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Útdráttur 
Ritgerð þessi ber heitið Lagaleg ráðherraábyrgð, Landsdómur og mannréttindadómstóll 
Evrópu í máli Geirs H. Haarde. Með lagalegri ráðherraábyrgð er átt við þegar ráðherra er lögum 
samkvæmt gert að sæta refsiábyrgð vegna embættisverka hans í starfi, sem sker sig frá hinum 
pólitíska anga ráðherraábyrgðar sem hann getur þurft að sæta vegna hverju því sem í starfi hans 
felst óháð lögum, kjósi meirihluti Alþingis að draga viðkomandi til ábyrgðar með vantraust 
tillögu. Í ritgerðinni spyr höfundur hvort að framkvæmd laganna fái staðist 
Mannréttindasáttmála Evrópu og dregur saman það helsta sem nú er vitað um efnið, að 
undangengnum Landsdómi, 1  þeim fyrsta og eina sem fallið hefur á grundvelli laga um 
ráðherrábyrgð og laga um Landsdóm, rúmri öld frá setningu laganna. Sú framkvæmd 
Landsdóms, 2  sem nánar verður lýst, var tekin til endurskoðunar hjá mannréttindadómstól 
Evrópu og reynir höfundur að varpa ljósi á þær niðurstöður, bæði sérstaklega og í heild sinni. 
Dómþoli í umræddu máli, Geir H. Haarde vann að margra mati stórsigur fyrir Landsdómi, þótt 
hann hafi verið sakfelldur af í einum ákærulið af tveimur. Honum gekk hins vegar ekki eins 
vel fyrir mannréttindadómstól Evrópu sem vísaði á bug helstu kröfum hans um að rétturinn til 
réttlátrar málsmeðferðar hafi verið brotinn. Málmeðferð Landsdóms stendur fast í lappirnar að 
þessari endurskoðun undangenginni en sambærilegt fyrirkomulag úr erlendum rétti hefur verið 
samþykkt af mannréttindadómstól Evrópu. Þetta þýðir þó ekki að framkvæmdin sé hafin yfir 
alla gagnrýni enda er engin ástæða til að fylgja með í blindni þegar kemur að réttindum sakaðra 
manna og málsmeðferðinni sem þeir sæta.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Landsdómur nr. 3/2011 
2 sama heimild.  
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Abstract 
The essay´s topic is Statutory ministerial accountability – Court of Impeachment & European 
Court of Human Rights in case Haarde v. Iceland. Statutory ministerial accountability means 
that ministers are, by law, criminally accountable for ministerial breaches in office. Opposed 
to this, is political accountability whereas ministers, disregard what tha law is, are accountable 
to their legislative bodies such as parliament, in which motion of distrust is either voted for or 
defeated. The author aims to determine wheather these provisions fulfill preconditions made 
in the  European Convention of Human Rights aswell to explain the subject from its forseen 
perspective, with a historical first and only verdict before Court of Impeechment, applying The 
Court of Impeechment Act and The Ministerial Accountability Act, more than century from 
it´s bill surpassing Iceland´s parliament votes. These proceedings, which will be detailed, were 
later applied for review by the ECHR. The author goal is to assess the findings of the courts, 
both in particular and in a whole. Many have declared the defendant in this particular case Geir 
H. Haarde, who was only convicted on one account, a winner by margin with Iceland´s Court 
of Impeechment.3 Although his appeal with ECHR did not, as the Court rejected reviewing 
allegation which were either dismissed or ended with the defendant acquittal. Reiteration, with 
simular ruling within the Court´s case-law, COI proceedings have thus been confirmed by 
ECHR, although it should never surpass criticism for there is no reasons to follow in blind faith 
when it comes to human rights for the criminally accused. 
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1. INNGANGUR 

Fyrir stofnum lýðveldisins og allar götur síðan hafa komið upp vangaveltur um lagalega 

ráðherraábyrð og réttarstöðu ráðherra ef á hana reynir. Ákveðinnar réttaróvissu hefur gætt um 

efnið, ekki síst þar sem lítið hefur reynt á lög nr. 4/1963 um ráðherrábyrgð og er ákvæði 

stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/19444 um ábyrgðina almennt orðað. Flestir virðast þó 

á eitt sammála um að ráðherraábyrgð felur í sér tvíþætta merkingu. Annars vegar er átt við hina 

lagalegu ábyrgð, sem er viðfangsefni ritgerðarinnar, og hins vegar hina pólitísku ábyrgð. Um 

þá síðari verður ekki sérstaklega fjallað um nema í samhengi við efni ritgerðarinnar. Ýmsar 

hugmyndir hafa í gegnum tíðina verið lagðar til um breytingar á reglum um ráðherraábyrgð, 

eins og þær sem stjórnlagaráð kynnti með tillögum um nýja stjórnarskrá árið 2011.5 Þrátt fyrir 

það hafa litlar sem engar breytingar verið gerðar á stjórnarskrá eða lögum um ráðherraábyrgð, 

frá stjórnarskrárbreytingum frá árinu 1995, 6  þegar helstu ákvæðum Mannréttindasáttmála 

Evrópu, sbr. lög nr. 92/1994,7 voru gerð þar skil. 

Í miðju uppgjöri bankahrunsins 2008 reyndi fyrst á lagalega ráðherraábyrgð með 

réttarhöldunum yfir Geir. H. Haarde fyrir Landsdómi í máli nr. 3/2011. 8  Niðurstöðu 

Landsdóms9 var skotið til mannréttindadómstól Evrópu10 með kæruheimild í 34. gr. MSE og 

þar látið reyna á hvort forsætisráðherrann fyrrverandi hafi notið réttlátrar málsmeðferðar í 

skilningi sáttmálans við þessar sérstöku kringumstæður sem Landsdómur er. 

Stjórnarskráin kveður á um grundvallar réttindi og skyldur sem verður ekki haggað 

vegna stjórnskipulegrar stöðu þeirra. Mannréttindaákvæði stjórnarskrár eru sérstaklega 

mikilvæg, þó rétthæð þeirra sé hin sama, þar sem ákvæðin lúta í reynd ekki aðeins eftirliti 

íslenskra dómstóla, 11  heldur má segja að Mannréttindadómstóll Evrópu hafi óbeint 

endurskoðunarvald að því er varðar þau réttindi stjórnarskrárinnar sem ætlað er að tryggja þau 

réttindi sem mælt er fyrir um í MSE. En við stjórnarskrárbreytingarnar 1995, sbr. lög nr. 

97/1995, var það til að mynda yfirlýst markmið að færa ákvæði stjórnarskrárinnar til samræmis 

við ákvæði MSE.12 Síðan þá hafa ákvæði mannréttindakafla stjórnarskrárinnar, sem mæla fyrir 

                                                             
4 Hér eftir stjskr. 
5 Stjórnlagaráð 2011 - Frumvarp. 
6 Stjórnarskipunarlög um breyting á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944, með síðari breytingum. 
7 Hér eftir MSE. 
8 Landsdómur kemur saman í fyrsta sinn í máli nr. 3/2011, þann 3. október 2011 
9 Landsdómur nr. 3/2011. 
10 Hér eftir MDE. 
11 Samkvæmt þrískiptingu ríkisvaldsins, sbr. 2. gr. stjskr. nr. 33/1944, hafa dómstólar eftirlit öðrum valdhöfum. 
12 Sbr. Alþt. 1994-1998, A-deild, bls. 2073 og 2077-2081. 
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um réttindi hliðstæð MSE, verið skýrð með hliðsjón af sáttmálanum og dómum 

Mannréttindadómstólsins þar að lútandi.13  

Í 70. gr. stjskr. er að finna grundvallarréttindi. Ákvæðinu er ætlað að tryggja að hverjum 

þeim sem borinn er sökum um refsiverða háttsemi, skuli talinn saklaus þar til sekt hans telst 

sönnuð. Þá skuli honum enn fremur tryggður réttur til úrlausnar varðandi refsiverða háttsemi 

sem honum er gefið að sök og sanngjarna málsmeðferð fyrir sjálfstæðum og óhlutdrægum 

dómstóli, innan hæfilegs tíma. Þessum réttindum verður einnig fundin stoð í 1.-3. mgr. 6. gr. 

MSE. 

Í beinum tengslum við ofangreint kveður 69. gr. stjskr.,14 um skýrar refsiheimildir, á 

um að engum verði gert að sæta refsingu nema hann hafi gerst sekur um háttsemi sem var 

refsiverð samkvæmt lögum á þeim tíma þegar hún átti sér stað eða má fullkomlega jafna til 

slíkrar háttsemi. Hefur þessi grunnregla verið kölluð lögmætisregla refsiréttar og á hún sér 

einnig stoð 1. mgr. 7. gr. MSE. Samkvæmt þessu verður dómari að leggja mat á skýrleika 

ákvæðis sem hann hyggst beita og veltur það á skýrleika þess hvort um lögbundna refsiheimild 

sé að ræða.15 Í 14. gr. stjskr. er svohljóðandi ákvæði: 

 
Ráðherrar bera ábyrgð á stjórnarframkvæmdum öllum. Ráðherraábyrgð er ákveðin með 

lögum. Alþingi getur kært ráðherra fyrir embættisrekstur þeirra. Landsdómur dæmir 

þau mál. 

 
Samkvæmt þessu ber ráðherra ábyrgð á stjórnarframkvæmdum sínum. Í lögum um 

ráðherraábyrgð nr. 4/196316 er síðan að finna reglur um efnið, sem gerð verða sérstök skil í 

öðrum kafla. Þá segir í 1. gr. laga um landsdóm nr. 3/196317 að Alþingi beri ákæruvaldið í 

málum sem það höfðar gegn ráðherra og að dómsvaldið sé hjá Landsdómi. Fyrrgreind lög eru 

þau sem helst reynir á í tengslum við  hina eiginlegu lagalega ráðherraábyrgð, sem hér verður 

gerð að umfjöllunarefni. 

Með stjórnarskipunarlögum nr. 97/1995 voru ákvæði mannréttindakafla stjórnarskrár 

færð til samræmis við MSE og er 69. gr. stjskr. efnislega samhljóða ákvæði 1. mgr. 7. gr. MSE. 

Þannig hafa úrlausnir MDE um inntak 1. mgr. 7. gr. fordæmisgildi við túlkun og skýringu 69. 

gr. stjskr. Hæstiréttur hefur talið sig bundinn af niðurstöðum dómstólsins þar ytra við túlkun 

                                                             
13 Sjá t.d. Davíð Þór Björgvinsson: ,,Beiting Hæstaréttar Íslands á lögunum um Mannréttindasáttmála Evrópu“, 
bls. 355-357. 
14 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944. 
15 Róbert R. Spanó, „Fons Juris“ (2004) 1 (1) Tímarit lögfræðinga. 
16 Hér eftir rhbl. 
17 Hér eftir ldl. 
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og skýringu sátttmálans í sínum úrlausnum, sbr. Hrd. 30. mars 2017, nr. 367/2016 þar sem 

Hæstiréttur vísaði beinlínis til framkvæmdar MDE í tenglsum við skilgreiningu á 

fjölskyldutengslum í skilningi 71. gr. MSE. Af þessu leiðir að öll lagaákvæði, sem kveða á um 

refsiábyrgð, ættu að vera sett undir sama mælikvarða og MDE hefur sett um það hvenær 

refsiheimild telst uppfylla þau skilyrði sem leiða má af 7. gr. sáttmálans.  

Í þessari ritgerð verður varpað upp þeirri spurningu hvort lög um ráðherraábyrgð og 

eftir atvikum lög um Landsdóm nr. 3/1963, uppfylli kröfuna um skýrleika refsiheimilda að öllu 

leyti, með málsmeðferð Landsdóms18 (og MDE) yfir fyrrum forsætisráðherra að leiðarljósi. 

Leitast verður við að svara því hver sé réttarstaða ráðherra, sem borinn er sökum varðandi 

refsiábyrgð, og hvort reglur málsmeðferðarinnar standist yfirþjóðlega endurskoðun MDE að 

öllu og að hvaða leyti efasemdum um réttarstöðu ráðherra hefur verið svarað. Niðurstöður 

MDE í mál Geirs H. Haarde verðar því gerðar að sérstöku umfjöllunarefni, ásamt því að reynti 

verði að túlka þær og bera saman við þann dóm sem hann hlaut fyrir Landsdómi. Einnig verður 

leitast við að gera grein fyrir hugsanlegum úrbótum sem gætu bætt framkvæmdina. 

Til þess að varpa frekara ljósi á viðfangsefnið verður vísað til íslenskra laga með áherslu 

á breytingar sem hafa átt sér stað á síðustu árum, sérstaklega með tilkomu laga um meðferð 

sakamála nr. 88/2008. Vitnað verður í fræðigreinar á sviði refsiréttar og túlkun þeirra á 

réttastöðu ráðherra. Þá verður samanburður gerður við danskan rétt og reifuð dómafordæmi 

þegar það á við. 

2. RÁÐHERRAÁBYRGÐ  

2.1 Lög um ráðherraábyrgð nr. 4/1963 

2.1.1 ALMENNT UM LÖGIN 

Í frumvarpi19 stjórnskipunarlaga frá 1903 er að finna álit nefndar sem skipuð var sérstaklega til 

að fjalla um lagasetningu um ábyrgð ráðherra. Í greinagerð nefndarinnar um breytingar í 

þinglegri meðferð frumvarpsins sagði, að þrátt fyrir að búist væri við að ábyrgð ráðherra yrði 

aðallega þingleg, teldu nefndarmenn þó nauðsynlegt að setja sérstök lög um „jafnsérstæðan 

embættismann.“20 Í framhaldinu voru sett lög nr. 2/1904 um ráðherrábyrgð.  

                                                             
18 Landsdómur nr. 3/2011 
19 Frumvarp til stjórnarskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá um hin sjerstaklegu málefni íslands 5. jan. 1874 
20 Í nefndinni sátu: Hannes Hafsteinn, Hermann Jónasson, Lárus H. Bjarnasson og flutningsmenn frumvarpsins, 
Guðlaugur Guðmundsson og Skúli Thoroddsen. Um samningsdrögin sagði: „hurfum vér frá því, að telja upp brot 
þau, er hugsanlegt væri að ráðherrann yrði sekur um. Bæði hefði slík upptalning aldrei orðið nándar nærri 
tæmandi, og i annan stað hefði það orðið nefndinni ofraun, á jafnstuttum tíma og henni er markaður, að leggja 
undirbúningslaust hæfilega refsingu við hverju broti, enda telur nefndin hina aðferðina í sjálfu sér heppilegri, að 
skifta brotunum niður í aðalflokka og leggja víðtæka hegningu við broti á hverjum flokki“  
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Lög nr. 4/1963 leystu loks hin eldri lög af hólmi, rúmlega hálfri öld síðar. Ólafur 

Jóhannesson, þáverandi prófessor, sem var falið að semja frumvarp til hinna nýrru laga sagði 

þörf vera fyrir talsverðar breytingar þar sem eldri lögin væru orðin úrelt. Auk nýmæla voru 

gerðar breytingar á eldri ákvæðum. Ólafur skipti ákvæðum frumvarpsins í stórum dráttum 

þannig; að grundvallarreglur væru í tveim fyrstu greinunum; í næstu fimm greinum væri mælt 

fyrir um hvenær og með hvaða skilyrðum ráðherra beri ábyrgð; í 8. 9. og 10. gr. væri lýst því 

atferli sem varðað gæti refsiábyrgð; og loks væru fyrirmæli um refsingar, skaðabætur og 

fyrningu sakar að finna í síðustu tveim greinunum.21 Sé flokkun Ólafs borin saman við flokkun 

þágildanda laga er hins vegar ekki að merkja mikla breytingu, þó að efnistökin hafi breyst 

talsvert.22 

Álitamál hefur verið um hvort 14. gr. stjskr. áskilji að kveðið sé um ráðherrábyrgð í 

sérstökum lagabálk eða hvort ábyrgð yrði reist á grundvelli annara laga. Allt frá því þegar fyrst 

var mælt fyrir um ábyrgðina í stjórnarskrá var skilningur manna sá, að sérstakur lagabálkur 

myndi kveða á um ráðherraábyrgð og hugsanlega væri um venjuhelgaðan skilning að ræða þó 

hæpið væri að frávik frá því teldist stjórnarskrárbrot.23 

Í þessum kafla verður tilteknum ákvæðum gerð frekari skil eftir því sem á við í tengslum 

við kjarna ritgerðarinnar og þýðingu þeirra á niðurstöður. 

 

2.1.2 SKILYRÐI LAGANNA  

2.1.2.1. GRUNDVALLARREGLUR 

Ákvæði 14. gr. stjórnarskrár um ráðherraábyrgð er nánast endurtekið í 1. mgr. 1. gr. rhbl. sem 

segir að ráðherrar beri „ábyrgð á stjórnarframkvæmdum öllum eftir því sem fyrir er mælt í 

stjórnarskrá og lögum þessum.“24 Með því að vísa til þess, sem mælt er fyrir í lögunum sjálfum, 

felst takmörkun á hinni víðtæku ráðherraábyrgð stjórnarskrárinnar enda væri ekki sanngjarnt 

að ráðherra bæri ábyrgð á stjórnarathöfnum sem hann kom t.d. hvergi nærri.25 

Þannig ber ráðherra, þrátt fyrir hið almenna orðalag stjórnarskrárinnar, varla 

skilyrðislausa ábyrgð á stjórnarframkvæmd, sem undir hann heyrir, né verður hann gerður 

ábyrgur fyrir þeim ef um slíka ábyrgð er ekki kveðið á um í lögunum. Ráðherra er samkvæmt 

þessu skylt að gangast í ábyrgð við embættisbrotum sem hann fremur í starfi, stöðu sinnar 

                                                             
21 Alþt. 1962-1963, A-deild, þskj. 4 - 4. mál. 
22 Alþt. 1903, C-deild, þskj. 162. 
23 Andri Árnason, „Ráðherraábyrgð“ (Tímarit lögfræðinga, 59) 239, 240. 
24 Lög um ráðherraábyrgð nr. 4/1963. 
25 Eiríkur Tómasson, „Íslensk lög um ráðherraábyrgð og samanburður á þeim og dönskum lögum um sama efni“, 
Rannsóknir í félagsvísindum VII (2006. útg., Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands 2005) 123. 
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vegna. Eiríkur Tómasson telur réttast að skýra heimild Alþingis til að kæra ráðherra fyrir 

embættisrekstur, vísi til þeirrar háttsemi sem ráðherra viðhefur í embætti í krafti þess valds sem 

því fylgir.26 

Í 2. gr. rhbl. er gerð grein fyrir saknæmisskilyrðum sem virkjað geta ábyrgð samkvæmt 

lögunum. Með eftirfarandi hætti helst ákvæðið óbreytt frá þeim lögum sem áður giltu: 

 
Ráðherra má krefja ábyrgðar samkvæmt því, sem nánar er fyrir mælt í lögum þessum, 

fyrir sérhver störf eða vanrækt starfa, er hann hefur orðið sekur um, ef málið er svo 

vaxið, að hann hefur annaðhvort af ásetningi eða stórkostlegu hirðuleysi farið í bága 

við stjórnarskrá lýðveldisins, önnur landslög eða að öðru leyti stofnað hagsmunum 

ríkisins í fyrirsjáanlega hættu. 

 
Samkvæmt orðanna hljóðan krefjast lögin þess, að háttasemi ráðherra sem brýtur gegn 

ákvæðum laganna, sé framin af ásetningi eða viðhöfð með stórfelldu gáleysi. Þannig má gefa 

sér að einfalt gáleysi komi ekki til greina til að baka ráðherra refsiábyrgð,27 enda væri vart 

hugsanlegt að nokkur maður gæti þá þrifist í því starfi. 

Hið sama gildir hins vegar ekki um ákvæði almennra hegningarlaga nr. 19/1940,28 sem 

kunna að varða refsingu vegna einfalds gáleysis, séu saknæmisskilyrði þeirra uppfyllt. Þá telst 

einfalt gáleysi uppfylla skilyrði um skaðabætur til einstaklinga samkvæmt lögunum sem fjallað 

er um í kafla 2.1.3.2. Samkvæmt þessu fer það eftir saknæmisskilyrðum viðeigandi ákvæðis, 

hvort til ábyrgðar komi á vægari grundvelli en stórkostlegu hirðuleysi.29  

Loks felur 2. gr. í sér flokkun brota sem lögin taka til og skiptist niður í þrennt, þ.e. 

stjórnarskrá, landslögum og góðri ráðsmennsku. Í frumvarpi því er varð að lögunum er gert ráð 

fyrir að ráðherra kunni að baka sér refsiábyrgð með fernum hætti, þ.e. vegna embættisathafna 

forseta Íslands, vegna embættisathafna sem ráðherra gerir í eigin nafni, vegna hlutdeildar í 

embættisbrotum samráðherra og vegna athafna eða vanræxlu undirmanna sinna.30 

 

2.1.2.2 HUGLÆG SKILYRÐI 

Í 5. gr. rhbl. kemur fram, að ef um embættisathöfn í ríkisráði eða ráðherrafundi sé að ræða, sbr. 

16. og 17. gr. stjskr., bera allir viðstaddir ráðherrar ábyrgðina, sem með ráðum, atkvæði eða á 

                                                             
26 sama heimild 125. 
27 Landsdómur nr. 3/2011. 
28 Hér eftir hgl. 
29 Eiríkur Tómasson (n. 25) 127. 
30 Alþt. 1962-1963, A-deild, þskj. 4 - 4. mál. 
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annan hátt stuðluðu að þeirri athöfn. Af þessu má ráða, að ráðherra verði ekki látinn bera ábyrgð 

á broti við þe°ssar aðstæður, nema þá hann hafi hlutast til við það líkt og framar greinir, t.d. 

með því að leggja nokkuð það fram sem styður við refsiverða ákvörðun. Í gildistíð fyrri laga 

um ráðherraábyrgð frá 1904 var tilsvarandi ákvæði túlkað á þann veg að viðstaddir ráðherrar 

væru samsekir ef þeir létu ekki bóka mótmæli gegn ákvörðun sem reyndist refsiverð. 

Samkvæmt núgildandi lögum þarf ráðherra að veita athöfninni beinan stuðning til að baka sér 

refsiábyrgð en ekki verður fullyrt að hið sama gildi um þinglega ábyrgð.  

Loks segir í 7. gr. að ráðherra verði látinn bera ábyrgð á athöfnum undirmanna, enda 

hafi þær verið fyrirskipaðar af ráðherra eða megi, teljast eðlilegar. Menn hafa hingað til 

almennt sammælst um það að ákvæði laganna eru nokkuð skýr þannig að það sem fjallað er 

um í 1.-9. gr. feli í sér nokkuð greinagóða lýsingu þess sem refsivert er samkvæmt lögunum. 

Hið sama verður þó ekki sagt um 10. gr. sem tilheyrir hlutlægum skilyrðum, sbr. 8.-10. gr. rhbl. 

og sem refisábyrgð laganna byggir á. 

 

2.1.2.3 HLUTLÆG SKILYRÐI 

2.1.2.3.1 REFSIÁKVÆÐI RÁÐHERRAÁBYRGÐARLAGA 

Um saknæmisskilyrði ráðherrábyrgðar er fjallað í 8.-10. gr. rhbl.31 Líkt og fram kom í niðurlagi 

kafla 2.1.1 er ekki heppilegt að telja upp með tæmandi hætti öll hugsanleg embættisbrot sem 

ráðherra getur gerst sekur um eins og þá hefur verið bent á að verknaðarlýsing ákvæðanna sé 

yfirgripsmikil og bersýnilega ætlað að ná með víðtækum hætti yfir háttsemina sem ráðherra 

kann að hafa sýnt af sér í embætti og talist getur refsiverð.32 

Með ákvæðinu er lögð hegning við refsiábyrgð samkvæmt þremur mismunandi 

brotaflokkum, þ.e. stjórnarskrárbrot, brot gegn almennum lögum, og önnur brot sem ráðherra 

kann að brjóta af sér í starfi. 

 

2.1.2.3.2 STJÓRNARSKRÁRBROT  

Í 8. gr. rhbl. er kveðið á um ábyrgð ráðherra vegna stjórnarskrárbrota í fjórum liðum. 

Samkvæmt a. lið, er tekið fram að gefi ráðherra sjálfur út eða veitir atbeina sinn til að gefin séu 

út fyrirmæli frá forseta varðandi málefni sem samkvæmt stjórnarskrá krefst lagasetningar eða 

                                                             
31 Lög um ráðherraábyrgð nr. 4/1963. 
32  Hróbjartur Jónatansson, „Rökstólar. Landsdómur og ráðherraábyrgð“ (2011) 2. tbl. (Úlfljótur-tímarit 
laganema) 285. 
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meðferðar dómstóla. Sem dæmi um það má nefna skatt sem ráðherra setur, án lagaheimildar 

sem slíkt krefst, samkvæmt 40. gr. stjstkr.33  

Samkvæmt b. lið varðar það ráðherra ábyrgð að leita ekki samþykkis Alþingis þegar 

það er skylt samkvæmt stjórnarskrá. Mætti nefna sem dæmi, að ráðherra gerði samninga við 

annað ríki, sem samkvæmt 21. gr. stjskr. krefst framkvæmdar Forseta Íslands með samþykki 

Alþingis. Því hefur verið haldið fram að þeim brotum sem lýst er í a- og b-liðum 8. gr. rhbl. 

geti falli undir hina almennu verknaðarlýsingu c-liðar. Sem dæmi um slíka háttsemi þar sem 

ráðherra kynni að baka sér ábyrgð, væri t.d. ef hann gengur inn á valdsvið Alþingis sem 

löggjafa eða dómstóla sem handhafa dómsvalds.34 

Í c-lið er almennt ákvæði um ábyrgð ráðherra:  

 
,,ef hann annars framkvæmir sjálfur, fyrirskipar framkvæmd á eða lætur viðgangast að 

framkvæmt sé nokkuð það, er fer í bága við stjórnarskrá lýðveldisins, eða lætur farast 

fyrir að framkvæma nokkuð það, sem þar er fyrirskipað eða veldur því, að framkvæmd 

þess farist fyrir.“  

 
Ákvæði c-liðar nýtur þeirra sérstöðu að vera eina ákvæðið sem staðfest hefur verið fyrir 

Landsdómi að brotið hafi verið gegn, nánar tiltekið í máli gegn fyrrverandi forsætisráðherra 

Geir H. Haarde nr. 3/2011.35 Þar komst Landsdómur að þeirri niðurstöðu að fyrir að boða ekki 

til ríkisstjórnarfundar um alvarlegt málefni í aðdraganda hrunsins til umfjöllunnar, sem 

forsætisráðherra væri skylt að gera samkvæmt 17. gr. stjskr., hafi ákærði bakað íslenska ríkinu 

meira tjón en hann hefði annars gert, sbr. síðari umfjöllun. 

Í d. lið er svo að finna annað almennt ákvæði um ábyrgð ráðherra verði hann þess 

valdandi að nokkuð það sé ráðið eða framkvæmt sem skert geti frelsi eða sjálfsforræði Íslands. 

Væri hér hægt að ímynda sér samskonar brot og fjallað er um í b. lið með milliríkjasamningi, 

án atbeina Forseta og Alþingis. Bent hefur verið á sambærileika með verknaðalýsingu d-liðar 

og b-lið 10. gr. sem fjallað er um síðar í kaflanum.36 

 

 

 

                                                             
33 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls 402 (2015). 
34 Eiríkur Tómasson (n. 25) 129. 
35 Landsdómur nr. 3/2011. 
36 Eiríkur Tómasson (n. 25) 130. 
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2.1.2.3.3 BROT ALMENNRA LAGA 

Samkvæmt 9. gr. getur brot ráðherra gegn öðrum lögum en stjórnskipunarlögum varðað 

ráðherraábyrgð, þ.m.t. lögjöfnun og réttarvenju.37 Brot samkvæmt ákvæðinu getur birst með 

tvenns konar hætti. Samkvæmt a. lið felst brotið í að leggja fyrir forseta til undirritunar 

ályktanir eða erindi sem fara í bága við lögin, eða láta fyrir farast að útvega forsetaundirskrift 

þegar lög ætlast til. Brot samkvæmt b. lið felst í því að ráðherra framkvæmir eða veldur, með 

athöfn eða athafnaleysi, nokkuð það sem fer í bága við lögin.38 

Brot á a-lið 9. gr. er til dæmis ef ráðherra framkvæmir þá athöfn sem mælt er fyrir í 1. 

mgr. 20. gr. stjskr. um embættisveitingu sem Forseti ber að framkvæma.39 Undir b-lið 9. gr. 

vegna brota gegn öðrum lögum en stjórnarskrá, falla lögbrot samkvæmt hegningarlögum eða 

stjórnsýslulögum.40 

 

2.1.2.3.4 BROT GEGN GÓÐRI RÁÐSMENNSKU  

Brot samkvæmt 10. gr. rhbl. eru þau sem kölluð hafa verið brot gegn góðri ráðsmennsku. Þessi 

flokkur er hvað víðtækastur en talið hefur verið að undir hann falli brot á háttsemi, sem krefjast 

má að góður og samviskusamur embættismaður fylgi í embættisathöfnum sínum. 41  Ein 

túlkunin er á þá leið að brot samkvæmt greininni teljist fullframið um leið og framkvæmd þess 

eða framkvæmdarleysi hefur átt sér stað, enda sé ákvæðið mjög víðtækt.42 Í samræmi við það 

stenst því ekki að lögjafna samkvæmt 20. gr.hgl. um tilraunarbrot.43 Ákvæði 10. gr. um brot á 

góðri ráðsmennsku er svohljóðandi: 

 
Loks verður ráðherra sekur eftir lögum þessum:  

    a. ef hann misbeitir stórlega valdi sínu, enda þótt hann hafi ekki beinlínis farið út 

fyrir embættistakmörk sín;  

    b. ef hann framkvæmir nokkuð eða veldur því, að framkvæmt sé nokkuð, er stofnar 

heill ríkisins í fyrirsjáanlega hættu, þótt ekki sé framkvæmd þess sérstaklega bönnuð í 

lögum, svo og ef hann lætur farast fyrir að framkvæma nokkuð það, er afstýrt gat 

slíkri hættu, eða veldur því, að slík framkvæmd ferst fyrir.  

 
                                                             
37 Andri Árnason (n. 23) 249. 
38 Björg Thorarensen (n. 32) 402. 
39 Andri Árnason (n. 23) 249. 
40 Eiríkur Tómasson (n. 25) 130. 
41 Ólafur Jóhannesson, Stjórnskipun Íslands (1988) 162. 
42 Andri Árnason (n. 23) 249. 
 



 9 

Ljóst er að ákvæði þetta er víðtækt og nokkuð almennt orðað. Andri Árnason kemst 

þannig að orði, að með því geti ráðherra bakað sér ábyrgð ef hann stofnar hagsmunum ríkisins, 

að öðru leyti en skv. 8.-9. gr., í fyrirsjáanlega hættu. Bætir hann við að undir ákvæðið geti fallið 

háttsemi sem ætla mætti að „hver góður og samviskusamur embættismaður fylgi í 

embættisfærslu sinni, þótt ekki sé beint kveðið á um framkvæmdina [...] í lögum“.44 Af orðum 

Andra má skilja að þessi beiting samræmist mælikvarða gáleysishugtaks skaðabótaréttar en 

samkvæmt 2. gr. rhbl. verður brot að vera framið af ásetningi eða með stórfelldu gáleysi svo 

að ráðherrann þurfi að sæta ábyrgð.  

Samkvæmt a-lið. 10. gr. er ráðherra fundinn sekur ef hann misbeitir stórlega valdi sínu, 

án þess að fara beinlínis út fyrir embættistakmörk sín. Hægt er að ímynda sér að undir þetta 

falli embættisveiting sem ráðherra framkvæmir með eigin hagsmuni að leiðarljósi, s.s. með 

skipun dómara sem dómsmálaráðherra veitir frænda sínum.  

Samkvæmt b-lið. 10. gr. er ráðherra sekur ef hann framkvæmir eða stuðlar að því sem 

stofnar heill ríkisins í fyrirsjáanlega hættu, þrátt fyrir að það sé ekki sérstaklega bannað í lögum. 

Í ljósi almenns orðalags hafa sprottið upp deilur um það hvenær brot samkvæmt 10. gr. teljist 

hafa verið framið. Við þetta bætist hugtak eins og heill ríkisins og gildishlaðið orð eins og 

fyrirsjáanlegt sem hætt er við að túlkað verði mismunandi. Um þetta fjallaði Landsdómur að 

stórum hluta í fyrrgreindu máli, þar sem varnir á borð við óskýrleika refsiheimilda voru hafðar 

uppi.45 

 
Úrskurður Landsdóms 3. október nr. 3/2011. Landsdómur komst að þeirri 

niðurstöðu að hugtökin heill ríkisins og fyrirsjáanleg hætta ættu að vera 

forsætisráðherra auðskilin og að réttlætanlegt væri að  um þau væri fjallað fyrir dómi. 

Aftur á móti taldi dómurinn ósannað að sakborningur hefði getað afstýrt yfirvofandi 

hættu, með annari háttsemi en athafnarleysi sínu og sýknaði ákærða á þeim grundvelli 

að slíkt væri skilyrði sakfellingu/refsinæmi.46 

 
2.1.3 REFSING, SKAÐABÆTUR OG FYRNING 

2.1.3.1. REFSING 

Samkvæmt 1. mgr. 11. gr. rhbl. getur brot gegn lögunum varðað embættismissi og sektum eða 

fangelsi allt að 2 árum. Í 2. mgr. sömu greinar segir að við ákvörðun refsingar skuli 70. gr. hgl. 

                                                             
44 sama heimild. 
45 Björg Thorarensen (n. 32) 403. 
46 sama heimild 404. 
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vera höfð til hliðsjónar. Þá segir í 3. mgr. að hegning vegna embættisbrota, sem varða bæði lög 

um ráðherraábyrgð og almenn hegningarlög, skuli vera tiltekin í einu lagi í samræmi við 77. 

gr. hgl.47  

 

2.1.3.2 SKAÐABÆTUR 

Um skaðabætur segir í 12. gr. að sektir að viðlagðri vararefsingu renni í ríkissjóð. Gera þarf 

grein á milli þess, hvort ráðherra hafi bakað sér skaðabótaábyrgð gagnvart einstaklingi eða 

öðrum, eða hvort hann veldur ríkinu bótaskyldu tjóni. Þá verður hann ekki látin bera 

refsiábyrgð með einföldu gáleysi en það gæti bakað honum skaðabótaskyldu gagnvart 

einstaklingi eða almenningi samkvæmt 1. mgr. 13. gr. 48  Alþingi getur samþykkt að fella 

skaðabótaábyrgð ráðherra niður samkvæmt 2. mgr. 13. gr. nema að hann hafi beitt svikum. 

 

Landsdómur, 23. apríl 2012, nr. 3/2011, var fyrrverandi forsætisráðherra sakfelldur 

fyrir að vanrækja skyldu sína um að boða til ríkisstjórnarfundar og því haldið fram að 

með því hefði hann getað afstýrt eða takmarkað tjón ríkisins. Skyldan sem hann brást 

að gegna samkvæmt 17. gr. stjórnarkrár, var á hlutlægum ábyrgðargrundvelli, án tillits 

til afleiðinga. Þrátt fyrir sakfellingu var ákærða, hvorki gert að sæta refsingu né gert 

skylt að greiða sekt eða málskostnað. 

 

2.1.3.2. FYRNING 

Samkvæmt 1. mgr. 14. gr. getur málshöfðun ekki átt sér stað eftir að 3 ár eru liðin frá broti án 

þess að Alþingi hafi samþykkt ályktun um málshöfðunina. Sök fyrnist þó aldrei fyrr en 6 

mánuðir eru liðnir frá því að næstu reglulegu alþingiskosningar fóru fram. Samþykki Alþingi, 

áður en málshöfðunarfrestur er liðinn, hins vegar að kjósa rannsóknarnefnd samkvæmt 39. gr. 

stjórnarskrárinnar til athugunar á störfum ráðherra, getur þingið samþykkt málshöfðun innan 

árs frá kosningu nefndarinnar.  

Það leiðir af eðli máls að pólitíska ábyrgð getur ráðherra ekki borið að starfi loknu. 

Lagalega ábyrgð getur hann þó borið, á grundvelli fyrrgreindra laga, hvort sem hann var látinn 

segja af sér eða gerði það að eigin frumkvæði. 

 

                                                             
47 Lárus H. Bjarnason, Um landsdóminn / eftir Lárus H. Bjarnason (Háskóli Íslands 1914) 21. 
48 Eiríkur Tómasson (n. 25) 132. 
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2.2 ÖNNUR REFSIÁKVÆÐI   

Við framangreint  má bæta að gildissvið ráðherraábyrgðarlaga er ekki einskorðað við brot sem 

þar eru lýst refsiverð. Í 2. mgr. 1. gr. segir að ákvæði hegningarlaga nr. 19/1940 um brot í 

opinberu starfi taka einnig til ráðherra þegar það á við. Sem dæmi um slík brot er að taka við 

mútum, sbr. 128. gr. eða þagnarskyldubrot, sbr. 136. gr. Á meðan ráðherra situr í embætti, á 

Alþingi ákvörðunarvald um það hvort sakamál verði höfðað gegn honum og fer Landsdómur 

með lögsögu í því máli. Þetta á sér stoð í 14. gr. stjskr. sem kveður á um embættistrekstur 

ráðherra sé grundvöllur að ábyrgð hans. Þetta getur átt við fleiri brot en þau sem fjallað er um 

í XIV. kafli hegningarlaga, og sem brot í opinberu starfi fjallar um, sem eru pólitísk í eðli sínu, 

s.s. landráð, sbr. 86. gr. Þá eru ýmis sérrefsilög sem jafna má til brota í opinberu starfi í 

almennum hegningarlögum.49 

Alþingi hefur aðeins ákæruvald þegar um embættisbrot ráðherra er að ræða og dæmir 

Landsdómur aðeins í þeim málum. Þegar ráðherra er grunaður um refsiverð brot utan 

embættisverka fer málshöfðun samkvæmt lögum um meðferð sakamála nr. 88/2008 og háð 

fyrir almennum dómstólum.50  

 

2.2 EFTIRLITSHLUTVERK ALÞINGIS 

2.2.1 ÞINGRÆÐISREGLAN 

Alþingi gegnir eftirlitshlutverki með því að veita framkvæmdarvaldinu aðhald á grundvelli 1. 

mgr. 1. gr. stjskr. um þrískiptingu ríkisvaldsins, sem er kjarni þingræðisreglunnar. Enda þótt 

það segi ekki berum orðum, helgast sú túlkun á rótgróinni stjórnskipunarvenju.51 Á sama 

grundvelli er þingbundin stjórn mynduð í krafti þingstyrks tiltekinna flokka. Það þýðir að ef 

ráðherra, eða ríkisstjórnin almennt, hefur ekki stuðning meiri hluta þingsins, þá ber ráðherra að 

segja af sér. Hefur það gjarnan verið orðað svo að þingheimur þurfi að þola ráðherrann. Sá 

ráðherra sem segir af sér vegna þess, sætir þannig pólitískri ábyrgð, hvort sem hann hefur bakað 

sér refsiábyrgð eða ekki.52 

 

 

 

                                                             
49 sama heimild 124. 
50 Andri Árnason (n. 23) 242. 
51 Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur (2. útg., Háskólaútgáfan 1999) 36. 
52  Ragnhildur Helgadóttir, „Pólitísk ábyrgð ráðherra – samspil þingræðisreglu og þingeftirlist“, (Tímarit 
lögfræðinga) 2009, bls. 267 
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2.2.2 UPPLÝSINGASKYLDA RÁÐHERRA 

Með upplýsingaskyldu ráðherra er átt við að honum ber að upplýsa þingið með fullnægjandi 

hætti í tengslum við mál sem eru til meðferðar. Deila má um hvort þarna sé of frjálslega farið 

í að skilgreina hugtakið, ekki síst þar sem um upplýsingaskyldu ráðherra er vart kveðið um í 

lögum. Engin bein fyrirmæli um slíka skyldu má leiða t.d. af lögum um ráðherraábyrgð, 

stjórnarskránni eða þingskaparlögum nr. 55/199153. Í þeim síðastnefndu er þó eina ákvæði laga 

sem gefur vísbendingu um upplýsingaskyldu ráðherra, sbr. 1. mgr. 37. gr., en þar er honum 

gert skylt að gera grein fyrir lagafrumvörpum sem lögð eru fram fyrir þingið, með skjallegri 

greinagerð um tilgang þess og skýringu á höfuðákvæðum.54  

Ásmundur Helgason hefur fært rök fyrir að lögfesta upplýsingaskyldu í stjórnarskrá eða 

ráðherrábyrgðarlög. Það sé ekki nauðsynlegt að slík skylda væri beintengd við refsiábyrgð, 

heldur væri frekar háð mati sem vísiregla og að aðstæður væru metnar hverju sinni. Hans 

hugmynd er að setja tvíþætta reglu sem kveði á um sannleiksskyldu annars vegar, sem bannar 

ráðherra að veita þinginu rangar eða villandi uppslýsingar, og upplýsingaskyldu hins vegar, 

með ákveðnum kröfum til ráðherra að leggja fram upplýsingar sem hafa verulega þýðingu á 

Alþingi í samhengi við þingmálaskrá.55 

 

2.2.3 UPPLÝSINGARÉTTUR ÞINGMANNA 

Ákvæði um upplýsingarétt þingmanna gagnvart ráðherra eru, ólíkt upplýsingaskyldunni, 

áberandi í löggjöfinni og því er ekki úr vegi að líta til þeirra sem mælikvarða um hvað felist í 

skyldu ráðherra. Fer það eftir eðli fyrirspurnar hversu vel ígrundað svar ráðherrans þarf að vera 

en upplýsingarétturinn verður ávallt takmarkaður við fyrirspurnir er varða opinber málefni. 

Í 1. mgr. 54. gr. þgsl. er að finna heimild þingmanna til að óskað eftir að ráðherra gefi 

skýrslu um opinbert málefni, hugtakið opinbert málefni sem má hæglega teygja í sundur. Þessi 

heimild sækir sér stoð í 54. gr. stjskr. sem kveður efnislega það á um sama. Í 3. mgr. 49. gr. 

þingskaparlaga segir að opinbert málefni, sé sérhvert málefni er tengist hlutverki og starfsemi 

ríkisins og stofnunum þess í víðari skilningi. 

Fjallað er um fyrirspurnartíma í 2. mgr. 49. gr. laganna. Almennt er talið að ráðherra sé 

skylt að veita svör við fyrirspurnum og skýrslubeiðnum sem samþykktar hafa verið. Virðist sú 

                                                             
53 Hér eftir þgsl. 
54 Ásmundur Helgason, „Upplýsingaskylda ráðherra við Alþingi“ (Tímarit lögfræðinga, 59) 311. 
55 sama heimild 324. 
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ályktun a.m.k. geta átt sér stoð í þingskaparlögum en meiri  óvissa ríkir um hvort hún njóti 

stjórnarskrárverndar.56 

Þingmenn hafa nokkur önnur úrræði til að kalla eftir skýringum eða afstöðu ráðherra. 

Þannig geta þeir efnt til umræðu utan dagskrár eða kallað eftir skýringum ráðherra um málefni 

líðandi stunda, sbr. 2.-3. mgr. 50. gr. Í umfjöllun um þingmál, um sérstakar umræður, í svörum 

við fyrirspurnum þingmanna, sbr. 1. mgr. segir 50. gr. þingskaparlaga, skal ráðherra leggja 

fram þær upplýsingar sem hann hefur aðgang að og hafa verulega þýðingu fyrir mat þingsins.  

Þá er almenn heimild þingnefndar í 1. mgr. 28. gr. til að óska skriflegra umsagna í málum sem 

nefndin hefur til skoðunar og fjórðungur nefndarmanna getur samkvæmt 3. ml. 2. mgr. 15. gr. 

óskað eftir að ráðherra komi á fund þingnefndar í þinghléi. 

2.3 GAGNRÝNI 

Fræðimenn hafa almennt verið sammála um að ákvæði 10. gr. rhbl. sé óneitanlega mjög 

almenns eðlis og matskennt. Vegna þessa getur verið álitamál hvenær ráðherra hafi brotið gegn 

þeim og samkvæmt almennu viðhorfi í refsirétti verður að telja að allan vafa um það hvort 

háttsemi feli í sér brot, yrði að skýra sakborningi í hag.57 

Ákvæði 69. gr. stjskr. er mjög skýrt. Enginn skal sæta refsingu nema hann hafi gerst 

sekur um háttsemi sem var refsiverð samkvæmt gildandi lögum eða megi fullkomlega jafna til 

slíkrar háttsemi. Þar kemur ekkert fram um skyldu löggjöfans til að tryggja að refsiákvæði laga 

skuli skýr og ótvíræð. Hins vegar er það skoðun fræðimanna að leiða megi af 69. gr. stjskr. að 

lagaákvæði sem mæla fyrir um refsiábyrgð verði að vera nægilega skýr og ljós um hvaða 

verknaður geti varðað refsingu.58 Þá hafa menn verið þeirrar skoðunar að ekki sé með nokkru 

móti hægt að festa hendur á hvað nákvæmlega 10. gr. rhbl. á að ná yfir, hún sé of almennt 

orðuð, ónákvæm og óskýr.59  

Það er ekki úr vegi að rifja hér upp umsögn nefndar sem kom að undirbúningi við 

frumvarpsgerð að lögum um ráðherraábyrgð frá 1905. Markmiðið var að setja ákvæði sem 

næði utan um brotategund embættisverka hjá jafnsérstökum embættismanni án þess að kveða 

á um það með tæmandi talningu, sem stundum hefur verið nefnt ruslakistuákvæði. 

 

 

                                                             
56 sama heimild 308. 
57 Eiríkur Tómasson (n. 25) 131. 
58 Hróbjartur Jónatansson (n. 31) 284. 
59 Helgi Jóhannesson, „Rökstólar. Landsdómur og ráðherraábyrgð“ (2011) 2. tbl. (Úlfljótur-tímarit laganema) 
282. 
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3. LANDSDÓMUR 

3.1 Söguleg stund 

Eftir rösklega heila öld kom Landsdómur saman, þann 23. apríl 2012, í fyrsta skiptið í gamla 

lestrarsalnum í Safnahúsinu við Hverfisgötu 14, 101, sem þá hét að vísu Þjóðmenningarhúsið. 

Dómurinn var fjölskipaður 15 dómurum, 7 af þeim embættisdómarar og 8 skipaðir með 

kosningu Alþingis í samræmi við lög. Markús Sigurbjörnsson sat sem forseti Landsdóms. 

Þann 28. september 2010 samþykkti Alþingi þingsályktun um málshöfðun gegn Geir 

Hilmari Haarde fyrrverandi forsætisráherra fyrir brot gegn lögum um ráðherraábyrgð, en til 

vara fyrir brot gegn 141. gr. hgl. Ráðherrann var sakaður um að hafa vanrækt skyldu samkvæmt 

17. gr. stjskr. um að kalla ríkisstjórnina til fundar um mikilvæg stjórnarmálefni og brotið gegn 

8. gr. c. rhbl. með stórfelldu gáleysi sem varðar refsingu allt að 2 ára fangelsi. 

 

3.2 LÖG UM LANDSDÓM NR. 3/1963 

3.2.1 ALMENNT 

Í 1. gr. ldl. segir að Landsdómur dæmi mál sem Alþingi ákveði að höfða gegn ráðherrum út af 

embættisrekstri þeirra og sækir þ.a.l. stoð sína í 14. gr. stjskr. 

Eins og gefur að skilja (vegna hliðstæðu laganna) eiga lög um landsdóm sama 

aðdraganda og lög um ráðherrábyrgð eins og fram kemur í kafla 2.1. Í framhaldi af gildistöku 

stjórnskipunarlaga árið 1903, um breytingu á stjórnarskrá frá 1874,60 voru sett lög um landsdóm 

nr. 11/1905. Í frumvarpi því er varð að lögum nr. 4/1963, sem Ólafur Jóhannes höfundur laga 

um ráðherraábyrgð 1963 annaðist, segir m.a að gagngerð breyting hafi verið gerð á lögunum 

en einstakar greinar þarfnist ekki skýringa.61 

Allt þar til að lög um meðferð sakamála nr. 88/2008 tóku við af lögum um meðferð 

opinberra mála nr. 19/1991,62 hafði andi síðarnefndu laganna svifið yfir vötnum í lögum um 

landsdóm, sbr. 51. gr. laga nr. 3/1963. Með lögunum var gerð sú breyting að landómslögin vísa 

nú til sakamálalaganna í, stað laga um meðferð einkamála en þeim ber að beita þegar ákvæðum 

landsdómslaga sleppir, sbr. 51. gr. ldl. 

 

 

 

                                                             
60 Stjórnarskrá um hin sjerstaklegu málefni Íslands nr. 1/1874 
61 Frumvarp að lögum nr. 3/1963, um landsdóm. 
62 Lög nr. 19/1991 (brottfallin) 
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3.2.2 MÁLSMEÐFERÐ  

3.2.2.1 Ákæruvald 

Í 13. gr. ldl. kemur fram að ákvörðun um málshöfðun gegn ráðherra skuli taka með 

þingsályktun þar sem kæruatriðin eru nákvæmlega tiltekin. Þá segir að Alþingi kjósi 

saksóknara auk fimm manna þingnefnd til þess að fylgja málinu eftir og vera saksóknara 

Alþingis til aðstoðar. Af þessu verður ráðið að ákæruvaldið sé í höndum Alþingis og að 

málsmeðferðin yfir Geir H. Haarde hafi verið á grundvelli laga, enda hefur umrædd ákvæði 

stoð í 14. gr. stjskr. 

Samkvæmt 14. gr. ldl. skal forseti Alþingis tafarlaust senda forseta Hæstaréttar 

tilkynningu um málshöfðun samkvæmt 13. gr. sömu laga sem í framhaldi ber að tilkynna 

ákærða um málshöfðun eins fljótt og hægt er. Í 15. gr. segir að forseti landsdóms skipar 

ákærðum svo fljótt sem verða má verjanda úr hópi hæstarréttalögmanna. Þá segir ennfremur 

að við valið skuli farið eftir ósk ákærða ef ekkert mæli því gegn. 

Þegar dómsforseti hefur fengið tilkynningu um málshöfðun Alþingis skal hann 

samkvæmt 18. gr. ldl. kveðja dómendur saman með hæfilegum fyrirvara. Þá gefur dómsforseti 

út stefnu samkvæmt 19. gr. á hendur ákærðum og ákveður stefnufrest sem er aldrei skemri en 

3 vikur.  

Fljótt á litið væri hægt að setja út á að ákæruvaldið sé í höndum Alþingis og benda á að 

með því sé hætta á pólitískum afskiptum, eða það sem verra er – ofsóknum. Á sama tíma er 

verið að vega sjálfstæði ákæruvaldsins ásamt þrískiptingu ríkisvaldsins. Á hinn bóginn eru rök 

sem mæla með núverandi fyrirkomulagi sem einna helst standa að því að Alþingi fer með 

eftirlit með störfum ráðherra. Í því felst t.a.m. að  Alþingi geti samþykkt vantraust á ráðherra 

þar sem engin krafa er gerð um lögbrot. Mörkin á milli þessa og lagalegrar ábyrgð eru hins 

vegar óljós og jafnvel mikilvægari hugleiðing en ráðherraábyrgðin ein og sér. Er þá komið inn 

á hugmyndina um þrískiptingu ríkisvaldsins í samspili valdhafanna og jafnvægi í því eftirliti 

sem hlutverk réttarríkis er m.a. að hnoða saman. Samkvæmt 142. gr. laga um meðferð sakamála 

skal sérhver refsiverð háttsemi sæta ákæru nema annað sé sérstaklega ákveðið í lögum, með 

vísan í 14. gr. stjskr., sbr. 13. gr. ldl.  

Sú tilhögun að málshöfðun sé samkvæmt þingsályktun má eflaust endurskoða með 

sömu rök- og efasemdir og eiga við um ákæruvaldið eiga við. Grundvallarregla í réttarfari er 

að sakborningur hljóti sanngjarna málsmeðferð, sem leiðir af sér réttinn til að viðhalda sakleysi 

sínu. Almennt í réttarfari þar sem menn eru bornir sökum um refsiverða háttsemi er 

ákæruvaldinu skylt að horfa jafnt á atriði sem benda til sýknu og sektar, sbr. 3. mgr. 18. gr. 

sml. Í 16. gr. laga um landsdóm er enda kveðið á um sannleiksskyldu saksóknara að leiða hið 
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sanna í ljós, þó efast megi um hvort að ákvæðið sé drífandi fyrir rannsókn málsins, frekar en 

bara að forminu til á þessu stigi málsins þegar rannsókn er formlega lokið. Hvernig er hægt að 

ætlast til þess að saksóknari sé hlutlaus í sínu starfi, í anda 3. mgr. 18. gr. sml. þegar Alþingi 

hefur þegar gefið út ákæruna? Ákvæði 16. gr. ldl. er því meira eins og vísiregla fyrir saksóknara 

en í samanburði vegur hún ekki þungt við hvernig hlutleysisskyldan í 18. gr. sml. virkar í reynd. 

Er þetta ekki til þess fallið að tryggja, hafið yfir allan vafa, að málsmeðferðin sé sanngjörn.  

Þingmenn eiga að vera bundnir sinni sannfæringu eins og við hverja aðra fyrirspurn 

með þingsályktun á slíkt einnig við um höfðun sakamáls. Þar að auki er ákærustigið undanfari 

rannsóknar sem fer gegn almennum reglum í réttarfari en það er einmitt umfjöllunarefni næsta 

kafla.  

 

3.2.2.2 RANNSÓKNARSTIG 

Í 1. mgr. 16. gr. ldl. er skylda saksóknara að leita allra fáanlegra sannana fyrir kæruatriðum. 

Hann undirbýr rannsókn og gagnaöflun og gerir tillögu til landsdóms um viðeigandi ráðstafanir 

til að leiða hið sanna í ljós. Hann hefur um starf sitt samráð við saksóknarnefnd Alþingis. 

Ákvæði 17. gr. segir að verjandi skuli hafa aðstöðu til að fylgjast með öllum framgangi 

máls, vera viðstaddur öll dómþing, fyrir heyranda hljóð jafnt sem luktum dyrum en kann að 

vera bundin þagnarskyldu eftir atvikum. 

 

3.2.2.3 UM SKIPAN LANDSDÓMS 

Í Landsdómi eiga 15 dómendur sæti, sbr. 2. gr. ldl. Í a-lið 1. mgr. 2. gr. er mælt fyrir hverjir 

eiga sæti við dómstólinn sem embættisdómarar. Þar segir að fimm hæstarréttardómarar sem 

lengst hafa starfað við réttinn eigi sæti, ásamt dómstjóra í Reykjavík og sitjandi prófessor í 

stjórnskipunarrétti við Háskóla Íslands. Hæstiréttur kveður til varadómendur úr hópi annarra 

hæstaréttardómara og síðan lagakennara háskólans, þá hæstaréttarlögmenn eða héraðsdómara, 

sem fullnægja hæfisskilyrðum sem skipuðum hæstaréttardómara ber að uppfylla.  

Um þessa skipan dómara í máli Geirs H. Haarde var aldrei deilt. Hins vegar snérust 

miklar deilur um skipun samkvæmt b-lið 1. mgr. 2. gr. ldl. þar sem segir að átta menn skuli 

kosnir af Alþingi með hlutfallskosningu væru skipaðir dómarar fyrir Landsrétti til sex ára í 

senn. Þetta þýðir að meirihluti dómenda fyrir Landsdómi er skipaður með kosningu á Alþingi. 

Þingmannadreifing hvers tíma endurspeglar að einhverju leyti atkvæðahlutfall 
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stjórnmálaflokka síðustu Alþingiskosninga. Það er því að eðlilegt staldra við og bera upp 

efasemdir um þetta skipulag dómsins. 

Fræðimenn hafa gagnrýnt þetta og varpað fram spurningum eins og hvort sérdómstóll 

með slíku pólitísku ívafi sé e.t.v. tímaskekkja. Málsmeðferð Landsdóms hefur þannig verið 

gagnrýnt fyrir framkvæmd og skipan dómsins, m.a. að meiri hluti dómara sé kjöfinn af 

þinginu.63 Þegar menn skoða lög um landsdóm og sjá að þar er þetta fyrirkomulag sett upp með 

kosningu dómara á Alþingi, gleymist oft í þeirri gagnrýni það sem kemur fram í b-lið 1. mgr. 

2. gr. ldl. að sæti í landsdómi eigi „átta menn kosnir af Alþingi með hlutfallskosningu til 6 ára 

í senn.“ Að því leiðir að hinir pólitískt kjörnu dómendur, hljóta hlutlausa kosningu gagnvart 

ágreiningnum sem undir dóminn lagður, nema ef ské kynni, að fyrir stjarnfræðilega litlar líkur 

að dómsmál fyrir Landsdómi yrði höfðað beggja vegna skipunarinnar. MDE byggði á þessum 

forsendum í máli Geirs H. Haarde gegn Íslandi með vísan í eftirfarandi dómafordæmi sem 

kennt er við Tamíladóminn:  

 

Mannréttindadómstól Evrópu í máli Erik Ninn-Hansen gegn Danmörku,64  tók 

afstöðu um ágreining við skipan Ríkisréttar Danmerkur,65 þar sem Erik Ninn-Hansen 

kvartaði undan broti gegn 6. gr. MSE. vegna þess að rétturinn uppfyllti ekki kröfu um 

sjálfstæði og hlutleysi. Dómstóllinn tók undir röksemdir Ríkisréttarins að þáttaka 

kjörinna dómara hefði þá skýringu að þeim væri ætlað væri að leggja dóm á mál sem 

kallaði á pólitíska innsýn. Pólitísk sjónarmið um kjör þeirra væri eitt og sér ekki til þess 

að draga sjálfstæði réttarinn og hlutleysi dómara í efa. Öllu máli skipti að þingið hefði 

ekki haft nein áhrif á störf þeirra.66 

 

Síðan segir í 3. mgr. 2. gr. að dómarar sem eiga sæti í Landsdómi þegar Alþingi hefur 

samþykkt málshöfðun, skulu ljúka meðferð þess máls þrátt fyrir að skipunartíma þeirra ætti að 

vera lokið. Það merkilega við 3. mgr. er að henni er komið á með 1. gr. breytingalaga nr. 

41/2011, eða á meðan málsmeðferð yfir Geir stóð yfir. 

Samkvæmt 7. gr. ldl. ber dómendum í Landsdómi að undirrita drengskaparheit, áður en 

þeir hefja störf fyrir dóminn. Það er því hlutlæg skylda viðkomandi að rækja starfann af 

samviskusemi og óhlutdrægni í hvívetna. 

                                                             
63  Sjá nánar Eiríkur Tómasson: „Landsdómur. Á slíkur dómstóll með pólitísku ívafi rétt á sér eða er hann 
tímaskekkja?“ (2006), bls. 117 og 118 
64 Mannréttindadómstól Evrópu nr. 28972/95 í máli Erik Ninn-Hansen gegn Danmörku 
65 Dómstóll hliðstæður Landsdómi sem fjallar einnig um ráðherrábyrgð 
66 Björg Thorarensen (n. 32) 416. 
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3.2.3 GAGNRÝNI 

Ekki eru allir á eitt sáttir um það fyrirkomulag sem lög um landsdóm gera ráð fyrir. Meðal 

þeirra sem hafa tjáð sig um lögin er Helgi Jóhannesson hæstaréttarlögmaður, eins og t.d. 

eftirfarandi álit: 

 

„Við lestur laga um landsdóm nr. 3/1963, getur maður ekki varist þeirri hugsun að það 

hafi hreinlega gleymst við réttarfarsbreytinguna 1992 að færa reglur um landsdóm til 

nútímans. Öllu virðist snúið þar á haus miðað við það sem við nú þekkjum. Þannig er 

það löggjafarvaldið en ekki ákæruvaldið sem ákveður að höfðað sé mál og það áður en 

málið er fyrst rannsakað. Rannsókn málsins virðist eiga að eiga sér stað eftir á, undir 

rekstri málsins fyrir dómnum. Svo tekur steininn úr þegar kemur að því atriði að 

saksóknari, sem Alþingi kýs til að fara með málið, er bundinn við þingsályktunartillögu 

Alþingis sem lýsir sakarefninu. Óhætt er að fullyrða að með þessu fyrirkomulagi er 

þeirri hættu boðið heim að ákæran hafi á sér pólitískan blæ, en ekki hlutlægan eins og 

væri væntanlega frekar ef saksóknari myndi sjá um að semja skjalið.“67 

 

Helgi einblínir á að lögin séu úr sér gengin sem aðallega megi rekja til 

réttarfarsbreytinga á síðustu áratugum, breytinga sem allir myndu samþykkja að væru til 

batnaðar. Ákvæðin séu hins vegar barn síns tíma fyrir aðrar sakir, ekki ósvipað þeim og þegar 

lögunum var komið fyrst á legg árið 1905.  

Tillaga þingmannanefndar í Landsdómsmálinu var þannig að mál skyldi höfða gegn 

þremur ráðherrum en Alþingi kaus á hinn bóginn að höfða aðeins mál gegn ákærða einum. Í 

málinu benti Landsdómur á að þingmenn væru eingöngu bundnir af sannfæringu sinni skv. 48. 

gr. stjskr. og að ákvörðun þingsins sem handhafi ákæruvalds, sæti ekki endurskoðun 

Landsdóms og þ.a.l. hafi réttindi ákærða samkvæmt 65. gr. stjskr. ekki verið brotin með því að 

höfða mál gegn honum einum. Í þessu felist sú þversögn, að ekki hafi komið fram öll gögn sem 

skipta máli við mat á hvort farið sé fram á saksókn, gegn ákærða eða öðrum, enda hafi skort 

fullnægjandi forsendur þar sem ekki hafi farið fram nein sakamálarannsókn. Slíkt stríðir gegn 

meginreglu 70. gr. stjskr. um réttláta málsmeðferð að leiða ráðherra fyrir Landsdóm til 

refsiábyrgðar án þess að framkvæma sakamálarannsókn. Í þessu skyni má benda á að 

                                                             
67 Helgi Jóhannesson (n. 55) 283. 
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Mannréttindadómstóllinn hefur túlkað 1. mgr. 6. gr. sáttmálans að með  réttlátri málsmeðferð 

felist að afla sönnunargagna með lögmætum hætti og til að leiða hið sanna í ljósi verði eðli 

málsins samkvæmt að framkvæma sakamálarannsókn.68 

Það sem er athugavert við málsmeðferð landsdómslaga á rannsóknarnarstigi, eins og 

raun varð raunin í Landsdómsmálinu, er að undanfari rannsóknar er málshöfðun með 

þingsályktun. Ef að vafi skyldi leika á hlutleysi þingsins sem ákæruvalds í máli sem það höfðar 

gegn þingmanni, hvernig horfir þá málið við þegar sú ákvörðun er tekin án undanfara 

rannsóknar?  

Rannsóknarnefnd Alþingis var sett með lögum nr. 142/2008. Var hlutverk nefndarinnar 

að rannsaka aðdraganda og orsök falls íslensku bankanna, sbr. 1. mgr. 1. gr. Nefndin skilaði af 

sér samnefndri skýrslu þann 12. apríl 2010, en í september sama ár ályktaði Alþingi það að 

höfða skyldi mál á hendur Geir H. Haarde, sem byggði á tillögu rannsóknarnefndarinnar út frá 

efni skýrslunnar. 

4. LANDSDÓMUR YFIR GEIR H. HAARDE 

4.1 Málshöfðunin 

Eftir að fyrir lá tillaga sérstakrar þingmannanefndar, sem falið var að skoða grundvöll 

málshöfðunar gegn Geir H. Haarde, samþykkti Alþingi 28. september 2010 tillögu til 

þingsályktunar um málshöfðun. Þingsályktunin var ákveðin á grundvelli 14. gr. 

stjórnarskrárinnar og 13. gr. laga um Landsdóm að höfða bæri mál gegn ráðherranum fyrir að 

hafa í embætti brotið á sex vegu gegn ákvæðum c. liðar 8. gr. og b. liðar 10. gr., sbr. 11. gr. 

rhbl. Var einnig vísað til 141. gr. hgl. varðandi það að. þegar opinber starfsmaður gerist sekur 

um stórfellda eða ítrekaða vanrækslu eða hirðuleysi í starfi..69 Var kosinn saksóknari og annar 

til vara til að sækja málið. Ákveðið var að höfða mál gegn Geir einum en ekki öðrum ráðherrum 

í ríkisstjórnartíð Geirs sem einnig höfðu áður komið til skoðunar.  

 Í lið 1.1 var ákærða gert að sök alvarleg vanræksla andspænis stórfelldri yfirvofandi 

hættu fyrir heill ríkisins sem honum hefði mátt vera kunnugt um og hefði getað brugðist við, 

sbr. b. lið 10. gr. rhbl. Í ákærulið 1.2 var honum gert að sök að hafa ekki haft frumkvæði að því 

að innan stjórnkerfisins væri unnin heildstæð og fagleg greining á fjárhagslegri áhættu sem 

blasti við ríkinu vegna hættu á fjármálaáfalli. Í ákærulið 1.3. var vísað til þess að hann hefði 

vanrækt að gæta þess að störf og áherslur samráðshóps stjórnvalda um fjármálastöðugleika og 

viðbúnað væru markvissar og skiluðu tilætluðum árangri. Þá var honum gert að sök í lið 1.4 

                                                             
68 Hróbjartur Jónatansson (n. 55) 288. 
69 Úrskurður Landsdóms 22. mars 2011 í máli nr. 2/2011.  
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vanræksla með því að hafa ekki frumkvæði að aðgerðum af hálfu ríkisvaldsins til að draga úr 

stærð íslenska bankakerfisins með því til að mynda að stuðla að því að bankarnir minnkuðu 

efnahagsreikning sinn eða að einhverjir þeirra flyttu höfuðstöðvar sínar úr landi. Loks var í 1.5. 

vísað til þess að hann hefði ekki fylgt því eftir að unnið væri með virkum hætti að flutningi 

Icesave-reikninga Landsbanka Íslands hf. í Bretlandi yfir í dótturfélag.70 

 

4.2 ÚRSKURÐUR LANDSDÓMS NR. 2/2011 

Þann 22. mars 2011 óskaði saksóknari Alþingis fyrir Landsdómi, með vísan í 23. gr. rhbl., eftir 

úrskurði um að leggja hald á rafræn afrit af öllum tölvupóstsamskiptum ráðherrans frá 

embættisskipun hans þar til hann fékk lausn frá embættinu. 

Niðurstaða Landsdóms var sú að haldlagningin bryti ekki gegn jafnræði aðila 

samkvæmt 65. gr. stjskr., eins og haldið var fram af hálfu ráðherrans, og að saksóknara Alþingis 

væri heimilt að hald yrði lagt á afrit allra tölvupóstsamskipta úr tölvubúnaði ráðuneytisins sem 

beint væri til ráðherrans enda hafi ekki verið bornar brigður á sönnunargildi gagnanna varðandi 

málið. 

 

4.3 ÚRSKURÐUR Í LANDSDÓM NR. 3/2011 

4.3.1 KRAFA UM AÐ DÓMURUM YRÐI VIKIÐ ÚR DÓMI  

Þann 10. júní 2011 úrskurðaði Landsdómur í máli 3/2011 um kröfu ráðherra þess efnis að þeir 

dómarar og varamenn þeirra, sem Alþingi kaus til setu í Landsdóm, skyldu víkja sæti 

samkvæmt g-lið 1. mgr. 6. gr. laga um meðferð sakamála, sbr. 51. gr. ldl. vegna vanhæfis. Hélt 

ráðherrann fyrrverandi því fram  að Alþingi hafi breytt reglum um skipan dómara með lögum 

nr. 4/2011 við Landsdóm og framlengt skipun kjörnu dómaranna eftir að málið hefði verið 

höfðað og jafnvægi aðila hafi þar með verið raskað. 

Landsdómur taldi hins vegar  að ekki hefði verið sýnt fram á að draga mætti óhlutdrægni 

dómaranna í efa eða að réttur sakbornings til málsmeðferðar fyrir óvilhöllum dómstóli hafi 

verið brotinn. Þeir átta dómarar sem sátu í Landsdómi með framlengdri skipun þingsins hefðu 

verið kosnir til starfa 11. maí 2005 en sakargiftir á hendur ákærða vörðuðu atvik sem gerðust 

árið 2008. Breytingin hefði verið almenn, til frambúðar og án hennar hefði ráðherra staðið 

frammi fyrir því að Alþingihefði þurft að endurskipa dómstólinn með persónubundnu kjöri átta 

                                                             
70 Úrskurður Landsdóms 22. mars 2011 í máli nr. 2/2011. 
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dómara af þeim 15 sem í Landsdómi sitja. Ekki væri fram komið að skipan dómaranna hefði 

verið ómálefnaleg né að þessi tilhögun væri óeðlileg. Fordæmi væru fyrir lagasetningu sem 

kveði á um nýjar málsmeðferðarreglur, í málum sem þegar væru rekin við dómstól, sem 

dómaframkvæmd leiddi af sér, að ekki hafi verið bornar brigður á að slík lagasetning yrði metin 

eðlileg.71 

 

4.3.2 ÚRSKURÐUR Í LANDSDÓM NR. 3/2011 

Þann 3. október 2011 var kveðinn upp úrskurður vegna kröfu ákærða um að vísa ákærunni frá 

dómi. Hann reisti kröfur sínar m.a. á því að ákæran væri vanreifuð og að málsmeðferðarreglur 

hafi verið svo óljósar að hallað hafi á rétt hans til réttlátrar málsmeðferðar. Loks hélt hann fram 

að brotið hefði verið gegn rétti hans samkvæmt 65. gr. stjskr. þegar mál var höfðað gegn honum 

einum en ekki öðrum ráðherrum sem þingið hefði rannsakað. 

Að mati Landsdóms fullnægðu ákæruliðir 1.1. og 1.2 ekki þeim kröfum laga, um að 

afstýra fyrirsjáanlegri hættu sem steðjaði að ríkinu og láta vinna faglega greiningu á áhættunni 

sem blasti við, um meðferð sakamála að greina svo glöggt sem verða má hver sú háttsemi sé, 

sem ákært er fyrir. Varðandi fyrra atriðið kom fram að um fyrra atriðið að ekki væri lýst 

einstökum brotum sem ákærði ætti að hafa framið eða tilgreint til hvaða aðgerða hann hefði átt 

að grípa svo að hann yrði ekki sakaður um umrædda vanrækslu. Um síðara atriðið kom fram 

að ekki væri rökstutt í ákæru hvernig slík greining hefði nýst eða hvaða tjóni hún hefði getað 

forðað. Með vísan til c-liðar 1. mgr. 152. gr. sml. yrði að fallast á það að ekki væri hægt að 

verjast svo almennu orðalagi sakargifta. Var talið að frekari rökstuðning vantaði í ákæru um 

hvernig og þá hverju hefði mátt forða og að vísa yrði frá þessum liðum ákærunnar enda 

fullnægði hann ekki kröfum um skýrleika refsiheimilda.  

Um ákæruliði 1.3-1.5 var það hins vegar mat Landsdóms að það væri ekki með þeim 

hætti að vafi léki á um hvaða háttsemi það væri sem ákært væri fyrir. Hið sama ætti við um 

ákærulið 2 og var því hafnað að vísa frá umræddum sakargiftum. Um það hvort reglur um 

aðdraganda og rekstur málsins og refsiheimildir laga nr. 4/1963 væru svo óljósar að varpað 

gæti efasemdum um réttláta málsmeðferð sagði Landsdómur að 51. gr. ldl. væri skýr um að 

þegar annað væri ekki tekið fram yrði lögum um meðferð sakamála beitt þar sem 

landsdómslögunum sleppir. 

Vísað var frá Landsdómi sakargiftum í liðum 1.1 og 1.2 í ákæru en að öðru leyti var 

kröfu um frávísun hafnað. 

                                                             
71 Úrskurður Landsdóms 10. júní 2011 í máli 3/2011.  
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4.4 DÓMUR LANDSDÓMS NR. 3/201172  

Í dómi Landsdóms þann 23. apríl 2012 var ákærði sakfelldur fyrir að hafa með stórfelldu 

gáleysi vanrækt skyldu sína samkvæmt 17. gr. stjskr. um að halda ríkisstjórnarfundi um 

mikilvæg stjórnarmálefni. Honum hefði mátt vera ljós sá háski sem vofði yfir bankakerfinu og 

þar með heill ríkisins að fjalla ekki um málefni á vettvangi ríkisstjórnarinnar. Fullt tilefni hefði 

verið til að fjalla um mikilvægar upplýsingar sem ákærði hefði búið yfir um málefni bankanna 

á ríkisstjórnarfundi og marka þar pólitíska stefnu til að takast á við þann vanda sem honum 

hlyti að hafa verið ljós. Hefði slík stefna verið mörkuð og henni fylgt eftir hefði verið unnt að 

draga úr því tjóni sem hlotist hefði af bankahruninu í október 2008.  

Í ákærulið 1.3 taldi Landsdómur hins vegar ekki sýnt að þær athafnir sem ákærða hefði 

verið gefið að sök að hafa vanrækt hefðu einar og sér getað bægt frá þeirri hættu sem vofði 

yfir. Þegar af þeirri ástæðu yrði að sýkna ákærða fyrir brot gegn b. lið 10. gr., sbr. 11. gr. rhbl.73 

Með sömu rökum taldi dómurinn að sýkna bæri ákærða af þeim sakargiftum sem fram komu í 

141. gr. hgl. varðandi það að opinber starfsmaður gerist sekur um stórfellda eða ítrekaða 

vanrækslu eða hirðuleysi í starfi. 

Um ákærulið 1.4 taldi Landsdómur, að þótt ákærði hefði með stefnumótun í ríkisstjórn 

beitt sér fyrir þrýstingi á bankana til að minnka efnahagsreikninga sína, væri engin grundvöllur 

lagður að því í málinu af hálfu ákæruvaldsins að ályktað yrði að slíkar aðgerðir hefðu getað 

afstýrt hættu. Yrði ákærði af þessum ástæðum sýknaður af sökum um að hafa brotið gegn því 

ákvæði eins og greinir í þessum ákærulið. Þá var ekki heldur talið sýnt hvernig háttsemin færi 

í bága við 141. gr. hgl.  

Um ákærulið 1.5 var einnig talið ósannað að aðrar ráðstafanir, sem ákærði hefði getað 

haft frumkvæði að, hefðu getað afstýrt hættu þeiri sem áskilið væri í b. lið 10. gr. rhbl. Ekki 

heldur hefði verið sýnt fram á af hálfu ákæruvaldsins hvernig sakir, sem ákærði væri borinn í 

lið 1.5, gætu varðað við 141. gr. hgl. Var ákærði því sýknaður af sakargiftum samkvæmt 

þessum ákærulið. 

Í dómsorði kom fram að ákærði væri sýknaður af alvarlegustu brotunum sem hann væri 

borinn sökum um, hann væri 61 árs að aldri og hefði aldrei áður hlotið refsidóm. Að því virtu 

yrði honum ekki gerð refsing í málinu þrátt fyrir sakfellingu samkvæmt hluta ákæru. Þá var 

honum ekki gert að greiða sakarkostnað. 

                                                             
72 Landsdómur nr. 3/2011. 
73 Lög um ráðherraábyrgð nr. 4/1963. 
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5. MANNRÉTTINDADÓMSTÓLL EVRÓPU HAARDE GEGN ÍSLANDI74 

5.1 Málavextir 

Mál þetta átti upphaf sitt með kæru (nr. 66847/12) sem Geir. H. Haarde lagði fram sem íslenska 

ríkinu. Gagnrýni Geirs laut að niðurstöðu og málsmeðferð í Landsdómsmálinu þar sem hann 

taldi að brotið hafi verið á rétti hans samkvæmt 6.-7. gr. MSE. Verður í þessum kafla vísað í 

Geir. H. Haarde sem „kærandi“ og í Mannréttindadómstól Evrópu sem „Dómstóllinn“.75 

Dómstóllinn samþykkti að taka til skoðunar þann hluta ákærunnar sem Geir var 

sakfelldur fyrir í Landsdómi og hvort réttur hans til réttlátrar málsmeðferðar hafi verið brotin. 

Öðru í kærunni vísaði dómstóllinn frá. Dómstóllinn var einróma um að ekki hafi verið brotið 

á rétti kæranda samkvæmt 6. gr. MSE76 og meiri hlutinn taldi að ekki hefði verið sýnt fram á 

brot gegn 7. gr.77 sáttmálans með sex atkvæðum gegn einu. 

 

5.2 FRÁVÍSUNARDÓMUR 

5.2.1 ÍSLENSKA RÍKIÐ 

Íslenska ríkið hafnaði því að réttur kæranda hafi verið brotinn og krafðist frávísunar á öðru en 

því sem í kærunni varðaði sakfellingu fyrir Landsdómi. Byggt var á því að Landsdómur hefði 

ekki tekið afstöðu til ákæruliða 1.1 og 1.2 þar sem þeim hluta hefði verið vísað frá dómi. Þar 

sem að kærandi hefði verið sýknaður af ákæruliðum 1.3-1.5 fyrir dómi þá ætti að vísa þeim 

hluta kærunnar frá. Um þessi atriði er vísað í umfjöllun í kafla 4. 

 

5.2.2 KÆRANDI 

Kærandi mótmælti frávísunarkröfu íslenska ríkisins á þeim grundvelli að fleira en efnisdómur 

samkvæmt ákæru hefði valdið honum tjóni. Á öllum stigum málsins, frá rannsóknarstigi og 

ákvörðun um málshöfðun og til sakfellingar samkvæmt einum ákærulið, hefði hann þurft að 

þola ásakanir sem hefð valdið honum persónulegum miska með því að skaða orðspor hans 

langt út fyrir landsteina. Kærandi benti á að sýknan hefði öðru fremur byggt á sönnunarskorti 

ákæruvaldsins heldur en broti gegn mannréttindum.  

 

 

                                                             
74 Mannréttindadómstóll Evrópu, nr. 66847/23, HAARDE v. ICELAND. 
75 Mannréttindadómstóll Evrópu vísar venjulega til stofnunina sem dómstóllinn (e. The Court) 
76 Lög um mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994. 
77 sama heimild. 
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5.2.3 DÓMSTÓLLINN 

Dómstóllinn benti á að einstaklingur gæti að meginstefnu til ekki haldið því fram að brotið hafi 

verið á sér, hafi hann ekki þurft að þola dóm vegna frávísunar máls eða sýknu. Hins vegar ætti 

þetta aðeins við ef ásakanirnar yllu viðkomandi ekki lengur tjóni eftir að þeim hafi verið aflétt, 

eins og með fyrirvaralausri sýknu. 

Niðurstaða dómstólsins var að ekki hefði verið brotið gegn rétti kæranda vegna 

ákæruliða 1.1-.1.5 fyrir Landsdómi, þar sem hann hefði ýmist verið sýknaður af þeim eða þeim 

vísað frá dómi. Að mati dómstólsins væri kæran, um þessi atriði, ósamrýmanleg ákvæðum 

sáttmálans í skilningi 3. mgr. 35. gr. a. MSE og bæri samkvæmt því að lýsa kæruna ótæka. 

 Svo virðist sem rökstuðning skorti um að aðrir löghagsmunir kæranda hafi ekki orðið 

til þess að hann varð fyrir tjóni. Dómstóllinn hefur horft á meginreglu 3. mgr. 35. gr., að lýsa 

kæru ótæka og látið þar við sitja, að hagga ekki við formsatriðinu. Af ákvæði b-liðar yrði ekki 

annað ráðið en að sérstakt mat hefði þurft að fara fram, t.d. hvort aðrir löghagsmunir, s.s. 

mannorðshnekkir, hafi valdið kæranda tjóni. 

Um það hvort hagsmunir kæranda hafi orðið fyrir umtalsverðu tjóni verður ekki skorið 

úr í þessari ritgerð. Ef svo væri gæfi slíkt sennilega tilefni til endurskoðunar að hálfu 

dómstólsins allt að einu. Um mælikvarðann á þessu gefst ekki tilefni til að fjalla um í svo stuttri 

ritgerð. Hafi dómstóllinn hins vegar talið að kærandi hafi ekki orðið fyrir umtalsverðu óhagræði 

í samræmi við b-lið, eru skilyrðin fyrir undantekningunni, að mannréttindi hafi ekki verið virt 

og að innlendur dómstóll sem fjallaði um málið hafi ekki gert það með tilhlýðilegum hætti. 

Það verður ekki fallist á það að mat á því hafi farið fram hvort að kærandi hafi beðið 

tjón vegna þessa ásakana, hvað þá endurskoðun áfrýjunar eins og eðli Landsdóms er. Það má 

því segja að skilyrði um tilhlýðilega umfjöllun hafi þar með verið uppfyllt. Ef það er mat 

dómstólsins að Landsdómur hafi í raun tekið þetta fyrir, væri eflaust hægt að kalla það 

tilhlýðilega umfjöllun ef niðurstaðan endurskoðun áfrýjunardómstóls í samræmi við rétt 

einstakling að fá skorið úr ágreining þeirra. Dómstóllinn og Landsdómur kunna að meta það 

svo, að sakfelling samkvæmt ákærulið tvö, réttlæti ásakanir sem bornar voru á kæranda og 

þ.a.l. geti hann ekki borið fyrir sig brot á grundvelli ómálefnalegra ásakana. 

 

5.3 UM MEINT BROT GEGN 6. GR. MSE  

5.3.1 MÁLSÁSTÆÐUR KÆRANDA 

Að því er ætluð brot gegn 6. gr. MSE varðaði hélt kærandi því fram að hann hefði ekki hlotið 

réttláta málsmeðferð fyrir sjálfstæðum og óvilhöllum dómstól. Réttur hans til að vera talin 
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saklaus uns sekt væri sönnuð hefði ekki verið virtur og að hann hefði hvorki verið upplýstur 

um þær ásakanir sem á hann væru bornar né fengið fullnægjandi tímafrest til að undirbúa vörn 

sína. Þá hefði Landsdómur skipað honum verjanda allt of seint. 

Dómstóllinn tók fram að kæra kæranda ætti samkvæmt þessu undir nokkra efnisliði 6. gr. 
sáttmálans og að af þeim sökum yrði fjallað um þá heildstætt. Var nánar tiltekið vísað til 
eftirfarandi hluta 6. gr.:  
 

1. In the determination of ... any criminal charge against him, everyone is entitled to a 
fair ... hearing ... by an independent and impartial tribunal ... 

2. Everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved 
guilty according to law. 

3. Everyone charged with a criminal offence has the following minimum rights: 
(a) to be informed promptly, in a language which he understands and in detail, of the 

nature and cause of the accusation against him; 
(b) to have adequate time and facilities for the preparation of his defence; 

 
Að því er fyrrgreind atriði snerti fjallaði dómstóllinn um ætluð brot á réttlátri málsmeðferð á 

þremur mismunandi stigum málsins. Í fyrsta lagi á rannsóknarstigi, í öðru lagi við skipan 

Landsdóms og loks í málsmeðferðinni fyrir Landsdómi. 

 

5.3.2 ANNMARKAR Á RANNSÓKN MÁLSINS OG ÁKVÖRÐUN UM SAKSÓKN 

5.3.2.1 RANNSÓKN ÞINGMANNANEFNDARINNAR 

Kærandi hélt því fram að þingmannanefndin, sem ályktað hefði um möguleika á saksókn, hefði 

ekki framkvæmt fullnægjandi rannsókn á málinu, enda hefði hún ekki haft aðgang að stórum 

hluta gagna sem rannsóknarnefnd Alþingis hefði haft undir höndum og ekki framkvæmt 

sjálfstæða rannsókn á ásökunum á hendur kæranda. Þess utan gæti umrædd skýrsla ekki komið 

í stað fullrar rannsóknar sakamálsins á hendur kæranda, enda hefði rannsóknarnefnd Alþingis 

ekkert umboð haft til skoðunar á ætluðum lögbrotum kæranda og því væri slík atriði ekki að 

finna í skýrslunni. Auk þessa hefði kærandi aldrei verið yfirheyrður af þingmannanefndinni 

eða saksóknara og því ekki fengið tækifæri til þess að tjá sig um sína afstöðu til sakargifta áður 

en málið var höfðað. Bréf hans til nefndarinnar 7. júní 2010 hefði ekki falið slíkt í sér enda 

hefði hann þar ekki tjáð sig um einstaka ákæruliði eða ásakanir gegn honum. 

Í niðurstöðum dómstólsins um framangreind atriði kom fram að þrátt fyrir að 6. gr. 

MSE tryggi fyrst og fremst réttláta málsmeðferð sakamála fyrir dómstólum virkist réttindin 

sem 6. gr. tryggi þegar refsiverðar ásakanir séu fyrst hafðar uppi og reyni þá á mat á því hvort 

mannréttindi að hafi verið brotin á rannsóknarstiginu.  
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Um rannsóknarstörf bæði í nefndinni og hjá saksóknara benti dómstóllinn á að 

þingmannanefndin hefði skoðað skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis og safnað saman gögnum 

sem tiltekin væru þar. Hún hefði einnig fengið fjölda álita um ráðherraábyrgð frá sérfróðum 

aðilum, auk vitnisburðar frá alls 14 ráðherrum sem setið hefðu í embætti. Þessu til stuðnings 

hefði hún haft ýmis gögn frá saksóknara úr gagnasafni rannsóknarskýrslunnar og bréfaskipti 

úr netfangi kæranda. 

Þó að kærandi hafi ekki formlega verið yfirheyrður á rannsóknarstigi, hefði saksóknari 

óskað eftir viðbrögðum úr ráðgjafateymi hans. Því hefði ekki verið svarað auk þess sem 

kærandi hefði ekki óskað eftir frekari gagnaöflun eins og honum hefði þó boðist. 

Að öllu virtu, og í ljósi þess að fyrir hefði legið á umræddum tíma að teknar yrðu 

skýrslur af kæranda fyrir Landsdómi, taldi dómstóllinn að Alþingi hafi getað stuðst við 

fullnægjandi sönnunargögn til þess að höfða málið í samræmi við lög og rannsókn málsins 

hefði hvorki  verið með þeim hætti að brjóta á réttindum kæranda né til þess að skaða málsvörn 

hans á síðari stigum. Var sérstaklega áréttað í því sambandi að dómur yfir kæranda varð 

einungis reistur á gögnum sem færð voru fram við fyrir meðferð málsins fyrir Landsdómi. 

 

5.3.2.2 TILLÖGU ÞINGMANNANEFNDARINNAR TIL ALÞINGIS OG EFTIRFARANDI 

ÁKVÖRÐUN ÞINGSINS 

Kærandi byggði einnig á því að vegna annmarka á rannsóknastiginu hefði tillaga 

rannsóknarnefndar verið pólitísk. Eftirfarandi ákvörðun þingsins, um að höfða málið, hafi verið 

sama marki brennd. Því til stuðnings vísaði kærandi í atkvæðagreiðslu Samfylkingarinnar, þar 

sem greidd hefðu verið atkvæði með því að höfða mál gegn kæranda einum en engum af hinum 

þremur ráðherrunum sem einnig hefðu verið greidd atkvæði um. Að mati kæranda, fyrrverandi 

formaður Sjálfstæðisflokksins, hafi flokkspólitískar línur því ráðið för. 

Í niðurstöðu Mannréttindadómstólsins kom fram að tillaga þingmannanefndarinnar til 

þingsins þann 11. september 2010 hafi verið að setja almennan grundvöll fyrir Alþingi til að 

álykta um saksókn en ekki um eitthvað sérstakt sakarefni. Það hafi síðan verið þingsins að 

greiða atkvæði með og á móti. 

Dómstóllinn tók fram að samningsríkin hafi mismunandi nálgun í samræmi við 

stjórnskipan hvers ríki fyrir sig þegar kæmi að lagalegri ráðherraábyrgð. Finna þyrfti jafnvægið 

milli pólitískrar ábyrgðar og lagalegrar innan ramma laga- og málsmeðferðarreglna 

stjórnskipunarinnar og koma í veg fyrir pólitískar nornaveiðar. Mikilvægt væri að einstaklingar 

væru ekki dregnir fyrir dóm í annarlegum tilgangi eða til þess að skaða pólitíska andstæðinga. 
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Þar sem ákæruvaldið væri í höndum þingsins væri í sjálfu sér ekki hægt að útiloka að 

ákvörðunin hefði að einhverju leyti á sér pólitískan blæ. Slík atriði þyrftu hins vegar að vera af 

tilteknu alvarleikastigi til þess að 6. gr. MSE kæmi til skoðunar. Þessi tilhögun væri ekki óþekkt 

og það að málshöfðun væri ákveðin með þessu hætti fæli í sjálfu sér ekki í sér brot gegn þeim 

réttindum sem ákvæði 6. gr. er ætlað að tryggja. Í því sambandi yrði að líta til þess að það væri 

sjálfstæður utanaðkomandi dómstóll sem síðan legði mat á gögn málsins og tæki ákvörðun um 

sakfellingu eða sýknu. Brotin sem kærandi hefði verið sakfelldur fyrir, þ.e. að hafa ekki haldið 

ríkisstjórnarfundi um mikilvæg málefni, sbr. 17. gr. stjórnarskrárinnar, byggðust á hlutlægri 

lagaskyldu. Ákvörðun þingsins hafi verið byggð á þessu og síðan færð fram gögn fyrir 

Landsdómi sem talin hefðu verið sýna fram á að kærandi hefði vanrækt þessa skyldu.  

Að mati dómstólsins hefði aðdragandi málshöfðunarinnar því ekki verið 

handahófskenndur eða borið slík pólitísk merki að ekki hefði verið um sanngjarna meðferð að 

ræða. 

5.3.2.3 UM AFHENDINGU GAGNA OG ANNMARKA Á ÁKÆRU 

Kærandi byggði á því að á það hefði skort að honum hefði gefist færi á að bregðast við þeim 

sökum sem á hann hefðu verið bornar. Þann 11. apríl 2011 hefði verjandi hans fengið USB 

lykil með gögnunum sem saksóknari hefði aflað frá gögnum rannsóknarnefnd Alþingis án 

skýringa á því hvaða gögn ættu í hlut eða hvaða þýðingu þau hefðu fyrir málið. Við 

þingfestingu málsins fyrir Landsdómi hefði saksóknarinn lagt fram frekari gögn sem kærandi 

hefði aldrei fengið aðgang að. Þar sem kærandi hefði ekki verið yfirheyrður undir rannsókn 

málsins hefði honum verið erfiðara um vik að skilja þýðingu fyrirliggjandi gagna og honum 

hefði reynst erfitt að taka til varna. Auk þessa hefði orðalag ákærunnar verið almennt og óljóst 

og honum þar með ókleift að átta sig fyllilega á þeim sökum sem á hann voru bornar. Sömu 

annmarka gætti um ákvæði 17 gr. stjskr. og 8. gr. rhbl. og því hafi kærandi ekki getað undirbúið 

málsvörn vegna skorts á skýrleika. 

Dómstóllinn benti í þessu sambandi á að það væri meginforsenda fyrir sanngjarnri 

málsmeðferð að sakborningi væri kleift að kynna sér öll gögn og hvernig ákæruvaldið hygðist 

leggja gögnin fram fyrir dóminn. Öll gögn og málsástæður sem saksóknari reisti mál sitt á væru 

færð fram fyrir Landsdómi og kærandi hefði haft færi á að bregðast við þeim. Jafnræði væri 

með aðilum fyrir dómnum og kærandi hefði tækifæri til þess að kynna sér og bregðast við 

öllum sakarefnum. Í tillögu þingmannanefndarinnar hefðu verið nefnd dæmi um það hvernig 

kærandi hefði brugðist skyldum sínum samkvæmt 17. gr. stjórnarskrárinnar og saksóknari 

hefði síðan gert sérstaklega grein fyrir því og lagt fram gögn því til stuðnings. 
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Kærandi hefði ekki sýnt fram á að honum hefði ekki verið kynntur þessi ákæruliður eða 

hann ekki fengið aðstöðu til þess að móta vörn sína hvað hann snerti. Þá hefðu 9 mánuðir liðið 

á milli tillögu þingsins og málshöfðunarinnar og því hefði kærandi haft tíma til þess að kynna 

sér málið. 

5.3.2.4 ÓSKÝRAR MÁLSMEÐFERÐARREGLUR FYRIR LANDSDÓMI 

Kærandi kvartaði yfir því að málsmeðferðarreglur fyrir Landsdómi hafi verið óljósar og að á 

hann hafi hallað þegar Landsdómur túlkaði annars vegar lög um meðferð sakamála og hins 

vegar lög um landsdóm. Til dæmis hafi Landsdómur ekki ætlað að skipa kæranda verjanda 

strax, í samræmi við lög um meðferð sakamála, þar sem kærandi hefði ekki haft stöðu 

sakbornings. Lög um landsdóm kveði hins vegar um það að útvega skuli verjanda svo fljótt 

sem verða má að ákvörðun Alþingis um málshöfðun undangenginni. Þá hefði saksóknara verið 

gefið óeðlilega langur tími til að afla gagna gegn sér og með því farið á svig við lög um 

landsdóm, sem kveði á um að Landsdóm skuli kalla saman og þingfesta mál eins fljótt og unnt 

sé að undangenginni ákvörðun þingsins um saksókn.  

Um þetta kom fram í dómi dómstólsins að kærandi hefði ráðið sér verjanda þann 28. 

september 2010, sama dag og þingið ályktaði um málshöfðun, og Landsdómur hefði síðan 

skipað hann verjanda 30. nóvember 2010 í framhaldi af kröfu þess efnis tveim vikum áður. 

Kærandi hefði hvorki verið yfirheyrður á rannsóknarstigi né hnepptur í varðhald, sem hefði 

nauðsynlega krafist skipunar verjanda. Þá hafi honum verið skipaður verjanda hálfu ári fyrir 

útgáfu ákæru eða 15 mánuðum fyrir þinghald við Landsdóm. Ekkert benti til þess að 

málsmeðferðarreglunum hefði verið beitt á þann hátt að kærandi hefði ekki notið réttlátrar 

málsmeðferðar. 

5.3.2.5 HÆFI SAKSÓKNARA 

Kærandi byggði einnig á því að saksóknari málsins hefði veitt þingmannanefndinni 

sérfræðiráðgjöf og lýst yfir að hún teldi sakfellingu líklega. Hana  skorti því hæfi til að uppfylla 

það skilyrði að leiða hið sanna í ljós. 

Í þessu sambandi tók dómstóllinn fram að þingmannanefndin hefði verið 9 manna nefnd 

sérstaklega skipuð af þinginu til þess m.a. að meta hvort það væri tilefni til málshöfðunar fyrir 

Landsdómi og þannig aðstoða þingið sem hefði saksóknarvaldið. Nefndin hefði talað við tvo 

saksóknara, m.a. saksóknarann í máli kæranda, sem þá hefði verið ríkissaksóknari. Aðkoma 

hennar á fyrri stigum hefði því verið hluti af rannsókn ákæruvaldsins fyrir málshöfðun máls 

sem hún síðan leiddi. Mat saksóknara á þessu, og jafnvel hugmynd hennar eða skoðun um líkur 
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á sakfellingu, leiddi ekki til þess að brotið væri gegn rétti sakbornings til þess að vera álitinn 

saklaus uns sekt sannaðist. Auk þess hefði hún ekki lýst skoðun sinni opinberlega eða tekið 

ákvarðanir sem snertu dómsvaldið. Yrði því ekki séð að hún væri óhæf til þess að sinna 

skyldum sínum í málinu. 

5.3.2.6  SAMANTEKT UM RANNSÓKN, MÁLSHÖFÐUN OG STÖRF SAKSÓKNARA 

Að öllu virtu sagðist dómstóllinn ekki fá séð að neitt á rannsóknarstigi, við meðferð málsins í 

þinginu, eða hjá saksóknara hefði getað haft áhrif á stöðu kæranda eða bitnað á honum þannig 

að málsmeðferðin teldist óréttlát. 

 

5.4.3 SJÁLFSTÆÐI OG HLUTLÆGNI LANDSDÓMS 

Kærandi hélt því fram að Landsdómur gæti ekki talist sjálfstæður og hlutlaus í skilningi 6. gr. 

MSE og vísaði í því sambandi til þess að dómstóllinn hefðu skipað 15 dómarar og þar af 

einungis sjö sem væru í reynd skipaðir dómarar. Hinir átta hefðu verið skipaðir af þinginu, sem 

einnig væri saksóknari í málinu, en ljóst væri að samkvæmt því gætu þeir myndað meirihluta 

gegn hinum sjö. Þá hefði þingið haft afskipti af dómurunum með því að framlengja skipun 

þeirra. Þessi tilhögun leiddi til þess að skipun dómaranna flestra væri pólitísk og því væri 

sjálfstæði og hlutlægni ekki tryggð.  

Skipun hinna kjörnu dómara hefði vakið upp efasemdir um sjálfstæði og hlutleysi 

dómsins. Hann lagði áherslu á að ekki væri hægt að mynda meiri hluta með pólitískum 

kjördómurunum og vísaði í því samhengi á mál Erik Ninn-Hansen gegn Danmörku fyrir 

mannréttindadómstól Evrópu nr. 28972/95. 78 Nauðsynlegt hefði verið að tryggja að engin 

tengsl væru á milli Alþingis og Landsdóms, þannig að þingið gæti ekki hlutast til í störfum 

dómsins, breytt samsetningu hans né haft áhrif með utanaðkomandi þrýstingi á dómara.  

Kærandi fyllyrti að Alþingi hefði farið út fyrir mörk landsdómslaga, með því að setja í 

lög viðbótaákvæði um að skipunartími hinna kjörnu dómara, sem gengdu embætti til 6 ára í 

senn, yrði framlengt á meðan afgreiðslu málsins stóð.  

Dómstóllinn tók fram að samkvæmt lögum um landsdóm væri dómstóllinn skipaður 15 

dómurum, 8 þeirra sem væru ekki þegar skipaðir dómarar og sjö embættisdómurum. Einungis 

væri deilt um stöðu þeirra fyrrnefndu. Dómstóllinn væri skipaður í samræmi við sett lög. Ekki 

væri ekki hægt að útiloka einhver pólitísk áhrif við kosningu þeirra dómara sem ekki væru 

embættisdómarar. Það eitt og sér gerði það þó ekki að verkum að dómstóllinn væri hlutdrægur 

                                                             
78 Mannréttindadómstóll Evrópu, nr. 28972/95, í máli Erik Ninn-Hansen gegn Danmörku 
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eða ósjálfstæður. Þeir skrifuðu undir eið samkvæmt lögum um landsdóm og ábyrgðust að dæma 

eftir bestu vitund og með hlutlægni að leiðarljósi. Auk þess væri ekkert fram komið um að þeir 

hefðu ekki starfað á þann hátt eða verið undir boðvaldi þingsins. 

Auk þess hefði kærandi verið sakfelldur af 9 af 15 dómurum og þar af hafi 5 af 9 í 

meirihlutanum verið embættisdómarar en umdeildu dómararnir kjörnu, skiptust milli fylkinga 

4 gegn 4. 

Dómstóllinn mat það svo að ákvörðun þingsins um að framlengja skipunartíma hinna 

kjörnu dómara til að klára málið hafi verið til að koma í veg fyrir að endurskipun dómsins í 

miðri málsmeðferð. Þó að Alþingi hafi þarna hlutast til við samsetningu dómsins væri hægt að 

réttlæta það þegar allt kæmi til alls, sér í lagi þar sem afarkosturinn hefði verið að kjósa nýja 

dómara, þá sérstaklega skipaða fyrir þetta mál, sem væri til þess að vekja efasemdir um 

sjálfstæði og hlutleysi dómsins. Einnig yrði að líta til þess að umræddir dómarar hefðu verið 

skipaðir í Landsdóm nokkrum árum áður en mál kæranda hefði hafist. Dómararnir hefðu því 

ekki verið skipaðir af sama þingi og höfðaði málið.  

Loks hefðu engar sannanir verið settar fram þess efnis að dómararnir hefðu haft 

hlutdræga afstöðu. Að öllu virtu var það mat dómstólsins að ekkert benti til að draga mætti 

sjálfstæði eða hlutleysi Landsdóms í efa. 

 

5.4.4 MÁLMEÐFERÐ OG NIÐURSTAÐA LANDSDÓMS 

Kærandi byggði á því að óvissan um efni ákæruliða hafi staðið yfir fram eftir 

málsmeðferðinni.Þetta hafi veitt Landsdómi of mikið svigrúm til að meta á hvaða grundvelli 

dæmt yrði í málinu.  

Þetta vandamál hafi m.a. birst í niðurstöðu Landsdóms þar sem í forsendum hafi verið 

talið að kærandi hafi ekki aðeins brotið lagaskyldu sína að boða til ríkisstjórnarfundar, heldur 

einnig framið embættisbrot af stórkostlegu gáleysi. Til að komast að þessari niðurstöðu hafi 

Landsdómur haldið því fram að með því að boða til fundar hefði kæranda verið kleift að móta 

pólitíska stefnu með ríkisstjórninni, sem hefði getað takmarkað tjónið sem bankahrunið olli. 

Öllu verra væri að kæranda hefði ekki gefist tækifæri á að tjá sig um þetta þar sem að 

ákæruvaldið hafi hvorki byggt á þessu atriði í ákæru eða málatilbúnaði sínum að öðru leyti. 

Landsdómur hafi þannig dæmt hann  á öðrum lagagrundvelli en samkvæmt ákæru. 

Landsdómur hafi snúið við sönnunarbyrði málsins og byggt á því án nokkrar sönnunar 

að íslenska ríkið hafi orðið fyrir meiri skaða en það gerði. Þetta hafi brotið gegn rétti kæranda 

til að viðhalda sakleysi sínu samkvæmt 2. mgr. 6. gr. MSE. Í staðinn fyrir að leyfa kæranda að 
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njóta vafans hafi Landsdómur metið sönnunarskort málsins í þágu ákæruvaldsins, að mati 

kæranda með því að beygja sig undir pólitískan þrýsting almennings um að sakfella sig. 

Dómstóllinn ítrekaði að það væri dómstóla aðildarríkja að meta sönnunarfærslu fyrir 

landsdómstólum og mat á þýðingu framlagðra gagna. Hlutverk dómstólsins væri að hafa eftirlit 

með framkvæmd sáttmálans og fylgni samningsríkja, en hann endurskoðaði ekki mat á 

staðreyndum eða lögum nema það varðaði  brot á réttindum og frelsinu sem sáttmálinn tryggir. 

Hlutverkið væri að ganga úr skugga um að málsmeðferð í heild sinni hafi verið sanngjörn. 

Í málinu hafi  kærandi verið sakfelldur fyrir brot á 17. gr. stjórnarskrárinnar, sbr. 8. gr. 

laga um ráðherraábyrgð. Fyrrnefnda ákvæðið mæli fyrir um skyldu kæranda sem 

forsætisráðherra að halda ríkisstjórnarfundi við vissar aðstæður er varða mikilvæga hagsmuni 

ríkisins. Í 8. gr. sé mælt fyrir um refsiábyrgð ráðherra vegna stjórnarskrárbrota, en 2. mgr. 8. 

gr. takmarki ábyrgðina við háttsemi eða athafnaleysi sem framin sé með ásetningi eða 

stórfelldu gáleysi. Samkvæmt Landsdómi falli umrætt brot undir athafnaleysi, þar sem 

refsinæmi sé óháð hugsanlegum afleiðingum. 

Dómstóllinn vísaði síðan til þess að eftir að hafa lagt mat á öll framlögð gögn, þar á 

meðal fundartíma ríkisstjórnarfunda í mínútum talið árið 2008, hafi Landsdómur talið óumdeilt 

að hættan sem stafaði af bankakerfinu hafi ógnað ríkishagsmunum. Kæranda hefði mátt vera 

ljóst að staðan hefði ekki verið nægilega rædd á ríkisstjórnarfundum og hafi það falið í sér 

stórfellt gáleysi af hans hálfu.  

Að teknu tilliti til þess að það væri ekki hlutverk dómstólsins að endurmeta 

sönnunarmat Landsdóms yrði að líta svo á að brotið sem kærandi hafi verið dæmdur fyrir hafi 

verið lýst í með fullnægjandi hætti í lögum og komið fram í málatilbúnaði ákæruvaldsins fyrir 

Landsdómi. Kæranda hafi gefist færi á að svara ákærunni, málflutningnum og framlögðum 

sönnunargögnum og yrði að líta svo á að sakfelling hans fyrir Landsdómi hefði byggt á 

lögfræðilegri niðurstöðu sem væri innan þeirra marka sem ákæruvaldið hefði sett fram í 

ákærunni og í samræmi við lagaákvæðin sem byggt var á. 

Að lokum tók dómstóllinn fram að það væri vissulega rétt að Landsdómur hefði í 

niðurstöðu sinni gefið sér hvernig atburðir hefðu þróast hefði kærandi haldið ríkisstjórnarfundi 

og í þeim efnum gefið sér að dregið hefði úr áhrifum hrunsins. Hins vegar yrði að líta til þess 

að brot samkvæmt umræddu ákvæði teldist fullframið án tillits til slíkra afleiðinga. 

Landsdómur hefði talið sannað að kærandi hefði brotið gegn ákvæðinu og hefði ekki verið 

nauðsynlegt að sýna fram á tilteknar afleiðingar.  
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5.4.5 HEILDARNIÐURSTAÐA DÓMSTÓLSINS UM ÆTLAÐ BROT GEGN 6. GR. MSE  

Í ljósi alls framangreinds komst dómurinn að því að hvorki málsmeðferð fyrir Landsdómi né 

forsendur niðurstöðunnar hafi brotið gegn þeim réttindum sem 6. gr. MSE. er ætlað að tryggja. 

 Í sératkvæði var einn dómari af sjö hins vegar ósammála því að refsiheimildirnar 

uppfylltu kröfur um skýrleika og sagðist óttast að niðurstaðan meirihlutans gæti haft þau áhrif 

að þynna grundvallarréttindin sem 7. gr. tryggir. 

 

5.5 UM ÆTLUÐ BROT GEGN 7. GR. MSE 

5.5.1 SKÝRLEIKI REFSIHEIMILDA – NULLUM CRIMEN SINE LEGE 

Dómstóllinn tók til skoðunar hvort að dómur sem kærandi hlaut fyrir Landsrétti hefði byggt á 

viðhlítandi refsiákvæðum sem er undirstaða meginreglu réttarríkja um að engum skuli refsað 

nema hann hafi gerst sekur um háttsemi sem refsiverð er samkvæmt lögum, sbr. 1. mgr. 69. gr. 

stjskr. 

Um brot gegn 7. gr. MSE segir m.a. eftirfarandi: 
 

“No one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission 
which did not constitute a criminal offence under national or international law at the time 
when it was committed. ...” 

 

Kærandi hélt því fram að ákvæði 17. gr. stjórnarskrárinnar og c-liður 8. gr. laga um 

ráðherraábyrgð væru óljóst orðuð og því hefði túlkun þeirra og beiting skort þann skýrleika og 

fyrirsjáanleika sem sáttmálinn gerði kröfu um. Að því er ríkisstjórnarfundi varðaði byggði hann 

einnig á því að hann hefði fylgt sáttmála ríkisstjórnarinnar og Alþingis sem hefði verið fylgt 

um árabil. Samkvæmt honum ættu ráðherrar að ræða á fundum ríkisstjórnar sérstök mál sem 

leggja ætti fyrir þingið samkvæmt 2. mgr. 16. gr. stjórnarskrárinnar. Það væri síðan 

ríkisstjórnarinnar að meta hvort ræða ætti önnur mikilvæg ríkismál. Þrátt fyrir samninginn sem 

hefði verið fylgt og sætt gagnrýni dómstóla eða fræðimanna, hefði Landsdómur áveðið að beita 

bókstaflegri túlkun á 17. grein stjórnarskrárinnar með þeim afleiðingum að ráðherrum varð 

skylt að ræða öll mikilvæg ríkismál á formlegum ríkisstjórnarfundum. Í ljósi þeirrar venju sem 

fylgt hefði verið varðandi málefni sem rædd væru á slíkum fundum byggði kærandi á því að 

hann hefði ekki með réttu mátt sjá fyrir að umræddir atburðir gætu leitt til þess að hann yrði 

ákærður og dæmdur í sakamáli.  
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5.5.2 NIÐURSTÖÐUR DÓMSTÓLSINS 

Í niðurstöðu dómstólsins kom fram að 7. gr. sáttmálans væri ætlað að koma í veg fyrir 

handahófskenndar málsóknir, sakfellingar og refsingar. Virða bæri meginregluna um að 

refsingar séu á grundvelli laga, auk þess að refsiheimildir megi ekki túlka rúmt svo halli á 

sakborning, svo sem með lögjöfnun. Þá væri ljóst að skýrt yrði að vera kveðið á um þá háttsemi 

sem sakborningur væri sakaður um í lögum. Hins vegar gæti skýrt lagaákvæði, á sviði 

refsiréttar sem öðru, eftir sem áður verið háð túlkun. Taldi dómstóllinn að 7. grein sáttmálans 

girti ekki fyrir að dómstólum væri eftirlátið að túlka þá háttsemi sem ætti undir, á meðan 

ákvæðið byði upp á slíka túlkun og hún væri lögð til grundvallar í öllum málum. 

Í umræddu máli hefði Landsdómur lagt til grundvallar samkvæmt undirbúningsgögnum 

17. gr. stjskr. að ráðherrafundir yrðu haldnir eins oft og nauðsyn kræfist, til þess að skýra 

löggjöf og mikilvæg málefni og þau rædd á sameiginlegum vettvangi ráðherra. Landsdómur 

hafi talið að skilningur á ,,mikilvægar stjórnarráðstafanir” (e. important government massures) 

skv. 2. mgr. 16 og ,,mikilvæg stjórnarmálefni” í 17. gr. væri ekki sá sami. Samkvæmt 

Landsdómi hafi verið nauðsynlegt að málefni varðandi mikla hagsmuni ríkisins og almenning 

væru rædd á ríkisstjórnarfundum, þar sem ráðherrar ættu samkvæmt stjórnarskrá að nota þá 

fundi til þess að ræða og móta stefnu um mikilvæg ríkismálefni. Þá hafi Landsdómur talið 

forsætisráðherra ábyrgan fyrir því að boða til ríkisstjórnarfunda og ganga úr skugga um að  

mikilvæg málefni væru rædd á þessum fundum eins og 17. gr. skyldaði hann til.  

Að því er varðaði þá venju sem kærandi vísaði til tók dómstóllinn fram að Landsdómur 

hefði skoðað sögu og lögskýringargögn með 2. mgr. 16. gr. stjórnarskrárinnar annars vegar og 

17. gr. hins vegar og komist að því að ólíkt orðalag þeirra, þ.e. annars vegar mikilvæg 

stjórnaraðgerðir” í 2. mgr. 16. gr. og ,,mikilvæg stjórnarmálefni” í 17. gr. gerði það að verkum 

að túlka ætti síðarnefnda ákvæðið bókstaflega þannig að forsætisráðherra hefði skyldu til þess 

að tryggja að mikilvæg stjórnarmálefni væru rædd á slíkum ráðherrafundum. Möguleg venja í 

þessum efnum gæti ekki leyst ráðherra undan skyldu sinni til þess að fylgja 17. gr.  

Dómstóllinn tók síðan fram að 17. gr. væri sérstaklega mikilvægt ákvæði í 

stjórnarskránni sem mælti fyrir um mikilvæga meginreglu um hvernig ríkisstjórn væri ætlað að 

starfa sem samstarfsvettvangur í mikilvægum málefnum ríkistjórnarinnar og stefnumótun. 

Forsætisráðherra væri ábyrgur fyrir því að fylgja ákvæðinu eftir. Taka yrði undir með 

Landsdómi að ákvæðið yrði ekki talið óskýrt, þrátt fyrir að orðalagið ,,mikilvæg 

stjórnarmálefni” væru háð túlkun. Telja yrði að túlkun og beiting Landsdóms á ákvæðinu í máli 

kæranda hefði verið innan þess svigrúms sem landsdómstólar hefðu til þess að túlka og beita 

ákvæðum landslaga. Samkvæmt þessu væri það mat dómstólsins að háttsemin sem kærandi 
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hefði verið dæmdur fyrir hefði verið nægjanlega skilgreind í lögum og að túlkun Landsdóms 

hefði verið í samræmi við viðkomandi ákvæði. Kærandi hafi með réttu mátt gera sér grein fyrir 

að háttsemi hans gæti bakað honum refsiábyrgð. 

 

6. NIÐURSTÖÐUR  

6.1 Réttarstaða ráðherra 

6.1.1 KRÖFUR UM SKÝRLEIKA 

Hróbjartur Jónatasson var þeirrar skoðunar árið 2011 að veigamikil rök stæðu til að meta 

ákvæði c. liðar 8. gr. og b. liðar 10. gr. rhbl.: „ófullnægjandi verknaðarlýsingu á refsiverðri 

háttsemi og því í andstöðu við kröfur um skýrleika og fyrirsjáanleika sem 69. gr. 

stjórnarskrárinnar gerir til refsiheimilda.“79 Hann taldi óskýrleika vera um hvaða háttsemi falli 

innan ákvæðanna, sem veiti ákæruvaldi hvers tíma vegan ráðherraábyrgðar, hinu pólitíska 

Alþingi, talsvert svigrúm til að ákvarða hvort tiltekin háttsemi skuli teljast refsinæm eður ei, 

en byggi ekki á hlutlægum og skýrum mælikvarða með viðurkenndri afmörkun á refsinæmi 

verknaðar.80 

Ekki verður efast um að ákvæði 8. gr. rhbl. uppfylli þær kröfur, fyrir utan það sem 

stendur í d-lið, enda vísa önnur ákvæði greinarinnar í brot gegn beinum fyrirmælum 

stjórnarskrár. Þá hefur Landsdómur staðfest að c-liður 8. gr. sé viðhlítandi refsiheimild, sem 

var grundvöllur í sakfellingu Geirs H. Haarde, sem MDE síðar staðfesti að hefði verið í 

samræmi við MSE, enda snéri brot hans gegn skýru ákvæði 17. gr. stjskr. að þeirra mati. 

Ekki hefur verið látið reyna á 9. gr. rhbl., en með sömu rökum og sama fyrirvara og 

færð voru fyrir 8. gr. í síðasta málslið virðist ekkert því til fyrirstöðu að ákvæðið uppfylli 

fyrrgreindar kröfur. Veltur það þó á ákvæðinu sem á við í hverju tilviki, enda má það ekki vera 

of almennt orðað, með vísan í frávísun Landsdóms.81 

Eins og leiða má af umfjölluninni að ofan á það sama ekki við um  10. gr. rhbl.,  

sérstaklega b-lið, enda hafa fræðimenn verið sammála um of almennt orðalag greinarinnar í 

samanburði við kröfur um skýrar refsiheimildir. Niðurstaða Landsdóms nr. 3/2011 var enda sú 

að vísa frá dómi ákærulið 1.1-1.2, síðan sýkna vegna ákæruliða 1.3-1.5, á þeim grundvelli að 

ekki væri hægt að undirbúa varnir gegn þeim sakargiftum sem ákærða voru gerðar. MDE tók 

heldur ekki til endurskoðunar þessa þætti sem vörðuðu frávísun eða sýknu í Landsdómi. Þannig 

                                                             
79 Hróbjartur Jónatansson (n. 31) 285. 
80 sama heimild. 
81 Landsdómur nr. 3/2011 
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verður því ekki neitað að réttaróvissu um ráðherraábyrgð á grundvelli 10. gr. rhbl. hefur ekki 

verið eytt nema síður sé varðandi b-lið hið minnsta. Ekki er útiloka að heimfæra mætti tilteknar 

sakargiftir undir ákvæðið, en líkurnar á því eru e.t.v. ekki miklar.  

Að mati höfundar er aðeins óvissa um hvort ákvæði b-liðar 10. gr. rhbl. uppfylli kröfur 

um skýrleika refsiheimilda til að teljast viðhlítandi refsiheimild. Dómaframkvæmd hefur leitt í 

ljós að ákvæðið getur verið nægilega skýrt til þess að sakborningur geti fyrirséð að háttsemi 

hans kunni að baka honum ábyrgð. Í senn getur ákvæðið verið of almennt orðað og óskýrt til 

að sjá fyrir um það eða getað haldið upp vörnum en fer það eftir heimfærslu sakargifta í tilteknu 

máli við verknaðarlýsinguna. Svo framarlega sem ákæruvaldið ber sönnunarbyrðina þykir 

ákvæðið, þrátt fyrir efasemdir fræðimanna, fullnægja kröfum um skýrleika. Auk þess komst 

Landsdómur nr. 3/2011 að þeirri niðurstöðu að skilningur sem lagður er í heill ríkisins og 

fyrirsjáanleg hætta gerði ákvæðið ekki of almennt orðað og væri ennfremur auðskilið fyrir 

embættismann eins og forsætisráðherra. 

 

6.1.2 MÁLSMEÐFERÐIN 

Í heild sinni stenst málsmeðferðin fyrir Landsdómi endurskoðun MDE eins og raunar flestir 

þættir einir og sér. Með vísan í dómaframkvæmd taldi MDE málsmeðferðina ekki ósanngjarna 

í skilningi MSE en viðurkennir að framkvæmdin sé e.t.v. ekki hafin yfir gagnrýni. Þeir kostir 

sem hafa verið nefndir myndu hins vegar engu bæta við til að tryggja réttlátari málsmeðferð. 

Til dæmis að færa ákæruvaldið úr höndum Alþingis til ríkissaksóknara væri fljótt á litið kannski 

eðlilegra fyrirkomulag en um leið hljóta menn að sjá þá annmarka sem myndi fylgja því,  þ.e. 

tengsl ráðherra við neðra stjórnvald eða tengsl fjárveitingavalds Alþingis við 

framkvæmdarvaldið. Að mati MDE þegar allt kemur til alls, fela pólitískar skoðanir ekki 

sjálfkrafa í sér handahófskenndar eða hlutdrægar málshöfðanir með annarlegum tilgangi, ef 

pólitísku formerkin ganga ekki of langt. Hins vegar telur höfundur að gæta skuli varhugar í 

öllum aðgerðum sem kunna að vega að þrískiptingu ríkisvalds, sama hvað. Því er fullt tilefni 

til að setja spurningamerki við fyrirkomulag þar sem pólitískur vilji getur haft áhrif á 

ákæruvaldið og þar með mögulega skert sjálfstæði þess og hlutlægni.  

Höfuðgallinn við framkvæmdina, að mati höfundar, þegar ráðherra er dregin til 

ábyrgðar, er að sjálf málshöfðunin sé undanfari rannsóknar. Það verður að gera þær kröfu í 

réttarríkinu, að grundvallarréttindi eins og að vera talin saklaus uns sekt sé sönnuð séu tryggð 

í hvívetna, umfram sérstakar aðstæður eins og í tilviki Landsdóms, þannig að málsmeðferð sé 

í samræmi við lög nr. 88/2008 um meðferð sakamála. Ragnhildur Helgadóttir, sviðsforseti 

Háskólans í Reykjvík, er enda þeirrar skoðunar að  stærstu ágallarnir í reglum um lagalega 



 36 

ráðherraábyrgð sé hvernig staðið er að undirbúningi málshöfðunar – rannsóknarstiginu. Að 

hennar mati megi hins vegar bæta úr þeim ágöllum með breyttri samsetningu og málsmeðferð 

fyrir Landsdómi, svo og tilhögun Alþingis í sambandi við málshöfðun, án þess að 

stjórnarskrárbreytingu þurfi til og tekur höfundur heilt undir með henni.82  

 

6.2 SKIPUN LANDSDÓMS 

Hróbjartur Jónatanssonar hæstaréttarlögmaður gagnrýnir skipan Landsdóms harkalega og 

hafnar því að ákæruvaldið samkvæmt landsdómslögum sé lögmætt í skilningi réttarfarsreglna 

þar sem ákærendur fyrir Landsdómi séu hvort tveggja vanhæfir vegna tengsla sinna og því að 

flesta skorti hæfnisskilyrði. Telur hann að hæfisreglur stjórnsýslulaga ættu sömuleiðis að girða 

fyrir að Alþingi færi með ákæruvald í málshöfðun ráðherra. Um þetta má visa til eftirfarandi 

orða hans:  

 

„Málsmeðferð eftir landsdómslögunum verður sýnu óréttlátari í ljósi þess að þeir sem 

taka ákvörðun um saksókn  fyrir Landsdómi eru ekki aðeins (flestir) ólögfróðir heldur 

einnig óbundnir af hæfiskröfum og skyldum ákæranda samkvæmt sakamálalögunum. 

[...] Grundvöllur ákæru til Landsdóms er því í raun geðþóttamat alþingismanna, byggt 

á takmörkuðum gögnum sem ekki  hafa verið fengin með hlutlausri lögreglurannsókn, 

takmarkaðri þekkingu á almennum skyldum ákæruvaldshafa og án þess að þeir séu 

bundnir hlutleysisskilyrði og hæfisreglum sakamálalaga. Lögin standast því engan 

vegin skilyrðið um réttláta málsmeðferð sem stjórnarskrá lýðveldisins og 

mannréttindasáttmáli Evrópu áskilja.“83 

 

Mannréttindadómstóll Evrópu komst að því í máli Erik Ninn-Hansen nr. 28972/9584 að það 

drægi ekki sjálfstæði og hlutleysi dómstólsins í efa, eitt og sér, að dómarar í Landsdómi 

Danmerkur 22. júní 1995 hafi verið kosnir af Alþingi. Skilyrðin sem dómstóllinn mat í því 

tilfelli, var að hvort að dómararnir hefðu sýnt hlutrægni í störfum sínum eða hvort þeir hefðu 

sinnt því starfi undir skipunum þingsins. Var stuðst við þetta fordæmi fyrir dómstólnum í máli 

Geirs H. Haarde og talið að sömu skilyrði skorti til þess að efast um sjálfstæði eða hlutleysi 

Landsdóms hér á landi. Um misræmi í þessum málum hvað varðaði jafnt hlutfall dómara í 

                                                             
82 Stjórnlaganefnd, „Skýrsla stjórnlaganefndar 2011“ (Forsætisráðuneytið 24. febrúar 2011) 1. bindi 307. 
83 Hróbjartur Jónatansson (n. 31) 289. 
84 Mannréttindadóstóll Evrópu, nr. 28972/95, í máli Erik Ninn-Hansen gegn Danmörku 
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danska málinu en 7 embættisdómara og 8 kjörgengna dómara í því íslenska, benti dómstóllinn 

á að embættisdómarar í Landsdómsmáli nr. 3/2011 hefðu greitt 5 atkvæði gegn honum og 2 

með, á meðan hinir umdeildu dómarar hefðu atkvæði til jafns með og á móti. Auk þess hefði 

ekkert bent á það í Ninn-Hansen málinu,85 að jafnt hlutfall dómara hefði skipt þar nokkru máli.  

 

6.3 SAMANTEKT 

Í kafla 3.2.1 er því lýst hvernig lög nr. 88/2008 um meðferð sakamála komu í stað laga nr. 

91/1991 um meðferð opinberra mála, sem bæri að beita um meðferð máls fyrir landsdómi, 

nema kveðið væri á um annað. Með viljann að vopni tók löggjafinn ákvörðun um að 

málsmeðferð Landsdóms skyldi færð í sömu átt og stefnan sem sett var á með lögum um 

meðferð sakamála.86 Samferða öðrum réttarríkjum hafa orðið þær réttarbætur íslensks réttar að 

gæta að grundvallar mannréttindum eins og upptöku helstu ákvæða MSE í stjórnarskrá. Í 

samanburði við framkvæmd laga nr. 88/2008 er margt athugavert við málsmeðferðina í 

landsdómslögum.87 Ekki síst í ljósi réttarfarsþróunarinnar sem löggjafinn ætlaði sér. Sérstakt 

eðli Landsdóms gerir það að verkum að ákveðnum stoðum verður ekki hrykkt í sundur, eins 

og t.d. sú breyting að það að fela ríkissaksóknara ákæruvaldið myndi óneitanlega skjóta skökku 

við í sakamáli sem höfðað væri gegn dómsmálaráðherra. Mat höfundar er að eitt útiloki ekki 

annað og hægt sé að endurskoða lögin, með það að markmiði að samræma ferlið eins og frekast 

er unnt. Með því að færa lögin inn í nútímalegri mynd réttarfars um sanngjarnari málsmeðferð 

yrði virðing fyrir réttindum manna betur þjónað, eins og tilgangur laganna er. 

Markmiðið með ritgerðinni var að skoða réttarstöðu ráðherra sem dregin er til ábyrgðar, 

hvað í löggjöfinni stæðist skoðun MSE og hvað mætti betur fara. Ljóst er að dómstólar hafa 

ekki talið að neitt í ferlinu brjóti í bága við lögin þó að sumt sé e.t.v. á gráu svæði og einhverju 

hefur mögulega enn ekki verið svarað, eins og til dæmis synjun MDE um ákveðna þætti úr 

kæru Geirs H. Haarde.88 Höfundur byggir því niðurstöður sínar á því að óþarfi sé að lýsa yfir 

neyðarástandi á þessu sviði en heldur því þó fram að e.t.v. sé vænlegast að endurskoða lög um 

ráðherraábyrgð og lög um landsdóm og færa til þess horfs sem réttarfar hefur þróast til á síðari 

árum. 

 

                                                             
85 sama heimild. 
86 Nr. 88/2008 
87 Nr. 3/1963 
88 Kærandi taldi sig hafa orðið fyrir persónulegu tjóni, annarra lögvarinna hagsmuna. MDE ákvað að synja þeirri 
beiðni á grundvelli a-lið 35. gr. en hefði mögulega getað samþykkt endurskoðun á grundvelli b-liðar.   
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