væru skipaðir almúga af sömu 

stétt og málsaðilar, eins og raunin var hér á landi á Þjóðveldisöld. Nútíma dómstólaskipan miðar 

hins vegar að sama markmiði og Montesquieu vildi að dómsvaldið gerði. Að vernda borgara 

frá ofríki, kúgun og harðstjórn. Telja verður að dómstólar fullnægi þessum tilgangi vel, enda 

hafa ófáir dómar fallið þar sem fallist er á að ríkisvaldið sé óréttlátt í garð hins almenna borgara, 

sbr. til dæmis þeir dómar sem reifaðir eru í köflum 5.2.1 og 5.2.2. Sjálfstæði dómstóla er vel 

tryggt með stjórnarskrá og löggjöf og aðrir handhafar ríkisvalds hafa lítið sem ekkert um störf 

þeirra að segja. Þetta er í góðu samræmi við boðskap kenningarinnar, og stuðlar að frelsi 

almennings sem var það sem helst hvíldi á Montesquieu þegar hann hóf skrif Anda laganna.   
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