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1 Inngangur 
Eins og frekar verður gerð grein fyrir hér á eftir skera dómstólar úr um embættistakmörk 

yfirvalda, sbr. 60. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 (stjskr.). Með stoð í þessu 

ákvæði stjórnarskrárinnar, sem og ákvæði 70. gr. hennar, hafa dómstólar talist bærir til að 

endurskoða ákvarðanir stjórnvalda að vissu leyti og hafa þeir, í samræmi við þetta, fengið það 

hlutverk að hafa eftirlit með framkvæmdarvaldinu. Þetta hlutverk dómstóla, dómstólaeftirlitið 

eins og það er kallað, er nú viðurkennt sem einn af grunnþáttum íslenskrar stjórnskipunar, líkt 

og í flestum lýðræðisríkjum.1 Í þessu tilliti er staða ákæruvaldsins í stjórnskipan ríkisins um 

margt sérstök, samanborið við stöðu annarra stjórnvalda, en hlutverk ákæruvaldsins gerir það 

að verkum að afar mikilvægt er að tryggja sjálfstæði þess í störfum.2 Frá aldamótum hafa 

nokkrir dómar fallið sem lúta að sjálfstæði ákæruvaldsins í ákvarðanatöku er varðar rannsókn 

sakamála, síðast Hrd. 20. desember 2018 (30/2018). Reynt hefur á hvort dómstólar hafi vald til 

að endurskoða ákvarðanir ríkissaksóknara er lúta að rannsókn máls, s.s. um að vísa skuli frá 

kæru eða að hætt skuli rannsókn sakamáls skv. 4. mgr. 52. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð 

sakamála (sml.), sbr. 5. mgr. sama ákvæðis, eða að fella niður saksókn skv. 145. gr. sömu laga. 

Í ljósi sjálfstæðis ákæruvaldsins og þrígreiningar ríkisvalds, hafa dómstólar farið varlega í 

afskipti af störfum ákæruvaldsins, sér í lagi ríkissaksóknara, sbr. t.d. ummæli í Hrd. 20. 

desember 2018 (30/2018) sem gerð verður grein fyrir síðar. 

Í ritgerðinni er ætlunin að fara yfir stöðu ákæruvaldsins í stjórnskipaninni og kanna hvernig 

dómstólar hafa hagað eftirliti sínu með þessum hluta framkvæmdarvaldsins. Má segja að 

almennt skiptist eftirlit með stjórnvöldum í tvennt, þ.e. annars vegar eftirlit æðra settra 

stjórnvalda, s.s. ráðherra, og hins vegar dómstóla. Sjónum verður helst beint að því síðarnefnda, 

en þó verður lítillega gerð grein fyrir stjórnskipulegri stöðu ákæruvaldsins út frá 

eftirlitsheimildum ráðherra. Verður sjónum síðan beint að endurskoðun dómstóla á 

ákvörðunum ákæruvaldsins, sér í lagi ríkissaksóknara, er lúta að rannsókn sakamáls og ákæru 

í því sambandi, þá einkum um frávísun kæru, niðurfellingu rannsóknar og að falla frá saksókn. 

Þykir einnig rétt að gera fyrst grein fyrir dómstólaeftirlitinu sjálfu. Að lokum verður fjallað 

sérstaklega um ákvarðanir ríkissaksóknara er lúta að rannsókn sakamáls og útgáfu ákæru og 

afstöðu dómstóla til endurskoðunar þeirra. Teknir verða fyrir valdir dómar, þar sem reynt hefur 

á bærni dómstóla til endurskoðunar ákvarðana ákæruvaldsins, og ítarlega gerð grein fyrir Hrd. 

20. desember 2018 (30/2018), sem er nýjasti dómurinn þar sem reynt hefur á þetta álitaefni. 

                                                
1 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 628-32; Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 394-95. 
2 Í frumvarpi til laga um opinberan ákæranda vakti Gunnar Thoroddsen, þáv. alþingismaður, athygli á stöðu 
ákæruvaldsins og mikilvægi sjálfstæði stofnunarinnar. Sjá: Alþt. 1937, C-deild, bls. 42.  
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2 Eftirlit dómstóla með framkvæmdarvaldinu 
2.1 Almennt 

Vald dómstóla til endurskoðunar á stjórnvaldsákvörðunum byggir á ákvæði 60. gr. stjskr., en 

þar segir að dómendur skeri úr öllum ágreiningi um embættistakmörk yfirvalda. Ákvæðið er í 

raun mun rýmra en ætla má við fyrstu sýn, en dómstólar á Íslandi hafa nýtt sér þann möguleika 

ákvæðisins, að rýmka úrskurðarvald sitt.3 Hefur ákvæðið verið túlkað svo rúmt að svokallað 

fullnaðarúrskurðarvald stjórnvalda, um tiltekin málefni, er mun takmarkaðra en áður fyrr, eins 

og vikið verður að betur síðar. Ákvæðið hefur verið í stjskr. allt frá árinu 1874 og var sniðið 

eftir ákvæði 77. gr. dönsku grundvallarlaganna frá 1849. Var ákvæðinu ætlað að taka af öll 

tvímæli um það að dómstólar ættu úrskurðarvald í öllum ágreiningsmálum um 

embættistakmörk yfirvalda.4 Árið 1995 kom svo inn í stjskr. nr. 97/1995 ákvæði 70. gr., sem 

kveður á um rétt manna til að fá úrlausn dómstóla um réttindi sín og skyldur. Í nýrri 

dómaframkvæmd vísa dómstólar jöfnum höndum til 60. og 70. gr. stjskr. þegar reynir á rétt 

manna til að fá stjórnvaldsákvörðun endurskoðaða og teljast þeir nú til dags bærir til að úrskurða 

um staðarleg og málefnaleg takmörk stjórnvalda, hvort ákvörðun stjórnvalds sé í lögmætu 

formi, hvort efni hennar sé lögmætt og hvort málsmeðferðarreglna hafi verið gætt við töku 

hennar.5  

 

2.2 Lögbundnar og matskenndar stjórnvaldsákvarðanir  

Stjórnvaldsákvarðanir eru ýmist lögbundnar eða háðar frjálsu mati stjórnvalda. Skilyrði og 

forsendur þeirra fyrrnefndu eru nákvæmlega tilgreind í lögum, andstætt þeim síðarnefndu þar 

sem stjórnvöld byggja ákvarðanir sínar öllu meira á eigin mati.6 Áður fyrr var talið að dómstólar 

gætu ekki haggað stjórnvaldsákvörðun sem byggði á frjálsu mati stjórnvalda, nema til þess væri 

sérstök lagaheimild. Þó væru dómstólar bærir um að kanna hvort stjórnvaldsákvörðun væri 

haldin ógildingarannmörkum, s.s. hvort um bersýnilega óréttmæta og ósanngjarna ákvörðun 

væri að ræða eða augljós valdþurrð væri fyrir hendi.7 Réttarþróunin hefur þó verið í þá átt að 

dómstólar virðast færa sig lengra og lengra í þessum efnum og má sem dæmi nefna 

                                                
3 Eiríkur Tómasson: „Embættistakmörk yfirvalda. Úrlausnir íslenskra dómstóla um valdmörk stjórnvalda“, bls. 
207-8; Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 630. 
4 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 426-27. 
5 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 630. 
6 Ólafur Jóhannesson: Stjórnarfarsréttur, bls. 162-63; Bent Christensen: Forvaltningsret, bls. 123.  
7 Ólafur Jóhannesson: Stjórnarfarsréttur, bls. 328-30. 
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stjórnvaldsákvarðanir um ráðningu í starf, þar sem ráða ber hæfasta umsækjandann. Dómstólar 

telja sér því núorðið heimilt að endurskoða hvort stjórnvaldsákvörðun, byggð á frjálsu mati, 

hvíli á lögmætum og málefnalegum sjónarmiðum.8  

Fræðimenn hafa talið að dómstólar séu þó að meginstefnu til ekki bærir til að mæla fyrir 

um athafnaskyldu stjórnvalda í úrlausnum sínum. Í því sambandi má vísa til þróunarinnar í 

Noregi og nýlegan dóm Hæstaréttar Noregs, í máli Rt. 2001, bls. 995, en þar voru dómstólar 

ekki taldir bærir til að mæla fyrir um athafnaskyldu stjórnvalds, þrátt fyrir að lagaumhverfi 

ákvörðunarinnar væri þannig háttað, að hún væri að öllu leyti lögbundin.9 Í Hrd. 1999, bls. 2015 

(151/1999) (kosningasjónvarp RÚV) féllst Hæstiréttur þó engu að síður á kröfugerð sem fól í 

sér jákvæða skyldu stjórnvalds, þar sem Ríkisútvarpinu var gert skylt að láta túlka á táknmáli 

framboðsræður í kosningasjónvarpi vegna alþingiskosninga. Er því ljóst að í vissum tilvikum 

telja dómstólar sig bæra til að víkja frá hinu hefðbundna viðhorfi um valdmörk dómstóla 

gagnvart stjórnvöldum, s.s. ef fyrir liggur að réttur borgarans í samskiptum við stjórnvöld er 

nægilega skýr og afmarkaður.10 

Af framangreindu er ljóst að bærni dómstóla til að endurskoða stjórnvaldsákvörðun ræðst 

að miklu leyti af því, hvort um lögbundna ákvörðun er að ræða, eða ákvörðun sem háð er frjálsu 

mati. Þá sé meginviðhorfið á þá leið að dómstólar séu ekki bærir til að mæla fyrir um 

athafnaskyldu stjórnvalda, en þó geti þeir við vissar kringumstæður talist til þess bærir.  

 

2.3 Fullnaðarúrskurðarvald stjórnvalda 

Áður fyrr var til siðs í lagasetningu að fela stjórnvöldum fullnaðarúrskurðarvald um tiltekin 

málefni á sviði stjórnsýslunnar og var 60. gr. stjskr. ekki talin standa því í vegi. Var þó gerð 

krafa um skýlaust lagaákvæði svo málefni yrði undanskilið úrskurðarvaldi dómstóla.11 Voru 

rökin að baki þessu þau að bagalegt þótti fyrir stjórnvöld að dómstólar gætu hnekkt ákvörðunum 

þeirra og raskað áralangri stjórnsýsluframkvæmd.12 Í seinni tíð, m.a. með tilkomu ákvæðis 70. 

gr. stjskr., sem byggist á ákvæði 1. mgr. 6. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu (MSE), hefur aftur 

á móti verið talið að ekki verði, með almennum lögum, girt fyrir að ákvörðun stjórnvalda verði 

borin undir dómstóla.13 Í þessu sambandi eru áhugaverð ummæli héraðsdóms í Hrd. 8. maí 

2008 (207/2008), sem frekar verður gerð grein fyrir hér á eftir, þar sem sagði að ekki ætti undir 

                                                
8 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 640-41. 
9 Thomas K. Svensen: „Rt. 2001 side 995 – domstolenes kompetanse til å gi dom for realitet”, bls. 99-100. 
10 Róbert R. Spanó: „Kröfugerð í málum gegn ríkinu og stjórnskipuleg valdmörk dómstóla“, bls. 71-72. 
11 Ólafur Jóhannesson: Stjórnarfarsréttur, bls. 318. 
12 Ólafur Jóhannes Einarsson: „Endurskoðunarvald dómstóla á stjórnvaldsákvörðunum“, bls. 49-50. 
13 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 638-49. 
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valdsvið dómstóla að ógilda ákvörðun ríkissaksóknara um niðurfellingu rannsóknar, þrátt fyrir 

að ekki væri tekið fram í lögum að um fullnaðarmat væri að ræða. Í héraði var málinu vísað frá 

á þessum grundvelli, með vísan til 1. mgr. 24. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála 

(eml.). Hæstiréttur staðfesti þá niðurstöðu en vísaði til þess að ákvörðunin gæti eðli sínu 

samkvæmt ekki átt undir dómstóla skv. 1. mgr. 24. gr. eml. Mætti túlka héraðsdóm með þeim 

hætti að hann geri ráð fyrir að tilteknar ákvarðanir verði ekki endurskoðaðar af dómstólum og 

unnt sé að kveða á um það í lögum. Engu að síður hefur verið talið að þýðing slíkra ákvæða sé 

nú á dögum sáralítil.14 Ef marka má framangreindan héraðsdóm geti þó einhverjar ákvarðanir 

verið þess eðlis að ekki þyki rétt að dómstólar endurskoði þær og heimilt sé þá að kveða á um 

það í lögum til áréttingar. Hæstiréttur fjallaði aftur á móti ekki um þetta atriði í dómi sínum. 

 

3 Ákæruvaldið 
3.1 Ákæruvaldið – hugtakið og hlutverk 

Hugtakið ákæruvald er ekki skilgreint í sml. en í athugasemdum með frumvarpi sem varð að 

lögunum segir að ákæruvaldið sé sóknaraðili sakamáls.15 Hefur hugtakið raunar tvíþætta 

merkingu. Í fyrsta lagi táknar það valdið til að höfða mál af hálfu hins opinbera til refsingar eða 

annarra refsikenndra viðurlaga. Í annan stað táknar það þau stjórnvöld sem með þetta vald 

fara.16  

Starfsemi ákæruvaldsins er einn þáttur í þungamiðju refsivörslukerfisins en hlutverki þess 

er lýst í 1. málsl. 2. mgr. 18. gr. sml. Samkvæmt ákvæðinu er ákæruvaldinu ætlað, í samvinnu 

við lögreglu, að tryggja „að þeir sem afbrot fremja verði beittir lögmæltum viðurlögum“.17 Til 

að sinna þessu hlutverki ákæruvaldsins er ákærendum falið opinbert vald, sem þeir fara með 

fyrir hönd samfélagsins og í almannaþágu, en í valdinu felst m.a. að ákærendur gefa út ákæru 

á hendur mönnum, sem grunur leikur á um að hafi framið refsiverðan verknað. Þannig eru 

höfðuð mál á hendur grunuðum mönnum, sem er grundvöllur refsidóms ef sekt þeirra sannast. 

Framangreint er lýsing á hinni svokölluðu ákærureglu sem gildir í íslenskum rétti. Er það 

grundvallarregla íslensks sakamálaréttarfars að sérhvert refsivert brot skuli sæta ákæru nema 

annað sé ákveðið í lögum, sbr. 142. gr. sml. og 24. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 

(hgl.).18  

                                                
14 Ólafur Jóhannes Einarsson: „Endurskoðunarvald dómstóla á stjórnvaldsákvörðunum“, bls. 50. 
15 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 1412.  
16 Svala Ólafsdóttir: Meðferð opinberra mála, bls. 153. 
17 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 543-44. 
18 Bogi Nilsson: „Hver á skipan ákæruvaldsins að vera hér á landi?“, bls. 73. 
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Handhafar ákæruvaldsins eru taldir upp í 1. mgr. 18. gr. sml. og eru þeir ríkissaksóknari, 

héraðssaksóknari og lögreglustjórar, en skv. 1. mgr. 20. gr. laganna er ríkissaksóknari æðsti 

handhafi valdsins. Hlutverk ríkissaksóknara skv. sml. er einkum þríþætt, þ.e. í fyrsta lagi að 

gefa út almennar reglur til ákærenda um meðferð ákæruvalds sem og gefa sérstök fyrirmæli í 

einstaka málum, í öðru lagi að hafa eftirlit með meðferð ákæruvalds og í þriðja lagi að taka 

ákvörðun um áfrýjun héraðsdóma.  

 

3.2 Söguleg þróun ákæruvaldsins – leiðin að sjálfstæði 

Framangreind skipan ákæruvaldsins hefur þó ekki alltaf verið við lýði, en fyrir gildistöku fyrstu 

laga um meðferð opinberra mála á Íslandi, laga nr. 27/1951, bar meðferð opinberra mála öll 

einkenni rannsóknarréttarfars, þar sem dómarar hófu rannsókn sakamála og stýrðu henni. 

Dómsmálaráðherra var þá æðsti handhafi ákæruvalds og var enginn sækjandi skipaður til að 

flytja opinber mál í héraði. Með lögum nr. 27/1951 var dregið úr ákæruvaldi dómara og 

dómsmálaráðherra tók að miklu leyti við þessu hlutverki þeirra. Þó fóru dómarar enn með stjórn 

lögreglu, öfluðu gagna og ákváðu hver þeirra yrðu lögð fram í máli og einnig hvenær gripið 

yrði til þvingunaraðgerða. Með lögum nr. 57/1961 var ákæruvaldið aftur á móti fært til sérstaks 

opinbers ákæranda, saksóknara ríkisins, sem síðar fékk embættisheitið ríkissaksóknari með 

lögum nr. 61/1974. Með lögum 108/1976 var svo stofnuð rannsóknarlögregla ríkisins og var 

stjórn rannsóknarlögreglu í Reykjavík þá tekin úr höndum yfirsakadómarans í Reykjavík. Með 

lögum nr. 19/1991, um meðferð opinberra mála (oml.), var svo að fullu skilið milli ákæruvalds 

og lögreglu annars vegar og dómsvalds hins vegar.19 Er sama skipan við líði í núgildandi lögum 

nr. 88/2008 um meðferð sakamála. 

 

3.3 Núverandi staða ákæruvaldsins í stjórnskipaninni  

3.3.1 Stigskipting stjórnsýslukerfisins 

Stjórnsýsla íslenska stjórnkerfisins er stigskipt þar sem ráðherrar eru æðstu handhafar 

framkvæmdarvalds, hver á sínu málefnasviði, sbr. 14. gr. stjskr. Í þessu felst tvennt, annars 

vegar að ráðherra hefur yfirstjórnunar- og eftirlitsheimildir gagnvart stjórnvöldum sem eru 

honum lægra sett, og hins vegar að ákvarðanir stjórnvalda eru að meginstefnu kæranlegar til 

ráðherra, sbr. 1. mgr. 26. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 (ssl.).20 Í greinargerð með frumvarpi 

                                                
19 Svala Ólafsdóttir: „Nýskipan ákæruvaldsins“, bls. 434-35; Símon Sigvaldason: „Nýskipan ákæruvaldsins“, 
bls. 183-84. 
20 Páll Hreinsson og Trausti Fannar Valsson: Stjórnsýsluréttur, bls. 38-39; Hafsteinn Þór Hauksson: 
„Stjórnsýslukæra“, bls. 52. 
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því er varð að áðurnefndum lögum nr. 57/1961, þar sem embætti saksóknara ríkisins var 

stofnað, kom fram að skorta þótti á sjálfstæði ákæruvaldsins og réttaröryggi í því sambandi, þar 

sem dómsmálaráðherra hafði á höndum ákæruvald í opinberum málum í héraði. Var þetta m.a. 

ástæða þess að stofnað var embætti saksóknara ríkisins, en litlu hefði þó breytt að koma 

embættinu á heyrði það undir ráðherra eins og hvert annað stjórnvald, þar sem ráðherra hefði 

þá getað hlutast til um málefni þess í stórum mæli. Var því við meðferð frumvarpsins á Alþingi 

lögð áhersla á að ríkissaksóknari yrði sjálfstæður og óháður og klippt yrði á tengsl milli hans 

og ráðherra að miklu leyti.21 Nú til dags eru framangreind sjónarmið, um að sjálfstæði 

ákæruvaldsins sé tryggt og vald þess sé ekki misnotað í pólitískum tilgangi eða með 

geðþóttaákvörðunum, talinn einn þáttur í réttaröryggi og réttlátri málsmeðferð sakborninga 

fyrir dómstólum, sbr. 1. mgr. 70. gr. stjskr. og 6. gr. MSE.22 

 

3.3.2 Ríkissaksóknari 

Sem æðsti handhafi ákæruvalds, sbr. 1. mgr. 20. gr. sml., er ríkissaksóknari hið æðra setta 

stjórnvald í málum ákæruvaldsins. Samkvæmt 2. tölul. 3. gr. forsetaúrskurðar nr. 119/2018, um 

skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands, heyrir ákæruvaldið, þ.á m. 

embætti ríkissaksóknara, þó undir dómsmálaráðuneytið og þar með dómsmálaráðherra. 

Yfirstjórnunar- og eftirlitsheimildum hans gagnvart ákærendum er þó öðruvísi háttað en gengur 

og gerist í stjórnsýslunni þar sem stigskipt kerfi ákæruvaldsins stendur, á grundvelli sml., að 

nokkru leyti til hliðar við hið almenna stjórnsýslukerfi.23 Í 2. málsl. 2. mgr. 18. gr. sml. segir að 

ákærendur taki ekki við fyrirmælum frá öðrum stjórnvöldum um meðferð ákæruvalds nema 

sérstaklega sé kveðið á um það í lögum. Taka ákærendur þar með ekki við fyrirmælum frá 

öðrum stjórnvöldum, að undanskildum æðri handhöfum ákæruvalds sbr. t.d. 3. mgr. 21. gr. sml. 

Í sérstökum athugasemdum við 18. gr. frumvarps sem varð að sml. er tekið fram að þessi skipan 

hafi verið við lýði um nokkurn tíma, en engu að síður þyki rétt að árétta þetta í lögunum, líkt 

og gert er í 18. gr. þeirra. Gefur það til kynna hve mikilvægt fyrirkomulagið er.24  

Eftirlits- og yfirstjórnunarheimildir ráðherra gagnvart ákæruvaldinu felast því fyrst og 

fremst í heimild hans til að kalla eftir upplýsingum um framgang mála, ýmist almennt eða um 

einstök mál, s.s. með því að krefja ríkissaksóknara um skýrslur, sbr. 1. mgr. 19. gr. sml. 

Ákvæðið er samhljóða 1. mgr. 26. gr. oml., sem leyst voru af hólmi af sml., en skýrt er tekið 

                                                
21 Alþt. 1958-59, A-deild, bls. 678-79; Svala Ólafsdóttir: „Nýskipan ákæruvaldsins“, bls. 446. 
22 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 544. 
23 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 544. 
24 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 1413. 
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fram í athugasemdum við V. kafla frumvarps er varð að oml. að ráðherra geti ekki gefið 

ríkissaksóknara fyrirmæli um einstök mál.25 Hvað varðar kæru á ákvörðunum ákæruvaldsins til 

ráðherra er almennt sömu sögu af því að segja og af yfirstjórnunarheimildum hans. Í sjálfstæði 

ákæruvaldsins felst að ákvarðanir þess verða almennt ekki kærðar til ráðherra. Í 2. mgr. 26. gr. 

oml. var kveðið á um að ráðherra gæti í vissum tilvikum lagt til við forseta Íslands að fella úr 

gildi ákvörðun ríkissaksóknara um niðurfellingu máls. Í athugasemdum við 19. gr. frumvarps 

þess er varð að sml. segir aftur á móti að slíkt ákvæði eigi ekki lengur rétt á sér í ljósi breytinga 

á skipan ákæruvaldsins.26 Er það því ríkissaksóknari sem fer með almennar stjórnunar- og 

eftirlitsskyldur varðandi afgreiðslu einstakra mála hjá lægra settum ákærendum.27  

Áður var vikið stuttlega að handhöfum ákæruvalds og uppbyggingu stjórnsýslu 

ákæruvaldsins. Í gildistíð oml. hafði ríkissaksóknari m.a. það hlutverk að taka ákvörðun um 

höfðun opinberra mála vegna brota á flestum ákvæðum hgl., sbr. 3. mgr. 27. gr. oml. Þýddi 

þetta að för margra mála hjá ákæruvaldinu hófst hjá ríkissaksóknara og voru því aðeins tekin 

fyrir á einu stjórnsýslustigi. Með sml. var ætlunin að bæta úr þessu og skipta ákæruvaldinu upp 

í þrjú stjórnsýslustig. Í athugasemdum við III. kafla frumvarps er varð að lögunum kemur fram 

að þessum breytingum sé ætlað að styrkja sjálfstæði ákæruvaldsins.28 Framkvæmd ákvæðanna, 

sem kváðu á um þessa breytingu, var aftur á móti frestað í kjölfar efnahagshrunsins og með 

lögum nr. 47/2015, sem kváðu á um breytingar á sml. og lögreglulögum nr. 90/1996, var lögfest 

með varanlegum hætti að ákæruvaldið skyldi starfa á tveimur stjórnsýslustigum, þ.e. 

héraðssaksóknari og staðbundin umdæmi lögreglustjóra á fyrsta stjórnsýslustigi og 

ríkissaksóknari á æðra stjórnsýslustigi. Náðu fyrrgreindar breytingar því ekki fram að ganga.29 

Engu að síður gegnir héraðssaksóknari nú að miklu leyti því hlutverki sem ríkissaksóknari 

gegndi áður, varðandi ákvarðanatöku um útgáfu ákæru, sbr. 1. mgr. 23. gr. sml.  

Af framangreindu er ljóst að staða ákæruvaldsins í stjórnskipaninni er um margt frábrugðin 

stöðu annarra stjórnvalda. Ákæruvaldið stendur mjög sjálfstætt innan stjórnkerfisins og hefur 

þróunin verið í þá átt að gera það sem sjálfstæðast og óháð framkvæmdarvaldinu, m.a. með því 

að klippa að miklu leyti á tengsl þess við ráðherra. Í ljósi þessa nýtur ríkissaksóknari mikils 

sjálfstæðis í störfum og eru ákvarðanir hans oft endanlegar, en þróun síðustu ára hefur verið sú 

að fækka málum sem ríkissaksóknari kemur að á fyrsta stjórnsýslustigi og færa þau niður til 

                                                
25 Alþt. 1990-91, A-deild, bls. 1212. 
26 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 1413. 
27 Svala Ólafsdóttir: „Nýskipan ákæruvaldsins“, bls. 436. 
28 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 1398. 
29 Símon Sigvaldason: „Nýskipan ákæruvaldsins“, bls. 184-85. 
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héraðssaksóknara. Verða hér á eftir skoðaðar nánar tilteknar ákvarðanir ákæruvaldsins í ljósi 

sjálfstæðis þess og stöðu ríkissaksóknara gefinn sérstakur gaumur í því samhengi. 

 

3.4 Ákvarðanir ákærenda er lúta að rannsókn máls og saksókn 

Þegar rannsókn máls er lokið er tvennt í stöðunni. Annars vegar getur rannsakandi sent málið 

til saksóknara, telji hann rannsóknina gefa tilefni til saksóknar. Tekur ákærandi þá afstöðu til 

þess hvort hann telji rannsókn málsins lokið og rannsóknargögn líkleg til sakfellis. Kemur þá 

þrennt til greina, þ.e. að mæla fyrir um frekari rannsóknaraðgerðir lögreglu, telji saksóknari 

rannsókn málsins áfátt, sbr. 2. mgr. 57. gr., útgáfa ákæru, sbr. 152. gr. sml. eða niðurfelling 

máls sbr. 145. gr. sml. þar sem ekki þyki fram komin gögn sem leitt geti til saksóknar.30 Hins 

vegar getur verið að rannsakandi, þ.e. lögregla, felli málið sjálfur niður skv. 2. málsl. 4. mgr. 

52. gr. þar sem ekki þyki grundvöllur til að halda henni áfram. Er hægt að fella rannsókn máls 

niður með þessum hætti á öllum stigum hennar.31 

Ákvörðun lögreglu um niðurfellingu rannsóknar skv. 4. mgr. 52. gr. sml. hefur þau áhrif að 

ákæra verður ekki gefin út í kjölfar hennar og bindur ákvörðunin þar með enda á mál. Sömu 

sögu er að segja af ákvörðun saksóknara um niðurfellingu máls skv. 145. gr. laganna. Ekki 

hefur verið talinn leika vafi á að slíkar ákvarðanir lögreglu og saksóknara teljist 

stjórnvaldsákvarðanir í skilningi 2. mgr. 1. gr. ssl. Má hafa hliðsjón af UA 10. september 2009 

(5587/2009) þar sem umboðsmaður taldi ákvörðun lögreglustjóra að fella niður mál að 

rannsókn lokinni, skv. 112. gr. oml., nú 145. gr. sml., stjórnvaldsákvörðun, enda félli hún „að 

öllum efnisskilyrðum þess hugtaks“, eins og umboðsmaður komst að orði. Gilda því ákvæði 

ssl. um málsmeðferð þessara ákvarðana, nema á annan veg sé mælt í lögum.32 Í 4. og 6. mgr. 

52. gr. og 1. og 2. mgr. 147. gr. sml. er kveðið á um sérreglur sem gilda um málsmeðferð 

ákvarðananna og eru frábrugðnar reglum ssl. Þar er m.a. kveðið á um kæruleið þar sem 

ákvarðanirnar eru kæranlegar til ríkissaksóknara. Þá hefur ríkissaksóknari gefið út fyrirmæli 

sem lögregla og ákæruvaldið skal hafa hliðsjón af við töku þessara ákvarðana, sbr. reglur 

RS:6/2017 og RS:11/2017, en þar kemur m.a. fram að tilkynna skuli sakborningi og brotaþola 

um ákvörðun, og eftir atvikum lögmönnum þeirra, og leiðbeina um kæruheimild til 

ríkissaksóknara, sbr. III. kafli síðarnefndu reglnanna. 

                                                
30 Svala Ólafsdóttir: Meðferð opinberra mála, bls. 165; Jóhannes Rúnar Jóhannesson: „Ákvörðun um saksókn 
frá sjónarhóli verjanda“, bls. 94. 
31 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 134-35. 
32 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 52. 
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Áður var vikið að skiptingu stjórnvaldsákvarðana í lögbundnar og matskenndar 

stjórnvaldsákvarðanir og þýðingu þess út frá endurskoðunarvaldi dómstóla. Framangreindar 

ákvarðanir lögreglu og saksóknara eru matskenndar ákvarðanir, þar sem óhjákvæmilega reynir 

á persónulegt mat þess sem stendur að ákvörðuninni. Vissulega hefur viðkomandi ekki frjálsar 

hendur við þetta mat, heldur ber honum að hafa að leiðarljósi viss sjónarmið. Eru þar ráðandi 

sjónarmið um hlutverk og skyldur þessara stjórnvalda. Eins og áður var stuttlega vikið að er 

hlutverk lögreglu og saksóknara í tengslum við rannsókn sakamáls fyrst og fremst að vinna að 

því að tryggja að þeir, sem afbrot fremja, verði beittir lögmæltum viðurlögum, sbr. 1. málsl. 2. 

mgr. 18. gr. sml. Ber lögreglu að horfa til þessa hlutverks síns, en einnig að hafa hliðsjón af því 

að ákæruvaldinu er ætlað að taka afstöðu til þess hvort ástæða þyki, út frá rannsóknargögnum, 

að sækja mann til sakar og gefa út ákæru, sbr. 145. gr. sml. Við þá ákvörðun ber ákæruvaldinu 

að hafa hliðsjón af hlutverki sínu og skyldum, þá fyrst og fremst skyldu sinni til að standa vörð 

um hagsmuni sakbornings og vinna að því að hið sanna og rétta komi í ljós, sbr. 3. mgr. 18. gr. 

sml., en einnig hafa hliðsjón af þeirri grundvallarreglu opinbers réttarfars í réttarríki að sakaður 

maður skuli teljast saklaus uns sekt hans er sönnuð að lögum, sbr. 2. mgr. 70. gr. stjskr. og 2. 

mgr. 6. gr. MSE.33 Er því alveg ljóst að munur er á framangreindum ákvörðunum og þeim 

sjónarmiðum sem búa þeim að baki. Engu að síður eru þær báðar matskenndar og hafa það 

sammerkt að þær eru kæranlegar til ríkissaksóknara. Getur ríkissaksóknari ýmist staðfest slíkar 

ákvarðanir eða fellt þær úr gildi, en ákvörðun ríkissaksóknara um staðfestingu á slíkri ákvörðun 

verður ekki borin undir ráðherra sbr. 1. mgr. 20. gr. sml. og umfjöllun hér að framan. Það sem 

meira er, verður sú ákvörðun ekki borin undir dómstóla.34 Hér í framhaldinu verða skoðaðir 

nokkrir dómar þar sem dómstólar hafa komist að þessari niðurstöðu.  

 

4 Bærni dómstóla til endurskoðunar á ákvörðunum ríkissaksóknara 
4.1 Dómaframkvæmd Hæstaréttar  

Í þónokkrum dómum Hæstaréttar hefur reynt á hvort dómstólar teljist bærir til að endurskoða 

ákvarðanir ríkissaksóknara um meðferð á valdheimildum hans. Hér er ekki með tæmandi hætti 

gerð grein fyrir öllum þeim dómum, enda eru málin ófá, heldur hafa fáein mál verið valin út frá 

framangreindri umfjöllun um ákvarðanir lögreglu og saksóknara um niðurfellingu máls.  

 

                                                
33 Jóhannes Rúnar Jóhannsson: „Ákvörðun um saksókn út frá sjónarhóli verjanda“, bls. 95-96. 
34 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 136. 
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4.1.1 Hrd. 2001, bls. 4390 (178/2001) „Grænlendingur“ 

Við skoðun á dómum um þetta álitaefni rakti höfundur sig til dóms frá 2001, Hrd. 2001, bls. 

4390 (178/2001) (Grænlendingur), en iðulega er vísað til málsins sem fordæmis um sjálfstæði 

ríkissaksóknara í störfum og þykir því við hæfi að byrja á umfjöllun um það. Málið höfðaði 

kona á hendur íslenska ríkinu og krafðist bóta fyrir tjón sem hún taldi sig hafa orðið fyrir vegna 

mistaka ríkissaksóknara við rannsókn og rekstur kynferðisbrotamáls þar sem hún var brotaþoli. 

Atvik málsins voru þau að maður hafði brotið gegn konunni svo talið var varða við þágildandi 

nauðgunarákvæði almennra hegningarlaga nr. 19/1940, sem leiddi til útgáfu ákæru á hendur 

honum. Fjórum dögum eftir útgáfu ákærunnar, áður en tekist hafði að birta hana hinum ákærða, 

hvarf hann til Grænlands og snéri ekki aftur. Fór ríkissaksóknari þess á leit við dönsk stjórnvöld 

að maðurinn yrði framseldur til Íslands svo unnt yrði að ljúka meðferð dómsmálsins, en varð 

ekkert ágengt í þeim efnum. Var þá leitast eftir því að opinbert mál yrði höfðað gegn manninum 

í Danmörku, en var þeirri málaleitan sömuleiðis hafnað af þarlendum stjórnvöldum. Taldi 

ríkissaksóknari sig þar með hafa gert allt sem í hans valdi stóð og ekki yrði séð að ákæruvaldið 

gæti aðhafst frekar í málinu. Brotaþoli hélt því fram að maðurinn hefði komist úr landi vegna 

mistaka ákæruvaldsins, sem fælust m.a. í því að hafa ekki krafist gæsluvarðhalds eða farbanns 

yfir honum. Hafi það leitt til þess að hún hafi ekki getað notið þeirrar þjónustu af hálfu ríkisins 

sem hún ætti rétt á og í kjölfarið orðið fyrir tjóni, þar sem hún hafi ekki náð bata á andlegri 

heilsu sinni. Meðal þess sem ríkissaksóknari bar fyrir sig var að ekki hefði verið talin þörf á 

umræddum þvingunarráðstöfunum, en það hafi þó að endingu ekki staðist. Hæstiréttur fór m.a. 

yfir skyldur ákæruvaldsins í tengslum við rannsókn sakamála og tók fram að það gæti varðað 

starfsmann þess ábyrgð ef útaf brygði. Hvað ábyrgð ríkissaksóknara í þessu máli varðaði sagði 

Hæstiréttur í framhaldinu eftirfarandi:  
 
„Er hvorki tjónþola né öðrum ætlað að hafa áhrif á einstakar ákvarðanir ríkissaksóknara í 
tengslum við framkvæmd ákæruvalds, en um þær nýtur ríkissaksóknari sjálfstæðis í starfi, svo 
sem áður er komið fram. Á það eins við um mat hans á því hvort nauðsyn sé fyrir hendi, sem 
réttlæti að krefjast þess að grunaður maður eða ákærður sæti þvingunarráðstöfunum. Af 
framanröktu leiðir að tjónþoli getur ekki haft síðar uppi bótakröfu á hendur stefnda með vísan til 
þess að aðgerða eða frekari aðgerða hafi verið þörf gagnvart ætluðum brotamanni heldur en þeirra, 
sem handhafi ákæruvalds greip til.“ 
 

Á þessum grundvelli staðfesti Hæstiréttur dóm héraðsdóms og sýknaði íslenska ríkið. Þrátt 

fyrir sömu niðurstöðu í Hæstarétti og héraði, þ.e. sýknu íslenska ríkisins, fer héraðsdómur 

nokkuð aðra leið að niðurstöðunni. Sagði hann þá ákvörðun ríkissaksóknara, að fara ekki fram 

á gæsluvarðhald, umdeilanlega en engu að síður lægi ekkert fyrir um það að slík krafa hefði 

verið tekin til greina og þ.a.l. væri ekki sýnt fram á að skilyrði skaðabóta væru fyrir hendi. 
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Héraðsdómur virðist því fella málið m.a. á því að orsakasamband sé ekki sannað milli tjónsins 

og ákvörðunar ríkissaksóknara. Hæstiréttur telur aftur á móti að brotaþoli hafi ekkert með það 

að segja hvort krefjast skuli þvingunarráðstafana yfir sakborningi heldur sé það háð mati 

ríkissaksóknara, sem njóti sjálfstæðis við það mat. Ekkert kemur fram í dóminum um þau 

sjónarmið sem saksóknari leggi eða skuli leggja til grundvallar við þetta mat sitt, eða hvort hann 

hafi gætt þeirra í þessu tilviki. Hæstiréttur virðist einfaldlega slá því föstu að um mat 

ríkissaksóknara sé að ræða og því verði ekki haggað í ljósi sjálfstæðis hans. Er þá tekið fram að 

brotaþoli geti ekki haft uppi bótakröfu af þessu tilefni. Í málinu var málskostnaður felldur niður, 

bæði í héraði og Hæstarétti, án frekari rökstuðnings. Virðist að vísu vera venja fyrir slíku í 

málum gegn ríkinu, en er þetta engu að síður athyglisvert í ljósi meginreglu einkamálaréttarfars 

í þessum efnum, sbr. 1. mgr. 130. gr. eml., að sá sem tapi máli í öllum verulegum atriðum skuli 

greiða hinum sakarkostnað. Undantekningu á þessu er að finna í 3. mgr. sama ákvæðis þar sem 

heimilt er að láta hvorn aðila bera sinn kostnað af málinu. Mætti túlka þetta svo að 

sóknaraðilanum, brotaþola, sé því skilningur sýndur að hafa ætlað að dómstólar tækju umrædda 

ákvörðun ríkissaksóknara til endurskoðunar. Eins og áður segi er þó algengt að málskostnaður 

sé felldur niður í málum gegn stórum aðilum, s.s. ríkissjóði, svo ekki verður fullyrt um á hvaða 

forsendum Hæstiréttur byggði þessa niðurstöðu um málskostnað.35 

 

4.1.2 Hrd. 8. maí 2008 (207/2008) „andlát stúlkubarns“ 

Eins og að framan sagði hefur verið vísað til framangreinds dóms sem fordæmis varðandi 

sjálfstæði ákæruvaldsins í öðrum dómum þar sem reynir á svipuð álitaefni, en meðal þeirra er 

héraðsdómur í máli Hrd. 8. maí 2008 (207/2008) (andlát stúlkubarns). Í málinu krafðist faðir 

tveggja ára stúlku, sem látist hafði er hún var í umsjá móður sinnar og kærasta hennar, 

ógildingar ákvörðun ríkissaksóknara um að hætt skyldi lögreglurannsókn á andlátinu, en 

ákvörðunin samsvarar til ákvörðunar skv. 4. mgr. 52. gr. sml. Faðirinn hafði áður borið undir 

ríkissaksóknara ákvörðun sýslumanns um að hætta rannsókn, en ríkissaksóknari staðfesti þá 

ákvörðun. Þess má geta að algengasta ástæða þess, að rannsókn er felld niður á grundvelli 4. 

mgr. 52. gr. sml., er að rannsókn hafi ekki leitt í ljós að afbrot hafi verið framið, s.s. að refsiverð 

háttsemi sé ekki talin vera til staðar, eða að ekki næst að upplýsa um hver framdi hana.36 

Héraðsdómur vísaði málinu frá, með vísan til 1. mgr. 24. gr. eml., með eftirfarandi rökstuðningi: 

„Ríkissaksóknari nýtur fulls sjálfstæðis í starfi sínu og á fullnaðarmat um það, hvort grundvöllur 

                                                
35 Jón E. Ragnarsson: „Um ákvörðun málskostnaðar, málsvarnar- og réttargæslulauna“, bls. 81.  
36 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 134. 
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sé fyrir því að halda rannsókn áfram eða hætta henni. Það á ekki undir valdsvið dómstóla að 

ógilda slíka ákvörðun ríkissaksóknara [...].“ Meirihluti Hæstaréttar komst að sömu niðurstöðu, 

þ.e. frávísun á grundvelli 1. mgr. 24. gr. eml., en staðfesti þó ekki forsendur héraðsdóms. 

Hæstiréttur rökstyður afstöðu sína með einni setningu: „Sú ákvörðun um meðferð valdheimilda 

varnaraðila getur eðli sínu samkvæmt ekki sætt endurskoðun dómstóla og ber því samkvæmt 1. 

mgr. 24. gr. laga nr. 91/1991 að staðfesta niðurstöðu hins kærða úrskurðar.“ Hefur þessi dómur 

hlotið gagnrýni þar sem ekki er vísað til stjórnskipulegra valdmarka dómstóla gagnvart 

framkvæmdarvaldinu, sem eðlilegra þyki að niðurstaðan byggi á, fremur en almennum lögum.37 

Burtséð frá heimfærslu dómsins telur Eiríkur Tómasson prófessor niðurstöðuna í samræmi við 

það ákæruréttarfar sem talið er einkenna íslenskt sakamálaréttarfar nú til dags, sbr. ummæli 

hans um dóminn: 
 
„Þar eð ríkissaksóknari hafði, sem æðsti handhafi ákæruvalds, tekið endanlega ákvörðun um að 
fella niður rannsókn í því máli, sem til úrlausnar var, leiðir af núverandi réttarskipan að dómstólar 
geta, eðli máls samkvæmt, ekki tekið hana til endurskoðunar, enda væru þeir þá farnir að hafa 
önnur afskipti af rannsókn sakamála en samrýmist 2. gr. stjskr. og fyrirmælum 1. mgr. 70. gr. 
stjskr. [...]. Með skírskotun til þessa verður að líta svo á að fyrrgreind afstaða meirihluta 
Hæstaréttar sé í samræmi við það ákæruréttarfar sem talið er einkenna íslenskt sakamálaréttarfar 
nú á dögum.“38 
 

Í sératkvæði eins dómara Hæstaréttar er aftur á móti ítarlegri umfjöllun um 60. og 70. gr. 

stjskr., þ.e. úrskurðarvald dómstóla um lögmæti athafna stjórnvalda og rétt borgara til úrlausnar 

dómstóla um gildi stjórnvaldsathafna. Segir þar að sóknaraðilinn, faðir stúlkunnar, hafi eðli 

málsins samkvæmt hagsmuni af úrlausn sakarefnisins. Einnig sé ákvörðun ríkissaksóknara, er 

lýtur að framgangi rannsóknar, eðlisólík ákvörðun um útgáfu ákæru við lok rannsóknar. Í ljósi 

alls þessa þótti í sératkvæðinu tilefni til að fella úr gildi úrskurð héraðsdóms og leggja fyrir 

hann að taka málið til efnismeðferðar. Er þessi rökstuðningur sannfærandi og töluvert ítarlegri 

en rökstuðningur meirihlutans. Er meira lagt upp úr réttindum borgara um að fá skorið úr um 

réttindi sín gagnvart stjórnvöldum fyrir dómstólum og endurskoðunarvaldi dómstóla en 

sjálfstæði ákæruvaldsins. Má færa fyrir því rök að þessi niðurstaða sé eðlilegri, í ljósi 

framangreindra reglna stjskr., sem ættu þá fremur að leiða til þess að framangreind túlkun á 

ákvæði 1. mgr. 24. gr. eml., sem meirihlutinn byggir frávísunarkröfu sína á, sé andstæð 

ákvæðum stjórnarskrár. Í öllu falli hefur verið bent á að dómstólar ættu að geta fjallað um 

                                                
37 Daníel Isebarn Ágústsson: „Eru valdmörk milli dómsvalds og framkvæmdarvalds á sífelldri hreyfingu?“, bls. 
55. 
38 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 137. 
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lögmæti ákvörðunar og taka afstöðu til þess hvort ógilda beri hana.39 Vekur þessi afdráttarlausa 

niðurstaða upp spurningar um hve langt sjálfstæði ákæruvaldsins nær. Er t.d. ekki eðlilegt að 

dómstólar endurskoði ákvörðun ríkissaksóknara ef grunur leikur á um vanhæfi hans eða augljós 

valdþurrð er til staðar? Hvernig sem því líður er ljóst af dóminum að Hæstiréttur telur 

ríkissaksóknara njóta mikils sjálfstæðis í störfum. Munurinn á niðurstöðu þessa máls, þ.e. 

frávísun, og Hrd. 2001, bls. 4390 (178/2001) (Grænlendingur), þar sem ríkið var sýknað, liggur 

væntanlega í muninum á kröfugerðum, þ.e. annars vegar er um að ræða ógildingarkröfu en hins 

vegar skaðabótakröfu. Þó var í þessu máli, líkt og í Grænlendingsmálinu, felldur niður 

málskostnaður í héraði og kærukostnaður í Hæstarétti.  

 

4.1.3 Hrd. 3. mars 2011 (71/2010) „skattsvik framkvæmdastjóra“ 

Í Hrd. 3. mars 2011 (71/2010) (skattsvik framkvæmdastjóra) reyndi á valdheimildir 

ákæruvaldsins varðandi útgáfu ákæru skv. 145. og 152. gr. sml. Í málinu áfrýjaði 

framkvæmdastjóri einkahlutafélags dómi héraðsdóms, þar sem hann hafði verið sakfelldur fyrir 

meiri háttar brot gegn skattalögum í rekstri einkahlutafélagsins, og krafðist þess að við 

ákvörðun refsingar yrði litið til samábyrgðar meðstjórnanda hans hjá einkahlutafélaginu og 

refsing hans milduð. Meðstjórnandinn hafði ekki verið ákærður fyrir sömu brot og 

framkvæmdastjórinn og þ.a.l. var ekki hægt að beita lögbundinni refsilækkunarheimild og horfa 

á refsingu þeirra samanlagða við ákvörðun refsingar, sem leitt hefði til mildari refsingar. 

Meirihluti Hæstaréttar taldi að ekki kæmi til greina að beita framangreindri 

refsilækkunarheimild á grundvelli fullyrðinga ákærða um ætlaða samábyrgð þeirra og með 

vísan til 2. mgr. 70. gr. stjskr. og 2. mgr. 6. gr. MSE kæmi ekki heldur til greina að dómstóll 

fjallaði um mögulega sakfellingu manns sem ekki hefði verið ákærður. Um ákvörðun 

saksóknara um meðferð valdheimilda ákæruvalds skv. 145. og 152. gr. sml., um mat á því hvort 

rannsókn máls sé lokið og hvort sækja skuli mann til sakar, sagði meirihlutinn eftirfarandi: 
 
„Samkvæmt 145. gr. [sml.] skal ákærandi, þegar hann hefur fengið gögn máls í hendur, ganga úr 
skugga um að rannsókn sé lokið. Að þeirri athugun lokinni ber honum annað hvort að láta 
rannsaka málið betur, telji hann þess þörf, ellegar ákveða hvort rétt sé að sækja mann til sakar 
samkvæmt 152. gr. laga nr. 88/2008 á grundvelli fyrirliggjandi gagna og gefa eftir atvikum út 
ákæru. Sú ákvörðun um meðferð valdheimilda ákæruvalds getur eðli sínu samkvæmt ekki sætt 
endurskoðun dómstóla við úrlausn málsins.“ 
 

Einn dómara skilaði sératkvæði í málinu, en hann virðist í raun ekki ósammála 

framangreindri niðurstöðu um sjálfstæði ákæruvaldsins, heldur telur hann að vafa á því, hvort 

                                                
39 Daníel Isebarn Ágústsson: „Eru valdmörk milli dómsvalds og framkvæmdarvalds á sífelldri hreyfingu?“, bls. 
55. 
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samábyrgð sé fyrir að fara, skuli meta ákærða í hag og leyfa honum að njóta þess vafa, sem að 

því lýtur, við ákvörðun refsingar. Virðist dómurinn vera sammála því, að ákvörðun saksóknara 

um niðurfellingu máls skv. 145. gr. eða útgáfu ákæru skv. 152. gr., verði ekki endurskoðuð af 

dómstólum. Áhugavert er að bera saman þessa niðurstöðu og niðurstöðu sératkvæðis í Hrd. 8. 

maí 2008 (207/2008) (andlát stúlkubarns), þar sem tekið var sérstaklega fram að ákvörðun er 

lyti að framgangi rannsóknar væri eðlisólík ákvörðun um útgáfu ákæru við lok rannsóknar. Af 

dóminum verður ekki ráðið að greinarmunur sé gerður á sjálfstæði valdheimilda 

ríkissaksóknara eftir því um hvora ákvörðunina ræðir. Dómstólar virðast telja sig bæra til að 

endurskoða hvoruga ákvörðunina. Frábrugðið málum sem rakin voru á undan þessu var 

sakfelldi látinn bera kostnað af áfrýjun málsins og hann því sjálfur látinn bera hallann af 

niðurstöðunni. Má velta því fyrir sér hvort ástæðan sé sú að mönnum eigi nú, í ljósi 

dómaframkvæmdar, að vera ljós afstaða dómstóla um sjálfstæði ákæruvaldsins, og skuli því 

bera hallann af því að tapa málum þar sem deilt er um ákvarðanir þess. Þó skal tekið fram að á 

fleira reyndi í málinu og þ.a.l. verða ekki dregnar of víðtækar ályktanir af þessu. 

Sama niðurstaða og í máli framkvæmdastjórans fékkst í Hrd. 7. febrúar 2013 (74/2012) 

(Baugur hf.), þar sem Hæstiréttur vísaði til áðurnefnds dóms Hrd. 3. mars 2011 (71/2010). Um 

refsimál var að ræða og þar hafði héraðsdómur skipt málsvarnarlaunum til helminga milli 

sakborninga og ríkissjóðs. Í Hæstarétti var það staðfest og tveir af þremur sakborninga látnir 

greiða málsvarnarlaun fyrir Hæstarétti, en einn aðeins helming. Málið er þó umfangsmikið og 

laut að fleiri atriðum en hér eru til umfjöllunar, svo hæpið er að draga of víðtækar ályktanir af 

þessu.  

 

4.1.4 Hrd. 20. desember 2018 (30/2018) „Seðlabankamál” 

Nýjasta tilvikið um álitamál um valdheimildir ákæruvaldsins og lögreglu, nánar tiltekið um 

heimild lögreglu til að vísa frá kæru á grundvelli 4. mgr. 52. gr. sml. og úrskurðarvald 

ríkissaksóknara í þeim efnum, er Hrd. 20. desember 2018 (30/2018) (Seðlabankamál). Var þar 

krafist ógildingar á ákvörðun ríkissaksóknara, þar sem staðfest var ákvörðun lögreglu um 

frávísun kæru. Er þetta eina málið þar sem reynt hefur á endurskoðun dómstóla á ákvörðun 

ríkissaksóknara, sem höfundi er kunnugt um, sem tekið hefur verið fyrir á þremur dómstigum, 

en í kjölfar kæru á úrskurði Landsréttar lauk málinu með dómi Hæstaréttar í þeirri mynd sem 

rétturinn er eftir breytingu á dómstólaskipan í landinu með lögum nr. 90/2017. Í ljósi núgildandi 

dómstólaskipanar, og hlutverks Hæstaréttar í því samhengi, má ætla að með dóminum hafi 

Hæstiréttur haft í hyggju að setja fordæmi í málum sem þessum og því sé hann afgerandi um 

niðurstöðu sína.  
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Forsaga málsins er sú að stefnandi hafði sætt rannsókn Seðlabanka Íslands (SÍ) vegna 

ætlaðra brota hans á nánar tilteknum reglum sem settar voru af SÍ. Leiddi sú rannsókn til útgáfu 

ákæru, en á grundvelli þess að umræddar reglur höfðu aldrei hlotið staðfestingu ráðherra, eins 

og áskilið var í lögunum, var stefnandi sýknaður með dómi héraðsdóms. Sérstakur saksóknari 

áfrýjaði málinu til Hæstaréttar en féll síðar frá áfrýjuninni. Í kjölfarið fór stefnandi þess á leit 

við yfirvöld að opinber rannsókn færi fram á því hvort æðstu embættismenn SÍ hefðu gerst 

brotlegir við 148. gr. hgl., er þeir tilkynntu Fjármálaeftirlitinu um meint brot sóknaraðila á 

framangreindum reglum „með það fyrir augum að eftirlitið myndi kæra þau til lögreglu“ og 

þannig koma því til leiðar að saklaus maður, sóknaraðili, sætti saksókn og yrði mögulega 

dæmdur fyrir refsiverðan verknað. Átti áðurnefndum embættismönnum SÍ að hafa verið ljóst á 

þeim tímapunkti að umræddar reglur höfðu ekki hlotið staðfestingu ráðherra og væru þ.a.l. ekki 

gild refsiheimild. Lögreglustjóri vísaði málinu frá á grundvelli 4. mgr. 52. gr. sml., þar sem 

hann hafði metið svo að ekki væru skilyrði til að hefja rannsókn sakamáls. Taldi hann ekki vera 

fyrir hendi „nægilegar vísbendingar um að æðstu embættismenn seðlabankans hafi af ásetningi 

skýrt ranglega frá atvikum í málinu“ og þannig borið sóknaraðila röngum sökum „í því skyni 

að hann yrði sakaður eða dæmdur saklaus fyrir refsiverðan verknað“. Þessa ákvörðun 

lögreglustjóra staðfesti ríkissaksóknari í kjölfar kæru sóknaraðila, á grundvelli þess að ákvæði 

148. gr. hgl. áskildi ásetning til verknaðar svo sá, sem beri mann sökum, fari vísvitandi ranglega 

með staðreyndir. Ekki væri talið að fyrir hendi væru nægilegar vísbendingar um að 

embættismenn SÍ hafi af ásetningi skýrt ranglega frá atvikum máls. Í ákvörðun sinni tók 

ríkissaksóknari fram að lögreglu sé heimilt að vísa frá kæru að lokinni athugun á henni, án 

eiginlegra rannsóknar, ef ekki er tilefni til frekari rannsóknar. Sagði hann að umræddar reglur 

hafi skort staðfestingu ráðherra og voru þar af leiðandi ekki gild refsiheimild. Af því leiddi að 

háttsemin, sem sóknaraðila var gefið að sök að hafa viðhaft, var ekki refsiverð og taldi 

ríkissaksóknari því skilyrði 1. mgr. 148. gr. hgl. ekki uppfyllt.  

Fyrir dómi reisti sóknaraðili ógildingarkröfu sína helst á tvennu, annars vegar að til staðar 

hefði verið refsiverð háttsemi embættismanna SÍ, sem lögreglu hafi verið skylt að rannsaka, en 

það væri grundvöllur virkrar refsivörslu sem sóknaraðila skyldi tryggð skv. 2. mgr. 70. gr. 

stjskr. og 2. mgr. 6. gr. MSE. Hins vegar byggði hann á að ríkissaksóknari hefði verið vanhæfur 

við töku ákvörðunarinnar. Hér verður sjónum helst beint að því fyrrnefnda.  

Ríkissaksóknari hélt fram að umrædd ákvörðun sín sætti ekki endurskoðun dómstóla og 

vísaði til 1. mgr. 24. gr. eml. og dómaframkvæmdar þar um, þá væntanlega m.a. þeirrar sem 

gerð hefur verið grein fyrir hér að framan. Heimild stæði til þess að lögregla vísaði frá kæru ef 

ekki þyki efni til að hefja rannsókn út frá henni, sbr. 1. málsl. 4. mgr. 52. gr. sml., og að 
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ákæruvaldið hefði metið það svo að reglur þær, sem sóknaraðila hafi verið gefið að sök að hafa 

brotið, væru ekki gild refsiheimild og þ.a.l. væru refsiskilyrði 148. gr. ekki uppfyllt. Í ljósi þessa 

hafi ekki komið til álita að hefja rannsókn á brotum sem kæra sóknaraðila tók til.  

Héraðsdómur lagði ekki blessun sína á þessa niðurstöðu ríkissaksóknara. Taldi dómurinn 

ekki að leiða mætti af stöðu ríkissaksóknara, eðli umræddrar ákvörðunar né af ólögfestum 

sjónarmiðum að ríkissaksóknari færi með fullnaðarúrskurðarvald í þessum efnum. Í ljósi þess 

áleit dómurinn að dómstólar færu með úrskurðarvald, skv. 2. gr. stjskr., sbr. 60. og 70. gr., um 

hvort ríkissaksóknari hefði farið að lögum við töku slíkrar ákvörðunar og hvort á henni kynnu 

að vera formannmarkar. Niðurstaðan er í samræmi við niðurstöðu sératkvæðis í áðurnefndum 

dómi Hrd. 8. maí 2008 (207/2008) (andlát stúlkubarns), þar sem einnig var vísað til 60. og 70. 

gr. stjskr. um úrskurðarvald dómstóla um gildi stjórnvaldsathafna. Einna helst var héraðsdómari 

ósammála túlkun lögreglu og ríkissaksóknara á ákvæði 148. gr. hgl., en hann taldi að í 

tilkynningu SÍ hefði falist ásökun um refsiverðan verknað í skilningi ákvæðisins og því væru 

til staðar annmarkar á lagalegum grundvelli ákvörðunar ríkissaksóknara. Yrði því ekki hjá því 

komist að fella ákvörðunina úr gildi.  

Landsréttur var á öndverðum meiði, en hann taldi að vísa bæri málinu frá héraðsdómi skv. 

1. mgr. 24. gr. eml. Virðist rétturinn hafa metið svo að ríkissaksóknari hefði ekki verið vanhæfur 

til töku ákvörðunarinnar, en um stöðu ríkissaksóknara og heimild dómstóla til endurskoðunar 

á ákvörðunum hans um framkvæmd ákæruvalds, sagði eftirfarandi í dóminum: 
 
„Ríkissaksóknari er æðsti handhafi ákæruvalds og við meðferð ákæruvalds er hann óháður vilja 
stjórnvalda og annarra, en ráðherra hefur eftirlit með framkvæmd ákæruvalds, sbr. 1. mgr. 19. gr. 
laga nr. 88/2008. Af þessu lagaákvæði verður ráðið að engum er ætlað að hafa áhrif á einstakar 
ákvarðanir ríkissaksóknara í tengslum við framkvæmd ákæruvalds, hvorki ákvarðanir um að hefja 
eða hætta lögreglurannsókn né að gefa út ákæru, enda eru þessar ákvarðanir hans hluti af 
valdheimildum sem honum eru fengnar að lögum og þess eðlis að þær geta ekki sætt endurskoðun 
dómstóla, sbr. 1. mgr. 24. gr. laga nr. 91/1991. Þessum ályktunum verður einkum fundin stoð í 
dómi Hæstaréttar 8. maí 2008 í máli nr. 207/2008 en einnig í dómum réttarins 29. nóvember 2001 
í máli 178/2001 og 7. febrúar 2013 í máli nr. 74/2012.“  
 

Vísar rétturinn til þriggja dóma Hæstaréttar, sem raktir hafa verið að framan. Er á nokkuð 

afgerandi hátt rökstutt að dómstólar endurskoði ekki ákvarðanir ríkissaksóknara um 

framkvæmd ákæruvalds vegna sjálfstæðis hans, sem honum er fengið í lögum, og vegna eðlis 

ákvarðananna. Af dóminum verður ráðið að rétturinn mat það svo að afgerandi fordæmi 

Hæstaréttar lægju fyrir, þar sem tekið væri á þessu álitamáli, og dæmdi í samræmi við þá 

réttarframkvæmd. Staðfesti og Hæstiréttur þessa niðurstöðu Landsréttar, en fjallar hann þó 

nokkru ítarlegar um sjálfstæði ákæruvaldsins í þessu tilliti og skilgreinir öllu nánar 

endurskoðunarvald dómstóla í því sambandi. Er rökstuðningur Hæstaréttar nokkuð ítarlegur, 
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samanborið við málin sem rakin hafa verið hér á undan, þar sem vandlega er farið yfir mörk 

endurskoðunarvalds dómstóla í sambandi við sjálfstæði ákæruvaldsins. Kemur m.a. fram 

eftirfarandi afmörkun á bærni dómstóla til endurskoðunar umræddra ákvarðana: 
 
„Á færi dómstóla er að taka afstöðu til þess við úrlausn sakamáls hvort ákæranda hafi verið rétt 
að höfða það á grundvelli fyrirliggjandi lögreglurannsóknar. Á hinn bóginn getur ekki að virtum 
meginreglum um þrígreiningu ríkisvaldsins og verkaskiptingu ákæruvaldsins og dómstóla komið 
í hlut þeirra að hrinda ákvörðun ákæranda um að mæla ekki fyrir um lögreglurannsókn eða láta 
ekki verða af saksókn af efnislegum ástæðum. Verður að binda heimildir til slíkrar 
endurskoðunar, sem styðjast við 60. gr. stjórnarskrárinnar, við atriði sem varða formhlið máls og 
þá eingöngu til að kveða á um gildi ákvörðunar.“ 
 

Virðist rétturinn þarna í fyrsta lagi vísa til þess að hann endurskoði ekki túlkun 

ákæruvaldsins á refsiákvæðum og hvort skilyrði refsiábyrgðar kunni að vera uppfyllt, líkt og 

héraðsdómur gerði. Í öðru lagi segir hann í framhaldinu að binda verði heimildir til 

endurskoðunar á slíkum ákvörðunum ákæruvaldsins, sem styðst við 60. gr. stjskr., við atriði 

sem varða formhlið máls. Í ljósi þess hafi Landsrétti t.a.m. verið rétt að taka til skoðunar hæfi 

ríkissaksóknara til töku ákvörðunar í málinu, en að því frágengnu verið rétt og skylt að vísa 

málinu frá héraðsdómi. Efnisleg endurskoðun, líkt og áður var vikið að, m.a. varðandi hvort 

réttra laga hafi verið gætt við meðferð máls og túlkun á refsilögum, sé ekki í verkahring 

dómstóla. Dómstólar séu einfaldlega ekki bærir um slíka efnislega endurskoðun á ákvörðun 

ríkissaksóknara í tengslum við beitingu valdheimilda þess síðarnefnda. Er þetta í samræmi við 

fyrri dómaframkvæmd, sem gerð hefur verið grein fyrir.  

 

4.3 Ályktanir 

4.3.1 Hvað endurskoða dómstólar ekki? 

Niðurstaða Hæstaréttar í Seðlabankamálinu, Hrd. 20. desember 2018 (30/2018), er 

athyglisverð, en þó í samræmi við þá dómaframkvæmd sem gerð var grein fyrir að framan. 

Helst er áhugavert að í dóminum fer Hæstiréttur í fyrsta sinn nokkuð ítarlega yfir hve bæra hann 

telur dómstóla til að endurskoða ákvarðanir ákæruvaldsins og má ætla að rétturinn sé þannig að 

tryggja sem víðtækast fordæmisgildi dómsins. Í sumum af eldri málunum var rökstuðningur 

hans heldur holdgrannur hvað þetta varðaði, t.d. í Hrd. 8. maí 2008 (207/2008) (andlát 

stúlkubarns) þar sem rökstuðningurinn spannaði eina setningu. Var í þeim dómi sem Hæstarétti 

þætti þetta sjálfsögð niðurstaða, sem ekki þyrfti frekari rökstuðning.  

Af málunum má draga nokkrar frekari ályktanir og verður hér gerð grein fyrir þeim helstu. 

Réttilega verður mestu vægi að gefa nýjasta dóminum, Hrd. 20. desember 2018 (30/2018) 

(Seðlabankamál), en þó komu fram sjónarmið Hæstaréttar í hinum málunum um atriði, sem 
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ekki voru tekin fyrir þar. Í fyrsta lagi er það sjálfstæði ákæruvaldsins við mat á því, hvort fara 

skuli fram á þvingunarráðstafanir, sbr. Hrd. 2001, bls. 4390 (178/2001) (Grænlendingur). 

Verður sú ályktun dregin af dóminum að brotaþoli geti ekki haft uppi bótakröfu á hendur 

ríkissaksóknara með vísan til þess að frekari aðgerða en þeirra, sem gripið var til, hafi verið 

þörf. Í dóminum er þó sá varnagli sleginn, að fram kemur að það geti varðað starfsmenn 

ákæruvaldsins ábyrgð fari þeir út af sporinu við störf sín. Því virðast dómstólar veita 

ákæruvaldinu eitthvað aðhald í þeim efnum.  

Í öðru lagi verður ályktað út frá Hrd. 3. mars 2011 (71/2010) (Skattsvik framkvæmdastjóra) 

og Hrd. 20. desember 2018 (30/2018) (Seðlabankamál) að dómstólar séu ekki bærir til að 

endurskoða ákvörðun ákæranda um að gefa út ákæru. Mat á því, hvort ákærandi hafi fengið öll 

gögn í hendur og máli sé lokið, sbr. 145. gr. og 152. gr. sml., sem og hið efnislega mat á líkum 

á sakfellingu, sé alfarið í höndum ákærandans sjálfs og það verði ekki endurskoðað af 

dómstólum. Verður einnig ráðið af dóminum að ekki sé eðlismunur á ákvörðunum er lúta að 

framgangi rannsóknar og ákvörðun um útgáfu ákæru við lok rannsóknar.  

Í þriðja lagi eru það Hrd. 8. maí 2008 (207/2008) (andlát stúlkubarns) og Hrd. 20. desember 

2018 (30/2018) (Seðlabankamál), en eins og áður segir verður helst af síðarnefnda dóminum 

ráðið að dómstólar endurskoði ekki efnislegu hlið ákvörðunar ríkissaksóknara, heldur aðeins 

formhlið hennar með tilliti til gildi ákvörðunarinnar. Sú meðferð málsins hefur samsvörun við 

þá endurskoðun sem matskenndar stjórnvaldsákvarðanir geta almennt sætt hjá dómstólunum.  

Framangreind mál lúta öll að tilteknum ákvörðunum ákæruvaldsins, sem vissulega eru 

stjórnvaldsákvarðanir, og er niðurstaða þeirra flestra lituð af því, þ.e. ekki er um svo víðtækar 

niðurstöður að ræða að endilega megi álykta út frá þeim um allar ákvarðanir ákæruvaldsins eða 

ríkissaksóknara. Verður þó að telja að síðastnefndi dómurinn, Hrd. 20. desember 2018 

(30/2018) (Seðlabankamál), hafi nokkuð víðtækt fordæmisgildi, en af niðurstöðu hans má ráða 

að dómstólar telji sig ekki bæra til efnislegrar endurskoðunar á ákvörðun ríkissaksóknara í 

tengslum við beitingu valdheimilda hans. Eins og áður hefur verið komið inn á eru 

ákæruvaldinu og ríkissaksóknara veittar ýmsar heimildir til að sinna hlutverki sínu. Meðal 

þessara heimilda eru þær, sem deilt var um í málunum sem hér eru til umfjöllunar, s.s. ákvörðun 

um beitingu þvingunarúrræða og ákvörðun um rannsókn og útgáfu ákæru. Eru þetta einar 

þýðingarmestu ákvarðanir sem ákæruvaldið tekur í tengslum við rannsókn og meðferð 

sakamáls og eru þær í eðli sínu mjög íþyngjandi, ýmist í garð sakbornings eða brotaþola, eins 

og ráða má af framangreindum dómum. Af dómunum verður ekki dregin skýr lína um hvaða 

ákvarðanir ríkissaksóknara dómstólar telji tilheyra þeim, sem ekki verði endurskoðaðar 

efnislega, en telja verður að þar undir geti fallið allar helstu ákvarðanir er lúta að framgangi 
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rannsóknar sakamáls og meðferðar sakamáls fyrir dómi. Eins og áður var fjallað um er ætlunin 

með eftirliti dómstóla með framkvæmdarvaldinu að tryggja réttaröryggi borgaranna og því 

megi ætla að ef ákvarðanir, sem eru hvað mest íþyngjandi fyrir borgara, sæta ekki endurskoðun, 

verði aðrar ákvarðanir, sem telja megi léttvægari með tilliti til hagsmuna borgaranna, ekki 

heldur endurskoðaðar.  

Þrátt fyrir blæbrigðamun í dómaframkvæmd, varðandi sjálfstæði ákæruvaldsins, er þó ljóst 

að sá þráður er út í gegnum málin, sem hér eru til skoðunar, allt frá Hrd. 2001, bls. 4390 

(178/2001) (Grænlendingur), að ákæruvaldið nýtur mikils sjálfstæðis í störfum. Afstaða 

dómstóla til þess, á hverju þessi sérstaka staða ákæruvaldsins byggir, og þá frávik frá reglum 

60. og 70. gr. stjskr., er aftur á móti nokkuð misjöfn eftir dómum, þ.e. ekki er samræmi í 

tilvísunum til þess lagagrundvallar sem byggt er á. Hefur verið bent á að eðlilegt sé að byggja 

slíka niðurstöðu á stjórnskipulegum valdmörkum dómstóla gagnvart framkvæmdarvaldinu, en 

misjafnt er hvernig dómstólar fara að þessu.40 Í fyrsta málinu, Hrd. 2001, bls. 4390 (178/2001) 

(Grænlendingur), er í rökstuðningi einungis sagt að ríkissaksóknari sé æðsti handhafi 

ákæruvalds og að við meðferð þess „[sé] hann óháður vilja stjórnvalda sem annarra“ og í því 

sambandi vísað til 2. mgr. 25. gr. oml. Dómurinn komst að þeirri efnislegu niðurstöðu að 

bótaréttur hefði einfaldlega ekki stofnast. Í Hrd. 8. maí 2008 (207/2008) (andlát stúlkubarns) 

var málinu vísað frá með vísan til 1. mgr. 24. gr. eml. með þeim rökstuðningi að „ákvörðun um 

meðferð valdheimilda [ríkissaksóknara] geti eðli sínu samkvæmt ekki sæt endurskoðun 

dómstóla“ (áherslub. höf.). Í ályktun Eiríks Tómassonar um þennan dóm telur hann Hæstarétt 

með þessu vísa til 2. gr. stjskr. um þrígreiningu ríkisvalds.41 Séu meginrökin fyrir sjálfstæði 

ákæruvaldsins þannig þrískipting ríkisvaldsins og fyrirmæli stjórnarskrár um að dómstólar megi 

ekki ganga inn á valdsvið framkvæmdarvaldsins. Álíka rökstuðning er að finna í Hrd. 3. mars 

2011 (71/2010) (skattsvik framkvæmdastjóra) og Hrd. 7. febrúar 2013 (74/2012) (Baugur hf.), 

en þar er að finna orðrétt sömu setningu og vísað er til hér að framan. Var þó um refsimál að 

ræða, þar sem á fleiri atriði reyndi, og því einfaldlega hafnað þessari málsástæðu. Virðist það 

því vera eðli ákvörðunarinnar, eða í raun staða þess handhafa ríkisvalds sem hana tekur, sem 

leiðir til þess að hún geti ekki sætt endurskoðun dómstóla. Í Hrd. 20. desember 2018 (30/2018) 

(Seðlabankamál) var einnig vísað til 1. mgr. 24. gr. eml., til rökstuðnings því að vísa bæri 

málinu frá. Þó var þar niðurstaðan sú, að frávísun skyldi aðeins koma til að því frágengnu að 

hæfisreglur hefðu ekki verið brotna. Er þetta jafnframt eina málið þar sem Hæstiréttur vísar til 

                                                
40 Daníel Isebarn Ágústsson: „Eru valdmörk milli dómsvalds og framkvæmdarvalds á sífelldri hreyfingu?“, bls. 
55. 
41 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 137. 
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ákvæða stjórnarskrár í rökstuðningi sínum í þessu sambandi, en vísað var til 60. gr. hennar um 

heimild dómstóla til að endurskoða ákvarðanir stjórnvalda. Að því sögðu taldi Hæstiréttur þó 

að þá heimild yrði að binda við formhlið málsins. Í málunum vísar Hæstiréttur því hvergi til 2. 

gr. stjskr., líkt og Eiríkur Tómasson telur niðurstöðuna raunverulega byggja á. Er því ekki útséð 

um hvort dómstólar eru raunverulega að byggja þessa sérstöðu ákæruvaldsins á þrígreiningu 

ríkisvalds, eða að einhvers konar hagkvæmnissjónarmið liggi jafnvel að baki því, að dómstólar 

geti ekki endurskoðað umræddar ákvarðanir stjórnvalda. Ljóst er að aragrúa mála myndi koma 

til dómstóla ef þeim yrði falið að endurskoða þessar ákvarðanir ákæruvaldsins. Er því spurning 

hvort hér sé um að ræða fullnaðarúrskurðarvald stjórnvalda, þ.e. ríkissaksóknara, sem honum 

er fengið á grundvelli stöðu sinnar í réttarskipaninni, og er viðhaldið á grundvelli 

hagkvæmnissjónarmiða. Verður það ekki lesið skýrt út úr dómunum, en jafnvel mætti áætla að 

hvort tveggja, þ.e. þrískipting ríkisvalds og hagkvæmnissjónarmið, búi þessu að baki. 

 

4.3.2 Hvað eru dómstólar bærir til að endurskoða? 

Dómstólar eru þó að einhverju leyti bærir til að endurskoða framangreindar ákvarðanir 

ríkissaksóknara, eins og leiða má af ummælum í Hrd. 20. desember 2018 (30/2018), en þeir 

telja sig bæra til að taka til skoðunar meðferð ríkissaksóknara á formhlið máls, a.m.k. að 

einhverju leyti, þó „eingöngu til að kveða á um gildi ákvörðunar“. Er sú niðurstaðan í samræmi 

við áðurnefnd sjónarmið um sjálfstæði ákæruvaldsins, en áhugavert er að setja þetta í samhengi 

við stjórnsýsluréttinn og heimildir dómstóla til endurskoðunar á stjórnvaldsákvörðunum 

almennt. Er almennt litið svo á að brot á efnisreglu leiði til ógildingar, þar sem slíkir annmarkar 

eru almennt verulegir og ótækt að slíkar ákvarðanir standist.42 Hér í upphafi kom fram að 

almennt teljist dómstólar nú til dags bærir til að endurskoða efni stjórnvaldsákvörðunar með 

tilliti til lögmætis þess, en hér hefur Hæstiréttur aftur á móti slegið því föstu að slíkt verði ekki 

endurskoðað af dómstólum, þegar um er að ræða ákvarðanir ákæruvaldsins um 

lögreglurannsókn eða útgáfu ákæru. Hvað varðar endurskoðun á formhlið máls er einnig 

áhugavert að velta fyrir sér hversu langt það endurskoðunarvald nær. Er af dóminum ljóst að 

Hæstiréttur telur dómstóla bæra til að endurskoða hvort ríkissaksóknari, eða annar, sem tekið 

hefur ákvörðun, hafi verið til þess hæfur. Reglur um sérstakt hæfi teljast til 

málsmeðferðarreglna, sem almennt má skipta í tvo flokka eftir markmiðum þeirra, þ.e. annars 

vegar öryggisreglur og hins vegar verklagsreglur. Öryggisreglum er ætlað að tryggja að 

ákvörðun sé efnislega rétt og með endurskoðun á því, hvort öryggisreglna hafi verið gætt, má 

                                                
42 Arnar Þór Stefánsson: „Um ógildingu stjórnvaldsákvarðana“, bls. 266. 
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því kannski segja að viss efnisleg endurskoðun fari fram, en reglur um hæfi eru t.a.m. 

öryggisreglur. Verklagsreglur eiga aftur á móti að tryggja ákveðið verklag, afgreiðsluþætti og 

skilvirkni í stjórnsýslunni, en dæmi um verklagsreglu er t.a.m. birting ákvörðunar, sbr. síðasti 

málsl. 6. mgr. 52. gr. sml. Að meginstefnu til eru það aðeins brot á öryggisreglum sem leiða til 

ógildingar ákvarðana stjórnvalda.43 Af því leiðir að rökrétt er að Hæstiréttur telji rétt að 

endurskoða hvort reglna, sem flokkast sem öryggisreglur, s.s. um hæfi, hafi verið gætt. Þó 

verður ekki út frá dóminum alhæft um að dómstólar endurskoði hvort allra öryggisreglna hafi 

verið gætt, enda eru reglur um hæfi sérlega mikilvægar og getur verið að Hæstiréttur telji 

mikilvægt að gæta að þeim, en mögulega séu aðrar ekki eins mikilvægar, s.s. rannsóknarreglan, 

sem almennt er talin öryggisregla. Hæstiréttur vísar í dóminum aðeins til formreglna og er því 

ekki hægt að draga afgerandi ályktanir um þetta. Oftlega hefur Hæstiréttur eftirlátið 

ákæruvaldinu mat á því hvort mál teljist nægilega rannsakað svo hægt sé að taka afstöðu til 

framhaldsins, sbr. framangreindur Hrd. 3. mars 2011 (71/2010) (skattsvik framkvæmdastjóra) 

þar sem sagði að í hlut ákæranda kæmi að meta hvort mál hafi verið rannsakað nægjanlega svo 

hann geti tekið ákvörðun um hvort gefa skuli út ákæru eða ekki og það mat sætir því ekki 

endurskoðun dómstóla. Grundvallarsjónarmið við mat á því almennt, hvort annmarki geti leitt 

til ógildingar stjórnvaldsákvörðunar, er að annmarkinn sé verulegur. Má álykta að Hæstiréttur 

byggi á þessu sjónarmiði við mat á því, hvort dómstólar séu bærir að endurskoða ákvarðanir 

saksóknara í þessum efnum, þ.e. hvort annmarkinn gæti talist verulegur, en annmarki sem felst 

í broti á reglum um sérstakt hæfi telst almennt verulegur.44 Sé Hæstiréttur þar með að gæta þess, 

að þýðingarmestu málsmeðferðarreglna stjórnsýsluréttarins sé gætt, en veiti ákæruvaldinu 

annars nokkuð svigrúm til að annast þau mál, sem undir það falla, án þess að endurskoða 

niðurstöðu þeirra. Verður því að ætla að dómstólar séu bærir til að endurskoða hvort reglum 

um hæfi hafi verið fylgt, sem og hvort augljós valdþurrð eða álíka annmarki sé á ákvörðun. 

 

4.3.3 Ályktanir um málskostnað 

Fjallað hefur verið um niðurstöður um málskostnað í þeim málum sem hér hafa verið tekin til 

skoðunar. Eins og komið hefur verið inn á eru málin sérstök að því leyti, að hér er um að ræða 

mál milli borgara og ríkisins, en tilhneiging er í slíkum málum til að fella málskostnað niður. 

Ekki verða því dregnar of víðtækar ályktanir í þessum efnum, en engu að síður er þetta 

athyglisvert. Í Hrd. 8. maí 2008 (207/2008) (andlát stúlkubarns) var málskostnaður felldur 

                                                
43 Arnar Þór Stefánsson: „Um ógildingu stjórnvaldsákvarðana“, bls. 267-70. 
44 Arnar Þór Stefánsson: „Um ógildingu stjórnvaldsákvarðana“, bls. 276-78. 
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niður, sem eitt og sér gefur stundum vísbendingu um að niðurstaðan hafi ráðist á vafaatriðum 

eða atriðum sem aðilum hafi verið ókunnugt um. Í máli Grænlendingsins, Hrd. 2001, bls. 4390 

(178/2001), var málskostnaður felldur niður sömuleiðis, en í Hrd. 3. mars 2011 (71/2010) 

(skattsvik framkvæmdastjóra) og Hrd. 7. febrúar 2013 (74/2012) (Baugur hf.), sem bæði voru 

refsimál, var sakarkostnaður lagður á dómfelldu. Athygli vekur að í máli framkvæmdastjórans 

snéri helsta álitaefnið fyrir Hæstarétti að endurskoðun dómsins á ákvörðun ríkissaksóknara, en 

engu að síður var dómfelldi látinn bera kærukostnað. Málin lúta þó að fleiri atriðum svo ekki 

verða dregnar of víðtækar ályktanir af þessu, eins og áður segir. Í Hrd. 20. desember 2018 

(30/2018) (Seðlabankamál) var sóknaraðili aftur á móti látinn greiða ríkinu kærumálskostnað. 

Sé ályktað svo, um þýðingu máls- og kærukostnaðar í þessum málum, að með því að fella hann 

niður sé Hæstiréttur að gefa til kynna að sóknaraðilar, þ.e. þeir sem kæra ákvörðun 

ríkissaksóknara, hafi ekki mátt sjá niðurstöðuna fyrir, verður að álykta að Hæstiréttur hafi talið 

sóknaraðila í Seðlabankamálinu mátt átta sig á mögulegri niðurstöðu út frá 

dómaframkvæmdinni. Má það vel teljast eðlilegt, þar sem nokkur fordæmi lágu fyrir og afstaða 

Hæstaréttar nokkuð afgerandi í þeim, en vekur þá athygli að Hæstiréttur tók málið engu að síðu 

fyrir, eftir dóm Landsréttar, sennilega þá til að setja skýrt fordæmi í þessum efnum. Má í þessu 

sambandi benda á að þröng skilyrði eru sett kæru og áfrýjun á úrskurðum og dómum Landsréttar 

til Hæstaréttar, sbr. XXVI. og XXVII. kafli eml. Verður þó að ítreka þann fyrirvara að einungis 

er um að ræða ályktanir höfundar, en eins og áður segir kemur ekki fram rökstuðningur í 

málunum hvers vegna málskostnaður er látinn niður falla, enda er ekki venja fyrir slíku. 

 

5 Lokaorð 
Ákæruvaldið gegnir mikilvægu hlutverki í refsivörslukerfinu, en því er ætlað að tryggja að þeir, 

sem afbrot fremja, verði beittir viðurlögum. Í þágu þessa hlutverks er ákæruvaldinu veittar 

vissar valdheimildir og meðal þeirra er heimild ákæruvaldsins til útgáfu ákæru á hendur manni, 

sem grunaður er um refsiverða háttsemi. Í því sambandi fer ákæruvaldið með ákvörðunarvald 

um, hvort höfða skuli mál í kjölfar rannsóknar lögreglu, en telji það ekki ástæðu til 

málshöfðunar getur það einnig fellt mál niður, sbr. 145. gr. sml. Þá getur lögregla sömuleiðis 

fellt niður rannsókn máls, sbr. 4. mgr. 52. gr. sml., telji hún ekki grundvöll til að halda 

rannsókninni áfram.  

Ríkissaksóknari trónir á toppi stigskiptrar stjórnsýslu ákæruvaldsins og eru framangreindar 

ákvarðanir lögreglu og ákærenda kæranlegar til hans, sbr. 4. og 6. mgr. 52. gr. og 1. og 2. mgr. 

147. gr. sml. Enginn vafi þykir leika á að umræddar ákvarðanir ákæruvaldsins teljast 
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stjórnvaldsákvarðanir, sbr. UA 10. september 2009 (5587/2009), og eru þær að hluta háðar 

frjálsu mati ákæruvaldsins. Almennt verða ákvarðanir stjórnvalda kærðar til æðri stjórnvalda, 

en á því byggir stigskipt stjórnsýslukerfi ríkisins og heyra stjórnvöld undir ráðherra sem eru 

æðstu handhafar framkvæmdarvalds hver á sínu málefnasviði. Staða ákæruvaldsins er aftur á 

móti um margt sérstök í þessu samhengi og er að miklu leyti klippt á yfirstjórnunar- og 

eftirlitsheimildir ráðherra gagnvart ákæruvaldinu. Verða því framangreindar ákvarðanir þess 

ekki kærðar til ráðherra.  

Á grundvelli 60. og 70. gr. stjskr. fellur í hlut dómstóla að skera úr um embættistakmörk 

yfirvalda og hafa þeir einnig talist bærir til að endurskoða ákvarðanir þeirra að vissu leyti. 

Teljast þeir helst bærir til að endurskoða lögbundnar ákvarðanir, en eftir því sem þær verða 

matskenndari fara dómstólar varlegar í endurskoðun. Hefur þá einnig verið talið að lagaákvæði, 

sem kveða á um fullnaðarúrskurðarvald stjórnvalda, heyri nú réttarsögunni til og þýðing slíkra 

ákvæða sé nú til dags sáralítil.  

Þar sem áðurnefndar ákvarðanir ákæruvaldsins heyra til matskenndra stjórnvaldsákvarðana 

mætti álykta að þær verði bornar undir dómstóla. Svo er aftur á móti ekki, en 

dómaframkvæmdin er á þá leið að ákæruvaldið, þá sérstaklega ríkissaksóknari, sé sjálfstætt í 

störfum sínum og dómstólar geti haft takmörkuð afskipti af ákvörðunum þess, sér í lagi er varða 

lok rannsóknar, útgáfu ákæru eða niðurfellingu máls. Má því velta upp hvort ákæruvaldið, þá 

ríkissaksóknari, fari í raun með fullnaðarúrskurðarvald í tt. málum. Nýjasta dæmið er Hrd. 20. 

desember 2018 (30/2018) (Seðlabankamál) þar sem Hæstiréttur fór nokkuð ítarlega yfir stöðu 

ákæruvaldsins og verður ráðið af dóminum að framangreindar ákvarðanir þess verði einungis 

endurskoðaðar að mjög takmörkuðu leyti. Dómstólar endurskoða einvörðungu formhlið slíkra 

ákvarðana, en þó jafnvel einungis að takmörkuðu leyti. Ljóst er af framangreindum dómi að 

dómstólar taka til skoðunar hvort sá, sem ákvörðun tekur, hafi verið til þess hæfur, þ.e. sérstakt 

hæfi viðkomandi, sem telst til öryggisreglna, en óljóst er hvort dómstólar myndu endurskoða 

mál m.t.t. svokallaðra verklagsreglna, s.s. hvort reglum um birtingu ákvörðunar hafi verið fylgt. 

Þá sé ljóst að mat ákæruvaldsins á því, hvaða þvingunarráðstafanir skuli fara fram á gagnvart 

sakborningi, geti ekki leitt til skaðabótaskyldu þess gagnvart brotaþola, ef í ljós kemur að 

frekari þvingunarráðstafana var þörf. Þá endurskoði dómstólar ekki ákvörðun ákæranda um að 

gefa út ákæru, en mat á því er alfarið í höndum ákæruvaldsins.  

Af framangreindu er ljóst að ákæruvaldið nýtur mikils sjálfstæðis í störfum sínum. Mikil 

ábyrgð fylgir því valdi, sem ákæruvaldinu er fengið, þar sem ákvarðanir þess sæta oft og tíðum 

ekki endurskoðun dómstóla, sem er almennt eins konar öryggisventill í stjórnkerfi ríkisvaldsins 

í þágu réttaröryggis borgaranna. Er þetta mjög í samræmi við þau sjónarmið, sem verið hafa 
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við lýði allt frá upphafi síðustu aldar, er farið var að huga að sjálfstæði ákæruvaldsins og tryggja 

að það yrði ekki misnotað í pólitískum tilgangi eða með geðþóttaákvörðunum. Er nú svo að það 

telst einn þáttur í réttaröryggi borgara og réttlátri málsmeðferð sakborninga fyrir dómstólum, 

sbr. 1. mgr. 70. gr. stjskr. og 6. gr. MSE, að framangreint sé tryggt.  
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