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1 Inngangur 

Sjálfstæði dómstóla er talin vera einn af grundvöllum íslenskrar stjórnskipunar. Sjá má 

birtingarmynd þessarar grunnreglu í ýmsum ákvæðum laga og stjórnskipunar, t.a.m. 1. mgr. 70. 

gr. stjórnarskrárinnar, sbr. lög nr. 33/1944 (hér eftir skammstafað stjskr.):  

Öllum ber réttur til að fá úrlausn um réttindi sín og skyldur eða um ákæru á hendur sér um 

refsiverða háttsemi með réttlátri málsmeðferð innan hæfilegs tíma fyrir óháðum1 og óhlutdrægum 

dómstóli. [áhersla höfundar]  

 

eða 1. mgr. 24. gr. laga nr. 15/1998 um dómstóla (hér eftir skammstafað dsl.):  

Dómarar eru sjálfstæðir í dómstörfum [...].[áhersla höfundar]   
 

Leitast verður við að kanna inntak hugtaksins „sjálfstæði“ í skilningi 1. mgr. 6. gr. 

Mannréttindasáttmála Evrópu (hér eftir skammstafað MSE) og hvernig það samræmist 

hugtakinu „óháðum“, sbr. 1. mgr. 70. gr. stjskr. 

 Markmið ritgerðarinnar er annars vegar að kanna dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls 

Evrópu (hér eftir skammstafað MDE) og sjá hvaða kröfur hann gerir til aðildarríkja MSE um 

sjálfstæði dómstóla og hins vegar til að sjá hvort Ísland uppfyllir þessar kröfur MDE um 

sjálfstæði dómstóla. Í þessu samhengi verður einkum litið til lausnar og skipunar dómara frá 

embætti skv. dsl.2 

 Ritgerðin hefst á stuttri umfjöllun um sögulegan bakgrunn sjálfstæðis dómstóla og verður 

stuttlega vikið að stöðu MSE sem réttarheimildar í íslenskum rétti, ásamt samanburði 

hugtakanna „óháðum dómstóli“, sbr. 1. mgr. 70. gr. stjskr., og „sjálfstæðum dómstóli“, sbr. 1. 

mgr. 6. gr. MSE. Í þriðja kafla verður vikið að túlkun MDE á hugtakinu sjálfstæði, verklagi 

miðað við dómaframkvæmd og loks hvaða kröfur hann setur aðildarríkjum svo að slíkt 

sjálfstæði sé tryggt. Einnig verður fjallað um tilgang kröfunnar um sjálfstæði dómstóla sem 

mannréttindi. Í fjórða kafla verður sjálfstæði dómstóla í íslenskri stjórnskipun athugað en svo 

verður aðferðafræði MDE heimfærð á íslenska stjórnskipun. 

 

 

 

                                                           
1 Talið er að það megi ráða „sjálfstæði“ af orðinu „óháðum“, sjá kafla 2.2 í ritgerðinni 
2 Miðað verður við núgildandi dómstólalög þar sem lögin eru að mestu leyti enn í gildi. Nýju lögin um dómstóla 

nr. 50/2016 taka gildi 1. janúar 2018, að undanskildum nokkrum bráðabirgðaákvæðum sem tóku gildi 14. júní 

2016. 
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2 Sögulegur bakgrunnur og Mannréttindasáttmáli Evrópu 

2.1 Sögulegur bakgrunnur sjálfstæðis dómstóla  

Stjórnspekingurinn Montesquieu hefur gjarnan verið talinn faðir kenningarinnar um 

þrígreiningu ríkisvalds, þrátt fyrir að hafa ekki fundið upp kenninguna.3 Mikilvægasta framlag 

hans getur þó talist vera umfjöllunin um dómsvaldið eða „valdið til að dæma“ sem sérstaka 

grein ríkisvalds í staðinn fyrir að flokka dómsvaldið sem þátt framkvæmdarvaldsins eins og 

tíðkaðist áður fyrr; hann var einn af fyrstu hugsuðum til að undirstrika mikilvægi þess að halda 

því aðgreindu frá hinum greinum ríkisvalds.4 Montesquieu taldi að ef dómsvaldið væri ekki 

aðgreint löggjafar- og framkvæmdarvaldinu þá væri frelsi einstaklingsins ekki tryggt.5  

Sjálfstæði dómstóla hefur einnig verið talinn ómissandi þáttur sem meginregla 

réttarríkishugmyndarinnar, sbr. t.d. framsetningu Josephs Raz en hann taldi að hin aðgengilegu, 

framvirku og skýru lög væru lítils virði ef ekki væri hægt að treysta því að þeim yrði framfylgt 

þegar á þau reyndi. Þar sem dómstólar eiga lokaorðið um hinn gildandi rétt væri því nauðsynlegt 

að treysta megi því að dómarar stjórnist einungis af efni laganna en ekki persónulegum 

skoðunum sínum eða annarra sem gætu haft áhrif á þá.6 

 Það þarf ekki að fara langt aftur í sögu Íslands til að sjá að sjálfstæði dómstólanna hefur 

ekki alltaf verið tryggt, eða allavega ekki að því leyti svo það geti samrýmst kröfum 1. mgr. 6. 

gr. MSE um sjálfstæði dómstóla. 

 

2.2 Þýðing MSE og tengsl við hugtök 1. mgr. 70. gr. stjskr.  

Ísland varð aðili að MSE 29. júní 19537 en fyrir setningu laga nr. 62/1994 höfðu dómstólar 

nokkrum sinnum vísað til þess að samningurinn hefði ekki lagagildi og íslensk lög látin ganga 

framar ákvæðum hans.8 Það var ekki fyrr en í dómi Hrd. 1990, bls. 2 þar sem Hæstiréttur vék 

frá túlkun fyrri fordæma, en litið var m.a. til þjóðaréttarlegra skuldbindinga Íslands.9 Í kjölfarið 

voru ákvæði MSE lögfest með fyrrgreindum lögum nr. 62/1994. Til að tryggja gildi þessara 

ákvæða var gerð breyting á mannréttindaákvæðum stjskr. með stjórnskipunarlögum nr. 

97/1995, en þessi ákvæði stjórnarskrárinnar eru meginheimildin þegar mannréttindi koma til 

                                                           
3 Finnur Þór Vilhjálmsson: „Reglan um þrígreiningu ríkisvaldsins og áhrif hennar í íslenskri stjórnskipun með 

hliðsjón af löggjafarvaldinu“, bls. 33. (Reykjavík 2007). 
4 Ibid, bls. 42. 
5 Montesquieu: The Spirit of Laws (í þýðingu Thomas Nugent), bls. 173. 
6 Hafsteinn Þór Hauksson og Skúli Magnússon: Kaflar í Réttarheimspeki, bls. 236. 
7 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 81. 
8 Ibid, bls. 87 
9 Sjá Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 87 
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umfjöllunar hjá almennum dómstólum og þá er gjarnan vísað til sáttmálans (MSE) til skýringar 

og fyllingar stjórnarskrárákvæðum.10  

 1. mgr. 70. gr. stjskr. kveður á um réttinn til réttlátrar málsmeðferðar en þar kemur fram að 

dómstóll þurfi að vera bæði óháður og óhlutdrægur. 1. mgr. 6. gr. MSE gerir kröfu um að 

dómstóll sé sjálfstæður og óvilhallur en „ætla má að hér sé samsvörun milli hugtaka í ljósi 

þeirrar stefnu að 1. mgr. 6. gr. MSE var helsta fyrirmyndin að 1. mgr. 70. gr.“.11 Af lestri 

viðkomandi lögskýringargagna kom fram að þegar talað væri um að dómstólar skuli vera óháðir 

„væri einkanlega skírskotað til þess að dómstólar eigi að vera sjálfstæðir og ekki háðir öðrum 

þáttum ríkisvalds...“.12 

 Tengslin milli hugtakanna eru því mjög skýr en framvegis verða hugtökin sjálfstæði og 

óvilhalli notuð þótt fyrrnefndu hugtök 1. mgr. 70. gr. stjskr. hafi sama efnislegt gildi. 

 

3 Dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu um sjálfstæði dómstóla 

3.1 Almennt um dómstóla í skilningi MSE  

Í 1. mgr. 6. gr. MSE kemur fram að þegar kveða skal á um réttindi og skyldur manns að 

einkamálarétti eða um sök, sem hann er borinn um refsivert brot, skal það gert fyrir sjálfstæðum 

og óvilhöllum dómstóli, og að skipan hans sé ákveðin með lögum. Í upprunalega textanum er 

orðið „tribunal“ (dómstóll í íslenskri þýðingu) notað, en í máli MDE, Campbell og Fell gegn 

Bretlandi, 28. júní 1984 (7819/77; 7878/77) kom fram að „dómstóllinn þurfi ekki að vera 

dómstóll af klassískri gerð, samþættur með stöðluðu regluverki dómstóla landsins“,13 enn 

fremur: 

 
For the notion of ‘tribunal’ it is essential that there exists a power to decide matters “on the basis 

of rules of law, following proceedings conducted in a prescribed manner”, and that the judicial 

body has full jurisdiction, including the power to quash in all respects, on questions of fact and 

law, the challenged decision.14 

 

Í fyrri málslið felst að dómstóllinn þurfi að hafa fullt úrskurðarvald. Í síðari málslið er talað 

um að dómstóllinn hafi lögsögu og lokaorðið varðandi ágreining um staðreyndir og lög í hinni 

umdeildu ákvörðun. Í máli MDE, Chevrol gegn Frakklandi, 13. febrúar 2003 (49636/99) var 

talið að skilyrðin höfðu ekki verið uppfyllt með hliðsjón af framkvæmd Conseil d‘État, sem er 

æðsti stjórnsýsludómstóll Frakklands. Stjórnsýsludómstóllinn spurði utanríkisráðherrann 

                                                           
10 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi, bls. 89 
11 Ibid, bls. 261. 
12 Alþt. 1994-95, A-deild, bls. 2098. 
13 Peter van Dijk o.fl.: Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, bls. 612. 
14 Ibid, bls. 612. 
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undirbúningsspurninga (e. preliminary questions) varðandi alþjóðasamninga sem höfðu 

afgerandi áhrif á niðurstöðu málsins, en kærandinn hafði hvorki möguleika til að gefa sína 

skoðun um hvernig spurningarnar voru orðaðar né til þess að andmæla sjónarhóli ráðherranns. 

Stjórnsýsludómstóllinn byggði úrskurðinn einungis á grundvelli skoðun ráðherrans og þar með 

batt hann sig þeirri afstöðu. Þar af leiðandi hafði stjórnsýsludómstóllinn skert vald sitt til að 

kanna málsástæður sem hefðu getað skipt sköpum við úrlausn málsins. MDE taldi að kærandinn 

hefði ekki fengið aðgang að dómstóli með fullri lögsögu (e. full jurisdiction).15 

Það felst einnig í hugtakinu „dómstóll“ að áhrif úrskurðar hans megi ekki vera skert eða 

breytt af yfirvaldi sem telst ekki til dómsvalda (e. non-judicial authority), einstaklingnum til 

óhagræðis,16 en þessi meginregla er nauðsynlegur þáttur við skýringu hugtaksins „dómstóll“ í 

skilningi 1. mgr. 6. gr. MSE.17 Enn fremur þurfa lagakerfi aðildarríkja að tryggja fullnustu 

dóma, annars væri rétturinn til aðgangs að dómstólum lítils virði.18  

 Orðin „sjálfstæður“ og „óvilhallur“ eru tvö mismunandi hugtök. Þessi ritgerð einblínir á 

sjálfstæði dómstóla, en af dómaframkvæmd MDE má sjá að greinarmunur á hugtökunum er  

ekki jafn skýr, og hefur dómstóllinn skýrt hugtökin saman í fjölda mála,19 eins og sjást mun í 

kafla 3.2. Vegna þessa verður einnig fjallað um hvað felst í óvilhöllum dómstóli, til að gæta 

samræmis við framkvæmd MDE. Loks gilda meginreglur um sjálfstæði dómstóla bæði um 

dómara og kviðdómendur.20 

 

3.2 Verklag MDE um sjálfstæði dómstóla 

3.2.1 Inngangur 

Grunnkrafan um sjálfstæði vísar til skorts hvers kyns tengsla á milli dómstóla og annarra greina 

ríkisvalds.21 Hér verða nokkrir dómar MDE reifaðir til glöggvunar á því verklagi sem 

dómstóllinn byggir á, ásamt þeim kröfum sem hann gerir til sjálfstæðis dómstóla.  

 

3.2.2 Mál Findlay gegn Bretlandi og meginsjónarmið MDE  

Athuga skal dóm MDE, Findlay gegn Bretlandi, 25. febrúar 1997 (22107/93). Findlay var 

fyrrverandi liðþjálfi (e. lance-sergeant) í breska hernum. Árið 1990 var hann sendur til 

herdeildar sinnar í Norður-Írlandi. Eftir harða drykkju einn dag, vopnaður byssu, hótaði hann 

                                                           
15 Peter van Dijk o.fl.: Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, bls. 612. 
16 Sjá m.a. dóm MDE í máli Van de Hurk gegn Hollandi, 19. apríl 1994 (16034/90), 45. mgr. 
17 Sbr. m.a. dóm MDE í máli, Findlay gegn Bretlandi, 25. febrúar 1997 (22107/93). 
18 Peter van Dijk o.fl.: Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, bls. 613. 
19 Ibid, bls. 613. 
20 Ibid, bls. 613. 
21 Ibid, bls. 613. 



6 

 

að drepa samstarfsmenn sína ásamt því að fremja sjálfsmorð. Í kjölfarið sýndi geðrannsókn 

fram á að hann væri með áfallastreituröskun. Í herdómi (e. court martial)22 tók herforingi (e. 

Major-General) innan hersins stöðu boðandi foringja (e. convening officer) sem fól í sér að 

hann skipaði menn í stöðu dómara, sem hann tilnefndi sjálfur, og auk þess tilnefndi hann menn 

í stóðu sóknaraðila  (e. prosecuting officer) og verjanda (e. defending officer). Kærandinn játaði 

alla sjö liði ákærunnar sem honum voru gefnir að sök og dómurinn dæmdi hann m.a. til tveggja 

ára fangelsisvistar. Í kjölfar þess öðlaðist dómurinn gildi eftir staðfestingu (e. ratification) 

boðandi foringja.  Kvörtun kæranda laut að því að vegna áhrifa boðandi foringjans yfir 

dóminum þá hafi verið brotið gegn rétti hans til réttlátrar málsmeðferðar fyrir sjálfstæðum og 

óvilhöllum dómstóli í skilningi 1. mgr. 6. gr. MSE.  

Í 76. mgr. dómsins taldi MDE að til að viðhalda trausti á sjálfstæða og óvilhalla dómstóla 

þá gæti fyrirkomulag (e. appearance)23 dómsins skipt máli, t.a.m. í þessu máli þar sem allir 

meðlimir herdómsins sem dæmdu í málinu voru undirmenn boðandi foringjans; efasemdir 

kærandans um sjálfstæði dómstólsins gætu verið réttlætanlegar.24 Í 77. mgr. tók MDE afstöðu 

til þess að í hlutverkum boðandi foringja fólst einnig staðfestingarhlutverk, þ.e. ákvörðun 

herdómsins um fangelsisvist hafði ekki bindandi áhrif þar til hún var staðfest og fullgilt (e. 

ratified) af boðandi foringjanum. Þessi tilhögun var talin andstæð þeirri meginreglu um vald 

dómstóla til bindandi dómsúrlausna og að úrlausnir dóms megi ekki vera endurskoðaðar af öðru 

yfirvaldi en æðri dómstóli.25 Með þessari röksemdafærslu að baki, einkum með hliðsjón af 

þeirri stöðu sem boðandi foringinn gegndi við skipulagningu dómstólsins, taldi MDE að 

efasemdir kærandans um sjálfstæði og óhlutdrægni herdómsins í máli sínu hafi verið 

réttmætar.26 

 Þetta mál er ágætt dæmi um þær kröfur sem MDE hefur sett til fyrirkomulags (e. 

appearance)  dómstóla – þ.e. að hvernig fyrirkomulag dóms, t.d. skipun dómenda, megi ekki 

gefa borgaranum ástæðu til að draga sjálfstæði og óvilhalla hans í efa. Mál Findlay fjallar að 

mörgu leyti um kröfuna um óvilhalla dómstóla, en þessar tvær kröfur hafa oft verið skýrðar 

saman í dómaframkvæmd MDE. Í 73. mgr. dómsins kemur einnig fram eftirfarandi tilvitnun 

                                                           
22 Vert er að taka fram að þótt dómstólar séu skipaðir að hluta eða í heild af meðlimum hersins til að dæma meðlimi 

hans þá er það ekki andstætt hugmyndinni um sjálfstæða dómstóla svo lengi sem ýmsir varnaglar eru til staðar 

til tryggingar kröfunni um sjálfstæði, sbr. Peter van Dijk o.fl.: Theory and Practice of the European Convention 

on Human Rights, bls 619. 
23 Orðið fyrirkomulag verður notað þegar MDE talar um appearance. 
24 Alastair Mowbray: Cases and Materials on the EUROPEAN CONVENTION OF HUMAN RIGHTS, bls. 432. 
25 Þessi umfjöllun telst vera eðlilegur þáttur við túlkun kröfunnar um sjálfstæði dómstóla, sjá kafla 3.1. 
26 Alastair Mowbray: Cases and Materials on the EUROPEAN CONVENTION OF HUMAN RIGHTS, bls. 432-

433. 
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sem beitt hefur verið orðrétt í fjölda mála og lýsir þeim mismunandi skilyrðum sem dómstóll 

aðildarríkis þarf að uppfylla til að geta talist sjálfstæður og óvilhallur: 

 
 The Court recalls that in order to establish whether a tribunal can be considered as "independent", 

regard must be had, inter alia, to the manner of appointment of its members and their term of 

office, the existence of guarantees against outside pressures and the question whether the body 

presents an appearance of independence. 

As to the question of "impartiality", there are two aspects to this requirement. First, the tribunal 

must be subjectively free of personal prejudice or bias. Secondly, it must also be impartial from 

an objective viewpoint, that is, it must offer sufficient guarantees to exclude any legitimate doubt 

in this respect. 

 

Af fyrstu málsgrein ofangreindrar tilvitnunar má ráða að það eru þrír þættir sem MDE 

kannar þegar vafi um sjálfstæði dómstóls er fyrir hendi. Í fyrsta lagi þarf dómstóllinn að starfa 

sjálfstætt, án íhlutunar framkvæmdarvaldsins (og einnig löggjafarvalds) og þurfa úrskurðir um 

staðreyndir og lagarök að vera á grundvelli óbundins mats dómsins. Í öðru lagi þurfa tryggingar 

að vera fyrir hendi sem gera dómstólum kleift að starfa sjálfstætt. Hvað síðari þáttinn varðar þá 

er ævilöng skipun dómara ekki nauðsynleg til tryggingar sjálfstæði svo lengi sem yfirvöld geta 

ekki leyst dómara undan störfum á grundvelli geðþóttaákvarðana. Enn fremur er fjarvera 

formlegrar viðurkenningar á þess konar varanleika (e. irremovability) dómara ekki merki um 

skort á sjálfstæði dómstóla svo lengi sem umræddar tryggingar gegn handahófskenndum 

geðþóttaákvörðunum yfirvalda eru fyrir hendi. Í þriðja og síðasta lagi þá þarf að tryggja að 

fyrirkomulag dóms dragi ekki sjálfstæði hans í vafa; forðast þarf utanverð ummerki hvers kyns 

ósjálfstæðis. Í sambandi við þriðja atriðið má vísa til máls MDE Sramek gegn Austurríki, 22. 

október 1984 (8790/79), en þar var einn af dómurunum undirmaður annars málsaðilans. MDE 

taldi að „Aðilar málsins gætu réttilega verið í vafa um sjálfstæði hans [dómstólsins]. Slík 

aðstaða hefur veruleg áhrif á traust almennings á dómstóla í lýðræðislegu samfélagi“.27 Strangt 

til tekið vísa ofangreind orð MDE í máli Sramek fremur til skilyrðisins um óvilhalla dómstóla 

heldur en sjálfstæðis dómstóla. Hvað varðar sjálfstæði dómstóla með tilliti til löggjafarvaldsins 

hefur MDE ekki talið það brjóta gegn skilyrðinu um sjálfstæði að dómstólar hafi ráðgefandi 

hlutverk í löggjafarferlinu.28 

 Við nánari greiningu þessara skilyrða sést að MDE gerir kröfu um einhvers konar 

persónulegt og formlegt sjálfstæði dómara í störfum (fyrsta krafan), svo þarf þetta sjálfstæði að 

vera tryggt með lögum einkum þegar það kemur að skipun og lausn dómara (önnur krafan) og 

loks er rætt um kröfuna um að fyrirkomulag dómstóla veiti ákveðið traust (þriðja krafan). Þess 

                                                           
27 Peter van Dijk o.fl.: Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, bls. 614. 
28 Ibid, bls. 614. 
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má geta að í tilvitnaðri málsgrein MDE í máli Findlay er notað orðalagið meðal annars (l. inter 

alia) og því má velta því fyrir sér hvort MDE sé þar með ekki að útiloka að litið verði til annarra 

atriða við ákvörðun um hvort dómstóll sé nægilega sjálfstæður. 

 Vert er að athuga síðari málsgrein tilvitnunarinnar sem fjallar um kröfuna um óvilhalla 

dómstóla. Dómurinn skiptir þessu í tvo mælikvarða þar sem hinn fyrri fjallar um það sem má 

kalla huglægan (e. subjective) óvilhalla en hinn síðari um hlutlægan (e. objective) óvilhalla.29 

MDE kannar hvort dómstólar aðildarríkja standast prófun á grundvelli þessara mismunandi 

mælikvarða. 

Hinn huglægi mælikvarði vísar til þess að dómstóllinn geti ekki leyft óviðeigandi 

upplýsingum, almenningsáliti, eða hvers kyns utanaðkomandi þrýstingi að hafa áhrif á 

ákvörðun sína.30 Litið er til persónulegra sjónarmiða dómarans í málinu og hvaða viðhorf réðu 

niðurstöðu í málinu.31 Ekki verður gerð nánari grein fyrir þessu afbrigði þar sem það fellur utan 

umfangs þessar ritgerðar. 

 Hinn hlutlægi mælikvarði vísar til spurningarinnar um hvort samsetning dómstólsins, eða 

einhver tilviljun eða röðun í starfsemi dómenda geti dregið óvilhalla þeirra eða dómstólsins í 

heild í vafa. Ef það er réttlætanleg ástæða fyrir slíkum vafa, jafnvel þótt huglægt séð séu engar 

sterkar vísbendingar um óvilhalla dómenda, þá getur það samt sem áður dugað til þess að rjúfa 

traustið sem dómstólar þurfa að veita í lýðræðissamfélagi.32 Það sést að hlutlægi mælikvarðinn 

á óvilhalla byggir í rauninni á mati MDE eftir könnun á mismunandi þáttum sjálfstæði dómstóls, 

einkum kröfunni um fyrirkomulag (e. requisite appearance). Þ.a.l. er athugun á sjálfstæði 

dómstólsins nauðsynleg forsenda við könnun á hlutlæga óvilhallanum. Í 49. mgr. í máli MDE, 

McGonnell gegn Bretlandi, 8. febrúar 2000 (28488/95) tók dómurinn fram að sjálfstæði og 

hlutlægi óvilhallinn væru nátengd hugtök og líta bæri til þeirra í sameiningu, en MDE leit m.a. 

til forsendna í máli Findlay við úrlausn þessa máls. 

  

3.2.3 Mál Incal gegn Tyrklandi 

Til að ljúka þessari umfjöllun skal athuga dóm MDE, Incal gegn Tyrklandi, 9. júní 1998 

(22678/93), en hann gefur skýrari innsýn á verklag MDE við könnun á sjálfstæði dómstóla.33 

Incal var tyrkneskur ríkisborgari og meðlimur framkvæmdarnefndar 

Alþýðuverkamannaflokksins, sem var stjórnmálaflokkur í stjórnarandstöðu á þessum tíma. 

                                                           
29 Sjá m.a. dóm MDE í máli Findlay gegn Bretlandi, 25. febrúar 1997 (22107/93), 49. mgr. 
30 Peter van Dijk o.fl.: Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, bls. 614. 
31 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi, bls. 261. 
32 Peter van Dijk o.fl.: Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, bls. 616. 
33 Reifunin er þýðing höfundar á dóminum sem finnst á vefsíðu MDE, hudoc.echr.coe.int 
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Þann 1. júlí 1992 ákvað umrædd framkvæmdarnefnd að gefa út bækling sem hafði að geyma 

harða gagnrýni á aðgerðir yfirvalda gagnvart Kúrdum. 10.000 eintök bæklingsins voru prentuð 

út og lagði lögreglan hald á þau. Í kjölfarið sætti kærandinn málssókn af hálfu ákæruvaldsins 

fyrir þjóðarvarnardómstólnum (e. National Security Court) sem var sérstakur dómstóll með 

lögsögu af brotum gegn landhelgi Tyrklands, þjóðareiningu, lýðræðislegu skipulagi og 

ríkisöryggi. Dómstóllinn taldi að bæklingurinn hafði hvatt til andspyrnu gegn lögreglu og til 

stofnunar svokallaðra „hverfisnefnda“ (e. neighborhood committees), sem dómstóllinn taldi 

vera ólöglega aðferð til að mótmæla. Þessir dómstólar voru sérstakir að því leyti að þrátt fyrir 

að vera almennir dómstólar (e. non-military court) þá var einn af þremur skipuðum dómurum 

meðlimur lagaþjónustu hersins.34 Kærandinn hélt því fram að hann hafði ekki hlotið réttláta 

málsmeðferð í skilningi 1. mgr. 6. gr. MSE þar sem einn af þremur dómurum í máli sínu hafi 

verið bundinn framkvæmdarvaldinu með því að gegna jafnramt stöðu liðsforingja hersins 

meðan hann átti sæti í dóminum.  

Í úrlausn sinni vísaði MDE orðrétt til máls Findlay og þeirra reglna sem dómurinn setti fram 

í því máli (sjá beinu tilvitnun MDE í kafla 3.2.2). MDE taldi að það þyrfti að fara fram mat á 

sjálfstæði og hlutlægum óvilhalla dómstólsins. Ekki var deilt um sjálfstæði og óvilhalla tveggja 

borgaralegu dómaranna.  

MDE vísaði til þess að seta herdómara (e. military judge) í þjóðarvarnardómstólnum veitti 

ákveðnar tryggingar fyrir sjálfstæði og óvilhalla dómstólsins, þar sem þeir fengu sömu þjálfun 

í starfi og borgararlegu dómararnir. Auk þess nutu herdómarar einnig sömu varnar skv. 

stjórnarskránni vegna stöðu sinnar innan dómstólsins. Hins vegar voru aðrir þættir varðandi eðli 

stöðunnar sem gerðu setu þeirra innan dómstólsins vafasama. Í fyrsta lagi þá voru þeir jafnframt 

starfandi meðlimir hersins, sem lýtur beinu boðvaldi framkvæmdarvaldsins. Í öðru lagi þá voru 

þeir háðir agamati innan hersins, skýrslur teknar af þeim í þeim tilgangi og ákvarðanir um 

skipun þeirra að mörgu leyti teknar af yfirvöldum á sviði stjórnsýslu hersins. Í þriðja lagi var 

skipunartími þeirra í þjóðarvarnardómstólnum fjögur ár. MDE tók loks fram að það væri ekki 

hans hlutverk að meta in abstracto hvort þessi tilhögun við skipun dómara gæti átt rétt á sér 

heldur til að athuga hvort brotið væri gegn rétti kæranda til réttlátrar málsmeðferðar í þessu 

tiltekna máli.35  

Eins og í öðrum málum af svipuðum toga taldi MDE að fyrirkomulag (e. appearance) 

dómstólsins gæti haft verulega þýðingu. MDE taldi að traustið sem dómstólar þurfa að vekja í 

                                                           
34 Sjá 69. mgr. dómsins 
35 Tyrkneska ríkið hélt því m.a. fram að reynsla og hæfni umræddra dómara gegn skipulagðri glæpastarfsemi hefði        

réttlætt skipun þeirra í dómstólnum, sbr. 70. mgr. dómsins. 
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lýðræðislegu samfélagi væri í húfi, einkum traust hins ákærða við framvindu sakamáls síns en 

í 71. mgr. dómsins kemur fram að „sjónarmið hins ákærða er mikilvægt við ákvörðun hvort 

dómstól skorti sjálfstæði eða óvilhalla, en það hefur ekki úrslitaáhrif. Það sem hefur afgerandi 

áhrif er hvort vafi hins ákærða geti verið réttlættur hlutlægt séð.“. Loks taldi MDE að leggja 

þyrfti mikla áherslu á það atriði að venjulegur borgari gæti þurft að fara fram fyrir dóm þar sem 

einn dómaranna væri starfandi meðlimur hersins.  

Með hliðsjón af þeirri stöðu sem einn dómaranna gegndi í máli sínu gat kærandinn réttilega 

óttast að úrskurður dómstólsins gæti litast af sjónarmiðum sem voru óviðkomandi eðli máls. 

Niðurstaða MDE var sú að vafi kærandans um sjálfstæði og óvilhalla þjóðarvarnardómstólsins 

hafi verið réttmætur. Kærandinn hefði því ekki haft aðgang að sjálfstæðum og óvilhöllum 

dómstóli; það var brotið gegn rétti kærandans til réttlátrar málsmeðferðar, sbr. 1. mgr. 6. gr. 

MSE. 

Þetta mál er mjög lýsandi fyrir verklag MDE þegar hann kannar hvort dómstóll aðildarríkis 

sé nægilega sjálfstæður og óvilhallur. MDE vitnar í sömu málsgrein og í dómi sínum í máli 

Findlay og athugar hvernig tyrkneski dómstóllinn samræmist kröfum þeirrar málsgreinar. MDE 

leggur mat á formlegt (stofnanalegt) og persónulegt sjálfstæði dómarans með því að athuga 

tengsl hans sem liðsforingja hersins við framkvæmdarvaldið. Næst er athugað hvort nægilegar 

tryggingar séu fyrir hendi svo að dómarinn geti starfað sjálfstætt, en í því samhengi greinir 

MDE að dómarinn er háður boðvaldi og agamati en einnig er tekið mark á lengd skipunar 

dómarans. Loks kemst MDE að því að um brot gegn 1. mgr. 6. gr. MSE sé að ræða með hliðsjón 

af hlutlæga mælikvarðanum á óvilhalla.36  

 

3.3 Niðurstöður  

Ef ofangreind umfjöllun er dregin saman sést að þegar MDE fjallar um kröfuna um sjálfstæði 

dómstóls þá eru bæði kröfurnar um „sjálfstæði“ og „óvilhalla“ athugaðar. Við könnun á 

sjálfstæði athugar MDE tengsl dómstólsins við framkvæmdarvaldið, hvort til staðar séu 

varnaglar til að koma í veg fyrir að dómstólar verði beittir þrýstingi af hálfu utanaðkomandi 

stofnana. Auk þess er tilhögun skipunar og lausnar dómara könnuð. Skilyrðið um óvilhalla 

dómstóla var svo tvíþætt, annars vegar var litið til þess hvort dómari sé vilhallur út frá huglægri 

                                                           
36 MDE skýrir hugtökin saman m.a. í dómi sínum í máli Langborger gegn Svíþjóð, 22. júní 1989 (11179/84), 32. 

mgr. 
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afstöðu (e. subjective test)37 en hins vegar hvort „svo tryggilega sé búið um hnúta hlutlægt séð 

að engin réttmæt ástæða sé til að draga í efa að dómari sé óvilhallur (e. objective test)“.38 

 Af ofangreindri dómaframkvæmd má draga þá ályktun að það eru ekki skýr mörk milli þess 

hvort verið er að fjalla um sjálfstæði dómstóls eða um hlutlægan óvilhalla dómstólsins, enda 

kannar MDE hvort til staðar séu tryggingar gegn þrýstingi þegar hann kannar sjálfstæði annars 

vegar en hins vegar fjallar hann um hvort slíkar tryggingar séu nægilegar í sambandi við 

hlutlæga óvilhallann.39 Einnig eru augljósl tengls á milli þess að kanna fyrirkomulag dómstóls 

og þess hvort slíkt fyrirkomulag geti réttlætt vafa borgarans um sjálfstæði og óvilhalla 

dómstólsins. 

Af þeim málum sem voru skoðuð sést að það nægir að sýna fram á að ekki er hægt að útiloka 

vilhalla dómstóls út frá könnun á sjálfstæði hans. Úrlausnir virðast því oftast falla í þann farveg 

að MDE kannar fyrst lagaumgjörð aðildarríkis og hvort til staðar séu varnaglar sem tryggja 

sjálfstæði dómstóls, en MDE kemst svo að endanlegri niðurstöðu með því að leggja gildismat 

á slík lög frá hlutlægum sjónarhóli annars vegar og sjónarhóli borgarans hins vegar. Af könnun 

dóma MDE hefur ekki sést að hann hafi talið brotið gegn 1. mgr. 6. gr. MSE á grundvelli 

sjálfstæðiskröfunnar einnar, heldur er hún alltaf nauðsynleg forsenda við könnun hvort 

dómstóllinn sé óvilhallur á hlutlæga mælikvarðanum.40 Í grunninn má þó telja að sé dómstóll 

aðildarríkis nægilega ósjálfstæður hvað varðar fyrirkomulag hans (e. appearance) þá gæti verið 

um brot gegn 1. mgr. 6. gr. MSE að ræða.41  

 

 

                                                           
37 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi, bls. 261 
38 Ibid, bls. 262 
39 Bein þýðing úr tilvitnun í 3. kafla „the existence of guarantees“ og „sufficient guarantees“.  Sjá einnig Björg 

Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 262. Björg notar orðalagið „óvilhallur út frá hlutlægum 

mælikvarða“ en kemst annars að sömu efnislegri niðurstöðu. 
40 Í fjölritinu Stjórnskipunarréttur II, bls. 335 tekur Björg Thorarensen fram að „aðili dómsmáls á kröfu á að        

dómstóll uppfylli þessi skilyrði“. [leturbreyting mín] en hún vísar til skilyrðanna um persónulegt og stofnanalegt 

sjálfstæði dómstóls. Af þeim málum MDE sem könnuð voru við smíð þessarar ritgerðar sést að dómurinn kemst 

ekki að niðurstöðu um hvort brot gegn 1. mgr. 6. gr. sé að ræða á grundvelli skorts á sjálfstæði dómstóls eins og 

sér, en yfirleitt er talað um að dómstólar þurfi að upfylla kröfur um fyrirkomulag (e. appearance) og kröfur um 

hlutlægan óvilhalla. Þau sjónarmið sem hafa verið rakin að ofan við könnun á sjálfstæði eru frekar til þess fallin 

að veita MDE (deskríptiva) lýsingu á leiðum sem farnar eru til að tryggja sjálfstæðið. Niðurstaðan virðist hins 

vegar falla á grundvelli þess hvort dómstólar aðildarríkja séu óvilhallir á hlutlæga mælikvarðanum og veiti þar 

með nægilegt traust, en þá leggur MDE mat á lagaumgjörð aðildarríkjanna. Þetta gæti skipt máli í þeirri ólíklegu 

aðstöðu þar sem einhver tengsl væru á milli dómsvalds og annarra greina ríkisvalds, en þó með þeim hætti að 

það væri enginn vafi um að borgarinn hafi hlotið réttláta málsmeðferð, og því ekki um brot gegn 1. mgr. 6. gr. 

MSE að ræða. Dómstóllinn væri því í rauninni ósjálfstæður að einhverju leyti en þó nægilega óvilhallur. Hér er 

aðeins um merkingafræðilegan mun að ræða en þó væri heppilegra ef bæði hugtökin féllu undir hugtakið 

sjálfstæði, enda eru sjálfstæði og hlutlægi mælikvarðinn svo nátengd hugtök að þau má skýra nánast fullkomlega 

saman. 
41 Sjá einnig Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur II, bls. 335. 
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3.4 Tilgangur kröfunnar um sjálfstæði dómstóla til verndar mannréttindum  

Fyrr í ritgerðinni hafa verið raktar þær kröfur sem MDE setur aðildarríkjum svo að sjálfstæði 

dómstóla sé tryggt, sbr. 1. mgr. 6. gr. MSE. Markmið þessa kafla er að fjalla um tilgang þess 

að hafa kröfu um sjálfstæði dómstóla í MSE sem og um gildi kröfunnar sem mannréttindi.42 

  Ef gengið er út frá þeirri forsendu að tilgangur mannréttinda sé að veita borgurunum vörn 

gegn ágangi ríkisvalds þá er eðlilegt að spyrja sig hvort krafan um sjálfstæði dómstóla, eins og 

MDE skýrir hana, hafi sérstaka þýðingu fyrir borgarann. 

Ef kröfur sem MDE hefur sett aðildarríkjum eru kannaðar sést að grunnkröfurnar lúta að 

því að dómstólar verði sjálfstæðir í störfum og að varnaglar séu til staðar sem gera dómstóla 

óháða utanaðkomandi þrýstingi annars vegar, og hins vegar til að þeir líti út fyrir að vera 

sjálfstæðir. Við athugun á þeim málum sem reifuð voru að ofan sést að MDE kannar ekki 

kröfurnar sjálfstætt heldur eru þær hluti af heildstæðu mati um hvort borgarinn geti verið í 

réttmætum vafa um sjálfstæði og óhlutdrægni dómstólsins. Áður var ekki lögð mikil áhersla á 

að skýra þann greinarmun á hugtökunum sjálfstæði og (hlutlægum) óvilhalla, enda skýrir MDE 

hugtökin saman eins og sést hefur af dómaframkvæmd hans. Þótt slíkur greinarmunur hafi 

takmarkaða praktíska þýðingu þá er hann nauðsynlegur við þessa umfjöllun. 

Fyrst ber að athuga hvort krafan um sjálfstæði dómstóla veiti einhver efnisleg réttindi. Af 

6. gr. MSE má ráða að það eru ýmsar reglur sem felast í henni sem veita borgaranum vernd. 

Jafnræðisreglan leiðir til þess að ekki sé mismunað gegn borgaranum; málshraðareglan leitast 

við að afstýra það tjón sem borgarinn getur verið fyrir þegar hann situr í lagalegu tómarúmi 

skuli mál hans dragast á langinn; reglan um óvilhalla dómara leiðir til þess að dómarar dæmi 

ekki í málum þar sem úrskurðir þeirra geta litast af óviðkomandi sjónarmiðum. Telja mætti svo 

áfram. Með þessari upptalningu er reynt að sanna að krafan um sjálfstæði dómstóla hefur ekki 

sér efnislegt inntak sem varðar réttindi borgarans. Það væri ekki brot gegn réttindum borgarans 

þótt dómstóllinn lyti boðvaldi framkvæmdarvaldsins eða heyrði undir stjórnsýsluna að öðru 

leyti svo lengi sem áðurnefndar efnisreglur væru tryggðar með lögum. Ef til væru fullkomnar 

reglur um sérstakt hæfi dómenda þá væri krafan um sjálfstæði dómstóla aukaatriði; óvilhallur 

dómstóll sem dæmdi einungis eftir viðeigandi réttarheimildum væri alltaf fyrir hendi. Í þessu 

tilbúna dæmi skiptir borgarann engu máli þótt dómstóllinn heyri undir stjórnsýsluna eða 

hvaðeina því öll efnislegu mannréttindin eru tryggð þrátt fyrir ósjálfstæði dómstólsins.43  

                                                           
42 Umfjöllunin lýtur aðallega að vangaveltum um mikilvægi kröfunnar sem hluta 1. mgr. 6. gr. MSE en ekki er 

verið að vanmeta eða véfengja stjórnskipulegt mikilvægi þrígreiningar ríkisvalds. 
43 Þess má geta að í fjölriti Bjargar Thorarensen: Stjórnskipunarréttur II, bls. 335 talar hún um réttinn til sjálfstæðs 

dómstóls sem nánar tilgreind mannréttindi og að aðili dómsmáls eigi kröfu á að dómstóll uppfylli þessi skilyrði 

við meðferð í máli hans.  
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Sem endranær eru sjálfstæði og hlutlægi óvilhallinn skýrð saman í framkvæmd MDE og að 

lokum komist að niðurstöðu á grundvelli beggja sjónarmiða. Með ofangreindum rökstuðningi 

er reynt að komast að því hvort dómstóll gæti í senn verið ósjálfstæður en samt óvilhallur. Væri 

ósjálfstæði dómstóls, eitt og sér, ástæða til að telja að brotið hafi verið gegn rétti borgarans til 

réttlátrar málsmeðferðar? 

Í þeim málum MDE sem tekin voru til skoðunar sést að rökstuðningur áfellisdóma MDE 

hafi byggst á sjónarmiðu um skort réttaröryggis borgarans. Ef vikið væri að máli Incal, en þó 

með þeirri breytingu að til staðar væri regluverk sem væri þess eðlis að tryggja réttaröryggi 

borgarans um að úrlausn herdómarans hafi ekki litast af óviðkomandi sjónarmiðum eða 

þrýstingi, gæti verið um brot gegn 1. mgr. 6. gr. að ræða MSE þrátt fyrir að „ósjálfstæði“ 

dómstólsins hefði engin sannanleg áhrif? MDE hlýtur því frekar að líta til efnisatriða fremur en 

formatriða í þessu samhengi, þ.e. ef hægt væri að sýna fram á, með sannanlegum hætti, að það 

væri engin réttlætanleg ástæða fyrir vafa um óhlutdrægni dómstólsins, þá væri ekki til staðar 

brot gegn 1. mgr. 6. gr. MSE. 

Hér með liggur því svarið við spurningu þessa undirkafla. Þótt krafan um sjálfstæði 

dómstóla sé eðlisólík öðrum reglum 6. gr. MSE þá er hún þrátt fyrir allt nauðsynleg forsenda 

þess að réttaröryggi borgarans sé tryggt. Réttaröryggisrökin og rökin um þrígreiningu ríkisvalds 

til tryggingar mannréttindum44 hafa því verið talin vega þyngra en önnur rök.45 Hinir formlegu 

mælikvarðar eru því aðeins viðmið við mati á réttaröryggi borgarans og þótt það virðist 

þversagnakennt gæti dómstóll bæði verið ósjálfstæður að mörgu leyti, en þó nægilega 

sjálfstæður að heildarmati loknu.  

Það mætti því hugsa sér fullkominn heim þar sem öllum væri ljóst að réttilega yrði leyst úr 

málum þeirra þrátt fyrir einhverja skörun milli dómsvaldsins og annars ríkisvalds. Það er hins 

vegar allt önnur spurning hversu framkvæmanlegt slíkt kerfi væri, en með tilliti til þeirra 

takmarkana sem MDE er háður er tilvist kröfunnar um sjálfstæði dómstóla í MSE skiljanleg, 

enda vega hagsmunir einstaklingsins þyngra en neikvæðu takmarkanirnar sem MSE leggur á 

aðildarríkin. 

 

                                                           
44 Vísa hér til orða MDE í máli Pabla Ky gegn Finnlandi, 22. júní 2004 (47221/99) en þar sagði dómurinn að 

hvorki 6. gr. né önnur ákvæði MSE skyldi aðildarríki til að viðurkenna fræðilegar kenningar á sviði 

stjórnskipunarréttar um leyfilega skörun valdhafanna, sbr. 29. mgr. dómsins. MDE kannar samt sem áður hvort 

dómstóll aðildarríkis sé sjálfstæður út frá fyrirkomulagi (e. appearance) sínu og hvort hann sé nægilega 

óvilhallur hlutlægt séð í gefnu máli, en þar með er hann raunverulega að leggja áfellisdóm á tilhögun aðildarríkis 

við að tryggja valdgreiningu, ef talið er að dómstóll sé ekki nægilega sjálfstæður. 
45 T.d. skilvirknisrök, sjá Hafsteinn Þór Hauksson og Skúli Magnússon: Kaflar í Réttarheimspeki, bls. 218. 
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4 Stenst íslensk stjórnskipun kröfur MDE um sjálfstæði dómstóla?  

4.1 Inngangur  

Tilgangur þessa kafla er að lýsa hvernig sjálfstæði dómstóla er tryggt í íslenskri stjórnskipun 

og svo til að athuga hvort sú tilhögun myndi standast kröfur MDE sem fjallað var um í 3. kafla.  

 

4.2 Sjálfstæði dómstóla í íslenskri stjórnskipun  

Ýmsar leiðir eru farnar til að tryggja sjálfstæði dómstóla í íslenskri stjórnskipun. Þessum leiðum 

má lýsa sem á fjóra vegu: 

 
Í fyrsta lagi lúta þær að stofnanalegu sjálfstæði dómstólanna, í öðru lagi snúa þær að efnislegu 

sjálfstæði dómara í dómstörfum, í þriðja lagi snúa þær að almennum starfskjörum dómaranna sem 

embættismanna, einkum skipun þeirra og lausn og í fjórða lagi miða þær að því að tryggja að 

dómari sé í senn óháður og óhludrægur í hverju einstöku máli sem hann fær til meðferðar.46 

 

Í stofnanalegu sjálfstæði felst að skipun dómsvaldsins eigi eingöngu að vera ákveðin með 

settum lögum frá Alþingi, sbr. 59. gr. stjskr. Enn fremur kom fram í skýringum sem fylgdu 

frumvarpi til laga um dómstóla að eitt meginmarkmið þeirra væri „til að styrkja stöðu og 

sjálfstæði dómstólanna og meðal annars auka þannig tiltrú almennings á starfsemi þeirra“.47  

 Eins og önnur málefni sem tengjast stofnunum ríkisins fellur starfræksla dómstóla undir 

ráðherra, en stofnanalegt sjálfstæði dómstólanna birtist í því að með lögum er þeim veitt frelsi 

til að haga innri málefnum sínum og stjórn. Dómstjóri og dómstólaráð, sem er sérstök 

stjórnarnefnd, fara með stjórnsýslu héraðsdómstólanna, en um skipan og störf dómstólaráðs er 

fjallað í 13. -15. gr. dsl. Dómstólaráð er skipað fimm mönnum, tveir eru kjörnir af 

héraðsdómurum úr þeirra röðum, tveir kjörnir af dómstjórum við héraðsdómstóla úr þeirra hópi 

en ráðherra skipar einn mann án tilnefningar.48 Hæstiréttur er undanskilin valdsviði 

dómstólaráðs og annast hann sjálfur þau atriði sem dómstólarað gerir gagnvart 

héraðsdómstólum.49 Dómstólaráð ábyrgist fjárreiður dómstólanna, ákveður fjölda dómara og 

annarra starfsmanna við hvern dómstól og hefur eftirlit með skilvirkni og hraða við rekstur 

dómsmála, svo nokkur dæmi séu nefnd. Af samsetningu dómstólaráðs má sjá að 

framkvæmdarvaldið hefur ekki mikið svigrúm til að hafa bein afskipti af málefnum 

dómstólanna. Ráðherra hefur ekki heimildir til að gefa dómstólaráði bein fyrirmæli og 

úrlausnum dómstólaráðs getur ekki verið skotið til ráðuneytis til endurskoðunar.50 Vert er að 

                                                           
46 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur II, bls.. 324. 
47 Ibid, bls. 324. 
48 Ibid, bls. 324. 
49 Ibid, bls. 325. 
50 Ibid, bls. 325. 
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taka fram að með tilkomu laga nr. 50/2016 um dómstóla þá tekur dómstólasýslan við í stað 

dómstólaráðs, en skv. 3. mgr. II. gr. í bráðabirgðakafla laganna, sem tóku gildi 14. júní 2016, 

fellur niður skipun í dómstólaráð. Skipað skal í stjórn dómsýslunnar í fyrsta skipti frá og með 

1. júlí 2017, sbr. 1. mgr. II. gr. bráðabirgðaákvæði laga nr. 50/2016. Af 8. gr. laga nr. 50/2016 

verður ekki séð að hlutverk dómstólasýslunnar verði önnur en hlutverk dómstólaráðs. 

Í 61. gr. stjskr. kemur fram að „Dómendur skulu í embættisverkum sínum fara einungis eftir 

lögunum“. „Lög“ í þessum skilningi teljast ekki einungis sett lög í þrengri merkingu heldur nær 

hugtakið til allra skráðra og óskráðra réttarheimilda, en auk þess verða dómsúrskurðir að byggja 

á viðteknum lagasjónarmiðum og lögskýringaraðferðum. Lögin sjálf eiga að ráða niðurstöðu 

dómsmála en ekki hagsmunir annarra handhafa ríkisvalds, hagsmunir málsaðila eða 

persónulegar skoðanir dómarans.51 Dómstólalögin hafa að geyma kjarna þessara sjónarmiða en 

í þeim kemur m.a. fram að dómarar eru sjálfstæðir og að þeir leysi málin á eigin ábyrgð, sbr. 1. 

málsl. 1. mgr. 24. gr. dsl. Við úrlausn mála fara þeir eingöngu eftir lögum og lúta þar aldrei 

boðvaldi annarra, sbr. 2. málsl. 1. mgr. 24. gr. dsl., og að dómar þeirra verða ekki endurskoðaðir 

af öðrum nema æðri dómstóli, sbr. 3. málsl. 1. mgr. 24. gr . 

 Hvað varðar skipun dómara eru veigamikil rök fyrir því að framkvæmdin sé vönduð, 

einkum með hliðsjón af mikilvægi þess að styrkja tiltrú almennings á dómstólum. Nátengt 

kröfunni um að dómarar fylgi einungis lögunum er sjónarmiðið um að tryggt verði að þeir eigi 

ekki yfir höfði sér brottrekstur fari úrlausn þeirra gegn vilja framkvæmdarvaldsins eða pólitískra 

valdhafa á hverjum tíma. Héraðsdómarar eru skipaðir af ráðherra en hæstaréttardómarar eru 

skipaðir af forseta Íslands skv. tillögu frá ráðherra, sbr. 1. mgr. 12. gr. dsl. og 1. mgr. 4. gr. dsl. 

Á þennan hátt hefur pólitísk forysta framkvæmdarvaldsins beina aðkomu að því hverjir veljast 

í dómaraembættið. Rök að baki þessari tilhögun við skipun dómara eru að ráðherra beri ábyrgð 

á gerðum sínum fyrir þingi, eins og öðrum embættisathöfnum. Gagnstæð þessum rökum standa 

þau sjónarmið um traust almennings til dómstóla. Almenningur þarf að vera í þeirri trú að 

dómarar séu skipaðir á grundvelli verðleika og hæfni sinnar en ekki vegna hagsmunatengsla 

við þann ráðherra sem fer með skipunarvald á hverjum tíma. Hættan á því að utanaðkomandi 

hagsmunir eða pólitísk tengls hafi áhrif á störf dómara hækkar því meir sem hendur ráðherra 

við skipun dómara eru óbundnari; slík tilhögun gæti dregið sjálfstæði dómstóla í efa.52  

 Með lögum nr. 92/1989 um breytingu á dómstólalögunum var sett á fót dómnefnd til að 

meta hæfni umsækjenda um embætti héraðsdómara, en tilgangur þess var sá að auka traust 

                                                           
51 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur II, bls. 325. 
52 Ibid, bls. 327. 
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almennings á því að dómarar væru óháðir handhöfum ríkisvalds.53 Ráðherra skipar fimm menn 

í nefndina tveir skulu vera tilnefndir af Hæstarétti, þar af annar þeirra sem formaður 

nefndarinnar, og skal að minnsta kosti annar þeirra ekki vera starfandi dómari. Dómstólaráð 

tilnefnir þriðja nefndarmann en Lögmannafélag Íslands þann fjórða. Fimmti nefndarmaðurinn 

skal vera kosinn af Alþingi, sbr. 1. mgr. 4. gr. a. dsl. Umsagnir nefndarinnar voru ekki bindandi 

fyrir ráðherra og það var ekki fyrr en með tilkomu laga nr. 45/2010 um breytingu á 

dómstólalögunum sem þessu var breytt en þá var m.a. 4. gr. a. bætt í lögin sem bindur hendur 

ráðherra talsvert þegar það kemur að skipun dómara. Í 3. mgr. 4. gr. a. dsl. kemur fram að 

ráðherra er óheimilt að skipa mann sem dómnefndin hefur ekki talið hæfastan meðal 

umsækjenda. Með setningu hinna nýju dómstólalaga nr. 50/2016 mun skipan nefndarinnar 

breytast en þó helst eðli nefndarinnar óbreytt. Í 2. ml. 3. mgr. 4. gr. a. dsl. kemur þó fram að 

ráðherra geti vikið frá þessu skilyrði ef Alþingi samþykkir tillögu ráðherra um skipun annars 

nafngreinds umsækjanda sem fullnægir að mati dómnefndar öllum skilyrðum 2. og 3. mgr. 4. 

gr. dsl., ef slík tillaga berst Alþingi innan tveggja vikna frá því að umsögn dómnefndar eða 

innan þess tíma frá því að Alþingi kemur næst saman eftir að umsögn er fengin og verður tillaga 

að vera samþykkt innan mánaðar frá því að hún er lögð fram, ellar er ráðherra bundinn af 

umsögn dómnefndar. Rökin um að láta ráðherra og stjórnvöld sæta ábyrgð á gerðum sínum hafa 

því augljóslega verið talin veigaminni en rökin um aukið traust almennings á dómstólum. Því 

er tæpast hægt að tala um ábyrgð ráðherra varðandi skipun dómara. 

Hvað varðar lausn dómara frá embætti eru dómarar eina stétt embættismanna sem skipaðir 

eru ótímabundið, sbr. 1. mgr. 4. gr. og 1. mgr. 12. gr. dsl., en það hefur verið ályktað af orðalagi 

61. gr. stjskr. að þeir séu skipaðir til óákveðins tíma þar til þeir brjóta af sér eða fullnægja ekki 

lengur almennum hæfisskilyrðum og gilda sömu reglur um hámarksaldur dómenda og annarra 

embættismanna ríkisins.54 Dómendur njóta því vissulega mikils öryggis í starfi vegna 

ótímabundinnar skipunar en þó er hægt að víkja þeim úr embætti, að ströngum skilyrðum 

uppfylltum.55 Í 29. gr. koma fram skilyrði fyrir því að dómara verði veitt lausn frá dómstörfum 

um stundarsakir, en ríkjandi viðhorf íslenskra fræðimanna er að 61. gr. stjskr. leggi ekki bann 

við slíkri frávikningu þar sem bannið gildir einungis um fullnaðarlausn dómara frá embætti, en 

þessi túlkun var staðfest í dómi Hæstaréttar í Hrd. 1989, bls. 1627.56 Skv. 2. mgr. 29. gr. dsl. er 

skylt að afla skriflegrar umsagnar frá nefnd um dómarastörf, sem er skipuð af ráðherra skv. 2. 

                                                           
53 Alþt. 1988-89, A-deild, bls. 1125. 
54 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur II, bls. 330-331. 
55 Ibid, bls. 331. 
56 Ibid, bls. 332. 
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mgr. 23. gr. dsl., áður en ráðherra (eða forseti ef hæstaréttardómari á í hlut) veitir slíka lausn. 

Umsögn nefndarinnar er ekki bindandi fyrir ráðherra, enda bæri hann vitanlega sjálfur ábyrgð 

á slíkri ákvörðun.57 Í 29. gr. eru rakin frekari skilyrði þess að dómara verði veitt lausn um 

stundarsakir en skv. 1. mgr. 30. gr. þarf ráðherra að höfða mál á hendur honum fyrir hönd 

ríkisins til að veita dómara fullnaðarlausn, slíkum dómi má svo áfrýja, sbr. 2. mgr. 30. gr., en 

endanlegur dómur um að dómara sé vikið frá leiðir sjálfkrafa til lausnar hans úr embætti, sbr. 

3. mgr. 30. gr. Ekki sést að nýju lögin nr. 50/2016 hafi að geyma efnisbreytingar frá þessari 

tilhögun við lausn dómara frá embætti. 

 Loks ber að nefna reglur um vanhæfi dómara í einstöku máli, en þær reglur eru settar til 

tryggingar þess að dómari sé óhlutdrægur í dómsúrlausnum en óhlutdrægni dómarans er 

jafnramt forsenda þess að málsaðilar geti notið jafnræðis og réttlátrar málsmeðferðar.58 

 

4.3 Aðferðafræði MDE heimfærð á íslenska stjórnskipun  

Hér á eftir mun verklag MDE vera heimfært á íslenska stjórnskipun og athugað hvort sú 

tilhögun uppfyllir kröfur dómsins um sjálfstæði og óvilhalla. Sá fyrirvari er tekinn að það væri 

augljóslega utan verksviðs MDE að kanna skipulag landsréttar aðildarríkis in abstracto án 

undirliggjandi máls, en þó má telja að hlutlæg heimfærsla aðferðafræði MDE á íslenskan rétt 

sé heppilegri aðferð við slíka könnun. 

Athuga skal þau atriði sem líklegt væri að MDE myndi athuga við könnun á sjálfstæði 

íslenskra dómstóla.59 Í fyrsta lagi athugar MDE hvort tryggingar séu fyrir hendi svo dómstóll 

geti starfað sjálfstætt. Í þessu samhengi gæti hann kannað stofnanalegt sjálfstæði dómstólanna. 

Af umfjöllun í kafla 4.2 sést að dómstólaráð (dómstólasýslan eftir 1. júlí 2017) sér um öll innri 

málefni dómstólanna, ráðherra hefur ekki heimildir til að gefa því skipanir og úrlausnum þess 

verður ekki vísað til ráðuneytis. Auk þess eru nefndarmenn að mestu leyti úr röðum dómaranna. 

Einnig var greint frá persónulegu sjálfstæði dómara en það er tryggt með 61. gr. stjskr. ásamt 

1. mgr. 24. gr. dsl., en þeir dæma einungis eftir lögunum og sinni eigin sannfæringu án aðkomu 

annarra.60 Sjálfstæði dómstóla hvað þessa þætti sjálfstæðis varðar er nánast vafalaust. 

                                                           
57 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur II, bls. 332. 
58 Ibid, bls. 335. 
59 Til hagræðis verður vísað til kafla 4.2 þar sem reglunum um mismunandi þætti dómstóla var lýst, í staðinn fyrir 

að vísa aftur til sömu heimilda. 
60 Áhugavert er að kanna forsendur Hæstaréttar í Hrd. 16. september 2015 (576/2015) en þar krafðist annar 

málsaðilinn að hinn kærði úrskurður yrði ómerktur vegna þess að héraðsdómari hafði verið vanhæfur til 

úrlausnar máls vegna vanhæfis dómstjóra. Hæstiréttur hafnaði þeirri kröfu og vísaði til þess að dómstjóri hefði 

ekki boðvald yfir dómurum þegar það kæmi að úrlausn mála og að dómarar væru sjálfstæðir í dómstörfum, færu 

einungis eftir lögunum og lytu aldrei boðvaldi annarra.  
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Í öðru lagi myndi MDE kanna aðferðir við skipun dómara ásamt skipunartíma og hvernig 

hagað er að lausn þeirra úr embætti. 4. gr. a. dsl. útilokar hvern þann vafa sem kærandi gæti 

haft um sjálfstæði hvað skipun varðar, en þegar ráðherra var með fullkomlega óbundnar hendur 

við skipun dómara hefði einhver vafi getað verið til staðar um ósjálfstæði dómstóla. 

Skipunartími er ótímabundin og því er varanleiki dómara mikill og umfram þær lágmarkskröfur 

sem MDE hefur fjallað um. Hvað endanlega lausn frá embætti varðar er lokaorðið hjá 

dómsvaldinu sjálfu og því kemur það í veg fyrir geðþóttaákvarðanir stjórnvalda.  

Í þriðja og síðasta lagi61 væri tekið heildstætt mat á fyrirkomulagi (e. appearance) 

dómstólsins, en með hliðsjón af þeim lagaákvæðum sem tryggja stofnanalegt og persónulegt 

sjálfstæði dómstóla sést að það eru margar og ítarlegar tryggingar fyrir slíku sjálfstæði í 

íslenskri stjórnskipun. Það eru því miklar líkur fyrir því að MDE myndi telja almenna íslenska 

dómstóla nægilega sjálfstæða hvað þessi atriði varðar. 

 Þótt vissir varnaglar séu til staðar til tryggingar sjálfstæðinu þá er ekki hægt að tala um 

fullkomið sjálfstæði.  

Sem fyrr segir var lögunum breytt árið 2010 en þá var 4. gr. a. bætt í dsl., en greinin hefur 

þau áhrif að ráðherra er óheimilt að skipa þann umsækjanda í starf dómara sem dómnefndin 

hefur ekki talið hæfastan. Ráðherra getur þó lagt tillögu fyrir Alþingi um að skipa mann sem 

uppfyllir almennum skilyrðum 2. og 3. mgr. 4. gr. dsl. en var ekki talinn hæfastur af 

dómnefndinni. Lögin segja ekkert um hlutfall samþykkis sem slík tillaga þyrfti að fá, en í 

skýringum sem fylgdu frumvarpi breytingarlaga nr. 45/2010 kom fram að það væri fullnægjandi 

ef Alþingi samþykkir tillögu ráðherra með einföldum meiri hluta, en þess skal geta að nefndin, 

sem skipuð var til að endurskoða reglur um skipun dómara, gerði tillögu til áskilnaðar um 

aukinn meiri hluta.62 Þar sem 4. gr. a. dsl. er tiltölulega nýkomin er líklegt að fjöldi dómara hafi 

verið skipaður í gildistíð eldri laga og þ.a.l. af ráðherra sem var heimilt að virða tillögu 

dómnefndarinnar að vettugi.63  

Í þessu samhengi má hugsa sér hvort mál gæti komið til kasta dómstóla þar sem einhver 

vafi liggi á sjálfstæði dómstólsins vegna skipunar dómarans. Dómarinn í slíku máli gæti hafa 

verið skipaður af ráðherra þrátt fyrir að vera ekki hæfasti umsækjandinn. Hvað ef 

einstaklingurinn væri að kæra stjórnvaldsákvörðun þess ráðherra sem skipaði umræddan 

                                                           
61 Að því gefnu að dómarinn uppfylli sérstöku hæfisskilyrðin sem finna má í lögum um meðferð einkamála nr. 

91/1991 eða í lögum um meðferð sakamála nr. 88/2008 og þar með enginn vafi um persónulega óhlutdrægni 

hans (subjectively impartial).   
62 Þskj. 698, 138. lögþ. 2009-10, bls. 10 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
63 Líklegast má telja að ráðherrar hafi farið að tillögum dómnefndarinnar í flestum tilfellum þótt sú tölfræði liggi 

ekki fyrir.  
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dómara? Þótt það hljómi fjarstæðukennt er hugsanlegt að slíkar aðstæður komi fyrir og því gæti 

fyrirkomulag af þessu tagi verið vafasamt í einhverjum tilfellum.  

Einnig ber að athuga að heimild ráðherra, um að skipa dómara með því að bera tillögu fram 

fyrir Alþingi, eru engin takmörk sett og þar sem krafist er einungis einfalds meiri hluta er sá 

möguleiki raunverulega fyrir hendi að bæði framkvæmdar- og löggjafarvaldið hafi bein áhrif á 

skipun dómara. Það er ljóst að tilvist þessarar heimildar uppfyllir ekki skilyrði MDE um 

sjálfstæði hvað skipun varðar.64 

Auk þess skal athuga að dsl. hafa að geyma ákvæði um endurupptökunefnd,65 en það er 

sjálfstæð og óháð stjórnsýslunefnd sem tekur ákvörðun um hvort heimila skuli endurupptöku 

dómsmáls sem dæmt hefur verið í héraði eða Hæstarétti, sbr. 1. mgr. 34. gr. dsl. Í Hrd. 25. 

febrúar 2015 (628/2015) komst Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu að sú skipan að veita 

endurupptökunefnd, sem er nefnd á vegum framkvæmdarvaldsins, hlutverk sem gæti náð til 

þess að fella úr gildi úrlausnir dómstóla, væri andstæð 2. gr. stjskr. og yrði ákvæðið sem veitti 

henni þessa heimild ekki gild réttarheimild. Þrátt fyrir þennan dóm standa ákvæði um nefndina 

óbreytt í gömlu og nýju dómstólalögunum, en miðað við hlutverk nefndarinnar væri augljóslega 

um brot gegn sjálfstæði dómstóls að ræða, ef slíkt mál kæmi til kasta MDE.66 

Hvað varðar fjárreiður héraðsdómstóla gerir dómstólaráð tillögu til ráðherra um 

sameiginlega fjárveitingu til þeirra, sbr. 1 tölul. 1. mgr. 14. gr. dsl., því er hér einnig um visst 

ósjálfstæði að ræða. Auk þess ákveður kjararáð laun dómara, sbr. 1. mgr. 1. gr. laga nr. 47/2006 

um kjararáð, en ráðið er skipað fimm ráðsmönnum þar sem þrír þeirra eru kosnir af Alþingi, 

sbr. 2. mgr. 2. gr. nefndra laga. Það sést því að sjálfstæði hvað þessi atriði varðar er í höndum 

annarra aðila en dómstólanna og býður upp á þann möguleika að dómsvaldið verði beitt 

utanaðkomandi þrýstingi af hálfu annarra greina ríkisvalds. Þessi upptalning er ekki tæmandi 

heldur voru nokkur atriði rakin til undirstrikunar á ósjálfstæði dómsvaldsins hér á landi.67 

Af ofangreindri umfjöllun má því ráða að þótt margir varnaglar séu til staðar til tryggingar 

sjálfstæði dómstóla í íslenskri stjórnskipun þá er varla um fullkomið sjálfstæði að ræða. Þrátt 

fyrir þessa „annmarka“, ef svo má að orði komast, gerir MDE ekki svo strangar kröfur að 

dómstólar aðildarríkja verði fullkomlega sjálfstæðir, heldur einungis að þeir séu nægilega 

                                                           
64 Sem endranær ber að taka fram að mál hvað þetta varðar þyrfti að koma fyrir MDE til að hann geti úrskurðað 

hvort slíkt ákvæði uppfylli skilyrði MSE.  
65 Ákvæðið var tekið nánast orðrétt upp í nýju lögin um dómstóla nr. 50/2016 og er það að finna í 54. gr. laganna. 
66 Vísa til umfjöllunar í kafla 3.1 um regluna um að úrskurðir dómstóla geti einungis verið endurskoðaðir af æðra 

dómsvaldi en ekki stjórnvöldum (e. non-judicial authority).  
67 Það mætti t.d. fjalla um að dómstólar setji ekki sínar eigin málsmeðferðarreglur eða að skipun dómara sé ekki á 

höndum dómsvaldsins sjálfs. 
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sjálfstæðir til að útiloka allan réttmætan vafa um óvilhalla, sbr. kafli 3.4 að ofan, enda væri það 

erfitt og illmögulegt verkefni að aðgreina dómsvaldið með fullkomnum hætti. 

 

5 Samantekt  

Í ritgerð þessari hefur verið fjallað um sjálfstæði dómstóla sem kröfu 1. mgr. 6. gr. MSE. Í 

öðrum kafla var í stuttu máli vikið að sögulegum og réttarheimspekilegum bakgrunni kröfunnar 

um sjálfstæði dómstóla ásamt þýðingu MSE í íslenskum rétti. Vísað var til þess að þótt hugtök 

1. mgr. 70. gr. stjskr. væru ekki bókstaflega sú sömu og 1. mgr. 6. gr. MSE þá hefðu þau sama 

efnislegt gildi. 

Í þriðja kafla var annars vegar fjallað með almennum hætti um dómstóla í skilningi MSE 

en hins vegar var verklag MDE um kröfuna um sjálfstæði athugað með könnun á úrlausnum 

MDE í einstökum málum. Komist var að þeirri niðurstöðu að kröfunni um sjálfstæði væri ekki 

beitt einhliða heldur væri hún annar þáttur aðferðafræði MDE, en hinn þátturinn laut að könnun 

á svokölluðum hlutlægum óvilhalla dómstólsins. Einnig voru vangaveltur höfundar raktar um 

tilgang þess að hafa kröfu um sjálfstæði dómstóla í MSE en endanlega ákvarðað að það 

réttaröryggi, sem henni er ætlað að tryggja borgurum aðildarríkja, væri göfugt markmið og 

nauðsynleg forsenda annarra réttinda, þrátt fyrir að teljast ekki mannréttindi.  

  Í fjórða kafla var fyrst lýst þeim leiðum sem farnar væru til tryggingar sjálfstæði dómstóla 

í íslenskri stjórnskipun en í því tilliti var gerð grein fyrir þeim ákvæðum stjskr., ásamt ákvæðum 

almennra laga, sem tryggja slíkt sjálfstæði. Í kjölfar þess var athugað hvort umrædd lagaákvæði 

stæðust hlutlæga beitingu aðferðafræði MDE um þau ýmsu form sjálfstæðis. Komist var að 

þeirri niðurstöðu að stofnanalegt og persónulegt sjálfstæði dómstóla væri tryggt með lögum og  

að ýmsir varnaglar væru til staðar til að koma í veg fyrir þrýsting af hálfu utanaðkomandi aðila, 

og því líklegt að lagaumgjörð Íslands teldist fullnægjandi til tryggingar kröfunni um sjálfstæði 

dómstóla í skilningi MDE. Þrátt fyrir tilvist umræddra trygginga gegn íhlutun utanaðkomandi 

aðila væri síður en svo hægt að tala um fullkomið sjálfstæði, en í því tilliti var m.a. bent á 

heimild framkvæmdar- og löggjafarvaldsins til að hafa bein áhrif á skipun dómara og að tilvist 

slíkra lagaheimilda væri vissum vafa undirorpin. 
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