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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er úrræðið um endurupptöku mála sem farið hafa fyrir 
Mannréttindadómstól Evrópu skýrt og helstu sjónarmið rakin sem til álita koma við 
beitingu þess. Meginviðfangsefni ritgerðarinnar er að kanna hvort og þá hvaða 
skyldur hvíla á aðildarríkjum að tryggja að heimild til endurupptöku sé til staðar í 
innanlandsrétti í kjölfar áfellisdóms Mannréttindadómstólsins og að kanna hvort 
íslensk löggjöf standist þær kröfur sem gerðar hafa verið af dómstólnum í þeim 
efnum. 

Aðildarríki sem gerst hafa brotleg við ákvæði sáttmálans á að leitast við að gera 
brotaþola, eftir því sem kostur er, eins settan og ef brot hefði ekki átt sér stað. Nánari 
skil eru gerð á því hvað í þessu felst og hvaða úrræði koma til greina til að fullnægja 
þessari skyldu. 

Engar beinar skyldur hvíla á aðildarríkjum samkvæmt sáttmálanum að heimila 
endurupptöku mála þar sem dómstóllinn hefur komist að þeirri niðurstöðu að um brot 
gegn sáttmálanum hafi verið að ræða. Dómar dómstólsins hafa þó í ríkari mæli verið 
að beina því til aðildarríkja að þeim beri skylda til að tryggja að viðeigandi úrræði séu 
fyrir hendi í innanlandsrétti til að gera aðila eins setta og ef brot hefði ekki verið 
framið. Hefur hann sagt að ríkjum beri skylda til að aðlaga löggjöf sína og dómkerfi á 
þann hátt að það samrýmist kröfum sáttmálans. Í þessu felist meðal annars að til 
staðar séu ákvæði í löggjöf aðildarríkjanna sem heimila endurupptöku mála þar sem 
ríki hefur verið dæmt brotlegt við ákvæði sáttmálans.  

Þegar endurupptökuákvæði íslensku löggjafarinnar eru skoðuð kemur í ljós að 
réttarfarslögin hafa að geyma takmarkanir sem geta komið í veg fyrir að mál verði 
endurupptekið í kjölfar dóms Mannréttindadómstólsins. Niðurstaðan er því að 
endurskoða þarf löggjöfina í því skyni að uppfylla skuldbindingar ríkisins samkvæmt 
sáttmálanum. 

      

 

 
  



Abstract 

(Title: The Reopening of Cases adjudicated by the European Court of Human 
Rights) 

 

In this thesis remedies regarding reopening in domestic legal systems will be 
examined and the main aspects with respect to applying those remedies will be 
outlined in connection with cases that have been adjudicated by the European Court 
of Human Rights (the Court). The main theme of this thesis is to study if the parties 
of the European Convention of Human Rights (the Convention) have an obligation to 
guarantee remedies of reopening within their legal systems following a judgement by 
the Court. In that connection the Icelandic legislation will be examined in order to 
distinguish if it contains satisfactory sources for reopening. 

A contracting party that has been found in violation of its treaty obligations has a duty 
to restore the applicant to its original condition. Closer examination on what that duty 
entails will be examined in addition to the obligation to respect the judgement of the 
Court. 

The Convention has no direct provisions within its framework that obligates the 
contracting parties to reopen cases following a judgement from the Court. 
Nevertheless the Court’s judgement have increasingly entailed that the contracting 
parties do have an obligation to ensure that their legislation contain satisfactory 
resources to restore the applicant to its original condition. The Court has declared 
that the contracting parties are obligated to amend their legislation and judicial 
bodies in order to comply with treaty obligations. This requires, inter alia, that 
domestic legislation contain provisions that authorize reopening of cases following 
the Courts judgement of a treaty violation. 

Examination of the Icelandic legislation concludes that the procedural law contains 
limitations that can prevent the reopening of a case following a judgment from the 
Court. For that reason the conclusion of this thesis is that a revision of the Icelandic 
legislation would be preferable in order for the state to fulfill its treaty obligations.  
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1 Inngangur 

Í þessari ritgerð verður úrræðið um endurupptöku mála sem farið hafa fyrir 

Mannréttindadómstól Evrópu (hér eftir MDE) skýrt og helstu sjónarmið rakin sem til 

álita koma við beitingu þess. Meginviðfangsefni ritgerðarinnar er að kanna hvort og 

þá hvaða skyldur hvíla á aðildarríkjum að tryggja að heimild til endurupptöku sé til 

staðar í innanlandsrétti í kjölfar slíkra dóma MDE. Einnig verður kannað hvort íslensk 

löggjöf standist þær kröfur sem gerðar hafa verið af dómstólnum í þeim efnum. 

Í mörgum tilfellum er endurupptaka máls í innanlandsrétti það úrræði sem er 

best til þess fallið að bæta fyrir brot ríkja á ákvæðum mannréttindasáttmála Evrópu1 

(hér eftir MSE). MDE hefur ekki talið sig hafa heimild til að skylda aðildarríki til að 

endurupptaka mál og hefur hann í mörgum málum áréttað að dómar hans séu 

aðeins yfirlýsandi og að hann gegni ekki því hlutverki að ákveða til hvaða úrræða 

aðildarríki þurfa að grípa til að bæta fyrir brot sín.2 

Breytingar á þessu hafa átt sér stað og hefur dómstóllinn meðal annars bent 

aðildarríkjum sem dæmd hafa verið brotleg við ákvæði sáttmálans á að besta leiðin 

til að gera aðila eins setta og ef brot hefði ekki verið framið sé í sumum tilfellum að 

heimila viðkomandi að taka málið upp aftur fyrir innlendum dómstólum.3 Þá hefur 

ráðherranefnd Evrópuráðsins gefið út tilmæli4 þar sem hún hvetur aðildarríki til að 

tryggja að í landsrétti þeirra sé kveðið á um úrræði til nýrra rannsókna og 

endurupptöku mála. Ekki hafa öll ríki framfylgt þessu enda er ekki um bindandi 

tilmæli að ræða.5 

Ritgerðin hefst á umfjöllun  um þá skyldu sem hvílir á aðildarríkjum að fylgja 

eftir dómum MDE og hvaða úrræði ríki hafa til að leiðrétta brot sín. Dómafordæmi 

MDE eru skoðuð í því skyni. Markmið hvers ríkis ætti alltaf að vera að uppfylla 

meginregluna um restitutio in integrum sem felur í sér að gera aðila eins setta og ef 

                                            
1
 Tilmæli ráðherranefndar Evrópuráðsins nr. R (2000) 2 um endurupptöku mála að landsrétti í kjölfar 

dómsuppkvaðninga mannréttindadómstólsins. 
2
 Þetta kemur til að mynda fram í dómum MDE í málum Verein Gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) 

gegn Sviss, frá 30. júní 2009 og Assanidze gegn Georgíu frá 8. apríl 2004 en nánari skil eru gerð 
þeim síðar. Dómarnir eru aðgengilegir á www.echr.coe.int. 
3
 Sjá til að mynda dóm MDE í málinu Nikoghosyan og Melkonyan gegn Armeníu frá 6. desember 

2007. Dómurinn er aðgengilegur á www.echr.coe.int. 
4
 Tilmæli ráðherranefndar Evrópuráðsins nr. R (2000) 2 um endurupptöku mála að landsrétti í kjölfar 

dómsuppkvaðninga mannréttindadómstólsins. 
5
 Benoît-Rohmer, Florence og Klebes, Heinrich, Council of Europe law. Towards a pan-European 

legal area, Council of Europe Publishing 2005, bls. 107. 
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ekki hefði verið brotið á þeim.6 Skaðbætur eru eina úrræðið sem MSE kveður 

beinlínis á um að sé til staðar fyrir dómstólinn til að skylda aðildarríki til að bæta fyrir 

það tjón sem kærandi hefur orðið fyrir, sbr. 41. gr. MSE. Álitaefni tengd þessu eru til 

umfjöllunar hér að neðan og eru dómafordæmi MDE skoðuð í því skyni að varpa ljósi 

á framkvæmd dómstólsins í þessum efnum. 

Skilyrði fyrir endurupptöku í heimalandi eru einnig til umfjöllunar hér að neðan, 

en afar misjafnt er hver þau skilyrði eru hjá aðildarríkjum sáttmálans. Í því samhengi 

er gerð grein fyrir því hvernig endurupptökuákvæðum norsku löggjafarinnar er háttað 

þegar MDE hefur dæmt ríki brotlegt við ákvæði sáttmálans og eru heimildir til 

endurupptöku í kjölfar álits mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna hafðar  til 

hliðsjónar. Þá er farið í saumana á íslensku löggjöfinni með það fyrir augum að leiða 

í ljós hvort hún tryggi, með fullnægjandi hætti, að til staðar séu heimildir til 

endurupptöku í þeim málum sem þess gerist þörf. Í því samhengi er mál Péturs Þórs 

Sigurðssonar gegn Íslandi7 skoðað til hlítar en þar var beiðni um endurupptöku 

hafnað í Hæstarétti á þeim forsendum að engin lagaskilyrði væru fyrir endurupptöku 

á málinu þó svo MDE hefði komist að þeirri niðurstöðu að brotið hefði verið gegn 

ákvæðum MSE. Heimildir til endurupptöku máls í kjölfar álits mannréttindanefndar 

Sameinuðu þjóðanna eru einnig teknar til skoðunar í tengslum við endurskoðun 

íslensku löggjafarinnar og verður það meðal annars gert með hliðsjón af áliti 

nefndarinnar í máli Erlings Sveins Haraldssonar og Arnars Snævars Sveinssonar 

gegn Íslandi8. 

 

 

 

 

 

 

                                            
6
 Þessa meginreglu er að finna í dómi Alþjóðadómstólsins í Haag frá 1928, Chorzów Factory, Series 

A No. 17, 1928, pp. 47-48.  
7
 Dómur MDE í málinu Pétur Þór Sigurðsson gegn Íslandi frá 10. apríl 2003. Reports of Judgments 

and Decisions 2003-IV. 
8
 Álit mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna í málinu Erlingur Sveinn Haraldsson og Arnar 

Snævar Sveinsson gegn Íslandi, nr. 1306/2004. 
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2 Skyldur ríkja að bæta fyrir brot sín 

Skyldur hvíla á ríkjum í alþjóðasamfélaginu að bæta fyrir tjón sem þau hafa valdið 

með háttsemi sinni. Þegar ríki brýtur gegn alþjóðalögum felur það alltaf í sér skyldu 

til að bæta úr broti og það er viðurkennd meginregla að réttarbót skuli fela í sér 

restitutio in integrum.9 Undantekning frá þessu er ef sá möguleiki er einfaldlega ekki 

fyrir hendi en í þeim tilfellum á brotaþoli rétt á skaðabótum. Aðildarríki MSE eru að 

sjálfsögðu einnig bundin af þeim skyldum sem alþjóðalög kveða á um og hefur MDE 

í mörgum tilfellum vísað til þeirra reglna sem gilda í alþjóðasamfélaginu í dómum 

sínum.  

 

2.1 Skyldur ríkja samkvæmt alþjóðalögum 

Þjóðaréttarleg brot gegn einstaklingum geta haft sömu réttaráhrif og þegar brotið er 

gegn ríki.10 Ef brot gegn alþjóðlegum skuldbindingum sem varða réttindi 

einstaklingsins á sér stað hefur sá sem brotið beinist gegn því rétt á sömu 

réttarbótum og ef um ríki væri að ræða.11 Reglur sem felast í alþjóðasamningnum um 

drög að samningi um ábyrgð ríkja (Draft articles on Responsibility of States for 

Internationally Wrongful Acts) 12 eru einnig almennt talin gilda um ábyrgð ríkja 

gagnvart einstaklingum, sbr. 33. gr. dragana. Þá er ekki aðeins átt við hvað varðar 

ábyrgðina sjálfa heldur einnig þær afleiðingar sem brot hefur í för með sér.13  

Ábyrgð ríkis verður virk þegar það hefur brotið gegn alþjóðalögum sbr. 2. gr. 

draga um ábyrgð ríkja og þá ber því skylda til að láta af þeirri háttsemi sem olli 

brotinu, þ.e. ef það er enn í gangi og tryggja að það endurtaki sig ekki, sbr. 30. gr. 

dragana. Ríki sem gerst hefur brotlegt við alþjóðalög ber skylda, samkvæmt 31. gr. 

dragana, til að bæta að fullu fyrir fjárhagslegt og ófjárhagslegt tjón sem það hefur 

valdið með ólögmætri háttsemi. Samkvæmt 34. gr. dragana geta ríki bætt fyrir brot 

sín ýmist með öðrum umbótum en skaðabótum, skaðabótum eða með öðrum hætti 

                                            
9
 Reglan um restitutio in integrum felur í sér að þegar aðili hefur framið brot beri honum að bæta fyrir 

brot sitt og gera aðila eins settan og hann var áður en brotið átti sér stað. 
10

 Zwaak, Leo, „The implementation of decisions of the supervisory organs under the European 
Convention on Human Rights“. Í Barkhuysen, Tom o.fl., The Execution of Strasbourg and Geneva 
Human Rights Decisions in the National Legal Order, bls. 75. 
11

 Sama heimild. 
12

 Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, Yearbook of the 
International Law Commission, 2001, vol. II, Part Two. 
13

 Böcker, Roeland og von Hebel, Herman, „The enforcement of Strasbourg and Geneva decisions: 
the international law context“. Í Barkhuysen, Tom o.fl., The Execution of Strasbourg and Geneva 
Human Rights Decisions in the National Legal Order, bls. 235. 
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eins og með viðurkenningu á broti eða afsökunarbeiðni.14 Ríki geta notast við þessi 

úrræði saman eða í sitthvoru lagi. Umbætur aðrar en skaðabætur fela í sér, 

samkvæmt 35. gr. dragana, að gera aðila eins settan og hann var áður en brot var 

framið og ríki eiga að leitast við að uppfylla það. Undantekningar eru frá þessari 

skyldu og eiga þær við annars vegar ef ómögulegt er að gera aðila eins settan og ef 

brot hefði ekki verið framið og hins vegar þegar sá möguleiki er fyrir hendi að bæta 

fyrir brot með skaðabótum, í þeim tilvikum þegar það er ekki of íþyngjandi fyrir ríki. 

Ríki hefur því val um það hvernig það bætir fyrir brot sín. Samkvæmt 

alþjóðalögum ætti ríki þó að leitast við að bæta fyrir brot sín með öðrum hætti en 

greiðslu skaðabóta þegar það er mögulegt, en þetta má til að mynda lesa úr 

drögunum um ábyrgð ríkja eins og þegar hefur verið rakið. Þetta sjónarmið kom 

einnig fram í dómi Alþjóðadómstólsins í Haag í Chorzów Factory15 frá 1928.16 Í 

dóminum segir að réttarbót eigi að þurrka út afleiðingar brots eftir því sem kostur er 

og gera aðila eins setta og ef brot hefði ekki átt sér stað. Skaðabætur skuli greiddar 

fyrir það tjón sem ekki er hægt að bæta með öðrum hætti.  

Meginreglan er því sú að ef ríki brýtur gegn alþjóðalögum beri því að bæta fyrir 

brot sitt með því að gera allt sem það getur til að aðili verði eins settur og ef ekki 

hefði verið brotið á honum. Þó svo hugmyndin að baki þessu sé góð og gild þá getur 

verið erfitt fyrir einstaklinga sem brotið hefur verið á  að leita réttar síns ef ekki er til 

staðar öflugt kerfi eins og það sem MDE hefur upp á að bjóða. 

 

2.2 Mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna 

Mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna var sett á stofn með IV. hluta 

alþjóðasamningsins um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi17 (hér eftir SBSR). Starf 

nefndarinnar er að hafa eftirlit með því að aðildarríki sáttmálans uppfylli skyldur sínar 

samkvæmt honum. Öll aðildarríki hafa skuldbundið sig til að skila reglulega inn 

skýrslu, samkvæmt 40. gr. SBSR, um hvernig sáttmálanum sé fylgt eftir í 

innanlandsrétti og nefndin gerir tillögur um breytingar á framkvæmd hans ef þurfa 

þykir. Nefndin tekur við kærum, samkvæmt 41. gr. sáttmálans, frá einstaklingum sem 

                                            
14

 Þýðing höfundar á hugtökunum restitution, compensation og satisfaction. 
15

 Dómur Alþjóðadómstólsins í Haag, Series A No. 17, 1928, pp. 47-48.  
16

 Loucaides, Loukis G. „Reparation for Violations of Human Rights under the European Convention 
and Restitutio in Integrum“. European Human Rights Law Review. 2008 (2), bls. 183. 
17

 International Covenant on civil and political rights. Tók gildi 23. mars, 1976. 
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halda því fram að brotið hafi verið á mannréttindum þeirra samkvæmt sáttmálanum. 

Nokkur skilyrði þurfa að vera fyrir hendi til að einstaklingar geti farið með mál sín til 

nefndarinnar. Ber þar helst að nefna að ríki sem sakað er um brot verður að vera 

aðili að sáttmálanum og hafa viðurkennt valdsvið þess til að leysa úr kærumálum 

einstaklinga, sbr. 1. gr. 18 valfrjálsrar bókunar við SBSR.19 Viðkomandi ríki verður því 

að vera aðili að SBRS auk valfrjálsrar bókunar við hann svo að 

mannréttindanefndinni sé kleift að taka við og athuga erindi frá einstaklingum sem 

halda því fram að þeir hafi orðið fyrir skerðingu á einhverjum þeim réttinda sem lýst 

er í samningnum sjálfum. Til þess að nefndin geti tekið mál fyrir verður aðili einnig að 

hafa leitað allra tiltækra leiða til úrbóta innanlands, sbr. 2. gr. valfrjálsu bókunarinnar 

við SBSR, en sambærilegt skilyrði er einnig að finna ef aðili ætlar að fara með mál 

sitt til MDE.  

Þó nokkur munur er á mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna og MDE. Í 

grundvallaratriðum fellst munurinn í að álit mannréttindanefndarinnar eru ekki 

bindandi. Það kemur hvergi fram beinum orðum í sáttmálanum en í 1. gr. valfrjálsu 

bókunarinnar við sáttmálann segir að aðildarríki bókunarinnar viðurkenni lögbærni 

nefndarinnar til þess að veita móttöku og athuga erindi frá einstaklingum sem falla 

undir lögsögu þess. Þetta orðalag hefur í raun í för með sér að álit nefndarinnar eru 

ekki bindandi en einnig er hægt að lesa það úr orðalagi 4. mgr. 5. gr. fyrstu valkvæðu 

bókunarinnar við sáttmálann að ekki sé átt við bindandi álit, þar sem segir að nefndin 

skuli koma „sjónarmiðum“ sínum á framfæri við ríkið og þann einstakling sem í hlut 

á.20 Fyrir utan þá staðreynd að álit nefndarinnar eru ekki bindandi er einnig sá munur 

á MDE og nefndinni að hún hefur  engar heimildir til að skylda aðildarríki sem gerst 

hefur brotlegt við sáttmálann til að gera aðila eins setta og ef brot hefði ekki verið 

framið, til dæmis með greiðslu skaðabóta. Enn fremur er enginn eftirlitsaðili til staðar 

                                            
18

 Þar segir: „Aðildarríki að samningnum sem gerist aðili að þessari bókun viðurkennir lögbærni 
nefndarinnar til þess að veita móttöku og athuga erindi frá einstaklingum, sem falla undir lögsögu 
þess, er halda því fram að þeir hafi orðið fyrir skerðingu af hálfu þess aðildarríkis á einhverjum þeirra 
réttinda sem lýst er í samningnum. Nefndin skal ekki veita erindi móttöku ef það varðar ríki sem aðili 
er að samningnum en er ekki aðili að þessari bókun.“ 
19

 Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, tók gildi 23. mars 1976. 
20

 Þar segir að nefndin skuli koma „sjónarmiðum“ sínum á framfæri við ríkið sem í hlut á og 
einstaklinginn. 
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sem fylgir eftir álitum mannréttindanefndarinnar líkt og ráðherranefnd Evrópuráðsins 

sér um að gera eftir að dómur er kveðinn upp hjá MDE.21  

Strax frá upphafi tók nefndin ekki aðeins afstöðu til þess hvort brotið hafi verið 

gegn sáttmálanum heldur setti hún líka fram tillögu um aðgerðir sem ríki ætti að fara 

í til að ráða bót á vandanum.22 Hún hefur sett fram ýmsar tillögur um viðeigandi 

úrræði til að ráða bót á vandanum og hefur hún til að mynda beint því til ríkis að 

greiða brotaþola viðeigandi skaðabætur, leysa hann úr varðhaldi, breyta dómi sínum 

varðandi dauðarefsingu og sjá til þess að mál brotaþola fái réttláta málsmeðferð.23 

Ekkert stendur því í vegi fyrir því að nefndin beini því til aðildarríkis sem gerst hefur 

brotlegt að taka mál upp aftur í heimalandi, en líkt og með mannréttindasáttmála 

Evrópu er afar misjafnt hvaða leiðir aðildarríki fara til að fylgja sáttmálanum eftir. 

Noregur stendur framarlega hvað þetta varðar og árið 2001 voru saka-24 og 

einkamálalögunum25 þar breytt í því skyni að styrkja ákvæðin um endurupptöku í 

kjölfar ákvarðana frá alþjóðlegum aðilum.26 Það er því ekki einungis hægt að fara 

fram á endurupptöku í málum sem dæmd hafa verið í alþjóðlegum dómstólum heldur 

einnig þeim málum sem farið hafa fyrir mannréttindanefndina að ákveðnum 

skilyrðum uppfylltum.27  

Ísland hefur samþykkt, undirritað og fullgilt SBSR og skuldbundið sig að 

þjóðarrétti að virða úrskurðarvald mannréttindanefndarinnar í kærumálum og til að 

fylgja niðurstöðum hennar eftir.28 Það verður þó að telja, meðal annars í ljósi máls 

Erlings Sveins Haraldssonar og Arnar Snævars Sveinssonar gegn Íslandi29, að 

íslenska ríkið hefur ekki beinar heimildir í löggjöf sinni til að fylgja álitum nefndarinnar 

eftir, en gerð verður nánari grein fyrir því áliti síðar. Ljóst er að mannréttindanefndin 

                                            
21

 Boerefijn, Ineke, „Follow-up of the views of the United Nations treaty bodies“. Í Barkhuysen, Tom 
o.fl., The Execution of Strasbourg and Geneva Human Rights Decisions in the National Legal Order, 
bls. 102. 
22

 Boerefijn, Ineke, „Follow-up of the views of the United Nations treaty bodies“. Í Barkhuysen, Tom 
o.fl., The Execution of Strasbourg and Geneva Human Rights Decisions in the National Legal Order, 
bls. 103. 
23

 Bostedt, Frederic, „Can the United Nations Human Rights Committee Evolve into an Effective 
„Court“ of Human Rights?“ Mastersritgerð við Victoria Law School, 2003, bls. 54-55. 
24

 Lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven), LOV 1981-05-22-25. 
25

 Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven), LOV 2005-06-17-90. 
26

 E. international body. 
27

 2. mgr. 391. gr. í straffeprosessloven. 
28

 Mannréttindaskrifstofa Íslands, „Mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna úrskurðar að íslenskum 
stjórnvöldum beri að endurskoða fiskveiðistjórnunarkerfið og greiða tveimur sjómönnum bætur fyrir að 
hafa ekki fengið úthlutað kvóta“, 23. mars 2010. Aðgengilegt á www.humanrights.is.  
29

 Álit mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna í málinu Erlingur Sveinn Haraldsson og Arnar 
Snævar Sveinsson gegn Íslandi, nr. 1306/2004. 
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hefur engin úrræði til að þvinga fram aðgerðir af hálfu aðildarríkja með sama hætti og 

ráðherranefnd Evrópuráðsins hefur með því að geta til að mynda vísað ríki úr ráðinu 

neiti það að fylgja eftir dómi MDE. Eina úrræðið sem nefndin í raun hefur er að telja 

upp í ársskýrslu sinni þau ríki sem gerst hafa brotleg við sáttmálann. 

Þar sem álit mannréttindanefndarinnar eru ekki bindandi og nefndin hefur engar 

heimildir til að fylgja álitum sínum eftir, er ákaflega misjafnt hvernig aðildarríki 

bregðast við niðurstöðum nefndarinnar. Sú tillaga hefur komið fram að 

árangursríkasta leiðin til að stuðla að því að aðildarríki fylgi þeim eftir sé að innleiða 

ákvæði í valkvæðu bókunina við SBSR sem mun gefa álitum nefndarinnar 

réttarstöðu í innanlandsrétti.30 Það myndi gefa einstaklingum sem leita réttar síns hjá 

nefndinni tækifæri á að fá bót á máli sínu í innanlandsrétti á grundvelli álits 

nefndarinnar. Annar möguleiki væri að aðildarríki myndu gefa álitum nefndarinnar 

sömu stöðu og dómum innanlandsdómstóla og þannig yrðu þeir fullnustuhæfir í 

innanlandsrétti.31 Trúlega yrði þó erfitt að fá aðildarríkin til að samþykkja slíkar 

breytingar á viðaukanum eða lagakerfum sínum. Eins og staðan er í dag þá er það 

undir aðildarríkinu komið hversu langt það gengur í að tryggja einstaklingum þau 

réttindi sem vernduð eru af SBSR. 

 

2.3 Skyldur aðildarríkja MSE að fylgja eftir dómum MDE 

Aðildarríki MSE hafa skuldbundið sig til að hlíta dómum dómstólsins í þeim málum 

sem þau eru aðilar að eins og kemur fram í 46. gr. sáttmálans.32 Ríki eru því ekki 

skuldbundin til að hlíta öðrum dómum en þeim sem þau sjálf eru aðilar að þó svo að 

mörg dæmi séu um að aðildarríki hafi breytt löggjöf sinni í kjölfar dóma sem fallið 

hafa yfir öðru aðildarríki sáttmálans.33 Ástæðan fyrir þessu er líklega sú að ríki eru 

meðvituð um þá fordæmingu sem það getur haft í för með sér ef það verður uppvíst 

að samskonar broti og áður hefur verið dæmt í fyrir dómstólnum.34 

                                            
30

 Möller, Th. Jakob og de Zayas, Alfred, United Nations Human Rights Committee Case Law 1977-
2008 –a handbook, bls. 518. 
31

 Sama heimild. 
32

 Þar segir: „Samningsaðilar heita því að hlíta endanlegum dómi dómstólsins í hverju því máli sem 
þeir eru aðilar að“. 

33
 Holland breytti til að mynda löggjöf sinni hvað varðar óskilgetin börn í kjölfar dóms MDE í máli 
Marckx gegn Belgíu frá 13. júní 1979. Series A. 31, og Danmörk breytti sinni löggjöf í kjölfar dóms 
MDE í máli Young, James and Webster gegn Bretlandi frá 18. október 1982. Series A. 55. 

34
 Zwaak, Leo, „The implementation of decisions of the supervisory organs under the European 

Convention on Human Rights“. Í Barkhuysen, Tom, The Execution of Strasbourg and Geneva Human 
Rights Decisions in the National Legal Order, bls. 77. 
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Í dómum MDE er yfirleitt ekki sérstaklega kveðið á um hvaða ráðstafanir ríki 

verða að grípa til að rétta hlut aðila sem brotið hefur verið á eða hvaða breytingar 

þurfi að vera gerðar til að koma í veg fyrir að frekari brot eigi sér stað. Það er í 

höndum viðkomandi ríkis að ákveða hvernig það uppfyllir skyldur sínar og hvort það 

notist við almennar ráðstafanir (e. general measures) eða sértækar ráðstafanir (e. 

individual measures) í því skyni.35  

Sú skylda sem hvílir á aðildarríkjum að fylgja eftir dómum er þríþætt. Í fyrsta 

lagi ber ríkjum að binda enda á brot, í öðru lagi að bæta fyrir það brot sem framið 

hefur verið og í þriðja lagi að gera ráðstafanir til að umrætt brot eigi sér ekki stað 

aftur.36 Sú skylda sem hvílir á ríkjum að binda enda á brot kemur yfirleitt ekki til álita 

þar sem það hefur þegar verið gert í flestum tilvikum þegar loks er dæmt í 

viðkomandi máli hjá dómstólnum. Ástæðan fyrir þessu er að þegar mál er komið eins 

langt og til MDE hefur það þegar farið þær leiðir sem færar eru fyrir 

innanlandsdómstólum og einnig hefur þegar verið reynt að semja í málinu fyrir MDE 

án árangurs.37 Þegar verið er að ákveða hvernig bæta skuli fyrir brot sem þegar hefur 

átt sér stað ber að hafa í huga að markmiðið er að gera aðila eins settan og ef brot 

hefði ekki átt sér stað, restitutio in integrum, ef mögulegt er. Þetta er í samræmi við 

fyrrnefndar meginreglur þjóðaréttar, en í þessu getur til dæmist falist að skila aftur til 

baka eign sem tekin hefur verið ólögmætu eignarnámi eða endurupptaka viðkomandi 

mál í heimalandi. Þegar slíkir möguleikar eru  ekki fyrir hendi, eðli málsins 

samkvæmt eða vegna þess að löggjöf viðkomandi ríkis heimilar það ekki, ber því ríki 

sem gerst hefur brotlegt við sáttmálann að greiða skaðabætur.38 Nánar verður fjallað 

um hvað felst í restitutio in integrum síðar í þessari ritgerð.  

Í máli Broniowski gegn Póllandi39 velti dómstóllinn því fyrir sér hvaða skyldur 

megi leggja á aðildarríkin, samkvæmt 46. gr. MSE. Málið snerist um löggjöf sem sett 

hafði verið í Póllandi eftir seinni heimstyrjöldina til hagsbóta fyrir þá einstaklinga sem 

höfðu verið neyddir til að yfirgefa heimili sín sem staðsett voru á svæði sem hafði 

verið umkringt af Sovétríkjunum, í samræmi við friðarsamkomulag sem gert var á 

                                            
35

 Van Dijk, Pieter; van Hoof, Fried; van Rijn, Arjen og Zwaak, Leo (ritstj.), Theory and Practice of the 
European Convention on Human Rights. (4. útg.). Antwerpen –Oxford 2006, bls. 298.  

36
 Lambert-Abdelgawad, Elizabeth, The Execution of Judgments of the European Court of Human 
Rights (Human Rights files, nr. 19). Council of Europe Publishing 2002, bls. 10.  

37
 Blackburn, Robert og Polakiewicz, Jörg, Fundamental Rights in Europe. Oxford University Press 
2001, bls. 58. 

38
 Sama heimild, bls. 60. 

39
 Dómur MDE í málinu Broniowski gegn Póllandi frá 22. júní 2004. Reports of Judgments and 

Decisions 2004-V. RJD 2004-V. 
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þeim tíma. Lagasetningin hafði að geyma afar íþyngjandi ákvæði sem gerði þeim 

sem orðið höfðu að yfirgefa heimili sín afar erfitt fyrir að krefjast skaðabóta fyrr þann 

eignarmissi sem þeir höfðu orðið fyrir. Niðurstaðan var því sú að ríkið hefði brotið 

gegn 1. gr. fyrsta valfrjálsa viðaukans við MSE um friðhelgi eignaréttarins. 

Í dóminum er vakin athygli á tilmælum ráðherranefndarinnar um endurbætur á 

innanlandsúrræðum40 sem leggur áherslu á að aðildarríkin fylgi skyldum sínum 

samkvæmt 13. gr. sáttmálans41 um réttinn til raunhæfs úrræðis til að leita réttar 

síns.42 Þá minnir dómurinn aðildarríki á að endurbætur á úrræðum í innanlandsrétti, 

sérstaklega í síendurteknum málum, ætti einnig að leiða til þess að vinnuálag á 

dómstólnum myndi minnka. Áður en tekin er afstaða til sanngjarnra skaðabóta, 

samkvæmt 41. gr. sáttmálans, vill dómurinn skoða hvaða önnur úrræði eru í boði 

með tilliti til málavaxta, meðal annars með það fyrir augum að minnka álagið á 

dómstólnum. Skyldur aðildarríkjanna felist ekki aðeins í að greiða sanngjarnar bætur 

til brotaþola, heldur verði þau einnig að velja viðeigandi almenn eða sértæk úrræði, í 

samráði við ráðherraráðið, í því skyni að binda endi á brot og bæta fyrir það tjón sem 

orðið er.43 Það sé undir aðildarríkinu komið hvaða aðgerðir það kjósi að ráðast í.  

Brot pólska ríkisins í málinu hafði áhrif á ákaflega stóran hóp einstaklinga, allt 

að 80.000 manns, en dómstólnum hafði þá þegar borist 167 kærur. Dómurinn sagði 

því að ástandið væri ekki aðeins óþolandi í ljósi þeirra skuldbindinga sem pólska 

ríkið hefði tekið sér á hendur með því að gerast aðili að sáttmálanum, heldur ógnaði 

það einnig áframhaldandi virkni (e. future effectiveness) sáttmálans. Þó svo 

meginreglan sé sú að það sé ekki í verkahring dómstólsins að ákveða hvaða 

aðgerðir séu viðeigandi til að fullnægja skyldum aðildarríkis, samkvæmt 46. gr. 

sáttmálans, þá taldi dómstóllinn, í ljósi umræddra aðstæðna, að þörf væri á 

almennum ráðstöfunum af hendi viðkomandi ríkis sem tækju mið af því hversu mikil 

áhrif brotin hefðu á fjölda einstaklinga. Aðgerðirnar yrðu að vera til þess fallnar að 

fyrirbyggja það að mikill fjöldi mála af sama tagi myndi berast dómstólnum og þyrftu 

því að fela í sér bætur fyrir alla þá sem orðið hefðu fyrir sambærilegum brotum.44 

Þetta var tímamótadómur að því leyti að dómurinn fjallaði á skýran hátt um þær 

                                            
40

 Tilmæli ráðherranefndar Evrópuráðsins nr. R (2004)6 um endurbætur á innanlandsúrræðum. 
41

 Þar segir: „Sérhver sá sem á er brotinn sá réttur eða það frelsi hans skert, sem lýst er í samningi 
þessum, skal eiga raunhæfa leið til að ná rétti sínum fyrir opinberu stjórnvaldi, og gildir einu þótt brotið 
hafi framið opinberir embættismenn.“ 
42

 Dómur MDE í málinu Broniowski gegn Póllandi. 
43

 Sama heimild, mgr. 192. 
44

 Sama heimild, mgr. 193. 
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skyldur sem hvíla á aðildarríkjum samkvæmt sáttmálanum, að gera viðeigandi 

sértækar og almennar ráðstafanir til að binda endi á brot. Því hefur jafnvel verið 

haldið fram að hlutverk dómstólsins í þessu máli hafi verið svipað og hlutverk 

stjórnskipunardómstóls þar sem hann skoðar hvort innanlandslöggjöf sé í samræmi 

við ákvæði MSE.45 

Dómstóllinn er í auknum mæli að beina því til ríkja að notast við önnur úrræði 

en skaðabætur til að ná fram restitutio in integrum. Þessu til stuðnings má ennfremur 

benda á að í skýringargögnum með samningsviðauka 14, sem nú nýlega hefur verið 

samþykktur af öllum aðildarríkjunum, kemur fram að eftir því sem aðildarríkin eru 

fljótari að gera þær almennu ráðstafanir sem þörf er á í kjölfar dóms MDE sem bent 

hefur á galla í framkvæmd samningsins, þeim mun færri kærur munu berast 

dómstólnum. Það sé því æskilegt að ríkin innleiði slíkar ráðstafanir með afturvirkum 

hætti í því skyni að stuðla að fækkun mála fyrir dómstólnum.46 

Eftir að dómur hefur verið kveðinn upp er það í höndum ráðherranefndarinnar 

að fylgja honum eftir og sjá til þess að ríki uppfylli þær skyldur sem lagðar eru á 

hendur því samkvæmt þeim dómi sem fallið hefur og það hefur skuldbundið sig til að 

hlíta, samkvæmt 46. gr. sáttmálans. Ráðherranefndin gegnir því afar veigamiklu 

hlutverki og hefur sett sér reglur47 um hvernig hún sér um að dómum dómstólsins sé 

framfylgt. Það er því í hennar höndum að meta hvort ríki hafi uppfyllt meginregluna 

um restitutio in integrum eða bætt fyrir brot sitt á annan fullnægjandi hátt. 

 

2.4 Restitutio in integrum 

Meginreglan um restitutio in integrum hefur í för með sér að ríki sem brotið hefur 

gegn einstakling er skyldugt til að afmá allar afleiðingar sem brot gegn sáttmálanum 

hefur haft í för með sér og gera aðila eins setta og ef brot hefði ekki verið framið. 

Umfang meginreglunnar ræðst af málavöxtum hverju sinni en hún verður einungis 

uppfyllt að því leyti sem mögulegt er samkvæmt eðli málsins. Með dómum sínum 

hefur MDE tilgreint sérstakar aðgerðir sem geta fullnægt þessari skyldu, að minnsta 

kosti að hluta. Þetta eru til dæmis aðgerðir sem fela í sér skil á eign sem tekin hefur 

                                            
45

 Colandrea, Valerio, „On the Power of the European Court of Human Rights to Order Specific Non-
monetary Measures: Some Remarks in Light of the Assanidze, Broniowski and Sejdovic Cases“. 
Human Rights Law Review 2007 (7:2), bls. 406. 
46

 Sjá skýringargögn með samningsviðauka 14 við MSE sem tekur gildi 1. júní 2010, mgr. 16.  
47

 Reglur ráðherranefndar Evrópuráðsins um beitingu á 2. mgr. 46. gr. mannréttindasáttmála Evrópu. 
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verið ólögmætu eignarnámi eða endurupptaka á máli þar sem brotið hefur verið gegn 

málsmeðferðarreglum. Þá geta aðrar aðgerðir verið til þess fallnar að fullnægja 

þessari skyldu, eins og að ríki taki tillit til ólögmætrar frelsissviptingar og lengd 

málsmeðferðar þegar refsing er ákvörðuð eða þegar það tekur ákvörðun um 

sakaruppgjöf eða hreinsun sakaskrár.48  

Það verður þó að hafa í huga að það er ætíð undir ríkinu sjálfu komið hvaða 

leið það fer til að framfylgja skyldum sínum, samkvæmt 46. gr. MSE, eins og áður 

hefur verið rakið, svo framarlega sem aðgerðirnar eru í samræmi við niðurstöðu 

dóms MDE.49 Samkvæmt 41. gr. MSE50, verður meginreglunni um restitutio in 

integrum aðeins framfylgt að því leyti sem innanlandslöggjöf heimilar. Þegar engin 

ákvæði eru til staðar eða restitutio in integrum er ómögulegt vegna eðli brotsins, 

verður kærandi að láta sér skaðabætur í formi peningagreiðslna nægja.51 

Ráðherranefndin hefur  beint tilmælum til aðildarríkjanna um mikilvægi þess að til 

staðar séu ákvæði í innanlandslöggjöf sem heimila endurupptöku undir vissum 

kringumstæðum52 en það er liður í að stuðla að því að ríki notist við önnur úrræði en 

skaðabætur. 

MDE hefur einnig stuðlað að þessari þróun og má þar til að mynda benda á 

framkvæmd sem hefur skapast í málum þar sem ríki hafa uppi áform um að bæta 

stöðu tjónþola með öðrum hætti en með greiðslu skaðabóta, eins og til dæmis með 

endurupptöku máls viðkomandi í innanlandsrétti til að rétta hlut hans. Hefur þá MDE 

beðið með að ákvarða bætur samkvæmt 41. gr. MSE og í raun komið með tvær 

niðurstöður, aðra um að brotið sé gegn sáttmálanum og hina um þær bætur sem 

tjónþoli eigi fá með tilliti til þeirra ráðstafana sem gripið hefur verið til.53 Dæmi um slíkt 

mál er De Cubber gegn Belgíu54 en þar fékk ríkið tækifæri til að bæta fyrir brot með 

sínum hætti og semja við kæranda um skaðabætur áður en dómstóllinn tók málið 

                                            
48

 Blackburn, Robert og Polakiewicz, Jörg, Fundamental Rights in Europe, bls. 60-61. 
49

 Dómur MDE í málinu Scozzari og Giunta gegn Ítalíu frá 13. júlí 2000. Reports of Judgments and 
Decisions 2000-VIII, mgr. 249. 

50
 Þar segir „Dómstóllinn skal ef nauðsyn krefur veita sanngjarnar bætur til þess aðila sem orðið hefur 
fyrir tjóni ef hann kemst að þeirri niðurstöðu að um brot á samningnum eða samningsviðaukum við 
hann hafi verið að ræða og ef löggjöf viðkomandi samningsaðila heimilar aðeins að veittar séu 
bætur að hluta.“ 

51
 Blackburn, Robert og Polakiewicz, Jörg, Fundamental Rights in Europe, bls. 61. 

52
 Tilmæli ráðherranefndar Evrópuráðsins nr. R (2000) 2 um endurupptöku mála að landsrétti í kjölfar 

dómsuppkvaðninga mannréttindadómstólsins. 
53

 Páll Ásgeir Davíðsson, „Fullnusta á dómum mannréttindadómstólsins“. Tímarit lögfræðinga 2000 
(4), bls. 389. 
54

 Dómar dómstólsins í málinu De Cubber gegn Belgíu frá 26. október 1984. Series A. 86, og dómur 
um ákvörðun um bætur frá 14. september 1987. Series A. 124-B.  
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aftur fyrir með það fyrir augum að ákveða hvort aðgerðir ríkisins hafi verið nægilegar 

til að fullnægja reglunni um restitutio in integrum. Þetta er hvatning fyrir aðildarríkin til 

að rétta hlut kæranda á annan hátt heldur en með greiðslu skaðabóta ef sá 

möguleiki er fyrir hendi og stuðla þannig að því að aðildarríki geri það sem í þeirra 

valdi stendur til að gera aðila eins setta og ef brot hefði ekki átt sér stað. Þar sem 

þessi leið er betur til þess fallin að leyfa aðildarríkjunum sjálfum að ákveða 

skaðabætur er hún einnig í samræmi við nálægðarreglu55 sáttmálans en það er síðan 

að sjálfsögðu alltaf MDE sem hefur lokaorðið um þær bætur sem kærandi á rétt á af 

hálfu ríkisins. 

 

3 Eftirfylgni með dómum MDE 

Eins og fyrr segir hafa aðildarríki sáttmálans skuldbundið sig til að hlíta dómum 

dómstólsins í þeim málum sem þau eru aðilar að en til þess hafa þau ýmis úrræði. 

Fyrstu áratugi dómstólsins leit hann svo á að hann gæti aðeins gefið ríkjum sem 

gerst höfðu brotleg við ákvæði sáttmálans fyrirmæli um greiðslu skaðabóta og að 

þau  viðurkenndu að  brotið hefði verið gegn kæranda.56 Hann leit því svo á að það 

væri ekki í hans verkahring að gefa til kynna eða skipa fyrir um það með hvaða hætti 

aðildarríkin framfylgdu dómum dómstólsins57 svo framarlega sem þau sáu til þess að 

það yrði gert. Á tíunda áratug síðustu aldar fór að bera breytingum í þessum efnum 

og dómstóllinn fór að leggja til við aðildarríki að beita öðrum sértækum eða 

almennum úrræðum en skaðabótum í því skyni að bæta fyrir brot sín.58 

 

3.1 Fyrirmæli MDE um val á úrræðum 

Dómur MDE í málinu Papamichalopoulos og fleiri gegn Grikklandi59 markaði tímamót 

þegar litið er til þess hversu langt dómstóllinn gekk í að segja aðildarríkinu fyrir um 

                                            
55

 Einnig nefnd „dreiffræðisregla“ en samkvæmt henni ber MDE aðeins að beita sér fyrir aðgerðum ef 
aðildarríki geta ekki náð markmiðum fyrirhugaðra aðgerða svo vel sé og því liggi beinna við, vegna 
umfang máls eða áhrifa fyrirhugaðra aðgerða, að slíkt takist á vettvangi dómstólsins. 
56

 Buyse, Antoine C., „Lost and regained? : restitution as a remedy for human rights violations in the 
context of international law“. Heidelberg journal of international law 2005 (68), bls. 143.  
57

 Ress, Georg, „The Effect of Decisions and Judgments of the European Court of Human Rights in 
the Domestic Legal Order“. Texas International Law journal 2005 (40:3), bls. 372. 

58
 
58

 Buyse, Antoine C., „Lost and regained? : restitution as a remedy for human rights violations in the 
context of international law“, bls. 143.  
59

 Dómur MDE í málinu Papamichalopoulos og fleiri gegn Grikklandi frá 31. október 1995. Series A. 
330-B. 
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hvaða úrræði það skyldi grípa til í því skyni að bæta fyrir brot sitt. Málið snerist um 

landsvæði sem Grikkland hafði tekið ólögmætu eignarnámi og benti dómurinn meðal 

annars á dóm Alþjóðadómstólsins í Haag þar sem sagði að réttarbót ætti að þurrka 

út allar afleiðingar brots og gera aðila eins settan og hann var áður en brot var 

framið. Ef það væri ekki mögulegt ætti brotaþoli rétt á skaðabótum í því skyni að 

gera hann eins settan og ef ekki hefði verið brotið á honum. Í dómi MDE sagði að 

þetta væru þau viðmið sem ætti að hafa í huga þegar skaðabætur væru ákveðnar 

vegna aðgerða ríkis sem væru andstæðar alþjóðalögum.60 Dómurinn gekk svo langt 

að ákveða að ríkinu bæri að skila aftur þeirri eign sem tekin hafði verið ólögmætu 

eignarnámi auk þeirra bygginga sem byggðar höfðu verið á landinu eftir það. Hann 

gaf ríkinu sex mánuði til að verða við þessu en annars yrði ríkinu skylt að greiða 

viðeigandi skaðabætur, bæði fyrir landið og þær byggingar sem á því stóðu.61 Í 

málinu benti dómstóllinn á að ríkjum beri skylda samkvæmt 46. gr. sáttmálans, til að 

fylgja eftir dómum dómstólsins með viðunandi hætti. Það dugi ekki að greiða 

einungis skaðabætur heldur verði viðkomandi ríki einnig að ákveða, í samræmi við 

ályktun ráðherranefndarinnar, þær almennu- og/eða sértæku ráðstafanir sem farið 

verður í innanlands til að binda endi á brot og til að bæta fyrir þau brot sem framin 

hafa verið.62 Stuttu síðar, í máli Akdivar og fleiri gegn Tyrklandi63, skýrði MDE þetta 

nánar en þar sagði að ef ómögulegt væri að uppfylla meginregluna um restitutio in 

integrum hefðu ríkin sjálf val um það hvaða úrræði þau notuðu til að uppfylla skyldur 

sínar samkvæmt niðurstöðu dómstólsins og hann myndi ekki koma með tillögur hvað 

það varðar í dómum sínum.64  

Í máli Scozzari og Giunta gegn Ítalíu65 lagði dómstóllinn jafnvel enn meiri 

áherslu á hvað væri viðeigandi úrræði til að bæta fyrir brot. Þar sagði dómurinn að 

skyldur ríkja fælust ekki einungis í því að greiða brotaþola skaðabætur, heldur einnig 

að velja, undir umsjón ráðherranefndarinnar, hvaða almennu og/eða, ef við á, 

sértæku aðgerðir yrði að ráðast í til að binda endi á og bæta fyrir brot að því marki 

sem mögulegt er. Aðildarríki hafi þó frjálsar hendur um val á úrræðum til að fullnægja 

                                            
60

 Papamichalopoulos og fleiri gegn Grikklandi, mgr. 36. 
61

 Sama heimild, mgr. 39. 
62

 Van Dijk, Pieter o.fl., Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, bls. 298. 
63

 Dómur MDE í málinu Akdivar o.fl. gegn Tyrklandi frá 1. apríl 1998. Reports of Judgments and 
Decisions 1998-II. 
64

 Sami dómur, mgr. 47. 
65

 Dómur MDE í málinu Scozzari og Giunta gegn Ítalíu frá 13. júlí 2000. Reports of Judgments and 
Decisions 2000-VIII. 
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skyldum sínum, samkvæmt 46. gr. MSE, undir umsjón ráðherranefndarinnar, svo 

framarlega sem þau úrræði sem verða fyrir valinu séu samrýmanleg niðurstöðu 

dómstólsins.66 

Ein af skyldum aðildarríkja er að stöðva tiltekna háttsemi sem felur í sér brot 

gegn sáttmálanum. Í fyrrnefndum dómi MDE, í máli Broniowski gegn Póllandi, tók 

dómstóllinn fram að ríkið yrði að fjarlægja hindranir sem stóðu í vegi fyrir að fjöldi 

fólks gat ekki leitað réttar síns eða bæta tjón þeirra með öðrum hætti.67 Í dómsátt 

sem gerð var í kjölfar málsins68 kom dómstóllinn ekki aðeins á sáttum milli kæranda 

og aðildarríkis heldur náði hann einnig samkomulagi við ríkið um hvaða almennu 

ráðstafanir það myndi gera til binda endi á brot.69 

Í sumum tilfellum er ómögulegt að gera aðila eins settan og ef brot hefði ekki átt 

sér stað með skaðabótum einum saman. Í Assanidze gegn Georgíu70 var um að 

ræða mann sem hafði verið sýknaður en var þó enn í varðhaldi. Þar ítrekaði 

dómstóllinn að dómar hans  væru í eðli sínu aðeins yfirlýsing og það væri undir ríkinu 

sjálfu komið að velja úrræði í innanlandslöggjöf sinni til að uppfylla skyldur sínar, 

samkvæmt 46. gr. sáttmálans, svo framarlega sem það væri í samræmi við 

niðurstöðu dómstólsins. Jafnframt segir dómurinn að þetta sé í takt við frelsi ríkisins 

til að velja hvaða leið það fer til að tryggja þau réttindi og þær skyldur sem það 

viðurkennir að séu til staðar, samkvæmt 1. gr. sáttmálans.71 Hinsvegar segir 

dómstóllinn að í þessu tiltekna máli eigi ríkið ekki um neitt annað að velja en að ráða 

bót á þeirri stöðu sem upp sé komin72 og vísar til sérstöðu málsins og brýnna 

nauðsynjar að binda enda á brot. Þannig sér dómurinn sér ekki annað fært en að 

skylda ríkið til að leysa kæranda úr haldi svo fljótt sem auðið er.73 

Það er ærið misjafnt hversu langt aðildarríki ganga til að fylgja eftir dómum 

MDE. Í máli áfrýjunardómstóls Ítalíu frá 200774, sem varðaði brot gegn 6. gr. MSE um 

réttláta málsmeðferð, gekk dómurinn enn lengra í að viðurkenna skuldbindingar 

ríkisins í kjölfar dóms MDE, en dómur hafði þegar gengið sem sagði að ríkið hefði 

                                            
66

 Sama heimild, mgr. 249. 
67

 Broniowski gegn Póllandi, mgr. 194. 
68

 Dómsátt í máli Broniowski gegn Póllandi frá 28. september 2005. Aðgengileg á www.echr.coe.int. 
69

 Sama heimild. 
70

 Dómur MDE í málinu Assanidze gegn Georgíu frá 8. apríl 2004. Reports of Judgments and 
Decisions 2004-II. 
71

 Assanidze gegn Georgíu, mgr. 201.  
72

 Sama heimild. 
73

 Sama heimild, mgr. 203. 
74

 Court of Appeal, Italy, Dorigo, Oxford Reports on International Law in Domestic Courts, Appeal 
judgment, No. 2800/2007; ILDC 1096 (IT 2007), 25. janúar 2007. 
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gerst brotlegt. Fram kemur í dóminum að þegar MDE hefur komist að þeirri 

niðurstöðu að aðildarríki hafi brotið gegn sáttmálanum sé ríkið skuldbundið til að 

afmá þær afleiðingar sem brotið hefur haft. Þar segir ennfremur að slíkt feli ekki 

aðeins í sér lagabreytingar í innanlandsrétti heldur einnig að ákvarðanir sem teknar 

eru innanlands séu í samræmi við dómafordæmi MDE. Þetta hefði einnig þá þýðingu 

í för með sér að dómar MDE hefðu bein áhrif í innanlandsrétti sem einstaklingar geti 

byggt réttindi sín á án þess að þörf sé á sérstökum innleiðingaraðgerðum og þá séu 

þau rétthærri heldur en dómar innanlandsdómstóla.  

 

3.2 Úrræði sem til staðar eru til að ná restitutio in integrum 

Í reglum ráðherranefndarinnar um eftirfylgni með 2. mgr. 47. gr. MSE75 er að finna 

flokkun ráðsins á úrræðum aðildarríkjanna. Flokkunin skiptir úrræðunum í 

skaðabætur, sértækar aðgerðir og almennar aðgerðir.76 Verklagsreglur nefndarinnar 

innihalda ákvæði sem í fyrsta lagi segja til um að ganga skuli úr skugga um að þær 

skaðabætur sem dómstóllinn ákvað hafi verið greiddar að teknu tilliti til 

ákvörðunarvalds dómstólsins um það hvaða leið hann fari til að uppfylla skyldur sínar 

samkvæmt dóminum. Í öðru lagi segja reglurnar til um að nefndinni beri að skoða 

hvaða sértækar ráðstafanir hafi verið gerðar í því skyni að stöðva áframhaldandi brot 

og gera aðila eins settan og hann var áður en brot var framið. Þá ber henni í þriðja 

lagi að athuga hvort almennar ráðstafanir hafi verið gerðar til að koma í veg fyrir að 

brot haldi áfram eða endurtaki sig. Verður nú skýrt nánar frá ofangreindum úrræðum. 

 

3.2.1 Skaðabætur 

Við uppkvaðningu dóms leitast dómstóllinn fyrst og fremst við að gera aðila eins 

settan og ef brot hefði ekki átt sér stað og getur hann í því skyni ákveðið að ríki greiði 

bætur í formi peningagreiðslna, samkvæmt 41. gr. MSE.77 Samkvæmt ákvæðinu 

getur MDE skyldað aðildarríki til að greiða sanngjarnar bætur til þess aðila sem 

brotið hefur verið á sem er í raun eina úrræðið sem dómstóllinn getur skipað 

                                            
75

 Rules adopted by the Committee of Ministers for the application of article 46, paragraph 2, of the 
European Convention on Human Right. Aðgengilegar á 
http://www.coe.int/t/e/human_rights/execution/02_Documents/CMrules46.asp. 
76

 3. regla ráðherranefndar Evrópuráðsins um beitingu á 2. mgr. 46. gr. mannréttindasáttmála Evrópu. 
77

 Þar segir; „Dómstóllinn skal ef nauðsyn krefur veita sanngjarnar bætur til þess aðila sem orðið hefur 
fyrir tjóni ef hann kemst að þeirri niðurstöðu að um brot á samningnum eða samningsviðaukum hafi 
verið að ræða og ef löggjöf viðkomandi samningsaðila heimilar að veittar séu bætur að hluta“ 
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aðildarríkjum að verða við í því skyni að rétta hlut kæranda.78 Þó svo að dómstóllinn 

geti ákveðið bætur fyrir bæði fjárhagslegt tjón og tjón af öðrum toga sem aðili hefur 

orðið fyrir79 eru bætur þó oftast fremur lágar. Yfirleitt eru þær töluvert lægri en ef þær 

hefðu verið dæmdar í heimalandi80 viðkomandi og er ástæðan sú að litið er svo á að 

þegar farið er með mál fyrir MDE sé það fyrst og fremst gert í því skyni að fá það 

viðurkennt að ríki hafi gerst brotlegt við ákvæði sáttmálans.81  

Dómstóllinn skyldar ríki aðeins til að greiða skaðabætur ef restitutio in integrum 

á annan hátt kemur ekki til greina, til dæmis vegna þess að það skortir heimild í 

innanlandslöggjöf eða réttindin hafa farið forgörðum og ekki er hægt að gera aðila 

eins settan og ef brot hefði ekki átt sér stað.82 Þó svo að önnur úrræði komi ekki til 

greina verður ekki gengið að því vísu að dómstóllinn ákvarði skaðabætur vegna tjóns 

sem dómurinn hefur komist að niðurstöðu um að kærandi hafi orðið fyrir. Í mörgum 

tilfellum hafnar hann þvert á móti alfarið kröfum um bætur, t.d. ef honum þykir 

fyrirséð að það sé alls óvíst að málið fyrir innanlandsdómstólum hefði farið á annan 

veg þó svo að ákvæðum sáttmálans hefði verið fylgt í einu og öllu.83 

Þrátt fyrir að skaðabætur séu eina úrræðið sem dómstóllinn hefur sem beinlínis 

er kveðið á um í sáttmálanum sjálfum til að ná fram restitutio in integrum hefur hann 

sagt að hans aðalhlutverk sé ekki að ákvarða sanngjarnar bætur.84 Það sé 

ákjósanlegra að fylgja nálægðarreglu MDE og láta innanlandsdómstóla ákveða 

skaðabætur. Þeir séu mun aðgengilegri fyrir aðila máls auk þess sem málsmeðferð 

væri hraðari og dómstólar í heimalandi betur í stakk búnir til að ákveða fjárhæð bóta 

samkvæmt innanlandsrétti sínum.85 Þá hafa verið settar fram tillögur um breytingar 

sem snúa að því að ákvörðunum um skaðabætur skuli vera vísað til heimalands. 

                                            
78

 Lambert-Abdelgawad, Elizabeth, The Execution of Judgments of the European Court of Human 
Rights, bls. 12.  

79
 Björg Thorarensen, „Skilyrði kæru og málsmeðferð fyrir Mannréttindadómstól Evrópu“. Í Björg 
Thorarensen, Davíð Þór Björgvinsson, Guðrún Gauksdóttir og Hjördís Björk Hákonardóttir (ritstj.) 
Mannréttindasáttmáli Evrópu. Meginreglur, framkvæmd og áhrif á íslenskan rétt. Reykjavík 2005, 
bls. 576 

80
 Paraskeva, Costas, „Returning the Protection of Human Rights to Where They Belong, At Home“. 

The International Journal of Human Rights 2008 (12:3), bls. 426. 
81

 Leach, Philip, Taking a Case to the European Court of Human Rights, Oxford University Press 
2005, bls. 398. 
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 Tom Barkhuysen and Michiel L van Emmerik, A Comparative View on the Execution of Judgments 
of the European Court of Human Rights, bls. 4. 
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 Sama heimild.  
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85
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Til þess að dómstóllinn samþykki að skylda ríki sem gerst hefur brotlegt við 

sáttmálann til að greiða skaðabætur verður kærandi að sýna fram á að tjón sé 

afleiðing af umræddu broti.86 Ef ekki tekst að sýna fram á þetta eru allar líkur á að 

kröfum um bætur verði hafnað. Erfitt getur verið fyrir kæranda að sýna fram á að 

hann hafi orðið fyrir tjóni vegna brots, sérstaklega í málum sem varða málsmeðferð 

þar sem það getur til dæmis verið torvelt að sýna fram á að mál hefði fallið á annan 

veg ef málsmeðferðarreglur hefðu ekki verið brotnar. 

Því hefur verið haldið fram af fræðimönnum að úrræði dómstólsins sem snýr að  

því að skylda ríki sem gerst hefur brotlegt við ákvæði sáttmálans til að greiða 

skaðabætur sé á undanhaldi og MDE leitist sífellt oftar við að mæla með öðrum 

almennum eða sértækum aðgerðum sem ekki eru fjárhagslegs eðlis.87 Ókosturinn 

við þessa þróun er sá að þegar allt kemur til alls er greiðsla skaðabóta eina úrræðið 

sem dómstóllinn getur þvingað fram og ríki sem gerst hafa brotleg við ákvæði 

sáttmálans geta í sumum tilfellum valið um hvort þau greiði sig út úr vandræðunum 

eða fylgi eftir öðrum ábendingum dómstólsins til að gera aðila eins staddan og ef 

ekki hefði verið brotið á honum,88 líkt og var raunin í máli Papamichalopoulos og fleiri 

gegn Grikklandi. 

Það er síðan í höndum ráðherranefndarinnar að hafa eftirlit með því að ríki sem 

dæmt hefur verið til að greiða skaðabætur uppfylli þær skyldur sínar.89  

 

3.2.2 Sértækar ráðstafanir 

Í sumum tilfellum nægir það ekki að greiða einstaklingi sem brotið hefur verið gegn 

bætur til að ná fram restitutio in integrum. Áhrif mannréttindabrota á aðila getur verið 

með þeim hætti að peningar fá ekki að fullu úr bætt og ber þá ríkinu að grípa til 

annarra ráðstafana til að rétta stöðu hans.90 Oft er eina leiðin til að gera aðila eins 

settan og ef brot hefði ekki verið framið að endurupptaka mál hans í heimalandi. 

Þetta á sérstaklega við í sakamálum þar sem oft er auðveldara er að bæta skaða í 
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einkamálum með bótum.91 Í leiðbeinandi tilmælum sem gefin voru út af 

ráðherranefndinni í janúar 200092 beinir hún því til aðildarríkjanna að gæta þess að til 

staðar séu ákvæði í innanlandsrétti sem heimila endurupptöku á málum þar sem 

dómstóllinn hefur komist að þeirri niðurstöðu að um brot á sáttmálanum hafi verið að 

ræða.93  

Tilmæli ráðherranefndarinnar fjalla bæði um endurskoðun mála í heimaríki og 

endurupptöku en hið síðarnefnda er einskorðað við það þegar mál er tekið upp fyrir 

dómstólum í heimalandi. Mismunandi mál geta verið meðhöndluð með mismunandi 

hætti og í sumum tilfellum er endurskoðun á stjórnsýslustigi nægjanleg til að ná fram 

restitutio in integrum. Tilmæli þessi eiga einnig við í slíkum málum þó svo að hætta á 

alvarlegum réttarspjöllum sé ef til vill ekki jafn mikil og í sakamálum þar sem farið er 

fram á endurupptöku.94  

Skýringargögn með tilmælum nefndarinnar95 fjalla um mikilvægi þess að heimila 

endurskoðun og jafnvel endurupptöku í mörgum málum og þó áhersla sé lögð á 

endurupptökuheimildir í sakamálum eru tilmælin þó ekki einskorðuð við þau heldur 

eiga þau við í öllum málaflokkum. Þetta úrræði er sérstaklega mikilvægt í þeim 

tilfellum þar sem dómar sem upphaflega falla í innanlandsrétti hafa ennþá 

sérstaklega neikvæðar afleiðingar fyrir þá sem fyrir brotinu verða og ekki er mögulegt 

að bæta þann skaða sem viðkomandi aðilar verða fyrir með skaðabótum eða með 

öðrum úrræðum öðrum en með endurskoðun eða endurupptöku málsins. Þá þarf 

MDE að hafa komist að þeirri niðurstöðu að innanlandsdómurinn sé í andstöðu við 

ákvæði MSE eða að umrætt brot eigi rætur að rekja til galla á málsmeðferð sem er af 

svo alvarlegum toga að líklegt sé að hann geti hafa haft í för með sér réttarspjöll fyrir 

þann einstakling sem um ræðir.96 Þetta er haft til viðmiðunar við ákvörðun á því hvort 

mál eigi að sæta endurskoðun eða ekki en svo ætti aðeins að vera í 

undantekningartilfellum til að tryggja rétt einstaklingsins. Skýr viðmið eru 

þýðingarmikil til að koma í veg fyrir réttaróvissu (e. legal certainty) sérstaklega í ljósi 
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þess að hér er verið að gera undantekningu frá hinni mikilvægu meginreglu res 

judicata.97 

Annað dæmi um sértækar ráðstafanir sem koma til greina í kjölfar dóms MDE 

er að brot verði afmáð úr sakaskrá viðkomandi ef ljóst er að sakfellingu hafi verið náð 

með aðgerðum sem brjóta í bága við ákvæði sáttmálans. Þetta kemur til að mynda til 

greina þegar kærandi hefur setið af sér refsingu og sakaskrá hans er eina ummerkið 

sem eftir stendur um brotið.98  Í máli Jóns Kristinssonar gegn Íslandi99 endurgreiddi 

íslenska ríkið kæranda sekt sem hann hafði verið dæmdur til að greiða, þar sem um 

brot gegn 6. gr. sáttmálans var að ræða. Auk þess var sett athugasemd í sakaskrá 

hans um þessa ráðstöfun með vísan til ályktun mannréttindanefndarinnar í máli 

hans. Málið varðaði umferðasektir sem kærandi hafði ekki greitt. Málið fór fyrir dóm 

en á þeim tíma var framkvæmdin á landsbyggðinni með þeim hætti að dómurinn var 

skipaður dómarafulltrúa sem var um leið fulltrúi lögreglustjórans í sama umdæmi og 

þar með yfirmanns þeirra lögreglumanna sem höfðu rannsakað brot kæranda frá 

upphafi. Dómurinn komst að þeirri niðurstöðu að mál kæranda hafði verið dæmt af 

óvilhöllum dómstóli og íslenska ríkið gerði sátt við kæranda. 

Annað nýlegt mál þar sem dómstóllinn beindi því til aðildarríkis að fara í 

sértækar aðgerðir er Assanidze gegn Georgíu. Þar hafði kærandi verið í varðhaldi og 

réttað hafði verið yfir honum í hinum ýmsu sakamáladómum í Georgíu sem endaði 

með því að hann var að lokum fundinn saklaus af hæstarétti landsins. Þrátt fyrir að 

hann hafi verið sýknaður var hann ennþá hafður í haldi. MDE komst að þeirri 

niðurstöðu að um brot gegn 5. gr. sáttmálans um réttinn til frelsis og mannhelgi hafi 

verið að ræða. Eftir að dómstóllinn hafði bent á að dómurinn hefði aðeins yfirlýsandi 

áhrif100 og það væri í höndum aðildarríkis að ákveða til hvaða aðgerða það myndi 

grípa, sagði hann að eðli brotsins væri slíkt að ríkinu væri ekki stætt á öðru en að 

tryggja að hann yrði látinn laus sem allra fyrst.101 Dómstóllinn notaði þarna nýstárlega 

aðferð. Fyrst minnir hann á þau viðurkenndu yfirlýsandi áhrif sem dómar dómstólsins 

hafa og síðan leggur hann  áherslu á nauðsyn þess að tryggja að bundinn sé endir á 
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brot sem fyrst og sér sig því knúinn til að setja fram sérstakar aðgerðir fyrir ríkið að 

fylgja eftir.102 

 

3.2.3 Almennar ráðstafanir 

Almennar ráðstafanir (e. general measures) eru ráðstafanir sem gerðar eru í því 

skyni að koma í veg fyrir að svipuð brot gegn sáttmálanum endurtaki sig og eru mörg 

dæmi um slíkt.103 Áður fyrr var sú skylda sem lögð er á aðildarríkin að grípa til 

almennra ráðstafana nokkuð umdeild, en í dag er hún að fullu viðurkennd.104 Það 

sést meðal annars á máli Jóns Kristinssonar gegn Íslandi að íslenska ríkið sér sig 

knúið til að grípa til ráðstafana til að koma í veg fyrir að brot endurtaki sig. Við mat á 

hvað teljist viðeigandi ráðstafanir til að koma í veg fyrir að brot endurtaki sig er oft 

nauðsynlegt að fara í flóknar greiningar á dómi MDE og mati á lögum, 

dómaframkvæmd og ýmsum öðrum þáttum varðandi ríkið sem gerðist brotlegt við 

ákvæði sáttmálans.105 Það er bæði í hlutverki viðkomandi ríkis sem hefur gerst 

brotlegt við MSE og ráðherranefndarinnar, með aðstoð lögfræðinga 

Mannréttindadeildar Evrópuráðsins,  að skoða með hvaða hætti best sé að fullnusta 

dóm.106 Í sumum tilfellum eru ástæður brots þess eðlis að þær eru ekki bundnar við 

eitt einstakt brot heldur er um að ræða galla á því kerfi sem er við lýði og er því 

hætta á fleiri brotum ef ekki eru gerðar breytingar þar á.107 Slíkur galli kom einmitt 

fram í máli Jóns Kristinssonar en þar var talið nauðsynlegt var að fara í 

lagabreytingar til að þetta myndi ekki endurtaka sig. 

Meira en helmingur allra almennra ráðstafana sem farið er í varða breytingar á 

innanlandslöggjöf. Um það eru afar mörg dæmi og má til að mynda nefna mál 

Sigurðar A Sigurjónssonar gegn Íslandi108. Þar var kærandi leigubílstjóri og var hann 

skyldaður með lögum til að vera aðili að stéttarfélagi ella myndi hann missa 

leigubílaréttindi sín. MDE komst að þeirri niðurstöðu að slík skilyrði brytu í bága við 
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11. gr. sáttmálans um réttinn til að standa utan félaga.109 Í kjölfar dómsins var gerð 

lagabreyting á Íslandi og þessi skilyrði afnumin.110  

Aðrar almennar ráðstafanir geta einnig meðal annars beinst að breytingum sem 

snúa að réttarkerfinu, breytingum á dómaframkvæmd eða endurmenntun á sviði 

mannréttinda fyrir löggæslumenn landsins.111 Í mörgum tilvikum liggur vandamálið því 

ekki í því að innanlandslöggjöf stangist á við ákvæði MSE heldur er 

dómaframkvæmd með þeim hætti að hún er í andstöðu við sáttmálann. Í þeim 

tilfellum er nauðsynlegt að ríki breyti dómaframkvæmd til að koma í veg fyrir frekari 

brot. Þegar þessi leið er farin er mikilvægt að dómurinn sé birtur með viðeigandi 

hætti.112 Þegar dómaframkvæmd er breytt koma tvær leiðir til greina. Annars vegar 

að löggjafinn breyti lögum á þann hátt að dómstólar verði að dæma í samræmi við 

ákvæði MSE og hinsvegar að dómstólar breyti sjálfir túlkun sinni í samræmi við 

ákvæði MSE. Seinni leiðin er fljótlegri og að mörgu leyti betur til þess fallin að tryggja 

réttindi borgarans.113 Hún getur aftur á móti brotið í bága við regluna um þrískiptingu 

ríkisvaldsins þar sem lagabreytingar eiga ekki að vera í höndum dómstóla auk þess 

sem skyldur til að fylgja eftir dómum MDE varða aðeins þá dóma sem ríkið sjálft er 

aðili að.114 Þegar MSE var lögfestur á Íslandi var það einnig beinlínis tekið fram í 

lögunum að úrlausnir dómstólsins væru ekki bindandi að íslenskum rétti, sbr. 2. gr. 

laga nr. 62/1994 um mannréttindasáttmála Evrópu115 Ekkert annað aðildarríki 

Evrópuráðsins hefur lögfest sáttmála sem ætlað er að tryggja grundvallarréttindi og 

frelsi borgara þess með jafn þröngum hætti.116 Það er þó ljóst að þetta tiltekna 

ákvæði í íslenska réttinum hefur ákaflega litla þýðingu þar sem Ísland yrði talið 

brotlegt við sáttmálann ef það túlkar hann þrengra heldur en gert er af MDE. 117 

Lengd málsmeðferðar hefur verið vandamál á Ítalíu og allmörg mál hafa fallið 

þar sem málsmeðferð hefur dregist svo óhóflega að dómurinn hefur komist að þeirri 

niðurstöðu að um brot á 6. gr. sáttmálans sé að ræða. Málafjöldinn var orðinn slíkur 

að talið var að þetta fyrirkomulag stangaðist á við ákvæði sáttmálans og fór 
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ráðherranefndin þess á leit við ríkið að það myndi finna úrræði til að ráða bót á 

málunum.118 Í kjölfarið var farið í breytingar á ítalska dómkerfinu með það fyrir augum 

að draga úr þessu sívaxandi vandamáli og var meðal annars tekið sérstaklega á 

þeim málum sem hvað lengst höfðu verið beðið dómtöku.119  

Ríki eru yfirleitt fljót að fylgja tilmælum ráðherranefndarinnar þegar þau berast 

og í sumum tilfellum hafa breytingar verið gerðar áður en viðkomandi mál kemur til 

nefndarinnar eða jafnvel áður en málið kemur til kasta dómstólsins.120 Þegar tafir 

hafa orðið á því að tilmælum ráðherranefndarinnar varðandi almennar ráðstafanir sé 

fylgt eftir, er ástæðan yfirleitt af tæknilegum ástæðum fremur en pólitískum.121 

 

3.3 Hlutverk ráðherranefndar Evrópuráðsins 

Ráðherranefndin er skipuð einum fulltrúa frá hverri þjóð sem aðili er að Evrópuráðinu 

og hefur hver fulltrúi sinn atkvæðisrétt.122 Meginreglan er sú að utanríkisráðherra 

hvers ríkis á sæti í ráðinu og hittast þeir yfirleitt tvisvar sinnum á ári. Dagleg starfsemi 

ráðsins fer að öðru leyti fram í gegnum aðra fulltrúa ríkjanna sem sitja fyrir hönd 

ráðherranna í ráðinu og fara með vald í þeirra nafni.123  

Hið mikilvæga hlutverk ráðherranefndar Evrópuráðsins felst meðal annars í 

eftirliti með fullnustu dóma MDE. Starfsemi ráðsins er ekki síður mikilvæg en 

starfsemi dómstólsins þar sem lítið vægi væri í dómum dómstólsins ef öflugt 

eftirlitskerfi með fullnustu væri ekki til staðar. Ráðið fylgir reglum sem það hefur sett 

um starfsemi þess124 og þegar endanlegur dómur hefur verið kveðinn upp er hann, 

samkvæmt 2. mgr. 46. gr. sáttmálans, fenginn ráðherranefndinni sem sér um að 

honum verði framfylgt.  

Eftir að ákveðinn frestur er liðinn frá því að dómur liggur fyrir óskar ráðið eftir að 

viðkomandi aðildarríki upplýsi hvernig það hefur framfylgt honum. Þá er til að mynda 

sérstaklega skoðað hvort kæranda hafi verið greiddar bætur í samræmi við 
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niðurstöðu dómsins auk þess sem ráðið kannar hvort gerðar hafa verið nauðsynlegar 

lagabreytingar eða dómaframkvæmd breytt til að koma í veg fyrir að brot endurtaki 

sig.125 Nefndin gengur úr skugga um að bætur hafi verið greiddar auk vaxta ef því er 

að skipta. Í sumum tilvikum hefur dómurinn gefið aðildarríkinu val um það hvort hann 

framfylgi dómi dómstólsins með skaðabótum eða með öðrum hætti og verður þá 

ráðherranefndin að taka tillit til þess. Stendur valið þá yfirleitt á milli þess að greiða 

skaðabætur til brotaþola eða gera hann á annan hátt eins settan og ef brot hefði ekki 

verið framið. Getur dómurinn til að mynda gefið ríkinu kost á því að skila eign sem 

tekin hefur verið ólögmætu eignarnámi eða ella greiða viðeigandi skaðabætur til 

brotaþola126, eins og áður hefur verið fjallað um. Í öllum tilfellum fellur það í hlut 

ráðherranefndarinnar að kanna hvort ríki hafi farið í viðeigandi sértækar ráðstafanir til 

að tryggja að bundinn sé endir á brot og hvort ríki hafi gert það sem í þeirra valdi 

stóð til gera viðkomandi aðila eins settan og hann var áður en brot var framið.127 Þá 

kannar ráðið hvort almennar ráðstafanir hafi verið gerðar í því skyni að koma í veg 

fyrir annað samskonar brot og koma í veg fyrir áframhaldandi brot.128 

Þann 1. júní 2010 tekur samningsviðauki 14 við MSE129 gildi en hann miðar að 

því að flýta meðferð mála fyrir mannréttindadómstólnum og fækka þeim. Með 

samningsviðaukanum verður ráðinu veitt enn veigameira  hlutverk og fleiri úrræði við 

fullnustu dóma, sbr. 3. -5. mgr. 46. gr. sáttmálans. Þannig getur ráðherranefndin til 

að mynda vísað máli aftur til dómstólsins ef erfiðleikar við túlkun dóms torveldar 

umsjón með fullnustu hans, í því skyni að fá úr því skorið hvernig beri að túlka 

dóminn.130 Einnig verður ráðinu heimilt að beina spurningu til dómstólsins um hvort 

aðildarríki hafi brotið gegn skyldu sinni um að hlíta dóminum, samkvæmt 1. mgr. 46. 

gr. sáttmálans.131 Ef dómstóllinn kemst að þeirri niðurstöðu að um brot gegn 

ákvæðinu sé að ræða vísar hann málinu til ráðherranefndarinnar sem fjallar um til 

hvaða ráðstafana skuli grípa. Ef hann kemst að þeirri niðurstöðu að ekki hafi verið 

um brot að ræða vísar hann málinu til ráðherranefndarinnar sem lýkur þá meðferð 
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málsins.132 Auk þessara úrræða hefur ráðherranefndin heimild til að vísa ríki úr 

Evrópuráðinu uppfylli það ekki skyldur sínar samkvæmt sáttmálanum.133 Þar sem það 

úrræði er afar íþyngjandi yrði það tæpast notað nema í undantekningartilvikum.134  

Ráðherranefndin getur lagt fram ályktun til bráðabirgða, samkvæmt 7. gr. 

reglna nefndarinnar, til að afla upplýsinga um hvernig gangi hjá ríki að framfylgja 

dómi dómstólsins eða, þegar það á við, til að láta í ljós áhyggjur sínar eða koma með 

viðeigandi tillögur um hvernig best sé að fylgja dóminum eftir.135 Eins og áður sagði 

geta komið upp mál þar sem afleiðingin af brotinu er með þeim hætti að ekki telst 

fullnægjandi að greiða tilteknar skaðabætur. Það getur því verið nauðsynlegt fyrir ríki 

að gera viðeigandi sértækar ráðstafanir til að rétta hlut þess sem fyrir brotinu varð en 

þessar ráðstafanir geta til dæmis falist í að heimila endurupptöku málsins fyrir 

innanlandsdómstólum.136 Einnig getur verið nauðsynlegt að mæla með því að 

almennar ráðstafanir verði gerðar í heimaríki eins og til dæmis breytingar á lögum, 

reglum eða réttarframkvæmd137 og hefur nefndin gengið svo langt að krefjast þess 

við aðildarríki í kjölfar dóms MDE að þau innleiði löggjöf sem heimili endurupptöku á 

máli.138 

Verklag ráðherranefndarinnar hefur verið að breytast og þróast með tímanum 

með þeim hætti að meiri greinarmunur er gerður á málum þar sem mismunandi 

reglur eiga við.139 Í stað þess að kanna um hverskonar brot sé að ræða hefur nefndin 

fyrst og fremst metið núverandi aðstæður einstaklingsins. Hvort hann hafi afplánað 

dóm sinn, hvort hann sé enn í fangelsi eða hvort hann hafi þurft að líða fyrir 

afleiðingar brotsins á annan alvarlegan hátt.140 Ráðherranefndin tekur ennfremur tillit 

til þess hvort kærandi óski eftir því að mál hans verði endurupptekið eða hvort hann 

vilji láta kyrrt liggja eins og oft er raunin. Eftir að ráðherranefndin hefur gengið úr 

skugga um að ríki hafi gert viðeigandi ráðstafanir til að fylgja dómi dómstólsins eftir, 
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setur hún fram ályktun þess efnis að ákvæðum 2. mgr. 46. gr. sáttmálans hafi verið 

framfylgt.141 

Í máli Verein Gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) gegn Sviss hafði 

ráðherranefndin lokað málinu þegar hún hafði gengið úr skugga um að 

endurupptökuákvæði væru til staðar í svissneskri löggjöf án þess að bíða eftir 

niðurstöðu um beiðni til endurupptöku. Beiðninni var síðan hafnað og fór þá kærandi 

aftur með mál sitt fyrir MDE. Svissneska ríkið hélt því þá fram að MDE væri að taka 

sér vald ráðherranefndarinnar þar sem nefndin hefði þegar verið búin að fjalla um 

málið og loka því. Þetta félli því fyrir utan valdheimildir dómstólsins samkvæmt  2. 

mgr. 46. gr. MSE142 og málið væri því ekki tækt til efnismeðferðar. Dómstóllinn 

hafnaði þessu og sagði að þrátt fyrir þá staðreynd að eftirfylgni með dómum MDE 

væri í höndum ráðherranefndarinnar kæmi það ekki í veg fyrir að sú leið sem 

aðildarríki velur til að fullnusta dóm geti verið til þess fallin að vera grundvöllur nýrrar 

kæru fyrir dómstólnum.143  

 

4 Endurupptaka mála í aðildarríki MSE 

Það er afar misjafnt í hvaða tilvikum aðildarríki MSE heimila endurupptöku mála 

þegar þau hafa gerst brotleg við ákvæði sáttmálans. Flest ríki heimila endurupptöku í 

einhverjum tilvikum og er þá misjafnt hvaða skilyrði þurfa að vera fyrir hendi. Einnig 

eru heimildirnar til endurupptöku mismunandi eftir því um hvers konar mál er að 

ræða en flest ríki hafa ákvæði í innanlandslöggjöf sinni sem heimila að sakamál séu 

endurupptakanleg að vissum skilyrðum uppfylltum.144 Hafa ber í huga að markmið 

sáttmálans er að gera aðila því sem næst eins setta og ef brot hefði ekki verið framið 

en samkvæmt ráðherranefndinni er endurupptaka oft eina leiðin til að ná restitutio in 

integrum. Dómstóllinn hefur því dæmt kærendum sem unnið hafa mál sitt fyrir MDE 

skaðabætur vegna þess að ekki var til staðar heimild í innanlandsrétti til 

endurupptöku og því engin leið fyrir aðila að ná restitutio in integrum.145 Rétt þykir að 
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skipta málum dómstólsins þar sem endurupptaka kemur til greina í tvo flokka. 

Annars vegar er um að ræða mál þar sem niðurstaða innlendra dómstóla er 

efnislega í andstöðu við ákvæði MSE og hins vegar mál þar sem réttarfarsgallar 

gætu hafa haft áhrif á niðurstöðu dómstóla. Í síðara tilvikinu þarf niðurstaðan ekki 

endilega að vera efnislega röng og því þarf að meta í hverju tilfelli fyrir sig hvort 

réttarfarsgallarnir hafi verið svo alvarlegir að þeir gætu hafa haft áhrif á 

lokaniðurstöðuna.146  

 

4.1 Skilyrði fyrir endurupptöku 

Endurupptaka máls sem farið hefur fyrir innanlandsdómstóla hefur áhrif á 

meginregluna um res judicata sem miðar að því að dómur hafi gengið og 

niðurstaðan sé endanleg. Þetta er því án efa eitt alvarlegasta inngrip sem alþjóðlegur 

dómstóll getur haft147 og því verður að fara varlega með þetta úrræði. Ljóst er að það 

er ekki alltaf hægt að afmá allar afleiðingar dóms sem fallið hefur í innanlandsrétti og 

MDE hefur sagt að sé í andstöðu við ákvæði sáttmálans. Ástæðan fyrir því er reglan 

um res judicata.148  

Mikilvægi endurupptöku mála leiddu til þess að fyrrnefnd tilmæli149 

ráðherranefndar Evrópuráðsins voru gefin út til aðildarríkja sáttmálans um 

endurskoðun og endurupptöku sérstakra mála fyrir innanlandsdómstólum í kjölfar 

dóma MDE. Tilmælin voru sett fram með það fyrir augum að ráða bót á vandamálinu 

og með þeim minnir nefndin aðildarríkin á skyldur þeirra til að framfylgja niðurstöðu 

MDE í þeim málum sem þau eru aðilar að. Jafnframt kemur fram í tilmælunum að ríki 

verði að hafa það í huga að í þessu felist að stundum sé nauðsynlegt að ganga 

lengra en að greiða einungis skaðabætur í því skyni að ná restitutio in integrum. Þá 

fer nefndin þess á leit að aðildarríkin endurskoði innanlandslöggjöf sína með það fyrir 

augum að tryggja að til staðar séu ákvæði sem veita heimild fyrir möguleikanum á að 

endurskoða eða endurupptaka mál í þeim tilfellum þar sem MDE hefur komist að 

þeirri niðurstöðu að brotið hafi verið gegn sáttmálanum. Tilmælunum er ekki 
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sérstaklega beint að neinum tilteknum málaflokki og MDE hefur gert jafn miklar 

kröfur um að úrræði séu til endurupptöku í einkamálum og í sakamálum.150  

Fjölmörg ríki hafa sett ákvæði í innanlandslöggjöf sína sem heimila sérstaklega 

endurupptöku mála sem farið hafa fyrir MDE og dómurinn hefur komist að þeirri 

niðurstöðu að ríki hafi gerst brotlegt við sáttmálann.151 Önnur ríki hafa ákvæði sem 

nota má í sama tilgangi þó svo þau séu ekki einskorðuð við dóma sem farið hafa fyrir 

MDE.152  

Þó svo að heimild til endurupptöku sé fyrir hendi eru ávallt einhverjar 

takmarkanir á því hvaða mál er hægt að taka upp aftur. Sem dæmi um þetta má 

nefna tímatakmarkanir, rétthæð réttarreglna, reglur varðandi sönnunargögn, reglur 

sem takmarka rétt á að koma að nýjum málsástæðum, takmarkanir á skaðabótum og 

fleira. Nauðsynlegt er að skýr viðmið og skilyrði séu til staðar varðandi það í hvaða 

tilvikum eigi að heimila endurupptöku og hvaða aðilar eigi að hafa kost á að fá mál 

sitt endurupptekið. 

Það hefur verið álitamál hvort annar aðili, sem er í sambærilegri stöðu og sá 

sem fór með mál sitt til MDE, geti farið fram á endurupptöku í kjölfar dóms MDE þó 

svo hann hafi ekki verið aðili að málinu. Samkvæmt 2. mgr. 46. gr. MSE hafa aðilar 

sáttmálans aðeins skuldbundið sig til að hlíta endanlegum dómi dómstólsins í hverju 

því máli sem þeir eru aðilar að. Þrátt fyrir þetta hefur ráðherranefndin beint þeim 

tilmælum til aðildarríkjanna að þau framfylgi sáttmálanum með því að aðlaga í sífellu 

innanlandslöggjöf að MSE eins og hann hefur verið túlkaður af dómstólnum.153 Eins 

og áður sagði eru mörg dæmi um að ríki breyti innanlandslöggjöf sinni í kjölfar dóma 

MDE þó svo það sjálft hafi ekki verið aðili að tilteknu máli og má því segja að í 

sumum löndum sé litið svo á að MDE hafi einskonar erga omnes áhrif, þ.e. að 

dómurinn hafi ekki aðeins áhrif á þá sem eru beinir aðilar að málinu heldur alla 

samningsaðila sáttmálans. Þessi erga omnes áhrif gefa tilefni til skoðunar á því hvort 

aðili sem er í sambærilegri stöðu og sá sem unnið hefur mál sitt fyrir MDE geti, þó 

svo hann hafi ekki farið með mál sitt fyrir dómstólinn, byggt réttindi á þeim dómi sem 
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þegar hefur fallið fyrir MDE.154 Hér koma að sjálfsögðu eingöngu mál til skoðunar þar 

sem innlendar dómstólaleiðir hafa verið tæmdar og sem fyrr þarf að vera strangur 

tímarammi fyrir endurupptöku til að tryggja réttaröryggi. Hins vegar verður að líta til 

þess að afar mikið álag er á dómstólnum auk þess sem nauðsynlegt er að hafa í 

huga mikilvægi þess að aðili geti fengið dæmt í málum sínum á skjótan hátt. Það er 

því mikilvægt að koma í veg fyrir að farið sé með mál til MDE í þeim einum tilgangi 

að endurupptaka það þegar heim er komið, þegar það liggur ljóst fyrir að dómstóllin 

muni komast að þeirri niðurstöðu að um brot gegn sáttmálanum sé að ræða.155 Af 

þessum sökum hafa fræðimenn bent á að endurupptaka ætti að vera heimil fyrir 

einstaklinga í slíkum málum þar sem aðilar hafa þegar farið af stað með mál sitt fyrir 

MDE eða hafa enn kost á því að gera það156 á þeim tíma sem dómur MDE fellur.157 

Þessi framkvæmd er afar skyld leiðardómum en nánar verður gerð grein fyrir þeim 

síðar. 

Þriðji maður getur í vissum tilfellum byggt réttindi sín á dómi MDE og þannig 

hagnast af því að mál sem hann tengist fari fyrir dómstólinn. Dæmi um þetta er mál 

þar sem aðili fór fram á að vera veitt lausn í kjölfar dóms í máli Van Mechelen158 en 

hann hafði einnig verið dæmdur til refsingar á grundvelli framburðar ónafngreindra 

vitna líkt og var raunin hjá kæranda.159 Við mat á því hvort þriðji maður, sem ekki 

hefur farið með mál sitt fyrir MDE, eigi að geta farið fram á endurupptöku á máli sínu 

í kjölfar dóms MDE sem fallið hefur í svipuðu máli er mikilvægt að til staðar séu 

strangar reglur, og hafa verður í huga að engin tvö mál eru eins. Stungið hefur verið 

upp á því að skipta mætti málum í þrennt.160 Í fyrsta lagi mál þar sem innanlandsleiðir 

fyrir dómstólum hafa ekki verið tæmdar, í öðru lagi mál þar sem allar innanlandsleiðir 

hafa verið tæmdar en aðili hefur ekki borið fyrir sig ákvæði MSE. Í þriðja lagi mál þar 
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sem aðili hefur borið fyrir sig ákvæði MSE á öllum dómstigum í heimalandi. Einungis 

í síðastnefnda tilvikinu ætti að veita heimild til endurupptöku máls þar sem í hinum 

tveimur er það aðili máls sjálfur sem hefur farið á mis við það að bera fyrir sig réttindi 

sáttmálans.161 

Ákvörðun á því hvort endurupptaka eigi mál ætti að vera tekin í samráði við 

kæranda. Það er alls óvíst að hann vilji fara fram á endurupptöku eftir að dómur 

hefur fallið fyrir MDE þar sem slíkt ef afar tímafrekt og felur í sé mikla óvissu. Einnig 

það ekki endilega til hagsbóta fyrir kæranda og því verður hann að velta því vel fyrir 

sér eftir að hafa unnið mál sitt fyrir MDE hvort hagsmunum hans sé best borgið með 

því að bera það aftur undir innlenda dómstóla.162 Í málunum T og V gegn Bretlandi163 

var ljóst að heimild til endurupptöku var til staðar en kærendur vildu ekki krefjast 

þess að málið yrði tekið upp aftur og ráðherranefndin virti þá afstöðu þeirra.164 Í máli 

Krasniki gegn Tékklandi165 og Cudak gegn Litháen166 sagði dómurinn að 

endurupptaka væri besta úrræðið til að ná fram restitutio in integrum ef farið væri 

fram á það. Það var því talið í höndum kæranda að ákveða hvort hann vildi að málið 

yrði tekið upp aftur. Það er þó aðeins hægt að taka tillit til vilja kæranda ef um er að 

ræða brot gegn málsmeðferðarreglum.167 

Það er því nauðsynlegt að fara að öllu með gát við ákvörðun um endurupptöku 

þar sem mikilvæg sjónarmið mæla oft gegn endurupptöku. Þetta eru til dæmis 

sjónarmiðin um bindandi áhrif dóma, réttarvissu (e. legal certainty) og hagsmunir 

þriðja manns sem er í góðri trú, en öll þessi atriði geta komið í veg fyrir að hægt sé 

að afmá öll ummerki um brot gegn sáttmálanum.168 Í slíkum málum verður kærandi 

að sætta sig við skaðabætur í formi peningagreiðslu.169 Það sama er uppi á 

teningnum í sakamálum þar sem ákærðu eru fleiri en einn. Þá veltur upp spurningin 

hvernig eigi að meðhöndla þá meðákærðu sem ekki fóru með mál sitt til MDE eða 

fórnarlömbin í málinu. Þá koma einnig upp vandamál við sönnunarfærslur í slíkum 
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málum þar sem mikill tími getur hafa liðið frá því málið var tekið fyrir í fyrsta sinn hjá 

innanlandsdómstólnum og þar til það kemur þangað aftur eftir málsmeðferð fyrir 

MDE. Það er hætta á því að sönnunargögn hafi farið forgörðum á þessum tíma auk 

þess sem þetta úrræði myndi aðeins draga málsmeðferð milli innanlandsréttar og 

MDE enn meira á langinn.170   

Endurupptaka getur verið mikilvægt úrræði í málum þar sem MDE hefur komist 

að þeirri niðurstöðu að brotið hafi verið gegn málsmeðferðarreglum sáttmálans. Í 

slíkum málum getur dómstóllinn hafnað því að dæma kæranda bætur þar sem hann 

telur alls óvíst að málið hefði farið á annan veg þó svo að ákvæðum sáttmálans hefði 

verið fylgt í hvívetna og getur því endurupptaka í aðildarríki verið nauðsynlegt til 

uppfylla meginregluna um restitutio in integrum.171 Mörg dæmi eru um að MDE hafi 

hafnað að greiða bætur á þessum forsendum og má þar til dæmis nefna mál Dombo 

Beheer gegn Hollandi172 þar sem MDE hafnaði öllum kröfum um skaðabætur þó svo 

að ljóst væri að ríkið hefði brotið gegn 6. gr. MSE um réttláta málsmeðferð. Tók 

dómstóllinn það fram að ekki væri hægt að ganga að því vísu að málið hefði fallið á 

annan veg þó svo málsmeðferðarreglum hefði verið fylgt og taldi að það væri ekki í 

höndum dómstólsins að ákveða skaðabætur þar sem það væri ekki hans hlutverk að 

endurskoða sönnunarmat innanlandsdómstóla.173  

Í sakamálum þar sem brotið hefur verið gegn réttindum einstaklings um réttláta 

málsmeðferð samkvæmt sáttmálanum og hann dæmdur til refsingar liggur því oft 

beinast við að taka málið aftur upp í heimalandi. Það er oft besta leiðin til að fá úr því 

skorið hvort aðili sé sekur eða saklaus og til að ákveða þá refsingu sem hann hefði 

upphaflega átt að fá hefði ekki verið brotið gegn ákvæðum MSE.174  

Þó ekki sé til staðar heimild í innanlandsrétti fyrir endurupptöku er ekki 

fullnægjandi að greiða aðila sem enn er í fangelsi skaðabætur eða leysa hann úr 

haldi án þess að rétta yfir honum að nýju175 líkt og gert var í máli Van Mechelen.176 

Málið snerist um mann sem dæmdur hafði verið í 14 ára fangelsi í hæstarétti 
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Hollands fyrir vopnað rán á pósthúsi og tilraun til manndráps á tveimur 

lögreglumönnum. Í gegnum öll réttarhöldin héldu sakborningarnir fram sakleysi sínu 

en einu sannanirnar gegn þeim voru skýrslur sem höfðu verið teknar af 

ónafngreindum vitnum og handtökusveit, en sakborningarnir höfðu engin tök á að 

koma að spurningum til þessara nafnlausu vitna eins og kveðið er á um í d.-lið 1. 3. 

mgr. 6. gr. MSE177 Dómurinn taldi því að með þessu hefði ríkið brotið gegn ákvæðum 

sáttmálans um réttláta málsmeðferð.  

MDE dæmdi ríkið til að greiða málskostnað fyrir dómstólnum en frestaði því í 

þrjá mánuði að ákveða skaðabætur fyrir ólögmæta frelsissviptingu, en 

sakborningarnir höfðu þegar afplánað átta ár þegar dómur féll, til þess að gefa 

aðilum kost á að ná sáttum í málinu hvað skaðabætur varðaði.178 Aðeins tveimur 

dögum eftir að dómurinn féll var sakborningunum sleppt.179 Ekkert samkomulag 

náðist um bætur og eina úrræðið sem sakborningar fengu var að þeir þurftu ekki að 

afplána það sem eftir var af dómi þeirra.180 Þegar málið fór aftur til MDE varðandi 

skaðabætur fyrir ólögmæta frelsissviptingu181 héldu kærendur því fram þeim hefði 

verið sleppt úr fangelsi áður en þeir höfðu lokið afplánun aðeins af þeirri ástæðu að 

ríkið vildi takmarka skaðabótaábyrgð sína gagnvart þeim. Þá héldu þeir því fram að 

lausn þeirra úr haldi hafi ekki bundið endi á þjáningar þeirra. Eftir að þeir hafi verið 

leystir úr haldi hefðu þeir fengið mikla fjölmiðlaumfjöllun og almennt væri ennþá talið 

að þeir væru sekir, eins og dómsmálaráðherra landsins hafði gefið í skyn. Mannorð 

þeirra og orðspor hefði því verið lagt í rúst auk þess sem sakfelling hafði ekki verið 

afmáð úr sakaskrám þeirra.182 Ríkið bar hins vegar fyrir sig að krafa sakborninga um 

bætur væru úr öllu hófi og það væri engan veginn hægt að vera fullviss um að málið 

hefði farið á annan veg þó málsmeðferðarreglum sáttmálans hefði verið fylgt. 

Jafnframt hefði sakborningunum verið boðið að ástæða þess að þeir hafi ekki 

afplánað refsingu sína til fulls yrði getið í sakaskrám þeirra.183  

Í niðurstöðum MDE segir að dómstóllinn geti ekki getið sér til um á hvorn veg 

málið hefði farið ef ekki hefði verið brotið gegn sáttmálanum. Á hinn bóginn sé það 
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staðreynd að brotið hafi verið gegn sáttmálanum og óumdeilt væri að engin ákvæði í 

innanlandsrétti Hollands heimili að málið verði endurupptekið.184 Dómurinn féllst því á 

þær skaðabætur sem ríkið hafði boðist til að greiða sakborningum.  

Í þessu máli sést glögglega að þegar bein tengsl eru á milli brots á 

málsmeðferðarreglum og sakfellingu getur dómur MDE haft í för með sér bann við 

frekari fullnustu innanlandsdómsins.185 Mikilvægi þess að til staðar séu heimildir til 

endurupptöku í kjölfar áfellisdóms MDE er því augljóst. Í málinu hafði kærandi ekkert 

tækifæri til að sýna fram á sakleysi sitt og gat þess vegna ekki farið fram á 

sanngjarnar bætur fyrir þann tíma sem hann sat inni.186 Einnig verður það að teljast 

athyglisvert að aðilum var sleppt án frekari málalenginga, sérstaklega í ljósi 

alvarleika brotsins. Hollensk yfirvöld stóðu þó við alþjóðlegar skuldbindingar sínar um 

að gera brotaþola eins settan og ef brot hefði ekki átt sér stað en velta má því fyrir 

sér hvort þau hafi gengið of langt í þeim efnum.187 Um málsmeðferðargalla var að 

ræða og því gat allt eins verið að aðilar í málinu væru sekir en ekkert ákvæði var í 

hollensku lögunum sem heimilaði endurupptöku. Mál þetta er ákaflega gott dæmi um 

það að endurupptaka er oft besta, ef ekki eina leiðin til að afmá afleiðingar brots.188 

MDE hefur í auknum mæli beint því til aðildarríkja að endurupptaka mál þar 

sem ríki hefur gerst brotlegt við málsmeðferðarreglur sáttmálans þar sem það sé 

besta leiðin til að gera aðila eins settan. Í máli Sejdovic gegn Ítalíu189 kom þetta 

sjónarmið fram en þar var um að ræða brot gegn 6. gr. MSE þar sem dómstóll 

aðildarríkisins hafði dæmt í máli kæranda að honum fjarstöddum. Dómurinn sagði að 

mest viðeigandi úrræðið sem ríkið gæti notast við væri að endurupptaka málið í 

innanlandsrétti.190 Aðildarríki hefðu þó frjálsar hendur um það hvernig slík 

endurupptaka færi fram og hvaða leið það færi til að uppfylla skyldur sínar 

samkvæmt MDE, svo framarlega sem sú leið væri til þess fallin að gera aðila eins 

settan og ef brot hefði ekki átt sér stað.191 
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Í máli Somogyi  gegn Ítalíu,192 sem einnig hafði verið dæmt sem útivistarmál, 

hafði kærandi verið ákærður fyrir vopnasölu og hlaut fyrir það átta ára fangelsi auk 

sektargreiðslu. Kærandi mætti ekki fyrir dóm þegar mál hans var tekið fyrir í 

aðildarríkinu og hélt hann því fram að hann hafi ekki verið boðaður til þinghaldsins 

með réttmætum hætti og hann hafi því ekki viljandi sleppt því að mæta. MDE taldi að 

brotið hefði verið gegn 1. mgr. 6. gr. MSE um réttláta málsmeðferð og sagði að líta 

bæri til annarra dóma MDE þar sem því er slegið á föstu að kærandi fyrir MDE skuli 

vera gerður eins settur og hann hefði verið ef ekki hefði verið brotið gegn honum, að 

því leyti sem mögulegt er. Þá taldi MDE að vænlegasta leiðin til að ná þessu fram 

væri með nýrri dómsmeðferð eða endurupptöku málsmeðferðarinnar þar sem tekið 

yrði tillit til ákvæða 6. gr. sáttmálans.193  

Í framhaldi af dómi MDE lagði kærandi fram beiðni um endurupptöku í 

heimalandi sínu.194 Þar sagði innanlandsdómstóll að dómar MDE gætu ekki haft bein 

bindandi áhrif í innanlandsrétti heldur færi það eftir innanlandslöggjöf hvers ríkis 

hvaða áhrif dómur MDE hefði. Í ítölsku sakamálalögunum var til staðar ákvæði sem 

heimilaði endurupptöku í málum þar sem ákærði hefði ekki mætt fyrir dóm ef hann 

hefði ekki vísvitandi sleppt því að mæta. Innanlandsdómstóllinn taldi að honum bæri 

að túlka ákvæði sakamálalaganna í samræmi við skyldur ríkisins til að fylgja efir 

skuldbindingum sínum samkvæmt MSE og því bæri honum að virða bein áhrif dóms 

MDE í þessu máli. Dómurinn sagði samt sem áður að innanlandsdómstólar gætu 

ekki verið bundnir af dómum MDE nema í þeim tilvikum sem mögulegt væri að túlka 

innanlandslöggjöf í samræmi við dóm MDE.  

Það fer eftir því hvers eðlis gallinn á málsmeðferðinni er hvort endurupptaka sé 

viðeigandi úrræði. Ef MDE kemst að þeirri niðurstöðu að brotið hafi verið gegn 

málsmeðferðarreglum sáttmálans en það hafi þó ekki haft áhrif á endanlega 

niðurstöðu dómsins, sem getur til að mynda verið vegna þess að málsmeðferð hafi 

dregist úr hófi fram, verður ekki fallist á að endurupptaka máls sé réttlætanleg.195 

Þvert á móti ætti þetta úrræði aðeins að vera notað þegar ekkert annað stendur til 

boða til að ná fram restitutio in integrum. Þannig að ef einungis fjárhagslegir 

hagsmunir eru í húfi og hægt er að ráða bót á málinu með fullnægjandi hætti með 
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greiðslu skaðabóta, ætti ekki að fallast á endurupptöku máls.196 Ef endurskoðun eða 

endurupptaka fer hins vegar fram innanlands á máli sem farið hefur fyrir MDE er ríki 

skyldugt til að taka mið af niðurstöðum MDE. Það liggur í augum uppi að óheimilt er 

að endurtaka brot sem farið hefur fyrir MDE en að sjálfsögðu þýðir það ekki að 

nauðsynlegt sé að dómurinn komist að annarri niðurstöðu heldur en áður hafði verið 

gert.197 Sú er alls ekki raunin en þó eru dæmi um það að niðurstaða í málum sem 

tekin hafa verið upp aftur hafi snúist við og aðilar sýknaðir af ákærum198 auk þess 

sem sakaskrár viðkomandi hafa verið hreinsaðar.199 

Mun algengara er að MDE beini því til aðildarríkis að taka málið upp aftur fyrir 

innanlandsdómstólum í málum sem varða málsmeðferðargalla heldur en þegar um 

er að ræða efnisleg brot gegn MSE. Líklega er ástæðan sú, að endurupptaka í þeim 

málaflokki er oftar eina leiðin, eða sú leið sem best er til þess fallin að gera aðila eins 

setta og ef brot hefði ekki átt sér stað. Eins og sést á tilmælum ráðherraráðsins um 

endurskoðun og endurupptöku sérstakra mála fyrir innanlandsdómstólum200 er 

engum sérstökum málaflokki gert hærra undir höfði en öðrum hvað þetta varðar og 

ættu því aðildarríki að vera jafn opin fyrir endurupptöku í málum þar sem niðurstaða 

innanlandsdómstóla hefur verið efnislega í andstöðu við sáttmálann. 

Þetta var staðfest í máli Verein Gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) gegn 

Sviss201 en þar gekk MDE lengra en hann hafði áður gert með því að hlutast til um 

það með hvaða hætti aðildarríkið skyldi fylgja eftir dómi dómstólsins. Málavextir voru 

þeir að lagt hafði verið bann við sýningu á auglýsingum sem voru á vegum 

dýraverndunarsamtaka þar í landi. Málið fór fyrir MDE sem sagði að bannið fæli í sér 

brot gegn 10. gr. MSE um tjáningarfrelsi. Í kjölfar dóms MDE lögðu samtökin fram 

beiðni um að mál þeirra yrði endurupptekið í Sviss. Innanlandsdómstóll hafnaði þeirri 

beiðni meðal annars á þeim forsendum að dýraverndunarsamtökin hefðu ekki sýnt 

fram á að það væri nokkur tilgangur með því að sýna auglýsinguna. 

Ráðherranefndinni var ekki tilkynnt að beiðni um endurupptöku hefði verið hafnað og 

                                            
196

 Sama heimild. 
197

 Paraskeva, Costas, „Returning the Protection of Human Rights to Where They Belong, At Home“, 
bls. 433. 
198

 Dómur MDE í málinu Barberà, Messegué og Jabardo gegn Spáni frá 13. júní 1994. Series A. 285-
C, er dæmi um þetta þar sem aðilar voru sýknaðir af öllum ákærum. 
199

 Lambert-Abdelgawad, Elizabeth, The Execution of Judgments of the European Court of Human 
Rights, bls. 20. 

200
 Tilmæli ráðherranefndar Evrópuráðsins nr. R (2000) 2 um endurupptöku mála að landsrétti í kjölfar 

dómsuppkvaðninga mannréttindadómstólsins. 
201

 Dómur MDE í málinu Verein Gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) gegn Sviss, frá 30. júní 2009. 
Aðgengilegur á www.echr.coe.int. 



35 
 

lokaði því málinu þar sem þeir voru búnir að ganga úr skugga um að heimildir til 

endurupptöku í kjölfar dóms MDE voru til staðar í innanlandslöggjöf.  

Í kjölfar synjunarinnar fóru samtökin með mál sitt aftur fyrir MDE þar sem þeir 

héldu því fram að synjun ríkisins á endurupptöku fæli í sér nýtt brot gegn 10. gr. 

sáttmálans um tjáningarfrelsi. Svissneska ríkið hélt því fram að málið væri ekki tækt 

til meðferðar fyrir MDE þar sem innanlandsleiðir hefðu ekki verið tæmdar samkvæmt 

1. mgr. 35. gr. MSE auk þess væri málið ekki tækt til meðferðar þar sem það sneri 

að fullnustu dóms MDE sem ætti að vera hlutverk ráðherranefndarinnar samkvæmt 

46. gr. MSE.202  

MDE taldi málið vera dómtækt og að beiðnin um endurupptöku fyrir 

innanlandsdómstólum hafi verið nægjanleg tæming á innanlandsleiðum.203 Þá féllst 

dómurinn á það að niðurstaða hans í fyrri dómi um að brotið hefði verið gegn 

sáttmálanum væri í eðli sínu aðeins yfirlýsandi og það væri hlutverk 

ráðherranefndarinnar að fylgja eftir fullnustu dómsins. Það þýddi þó ekki að þær 

aðgerðir sem ríki gripi til í þeim tilgangi að bæta fyrir brot gætu ekki gefið tilefni til 

nýrrar kæru til MDE. Höfnun innanlandsdómstólsins á endurupptöku í málinu hefði 

verið byggð á nýjum málsásæðum og væru þess vegna ný gögn sem 

ráðherranefndinni var ekki kunnugt um og ef dómstólnum væri meinað að taka málið 

fyrir væri engin leið að meta hvort það stangist á við MSE. Í dómi neðri deildar MDE 

(e. Chamber) sagði að MSE legði vissulega ekki þær skyldur á ríki að þau hefðu 

ákvæði í löggjöf sinni sem heimilaði endurupptöku í kjölfar dóms MDE en sú 

staðreynd að slík ákvæði voru til staðar í löggjöf Sviss gæti haft þýðingu við fullnustu 

dómsins í innanlandsrétti. Þá sagði neðri deildin að það að ákvæðin væru til staðar í 

innanlandsrétti væri ekki fullnægjandi. Dómstóll aðildarríkisins yrði einnig að beita 

ákvæðum sáttmálans og dómafordæmum MDE með beinum hætti í dómum sínum. 

Þá liggi í augum uppi að ef fullnusta ríkisins á dómi MDE er ekki til þess fallin að 

rétta stöðu brotaþola, feli það í sér brot á réttindum kæranda að fá tjón sitt bætt að 

svo miklu leiti sem það er mögulegt.204  

Í dómi yfirdeildar MDE er vísað til alþjóðlegra skuldbindinga ríkja að fylgja eftir 

dómum MDE en í því felist ekki aðeins greiðsla skaðabóta heldur verði ríki einnig að 

notast við viðeigandi almenn eða sértæk úrræði til að binda endi á brot og bæta fyrir 
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það tjón sem brot hefur valdið með það að markmiði að gera aðila eins settan og ef 

brot hefði ekki átt sér stað.205 Þá tekur dómurinn fram að meginreglan sé sú að ríki 

hafi frjálsar hendur um hvernig þau uppfylli skyldur sínar samkvæmt 1. mgr. 46. gr. 

sáttmálans svo framarlega sem það sé gert í samræmi við niðurstöðu MDE. Í vissum 

tilvikum hafi MDE þó séð sig knúinn til að mæla fyrir um til hvaða aðgerða ríki þurfi 

að grípa til að binda endi á brot, það sé þó yfirleitt í málum sem snúa að galla í 

innanlandsrétti, en einnig þegar eðli brotsins er slíkt að ekki verður bundinn endi á 

það með öðrum hætti.206 Dómurinn hafi því ekki vald til að skipa fyrir um að mál skuli 

endurupptekið í aðildarríki, en þegar um er að ræða sakamál þar sem brotið hefur 

verið gegn málsmeðferðarreglum 6. gr. MSE getur dómurinn gefið til kynna að 

endurupptaka sé vænlegasta leiðin til að bæta fyrir brot. Það sé í samræmi við 

tilmæli ráðherranefndarinnar um endurskoðun eða endurupptöku dómsmála í þeim 

tilvikum þegar það úrræði er það eina sem til greina kemur eða er best til þess fallið, 

að ná restitutio in integrum.207 Var ríkið því dæmt brotlegt við 10. gr. sáttmálans. 

Í niðurstöðum sínum lagði dómurinn áherslu á að tjáningarfrelsi væri eitt af 

grundvöllunum fyrir virku lýðræði og það hvíldi jákvæð skylda á ríkjum að stuðla að 

vernd þess.208 Dómurinn sagði þó að öll aðildarríki hefðu sama rétt samkvæmt 1. 

mgr. 46. gr., óháð því hvort heimild fyrir endurupptöku væri til staðar í 

innanlandsrétti, til að ákveða hvaða leið það færi til þess að bæta fyrir brot sitt, enda 

væri um mismunun að ræða ef aðildarríki sem hefðu slíka heimild væru skylduð til að 

nota hana í vissum tilvikum.209 Nokkur mótatkvæði féllu í þessu máli þar sem 

dómarar sögðu meðal annars að það væri ekki í verkahring MDE ákveða með hvaða 

hætti aðildarríki sæu um að fullnusta dóma MDE og í MSE væri hvergi kveðið á um 

skyldu aðildarríkja til að endurupptaka mál í kjölfar dóms MDE.210 Þá segir í 

sératkvæðinu að þó svo að aðili hafi rétt á því að sækja um endurupptöku í 

heimalandi sínu þá sé ekki þar sem með sagt að honum sé veitt sú heimild. Ef ríki 

væru með slíkar heimildir yrðu þau að eiga þess kost að setja sín skilyrði fyrir því að 

beiðni um endurupptöku verði samþykkt. Kærandi sem unnið hefur mál sitt fyrir MDE 

getur því ekki gengið að því vísu að fá mál sitt endurupptekið í aðildarríki þar sem 
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fyrri dómi innanlandsdómstól sé snúið honum í vil.211 Því er haldið fram að með 

þessum dómi sé MDE að leggja of ríkar skyldur á aðildarríki í óþökk þeirra ríkja sem 

hafa innleitt endurupptökuheimildir í löggjöf sína, með það fyrir augum að heimila 

endurupptöku í kjölfar dóma MDE. Þá þurfi þau ríki sem ekki hafa innleitt slíkar reglur 

ekki að hafa áhyggjur af því að dómstóllinn dæmi þau brotlegt við ákvæði sáttmálans 

öðru sinni vegna sama brots. Höfnun á endurupptöku geti því ekki talist síður til þess 

fallin að uppfylla skyldur ríkja samkvæmt sáttmálanum heldur en löggjöf með alls 

engar slíkar heimildir til endurupptöku.212 Þessi dómur markar tímamót að því leiti að 

hér kemur skýrlega fram að dómstóllinn lítur ekki svo á að það sé nokkur munur á 

skilyrðum til endurupptöku í sakamálum né einkamálum.  

 Í dómi MDE í máli Laska og Lika gegn Albaníu213 höfðu kærendur verið ákærðir 

fyrir vopnað rán og ólögmætan vopnaburð en MDE komst að þeirri niðurstöðu að 

brotið hefði verið gegn 6. gr. MSE um réttláta málsmeðferð þegar mál þeirra var tekið 

fyrir í innanlandsrétti. Í niðurstöðum sínum sagði dómstóllinn sagði að endurupptaka 

væri það úrræði sem best væri til þess fallið að bæta fyrir brot ríkisins214 en 

sakamálalöggjöf Albaníu hafði þó ekki að geyma nein ákvæði sem heimiluðu 

endurupptöku. Dómstóllinn sagði að ríkinu bæri skylda til að vera með úrræði sem 

væru til þess fallin að bæta fyrir brot og afnema allar hindranir í innanlandslöggjöf 

sem kæmu í veg fyrir að tjón yrði bætt með viðunandi hætti. Ríkið væri því undir 

sömu skyldu og öll önnur aðildarríki sáttmálans að aðlaga dómkerfi sitt á þann hátt 

að það samrýmdist kröfum MSE. Í þessu fælist að ríkið yrði að sjá til þess að 

viðeigandi heimildir til endurupptöku væru til staðar í innanlandsrétti fyrir kæranda í 

málinu og vísaði meðal annars í dóm Verein Gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) 

gegn Sviss þessu til staðfestingar. 215 Með þessum dómi er það einnig staðfest að 

ekki eru lagðar meiri skyldur á ríki sem hafa heimildir til endurupptöku í löggjöf sinni 

til að endurupptaka mál eins og haldið hafði verið fram í dómi Verein Gegen 

Tierfabriken Schweiz (VgT) gegn Sviss. Jöfn skylda hvílir því á öllum aðildarríkjum 

sáttmálans að heimila endurupptöku þegar það er nauðsynlegt til að gera brotaþola 

eins settan og ef brot hefði ekki átt sér stað. 
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Eins og sést á þeim dómum sem hér hafa verið raktir getur það verið afar 

þýðingarmikið að ríki hafi ákvæði í innanlandsrétti sínum sem heimila endurupptöku 

mála sem farið hafa fyrir MDE ef niðurstaðan hefur verið á þá leið að ríkið hafi gerst 

brotlegt við sáttmálann. Aðili sem farið hefur með mál sitt til dómstólsins og dómur 

gengið á þá leið að brotið hafi verið gegn ákvæðinu um réttláta málsmeðferð, á það 

til að mynda á hættu að ekkert verði aðhafst til að rétta hlut hans, fyrir utan að hann 

fái greiddar skaðabætur, og fyrri dómur innanlandsdómstólsins haldi gildi sínu þar 

sem engin úrræði eru fyrir hendi.216  

 

4.2 Leiðardómar 

Ráðherranefndin hefur lagt fram tilmæli til aðildarríkja sáttmálans um endurbætur á 

innanlandsúrræðum.217 Þar er farið þess á leit við aðildarríkin að þau skoði 

möguleikann á endurupptöku í þeim málum sem eru lík leiðardómum218 þar sem 

dómurinn hefur komist að þeirri niðurstöðu að um brot gegn sáttmálanum hafi verið 

að ræða, með það fyrir augum að leysa dómstólinn undan því að taka á þeim málum 

og tryggja þannig hraðari málsmeðferð fyrir þá einstaklinga sem eru í sambærilegri 

stöðu, sbr. 17. gr. tilmæla ráðherranefndarinnar nr. R (2004) 6. Þá er lagt til að 

tilmæli ráðherraráðsins nr. R (2000) 2 um endurskoðun og endurupptöku sérstakra 

mála fyrir innanlandsdómstólum í kjölfar dóma MDE geti virkað sem innblástur fyrir 

ríki hvað þetta varðar. Það kemur síðan fram í 19. gr. tilmælanna að ekki sé 

nauðsynlegt að búa til ný úrræði eða láta þau úrræði sem þegar eru í boði virka með 

afturvirkum hætti í kjölfar allra dóma þar sem dómstóllinn hefur komist að niðurstöðu 

um að um formgalla hafi verið að ræða. Í sérstökum tilfellum getur aftur á móti verið 

æskilegra að fara með mál beint fyrir dómstólinn til að koma í veg fyrir að kærandi 

þurfi enn og aftur að tæma innanlandsleiðir, sem þar að auki væru ekki fyrir hendi 

fyrr en búið væri að breyta innanlandslöggjöf í samræmi við niðurstöðu dómsins sbr. 

19. gr. tilmælanna. Ríki eru ábyrg fyrir innleiðingu réttarfarsúrræða sem heimila 

endurupptöku í vissum málum í því skyni að létta álagið sem hvílir á dómstólnum og 

til að koma í veg fyrir að hann sé sífellt að dæma í fjöldanum öllum af málum 
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sambærilegum þeim sem þegar hafa farið fyrir dómstólinn.219 Þetta sjónarmið kom 

fram í máli Broniowski gegn Póllandi sem áður hefur verið fjallað um. Þar taldi 

dómurinn að ríkinu bæri að finna viðeigandi úrræði fyrir þann fjölda fólks sem átti 

kröfu á ríkið. Úrræðin yrðu að fela í sér bætur fyrir alla þá sem orðið hefðu fyrir 

svipuðu broti og vera til þess fallin að fyrirbyggja að mikill fjöldi mála af sama meiði 

myndi berast dómstólnum.220 

Þetta úrræði getur átt mikinn þátt í að minnka hið mikla álag sem er á 

dómstólnum. Þá er endurbætt útfærsla af framkvæmd sáttmálans mikilvægur liður í 

því að tryggja skilvirkni dómstólsins til langs tíma litið með því að draga úr fjölda 

þeirra kærumála sem fara fyrir MDE. Liður í þessu er að bæta innanlandsúrræði auk 

þess að bæta og hraða fullnustu dóma dómstólsins.221  

 

5 Endurupptökuheimildir í löggjöf aðildarríkja MSE 

Eins og fyrr segir hafa flest öll aðildarríki MSE sett heimildir fyrir endurupptöku í 

innanlandslöggjöf sína í einhverjum mæli. Heimildirnar eiga sér ýmist stoð í 

dómafordæmum, með víðari túlkun innanlandslöggjafar, framlagningu nýrra gagna í 

málinu, sérstakra aðstæðna í málinu eins og tilfellið í Tékklandi, Danmörku, 

Finnlandi, Íslandi, Spáni, Svíþjóð og Úkraínu, eða með tilvísun til meginreglunnar um 

lex specialis eins og gert er í að minnsta kosti 26 aðildarríkjum sáttmálans .222 Afar 

misjafnt er hversu langt aðildarríki ganga í að tryggja heimildir til endurupptöku í 

löggjöf sinni og er því vert að skoða löggjöf tveggja aðildarríkja sáttmálans, Íslands 

og Noregs, auk dómafordæma til að varpa ljósi á virkni endurupptökuákvæðanna.  

 

5.1 Endurupptökuheimildir í íslenskri löggjöf 

Ýmsar endurupptökuheimildir er að finna í íslenskri löggjöf en þær 

málsmeðferðarreglur sem koma til skoðunar eru þær sem er að finna í lögum um 

meðferð einkamála nr.  91 frá 1991 (hér eftir eml.), lögum um meðferð sakamála nr. 

88 frá 2008 (hér eftir sml.) og stjórnsýslulögum nr. 37 frá 1993 (hér eftir stjsl.). Hver 
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þessara lagabálka hefur að geyma sínar málsmeðferðarreglur og reglur um þau 

skilyrði sem þarf að uppfylla til að mál verði endurupptekið. 

  

5.1.1 Einkamál 

Ákvæði 1. mgr. 116. gr. eml. kveður á um að dómur sé bindandi um úrslit sakarefnis 

milli aðila og þeirra sem koma í þeirra stað um þær kröfur sem þar eru dæmdar að 

efni til. Samkvæmt 2. mgr. ákvæðisins verður krafa sem dæmd hefur verið að efni til, 

ekki borin aftur undir sama eða hliðstæðan dómstól nema samkvæmt þeim 

undantekningum sem er að finna í einkamálalögunum. Nýju máli um slíka kröfu skal 

vísað frá dómi. Af þessu ákvæði leiðir að aðilar einkamáls hafa að íslenskum rétti 

takmörkuð úrræði til að leita endurskoðunar á máli sínu eftir að dómur Hæstaréttar 

hefur gengið, ef frá er talin endurupptaka eftir reglum XXVII. kafla eml.  

Í 169. gr. laganna eru sett fram skilyrði fyrir endurupptöku og verður farið 

nánar í þau hér. Enga sérstaka heimild er að finna til endurupptöku máls í kjölfar 

dóms MDE um að brotið hafi verið gegn MSE eða í kjölfar álits mannréttindanefndar 

Sameinuðu þjóðanna, en til þess að heimild til endurupptöku verði veitt verður 

eitthvað af þeim skilyrðum sem talin eru upp í 169. gr. eml. að vera fyrir hendi. Í 

fyrsta lagi kemur til greina samkvæmt a.-lið 1. mgr. 169. gr. eml. að veita heimild til 

endurupptöku ef sterkar líkur eru leiddar að því að málsatvik hafi ekki verið leidd 

réttilega í ljós fyrir dóminum og ástæðuna fyrir því megi ekki rekja til þess sem fer 

fram á endurupptökuna. Í öðru lagi ef sterkar líkur eru leiddar að því að ný gögn í 

málinu muni verða til þess að niðurstaðan verði önnur í mikilvægum atriðum, sbr. b.-

liður 1. mgr. 169. gr. eml. Þá getur það í þriðja lagi komið til greina samkvæmt c.-lið 

1. mgr. 169. gr. eml. að heimila endurupptöku  ef önnur atvik mæla með því að 

heimild verði veitt, þar á meðal að stórfelldir hagsmunir viðkomandi aðila séu í húfi. 

Þau takmörk eru síðan sett að aðeins er hægt að sækja um endurupptöku einu sinni, 

samkvæmt 2. mgr. ákvæðisins. Í málinu Pétur Þór Sigurðsson gegn Íslandi kom 

þessi takmörkun í veg fyrir að kærandi gæti fengið mál sitt endurupptekið á Íslandi 

þrátt fyrir að MDE hefði komist að þeirri niðurstöðu að íslenska ríkið hefði gerst 

brotlegt við þær málsmeðferðarreglur sem er að finna í 1. mgr. 6. gr. sáttmálans. 

Í málinu voru málavextir þeir að kærandi hafði höfðað skaðabótamál á hendur 

Landsbanka Íslands. Kröfunni var hafnað í héraði og var málinu því áfrýjað til 

Hæstaréttar þar sem henni var einnig hafnað af meirihluta dómsins, eða af þremur 
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dómurum gegn tveimur, sbr. dóm Hæstaréttar nr. 210 frá 1996. Einn af dómurum 

meirihlutans hafði verið í viðskiptum við Landsbanka Íslands ásamt eiginmanni 

sínum og hafði eiginmaðurinn gengist í ábyrgð fyrir töluvert háum skuldum annars 

manns við bankann. Þessi maður komst síðan í vanskil og var í kjölfarið gert 

samkomulag um skuldaskil eiginmanns dómarans við Landsbankann. Samkomulag 

þetta, sem gert var um svipað leyti og dómur féll í Hæstarétti, var mjög hagstætt fyrir 

eiginmanninn en það fólst meðal annars í því að dómarinn gaf út skuldabréf með 

veði í húseign sinni. Árið 1997 leitaði kærandi eftir heimild til endurupptöku í tvígang. 

Þann 9. júní óskaði hann eftir því við Hæstarétt að dómur nr. 210 frá 1996 yrði felldur 

úr gildi vegna vanhæfis eins dómarans sem skipað hafði meirihlutann í málinu vegna 

fjárhagslegra tengsla hans við Landsbanka Íslands. Í niðurstöðu dómsins töldust þau 

tengsl ekki upplýst og það lægi því ekki fyrir að umræddur dómari hafi verið 

vanhæfur. Lagaskilyrði væru því ekki til að verða við beiðni um endurupptöku 

málsins og var henni hafnað. Í október 1997 leitaði kærandi aftur eftir endurupptöku 

málsins þar sem hann taldi að veruleg fjárhagsleg tengsl milli maka dómarans og 

Landsbankans renndu stoðum undir vanhæfi hans. Þessari beiðni var hafnað með 

vísun til þess að samkvæmt 2. mgr. 169. gr. eml. gæti aðili ekki sótt nema einu sinni 

um endurupptöku á máli samkvæmt 1. mgr. ákvæðisins. Kærandi lagði í kjölfarið 

fram kæru fyrir mannréttindanefnd Evrópu223 þar sem hann taldi skipan dómsins í 

framangreindu máli hafa falið í sér brot á 1. mgr. 6. gr. MSE.  

MDE, sem þá hafði tekið við hlutverki mannréttindanefndarinnar, komst síðan 

að þeirri niðurstöðu að það væri engin ástæða til að ætla að dómarinn eða 

eiginmaður hans hefði haft neina beina hagsmuni af úrlausn skaðabótamálsins. 

Hann komst hins vegar að þeirri niðurstöðu að tengsl dómarans við 

skuldasamkomulagið, það hagræði sem fólst í því fyrir eiginmann dómarans og 

tengsl dómarans við Landsbankann væru af slíku eðli og umfangi og hversu nálægt 

það var úrlausn Hæstaréttar í tíma að réttmætt væri fyrir kæranda að óttast að 

dómari uppfyllti ekki skilyrðið um óhlutdrægni. Niðurstaða dómsins var því sú að 

brotið hefði verið gegn 1. mgr. 6. gr. MSE vegna skorts á hlutdrægni dómarans og 

dæmdi hann kæranda 25.000 evrur í miskabætur sem eru mun hærri bætur en 
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 Í nóvember árið 1998 tók til starfa endurnýjaður MDE en með viðauka 11 við MSE var 
mannréttindanefnd Evrópu og MDE sameinuð í eina stofnun. Þetta var gert til að fá hraðari og 
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fordæmi eru fyrir hjá dómstólnum.224 Það virðist því sem íslenska ríkið sé að nokkru 

leyti látið bera hallan af því við ákvörðun dómsins á skaðabótum, að ekki sé hægt að 

taka málið upp aftur.225  Í samþykktaratkvæði226 eins dómarans segir: 

 

Svo kann að virðast að miskabætur þær, sem dæmdar eru í máli þessu, séu fremur 
háar.  Ég hef engu að síður greitt atkvæði mitt með meirihlutanum fyrir greiðslu þeirra 
bóta af ástæðum sem rétt er að séu skýrðar.  Þegar hagar til eins og í þessu máli, þegar 
dómstóll heimalandsins sker úr ágreiningi með meiri hluta þriggja gegn tveimur og brot 
virðist hafa verið framið gegn 1. mgr. 6. gr. vegna þess að einn dómara hefur skort 
óhlutdrægni – eða svo lítur a.m.k. út fyrir -, virðist endurupptaka innan lands vera eðlileg 
eða jafnvel sjálfsögð í kjölfar slíks dóms.  Ráðherranefndin hefur hvatt öll aðildarríki til að 
fella inn í landslög sín ákvæði um möguleika á endurupptöku mála ef 
Mannréttindadómstóll Evrópu hefur álitið að brotið hafi verið gegn 1. mgr. 6. gr., 
sérstaklega þegar „brotið byggist á réttarfarslegum mistökum eða ágöllum sem eru svo 
alvarlegs eðlis að verulegur vafi er fyrir hendi um úrslit þeirra málaferla í heimalandinu 
sem kvartað er um“ (sjá tilmæli ráherranefndar til aðildarríkja nr. R(2000)2 um 
endurskoðun eða endurupptöku dómsmála heima fyrir í kjölfar dóma 
Mannréttindadómstóls Evrópu, samþykkt 19. janúar 2000).  Ég tel að þessu máli sé 
þannig farið.  Kærandi hefur þegar, án árangurs, beðið um endurupptöku málsins og 
íslensk lög gera að því er virðist ekki ráð fyrir neinum frekari möguleikum á 
endurupptöku... Ef nýjar ástæður til endurupptöku koma til í kjölfar dóms 
Mannréttindadómstólsins ætti viðeigandi endurupptökutilhögun alltaf að vera fyrir 
hendi.  Þar sem þessi leið er, að því er virðist, lokuð samkvæmt íslenskum lögum og 
langt kann að vera þangað til Ísland breytir landslögum sínum, verður hér ekki einungis 
að taka tillit til þess langa tíma sem líða kann heldur einnig til þess að kærandi fær ef til 
vill aldrei mál sitt endurupptekið... Ég tel því að hærri miskabætur í þessu máli hafi verið 
réttmætar.

227 
 

Í ályktun ráðherranefndarinnar sem gefin var út í kjölfar dóms MDE228 kom fram að 

þó svo að íslensk lög útilokuðu að meginreglunni til ekki möguleikann á 

endurupptöku mála í kjölfar dóms MDE þá væru engar líkur fyrir því að krafa um 

endurupptöku í umræddu máli næðu fram að ganga vegna þeirrar takmörkunar sem 

er að finna í 2. mgr. 169. gr. eml. Nefndin sagði einnig að þess vegna væru þær 

                                            
224

 Sjá sératkvæði Greve dómara sem var að hluta til samþykktaratkvæði og að hluta mótatkvæði í 
dómi MDE í málinu Pétur Þór Sigurðsson gegn Íslenska ríkinu. Hann greiddi atkvæði gegn því að 
veita kæranda svona háar miskabætur þar sem hann taldi þá fjárhæð vera fram úr öllu hófi með 
hliðsjón af dómum dómstólsins. Sagði hann bæturnar fara langt fram úr þeim miskabótum sem 
dómstóllinn hefur dæmt fólki eða skyldmennum fólks sem hefur orðið fyrir svívirðilegum 
mannréttindabrotum sem jafnvel falla undir 2. eða 3. gr. sáttmálans. Rennir þetta stoðum undir það að 
meirihlutanum hafi fundist það afar íþyngjandi fyrir kæranda að hann gæti ekki endurupptekið mál sitt 
fyrir innanlandsdómstólum. 
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 Sjá einnig samþykktaratkvæði Zupančič dómara. Þar segir að ekki sé fyrir að fara neinni 
greinanlegri samsvörun milli þeirra bóta sem kæranda séu dæmdar og þess brots gegn 
réttarfarsreglum sem dómurinn telur að framið hafi verið. Þess vegna sé réttarbrotið og úrbótin ekki 
hvort öðru háð, eins og þau ættu að vera. Hann telur að þennan vanda megi rekja til of 
varfærnislegrar túlkunar á 41. gr. MSE og er þeirrar skoðunar að réttarfarslegt brot krefjist 
réttarfarslegra úrbóta. 
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 Samþykktaratkvæði Ress dómara í dómi MDE í málinu Pétur Þór Sigurðsson gegn Íslandi. 
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 Sama heimild. 
228

 Ministers‘ Deputies Agenda, 1072nd meeting (DH), 1. -3. desember 2009. Pétur Þór Sigurðsson 
gegn Íslandi. Aðgengilegt á https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1567147&Site=COE. 
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sértæku aðgerðir sem íslenska ríkið ætti að grípa til mjög tengdar þeim almennu 

ráðstöfunum sem æskilegar væru þar sem endurupptaka málsins væri mest 

viðeigandi úrræðið til að koma því til leiða að kærandi geti fengið skorið úr máli sínu 

fyrir frjálsum og óvilhöllum dómstól. Ráðherranefndin benti síðan á að endurskoðun 

á þeim hindrunum sem stóðu í vegi fyrir endurupptöku málsins geti verið nytsamleg. 

Þá kom fram í ályktuninni að fulltrúar Íslands hefðu upplýst aðalskrifstofu 

Evrópuráðsins um það að dómsmálaráðuneytið hafi beðið réttarfarsnefnd229 um að 

gefa álit sitt á því hvort ákvæði laga um einkamál skuli vera endurskoðuð varðandi 

endurupptöku máls sem dæmt hefur verið í af Hæstarétti landsins, meðal annars að 

teknu tilliti til umrædds dóms MDE og tilmæla ráðherranefndar Evrópuráðsins nr. R 

(2000) 2 um endurupptöku mála að landsrétti í kjölfar dómsuppkvaðninga 

mannréttinda-dómstólsins. 

Í kjölfar niðurstöðu MDE fór kærandi í skaðabótamál gegn íslenska ríkinu og 

áfrýjaði hann því síðan til Hæstaréttar, sbr. dóm Hæstaréttar nr. 604 frá 2008. Í 

málinu krafðist hann bóta þar sem brotinn hefði verið á honum réttur með dómi 

Hæstaréttar númer 210 frá 1996. Taldi dómurinn að ógerlegt væri að geta sér til um 

á hvern veg atkvæði hefðu fallið í Hæstarétti ef annar dómari hefði skipað dóminn í 

stað þess sem hefði með réttu átt að víkja sæti við meðferð málsins. Ætti það sama 

við ef lögum um meðferð einkamála hefði verið breytt og mál hans endurupptekið og 

dæmt á nýjan leik. Tekið var fram að þá væri aðeins um getgátur að ræða en ekki 

fullnægjandi sönnun fyrir orsakatengslum milli ætlaðs tjóns og þess að ekki hafi verið 

fylgt reglum um réttláta málsmeðferð, en slík sönnun sé forsenda þess að aðila verði 

dæmdar bætur á þessum grundvelli.  

Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að íslenska ríkið hefði fullnægt 

skuldbindingum sínum samkvæmt 1. mgr. 46. gr. MSE með því að greiða áfrýjanda 

þær miskabætur sem MDE hafði ákvarðað honum. Dómurinn tók fram að við mat á 

því hvort íslenska ríkið hefði bakað sér bótaskyldu gagnvart áfrýjanda með því að 

breyta ekki einkamálalögunum með þeim hætti sem áfrýjandi fór fram á og í 

samræmi við tilmæli ráðherraráðsins nr. R 2 (2000) 2, þurfi að líta til þess að 

samkvæmt 1. mgr. 46. gr. MSE heita samningsaðilar því að hlíta endanlegum dómi 

MDE í hverju því máli sem þeir eru aðilar að. Af sáttmálanum verði ekki dregin sú 

regla að aðildarríki hans séu skuldbundin til að rétta hlut kæranda á annan hátt en 

                                            
229

 The Permanent Committee on Procedural Law. 



44 
 

með því að greiða þær bætur sem dómstóllinn hefur ákveðið í málinu. Á þessum 

forsendum taldi dómurinn að íslenska ríkið hefði ekki, með aðild sinni að MSE 

undirgengist þá þjóðréttarlegu skuldbindingu að tryggja þeim sem MDE telur brotið 

gegn rétt til að fá dómsmál sitt endurupptekið fyrir íslenskum dómstólum. Tilmæli 

ráðherranefndarinnar nr. R (2000) 2 feli heldur ekki í sér slíka skuldbindingu fyrir 

íslenska ríkið að þjóðarrétti. Þá var ekki fallist á að það fyrirkomulag um 

endurupptöku dæmdra mála sem íslenski löggjafinn hafði valið sér samkvæmt 169. 

gr. eml. væri í andstöðu við 70. gr. stjórnarskrárinnar. Áfrýjandi byggði kröfur sínar á 

því að niðurstaða málsins hefði verið lögfræðilega röng og valdið sér fjártjóni. 

Hæstiréttur hafnaði því og taldi að sakarefnið hefði verið endanlega til lykta leitt með 

fyrri dómi Hæstaréttar í málinu og því stæði formlegt gildi dómsins óhaggað þar sem 

ákvæði íslenskra laga stæðu í vegi fyrir því að dómsúrlausnin gæti að efni til sætt 

endurskoðun Hæstaréttar á þeim grundvelli sem áfrýjandi byggði mál sitt á. Ákvæði 

íslenskra laga voru þó ekki talin geta komið í veg fyrir að honum yrðu dæmdar 

skaðabætur þó svo MDE hafi áður dæmt honum slíkar bætur. Eitt sératkvæði féll í 

dóminum en þar var dómari þeirrar skoðunar að það hafi verið ómögulegt fyrir 

áfrýjanda að sýna fram á að hann hafi orðið fyrir tjóni vegna þeirrar röngu 

málsmeðferðar sem hann sætti.230 

Mál Péturs Sigurðssonar gegn Íslandi er eina íslenska málið þar sem reynt 

hefur á endurupptökuákvæðin í einkamálalögunum í kjölfar dóms MDE. Eins og fram 

hefur komið var endurupptöku hafnað á þeim forsendum að einungis væri hægt að 

endurupptaka mál sem farið hefur fyrir Hæstarétt einu sinni samkvæmt 2. mgr. 169. 

gr. eml. Í málinu Súsanna Rós Westlund gegn Íslandi231 lá það fyrir að kærandi gæti 

farið fram á endurupptöku í heimalandi enda hafði kærandi ekki farið fram á slíkt 

áður.232 Í málinu Sara Lind Eggertsdóttir gegn Íslandi233 virtist ekkert vera því til 
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 Sjá sératkvæði Ólafs Barkar Þorvaldssonar en hann vill halda því fram að áfrýjanda verði ekki 
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fyrirstöðu en ráðherranefndin beið eftir frekari staðfestingu frá íslenskum yfirvöldum 

um að endurupptaka væri möguleg í kjölfar dóms MDE.234  

Eins og endurupptökuheimildunum í eml. er háttað er engin leið til að fá mál sitt 

endurupptekið í íslenskum rétti í kjölfar dóms MDE þó svo að um gróf brot gegn 

sáttmálanum sé að ræða ef mál hefur áður farið í endurupptöku fyrir Hæstarétti, sbr. 

mál Péturs Sigurðssonar gegn Íslandi.235 Þar sem ákvæði um endurupptöku í lögum 

er undantekning frá meginreglunni res judicata um að dómur sé endanlegur verða 

þau ávallt skýrð þröngt. Í sumum tilvikum er málum þannig háttað að nauðsynlegt er 

að endurupptaka máls fari fram til þess að einstaklingur geti fengið skorið úr um 

réttindi sín. Þrátt fyrir að ákvæði 2. mgr. 169. gr. eml. verði að teljast í andstöðu við 

tilmæli ráðherranefndar Evrópuráðsins nr. R (2000) 2 um endurupptöku mála að 

landsrétti í kjölfar dóma MDE og áður nefnda dóma dómstólsins, hefur íslenska ríkið 

ekki séð ástæðu til að endurskoða löggjöf sína til að rýmka út þær heimildir sem eru 

til staðar fyrir endurupptöku. Mál Péturs Sigurðssonar gegn Íslandi er dæmi um 

aðstæður þar sem ógerlegt er fyrir aðila að leita réttar síns með fullnægjandi hætti 

þar sem það er ekki nokkur möguleiki fyrir aðila að sanna að málið hefði farið á 

annan veg þó svo málsmeðferðarreglur hefðu ekki verið brotnar, en 

sönnunarbyrðinni fyrir því er algjörlega skellt á hann í dómi Hæstaréttar nr. 604 frá 

2008.  

Í málinu kemur túlkun dómsins á þeim skuldbindingum sem ríkið hefur tekið sér 

á hendur skýrlega fram. Þar segir beinum orðum að ríki sé ekki skuldbundið til að 

rétta hlut aðila á annan hátt en með því að greiða þær bætur sem dómstóllinn 

ákvarðar í málinu. Í sératkvæði RESS dómara í dómi MDE segir skýrum orðum að ef 

nýjar heimildir til endurupptöku koma til í kjölfar dóms MDE ætti viðeigandi 

endurupptökuheimild alltaf að vera fyrir hendi.  

 

5.1.2 Sakamál 

Sambærilegt ákvæði um bindandi áhrif dóma og er í eml. er að finna í 1. mgr. 186. 

gr. sml.. Þar segir að dómur sé bindandi um úrslit sakarefnis fyrir ákærða, 

ákæruvaldið og aðra um þau atriði sem þar eru dæmd að efni til. Í 2. mgr. 

ákvæðisins segir síðan að krafa sem dæmd hefur verið að efni til verði ekki borin 
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aftur undir sama eða hliðsettan dómstól að öðru leyti en kemur fram í lögunum. Nýju 

máli um slíka kröfu skuli vísað frá dómi. Í XXXIII. kafla laganna er að finna ákvæði 

um endurupptöku sakamáls sem hefur verið dæmt í Hæstarétti en sá háttur á 

efnisskipan á sér hliðstæðu að því er varðar endurupptöku einkamála samkvæmt 

169. gr. eml. Í 215. gr. sml. segir að Hæstiréttur geti heimilað, samkvæmt beiðni, að 

mál sem rétturinn hefur dæmt í verði tekið þar til meðferðar og dómsuppsögu á ný að 

fullnægðum þeim skilyrðum sem fram koma í 211. gr. laganna. Greint er á milli 

skilyrða fyrir endurupptöku, annars vegar eftir beiðni sakfellds manns sem leitar 

hennar sér til hagsbóta og hins vegar eftir beiðni ríkissaksóknara sem ýmist gæti 

óskað eftir endurupptöku til íþyngingar fyrir ákærða eða honum til hagsbóta.  

Í ákvæðinu segir að Hæstiréttur geti orðið við beiðni manns um endurupptöku 

sem telur sig hafa verið ranglega sakfelldan eða sakfelldan fyrir mun meira brot en 

það sem hann hefur framið ef eitthver af skilyrðum a.- d.-liðar ákvæðisins séu fyrir 

hendi. Samkvæmt a.-lið 1. mgr. 211. gr. sml. getur Hæstiréttur heimilað 

endurupptöku ef fram eru komin ný gögn sem ætla má að hefðu skipt verulega miklu 

máli fyrir niðurstöðu málsins ef þau hefðu komið fram áður en dómur gekk. 

Samkvæmt b.-liðnum getur hún verið heimiluð ef ætla má að lögregla, ákærandi, 

dómari eða aðrir hafi haft í frammi refsiverða háttsemi í því skyni að fá fram þau 

málalok sem orðin eru. Þetta á einnig við ef vitni eða aðrir hafa vísvitandi borið 

ranglega fyrir dómi eða fölsuð skjöl verið lögð fram og ætla má að það hafi valdið 

rangri niðurstöðu máls. Ákvæði c.-liðar ná yfir atvik þar sem verulegar líkur eru 

leiddar að því að sönnunargögn sem færð hafi verið fram í máli hafi verið rangt metin 

og það hafi haft áhrif á niðurstöðu þess. Ákvæði d.-liðar er nýmæli en samkvæmt því 

má veita heimild endurupptöku ef verulegir gallar hafa verið á meðferð máls þannig 

að það hafi haft áhrif á niðurstöðu þess. Undir þetta gæti meðal annars átt tilvik þar 

sem leiddir væru í ljós annmarkar á hæfi dómarans sem fór með málið og ekki hafi 

áður verið vitað um þegar málsmeðferð fór fram.236 Ef einhver sem vinnur að 

rannsókn eða meðferð sakamáls fær vitneskju eða rökstuddan grun um atriði sem 

talin eru upp í 1. mgr. ber honum að veita dómfellda vitneskju um það samkvæmt 2. 

mgr. ákvæðisins. Ef beiðni dómfellda er samþykkt og mál er endurupptekið má hlutur 

hans aldrei verða lakari en hann var samkvæmt hinum upprunalega dómi, 
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 Frumvarp til laga um meðferð sakamála. 135. Löggjafarþing 2007-2008, þskj. 252-233. mál. Líklegt 
er að mál Péturs Þórs Sigurðssonar gegn Íslandi hafi haft nokkur áhrif þegar þetta ákvæði var sett. 
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samkvæmt 3. mgr. 214. gr. sbr. 6. mgr. 215. gr. laganna. Þetta er í samræmi við 

regluna um bann við reformatio in peius.237 

Í 3. mgr. ákvæðisins er að finna heimild ríkissaksóknara til að leggja fram beiðni 

um endurupptöku. Heimildin nær til þeirra aðstæðna þegar ákærði hefur, eftir að 

dómur gekk, játað að hafa framið það brot sem hann var sakaður um. Ennfremur ef 

önnur gögn hafa komið fram sem geta gefið ótvíræðar vísbendingar um sök hans 

eða eitthvað af þeim skilyrðum sem sett eru fram í b.-lið 1. mgr. ákvæðisins séu fyrir 

hendi sem tekur á því ef lögregla, ákærandi, dómari eða aðrir hafa haft frammi 

refsiverða háttsemi. Þá getur ríkissaksóknari krafist endurupptöku samkvæmt 4. mgr. 

211. gr. sml. ef það er til hagsbóta fyrir dómfellda og hann telur atvik vera með þeim 

hætti sem greinir í 1. mgr. ákvæðisins. Frekari reglur um meðferð beiðni til 

endurupptöku er að finna í 212. og 213. gr. laganna.  

Beiðni um endurupptöku var lögð fram í einu frægasta og umdeildasta 

dómsmáli Íslandssögunnar, Guðmundar- og Geirfinnsmálinu nr. 214 frá 1978. Einn 

sakborninganna reyndi að fá málið tekið upp aftur 1996 en án árangurs og sætti það 

mikilli gagnrýni. Skömmu eftir að beiðninni hafði verið hafnað var lagt fram á Alþingi 

frumvarp til laga um réttarfarsdómstól238 sem myndi fjalla um kröfur um endurupptöku 

opinberra mála. Frumvarpið var sett fram með það fyrir augum að bæta fyrir það 

réttarhneyksli sem margir telja að hafi átt sér stað í umræddu máli. Frumvarp þetta 

fékk þó ekki nægan hljómgrunn og varð aldrei að lögum. Ákvörðun um endurupptöku 

dæmdra mála samkvæmt 3. mgr. 215. gr. sml. er því áfram hjá Hæstarétti. 

Aldrei hefur reynt á endurupptökuákvæði íslensku sakamálalaganna í kjölfar 

áfellisdóms MDE. Það reyndi hins vegar á endurupptökuheimildir laganna í kjölfar 

álits mannréttindanefndar Evrópu í máli Erlings Sveins Haraldssonar og Arnar 

Snævars Sveinssonar gegn Íslandi239 og þykir því ástæða til að skoða það mál 

nánar. Í málinu var deilt um það hvort fiskveiðistjórnunarkerfið bryti gegn 

jafnræðisreglu 26. gr. SBSR,240 en ákvæðið er efnislega samhljóða jafnréttisákvæði 

                                            
237

 Reglan felur í sér bann við þyngri refsingu en áður hafði verið dæmd. 
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 Frumvarp til laga um réttarfarsdómstól. 123. Löggjafarþing 1998-1999, þskj. 4-4. mál. 
239

 Sama heimild. 
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 Þar segir: „Allir eru jafnir fyrir lögunum og eiga rétt á sömu lagavernd án nokkurrar mismununar. 
Lögin skulu því í þessu skyni banna hvers konar mismunun og ábyrgjast öllum mönnum jafna og 
raunhæfa vernd gegn mismunun svo sem vegna kynþáttar, litarháttar, kynferðis, tungu, trúarbragða, 
stjórnmálaskoðana eða annarra skoðana, þjóðernisuppruna eða félagslegs uppruna, eigna, ætternis 
eða annarra aðstæðna“. 
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65. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33 frá 1944.241 Málavextir voru í stuttu 

máli þeir að kærendur höfðu verið ákærðir fyrir brot gegn lögum um veiðar í 

fiskveiðilandhelgi Íslands. Annar kærenda var stjórnarformaður en hinn 

framkvæmdarstjóri og stjórnarmaður útgerðarfélags sem átti og gerði út fiskiskip. 

Voru þeir ákærðir fyrir að hafa haldið skipinu til veiða á svæði þar sem þessar veiðar 

voru bannaðar án sérstaks leyfis frá Fiskistofu, en það leyfi sem skip þeirra hafði var 

runnið út. Þá voru þeir einnig ákærðir fyrir að hafa sammælst um að halda skipinu til 

veiða í atvinnuskyni án tilskilinna aflaheimilda. 

Það fiskveiðistjórnunarkerfi sem er við lýði kom í veg fyrir að kærendur ættu 

möguleika á að fá úthlutuðum fiskveiðikvóta og snerist málið því um hvort 

landsmönnum væri mismunað á ólögmætan hátt. Meirihluti nefndarmanna, eða 12 af 

18, komust að þeirri niðurstöðu að lögin um stjórn fiskveiða nr. 38 frá 1990 brytu í 

bága við 26. gr. SBSR. Þá segir nefndin að samkvæmt a.-lið 3. mgr. 2. gr. SBSR séu 

aðildarríki sáttmálans skuldbundin til að tryggja kærendum fullnægjandi úrræði til að 

bæta fyrir brotið. Þar með talið fullnægjandi skaðabætur og endurskoðun á 

fiskveiðistjórnunarkerfinu.242 Þá er það tekið fram í niðurstöðu meirihluta nefndarinnar 

að með því að hafa gerst aðili að samningsviðaukanum hafi Ísland viðurkennt vald 

nefndarinnar til að skera úr um hvort brotið hafi verið gegn samningnum.243 Einnig er 

tekið sérstaklega fram að íslenska ríkið hafi skuldbundið sig til að tryggja öllum 

mönnum, innan landamæra þess og undir lögsögu þess, þau réttindi sem tryggð eru 

í samningnum og til að gera viðeigandi ráðstafanir ef talið er að brot hafi átt sér stað. 

Þá fór nefndin fram á að íslenska ríkið skýrði frá því innan 180 daga hvaða 

ráðstafanir hafi verið gerðar til að fylgja niðurstöðum nefndarinnar.244 

Mannréttindanefndin hefur verið gagnrýnd fyrir að hafa ekki tekið skýrari afstöðu í 

þessu áliti sínu meðal annars til fjárhæðar þeirra bóta sem ríkið er skyldað til að 

greiða og hvaða breytingar það eru sem nefndin vilji sjá gerðar á íslenska 

fiskveiðistjórnunarkerfinu.245  
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 Þar segir: „Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, 
trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru 
leyti.“ 
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 Álit mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna í málinu Erlingur Sveinn Haraldsson og Örn 
Snævar Sveinsson gegn Íslandi, mgr. 12. 
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 Sama heimild, mgr. 13. 
244

 Sama heimild, mgr. 13. 
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 Möller, Jakbob Th. og de Zayas, Alfred, United nations Human Rights Committee Case Law 1977 -
2008 –a handbook. Norbert Paul Engel Verlag 2009, bls. 499. 
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Í kjölfar þessarar niðurstöðu nefndarinnar reyndu kærendur að fá mál sitt 

endurupptekið á Íslandi.246 Töldu þeir að álit nefndarinnar hefði leitt í ljós talsvert 

ósamræmi milli þeirra mannréttinda sem íslenska ríkinu bæri að virða að 

alþjóðalögum og reglna stjórnarskrárinnar um sama efni. Það kæmi því til álita hvort 

Hæstarétti hefði láðst að taka tillit til alþjóðalaga við úrlausn málsins og þeirrar 

almennt viðurkenndu túlkunarreglu að íslensk lög beri að skýra í samræmi við 

alþjóðalög. Í beiðninni var því haldið fram að af þessum ástæðum væri mjög 

sennilegt að dómur myndi falla á annan veg yrði málið tekið upp að nýju. Það væri 

því afar mikilvægt, bæði með tilliti til persónulegra hagsmuna dómfelldu og 

mannréttinda á Íslandi almennt, að málið yrði endurupptekið. Þá vísuðu kærendur til 

a.-liðar 1. mgr. 184. gr. laga nr. 19/1991 um meðferð opinberra mála247 sér til 

stuðnings.  

Í úrskurðinum fór dómurinn í gegnum endurupptökuákvæði laga um opinber 

mál sem nú eru fallin úr gildi. Samkvæmt 183. gr. laganna verður opinbert mál, þar 

sem Hæstiréttur hefur gengið, ekki tekið upp að nýju nema fyrir hendi séu tiltekin 

skilyrði sem rakin eru í 184. gr. laganna. Í því ákvæði er fjallað um þau skilyrði sem 

verða að vera fyrir hendi til að hægt sé að fallast á endurupptöku dómfellds manns 

sem telur sig hafa verið saklausan dæmdan sekan, eða sakfelldan fyrir mun meira 

brot en það sem hann hefur framið og þurfa þá eitthvað af skilyrðum a. til c.-liðar 1. 

mgr. 184. gr. að vera fyrir hendi. 

Dómurinn sagði að í lögunum væri ekki að finna sérstaka heimild til 

endurupptöku máls sem dæmt hefur verið í Hæstarétti í kjölfar niðurstöðu 

mannréttindanefndarinnar um að brotið hafi verið gegn SBSR og aðeins sé gert ráð 

fyrir endurupptöku að uppfylltum einhverra þeirra skilyrða sem talin hafa verið upp. 

Þá segir dómurinn að þó svo mannréttindanefndin telji að íslenska ríkið hafi brotið 

gegn þjóðréttarlegum skuldbindingum sínum samkvæmt 26. gr. SBSR verði ekki talið 

að dómfelldu hafi lagt fram ný gögn í málinu sem ætla megi að hefðu skipt verulegu 

máli að íslenskum lögum fyrir niðurstöðu málsins ef þau hefðu verið lögð fram áður 

en dómur gekk. Þá var ekki talið að önnur skilyrði væru til staðar sem heimilað gætu 

endurupptöku samkvæmt lögunum. Beiðninni var því hafnað.  
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 Ákvörðun Hæstaréttar í endurupptökubeiðni í hæstaréttarmálinu nr. 473/2002. Gerðarbók 
Hæstaréttar 8. maí 2008. 
247

 Ákvæðið er samhljóða a.-lið 1. mgr. 211. gr. laga um sakamál nr. 88 frá 2008 sem tóku gildi 1. 
janúar 2009. 
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Með nýju lögunum um meðferð sakamála nr. 88 frá 2008, eru sömu skilyrði sett 

fyrir endurupptöku dómfellds manns og í gömlu lögunum að einu ákvæði 

undanskyldu. Í d.-lið 211. gr. laganna er kveðið á um að heimilt sé að samþykkja 

beiðni um endurupptöku ef verulegir gallar hafa verið á meðferð máls þannig að áhrif 

hafi haft á niðurstöðu þess. Verður að telja að þó svo að beiðnin hefði borist í tíð nýju 

laganna hefði Hæstiréttur ekki fallist á hana þar sem ekki var um neinn galla á 

málsmeðferð að ræða. Með þessari höfnun Hæstaréttar staðfesti dómurinn að álit 

mannréttindanefndarinnar geti ekki flokkast sem ný gögn og þannig gefið tilefni til að 

heimila endurupptöku. Draga má þá ályktun að endurupptökubeiðni í kjölfar dóms 

MDE í svipuðu máli myndi fara á sama veg þar sem enga heimild er heldur að finna 

um endurupptöku í kjölfar dóms MDE. 

 

5.1.3 Stjórnsýslumál 

Endurupptökuákvæði stjórnsýslumáls er að finna í 24. gr. ssl. Þar segir að eftir að 

stjórnvald hefur tekið ákvörðun og hún verið tilkynnt getur aðili máls farið fram á að 

mál sé tekið fyrir á ný. Slíkt er hægt annars vegar samkvæmt 1. tölul. 1. mgr. 

ákvæðisins, ef ákvörðun hefur byggst á ófullnægjandi eða röngum upplýsingum um 

málsatvik eða hinsvegar samkvæmt 2. tölul., að íþyngjandi ákvörðun um boð eða 

bann hafi byggst á atvikum sem breyst hafa verulega frá því að ákvörðun var tekin. 

Sérstök tímaskilyrði eru sett í 2. mgr. ákvæðisins en þar segir að eftir að þrír mánuðir 

eru liðnir frá því að aðila var tilkynnt um ákvörðun samkvæmt 1. tölul., eða aðila mátti 

vera kunnugt um breytingu á þeim atvikum sem ákvörðun samkvæmt 2. tölul. 1. mgr. 

var byggð á, verður beiðni um endurupptöku máls þó ekki tekin til greina nema að 

fengnu samþykki frá öðrum aðilum málsins. Mál verður þó ekki tekið upp að nýju ef 

ár er liðið frá fyrrgreindum tímamörkum nema veigamiklar ástæður mæli með því. 

Það er mjög oft undir stjórnvaldi komið hvort beiðni um endurupptöku verður 

samþykkt en það verður þó að telja að stjórnvaldi sé skylt að endurupptaka mál ef 

öllum skilyrðum 24. gr. ssl. er fullnægt.248 Ekki er þó þörf á að öllum skilyrðum 

ákvæðisins sé fullnægt enda gerir ákvæðið aðeins kröfu um að annað þeirra skilyrða 

sem upp eru talin séu til staðar. 
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 Ólafur Páll Vignisson, „Endurupptaka stjórnvaldsákvörðunar skv. 24. gr. stjórnsýslulaga nr. 
37/1993“. Úlfljótur 2007 (4), bls. 945. 
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Endurupptaka stjórnvaldsákvörðunar er það réttarúrræði sem aðeins aðili máls 

getur fengið en við athugun á því hvort einhver geti talist aðili máls verður að líta til 

þess í fyrsta lagi hvort hagsmunir hans séu beinir, í öðru lagi hvort þeir séu verulegir, 

í þriðja lagi hvort um sé að ræða sérstaka hagsmuni og í fjórða lagi hvort hagsmunir 

séu lögvarðir.249 Aðili máls á því lögvarinn rétt á því að fá mál sitt endurupptekið af 

því stjórnvaldi sem upphaflega tók ákvörðunina að fullnægðum ákveðnum skilyrðum. 

Skilyrði 24. gr. verða að vera til staðar auk þess sem beiðnin verður að jafnaði að 

berast stjórnvaldi innan þess tímafrests sem ákvæðið mælir fyrir um. Þó skilyrði 

ákvæðisins séu ekki uppfyllt er ekki hægt að útiloka að aðili eigi rétt á endurupptöku. 

Slíkan lögvarinn rétt hefur aðili á grundvelli óskráðra reglna auk ákvæða um 

endurupptöku í sérlögum250 og má þar til dæmis nefna hina óskráðu meginreglu að 

stjórnvaldi sé heimilt að verða við endurupptökubeiðni ef ákvörðunin er haldin 

verulegum annmarka.251 

Í sumum tilfellum getur endurskoðun á stjórnsýslustigi verið nægjanleg til að ná 

að gera aðila eins settan og ef brot hefði ekki verið framið. Það eru hinsvegar engin 

bein ákvæði um endurupptöku í kjölfar dóms MDE í stjórnsýslulögunum frekar en í 

einka- eða sakamálalöggjöfinni og ekki er víst að dómur MDE, og því síður álit 

mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna, myndu falla undir endurupptökuákvæði 

laganna. Í því samhengi má benda á mál þar sem sátt náðist fyrir mannréttindanefnd 

Evrópu.252 Þar samþykktu slóvensk stjórnvöld að stjórnsýslumál yrði endurupptekið 

þar í landi á þeim grundvelli að ákvörðun sem tekin er af mannréttindanefndinni geti 

talist sem ný gögn í máli og því var heimild til staðar til að taka málið upp aftur. Til 

samanburðar má nefna að í úrskurði Hæstaréttar um endurupptöku í kjölfar álits 

mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna í málinu Erlingur Sveinn Haraldsson og 

Arnar Snævar Sveinsson gegn Íslandi253 taldi Hæstiréttur að álit nefndarinnar gæti 

ekki flokkast sem ný gögn samkvæmt endurupptökuákvæðum opinberu laganna og 
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 Páll Hreinsson, „Aðili stjórnsýslumáls“. Tímarit lögfræðinga 2005 (3). 
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 Ólafur Páll Vignisson, „Endurupptaka stjórnvaldsákvörðunar skv. 24. gr. stjórnsýslulaga nr. 
37/1993“, bls. 961. 
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 Skýrsla forsætisráðherra um starfskilyrði stjórnvalda, eftirlit með starfsemi þeirra og viðurlög við 
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 Mál milli Slóvakíu og Maria Samakova, skýrsla mannréttindanefndarinnar 15. janúar 1997. 
Evrópuráðið, Committee of Experts for the Improvement of Procedures for the Protection of Human 
Rights, DH-PR(1998)008 Addendum II. Examples of requests for the reopening of proceedings in 
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 Álit mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna í málinu Erlingur Sveinn Haraldsson og Arnar 
Snævar Sveinsson gegn Íslandi, nr. 1306/2004. 
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því var endurupptöku synjað. Rétt er að hafa í huga þann grundvallarmun að dómar 

MDE eru bindandi en álit mannréttindanefndarinnar eru það ekki. Það er þó alls óvíst 

að íslenskir dómstólar myndu fallast á að dómar MDE gætu talist sem ný gögn í 

skilningi laganna og í raun alls óvíst þeir yrðu taldir tilefni til endurupptöku, sbr. til 

dæmis mál Péturs Sigurðssonar gegn Íslandi. 

Ákvörðunum sem teknar eru á stjórnsýslustigi er almennt hægt að skjóta til 

dómstóla og því þarf augljóslega að tæma allar þær innanlandsleiðir sem í boði eru 

áður en farið er með málið til MDE sbr. 1. mgr. 35. gr. MSE.254 Samkvæmt 26. gr. ssl. 

er aðila máls heimilt að kæra stjórnvaldsákvörðun til æðra stjórnvalds til þess að fá 

hana fellda úr gildi nema annað leiði af lögum eða venju. Nokkur ákvæði eru í 

íslenskri löggjöf sem fela stjórnvöldum úrskurðarvald en slík ákvæði hafa verið meira 

eða minna hundsuð.255 Jafnframt hefur verið talið að slík ákvæði stangist á við 70. gr. 

stjórnarskrárinnar um rétt til aðgangs að dómstólum til að fá skorið úr um réttindi sín 

og skyldur.256 Þetta ákvæði stjórnarskrárinnar skýtur sterkari stoðum undir þá reglu 

að dómstólar hafa fullt og óskorðað vald til þess að fjalla um sérhverja ákvörðun 

stjórnvalda sem undir þá er borin, í samræmi við reglur réttarfarslaga, og að þeir séu 

jafnframt bærir til þess að fjalla bæði um form hennar og efni. Dómstólar geta því fellt 

ákvörðun úr gildi ef það finnast gallar á málsmeðferðinni eða hún hafi verið tekin 

andstætt lögum.257 Þessi málskotsréttur aðila kemur ekki í veg fyrir mikilvægi þess að 

hægt sé að taka mál sem farið hafa fyrir MDE upp aftur á stjórnsýslustigi. Slík mál 

eru að jafnaði ekki jafn kostnaðarsöm og mál sem fara fyrir dómstóla auk þess sem 

þau taka yfirleitt minni tíma. Það getur líka skipt máli fyrir aðila máls að ákvörðun sé 

tekin á stjórnsýslustigi af þar til bæru stjórnvaldi sem vant er að fara með slík mál. 

 

5.2 Endurupptökuheimildir í norskri löggjöf 

Löggjöf í Noregi stendur framarlega hvað varðar heimildir til endurupptöku og ætti að 

vera fordæmi fyrir önnur ríki sem ekki hafa gengið eins langt í þeim efnum. Það er 

því ástæða til að gera grein fyrir norsku löggjöfinni og þeirri framkvæmd sem þar 
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tíðkast.  Eins og áður sagði var saka- og einkamálalögunum í Noregi breytt ekki alls 

fyrir löngu, með það fyrir augum að styrkja heimildir til endurupptöku í kjölfar mála 

sem farið hafa fyrir alþjóðlega dómstóla eða mannréttindanefnd Sameinuðu 

þjóðanna.258 Ákvæði 27. kafla norsku sakamálalaganna (n. straffeprosessloven) og 

ákvæði 31. kafla norsku einkamálalaganna (n. tvisteloven) fjalla um endurupptöku og 

verður nú stiklað á stóru varðandi nokkur atriði sem þeim viðkemur.  

Þeir sem geta farið fram á endurupptöku í sakamáli eru bæði sá dómfelldi og 

saksóknari, að uppfylltum ákveðnum skilyrðum, sbr. 393. gr. straffeprosessloven. 

Tvö skilyrði eru sett fram í saka- og einkamálum fyrir endurupptöku á málum sem 

farið hafa fyrir alþjóðlega dómstóla sem ríkið er bundið af eða mannréttindanefnd 

Sameinuðu þjóðanna og þarf aðeins annað þeirra að vera fyrir hendi. Annars vegar 

kemur til greina að heimila endurupptöku í málinu ef niðurstaðan hefur verið að 

dómur sem dæmdur hefur verið í innanlandsdómstólum brjóti gegn alþjóðlegum 

skuldbindingum sem ríkið er bundið af og búast megi við að niðurstaðan verði önnur 

verði málið tekið upp aftur. Hins vegar þarf alþjóðlegur dómstóll eða 

mannréttindanefndin að hafa komist að þeirri niðurstöðu að málsmeðferð fyrir 

innanlandsdómstólum hafi verið í bága við alþjóðalög sem ríkið er bundið af, ef það 

er ástæða til að ætla að gallinn á málsmeðferð hafi haft áhrif á niðurstöðu málsins og 

endurupptaka er nauðsynleg til að taka á því tjóni sem brotið gegn 

málsmeðferðarreglum hefur valdið.259  

Sérstök endurskoðunarnefnd sakamála260 var sett á stofn við endurskoðun 

laganna en hún samanstendur af fimm fastráðnum fulltrúum sem, samkvæmt 395. 

gr. straffeprosessloven, sitja í ráðinu í þrjú ár en formaður nefndarinnar er sá eini 

sem situr í fimm ár í senn. Hlutverk nefndarinnar er ekki að skera úr um sakleysi eða 

sekt heldur sér hún meðal annars um að veita hverjum þeim sem fer fram á 

endurupptöku á máli sínu leiðsögn, samkvæmt 397. gr. straffeprosessloven, með 

það fyrir augum að gæta hagsmuna hans í hvívetna. Hinn sakfelldi einstaklingur 

verður að leggja fram skriflega beiðni um endurupptöku en enginn sérstök 
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tímatakmörk eru fyrir hendi261 líkt og er tilfellið þegar um einkamál er að ræða. 

Nefndarmennirnir fimm taka síðan ákvörðun um það hvort beiðni verði samþykkt 

samkvæmt 399. gr. laganna. Ef ákveðið er að beiðni skuli samþykkt er málið 

endurskoðað af öðrum dómi heldur en tók málið fyrir áður, sbr. 400. gr. 

straffeprosessloven.  

Hinn nýi dómur sem tekur málið fyrir er þó á sama dómstigi og fyrri dómur var 

uppkveðinn á. Ef héraðsdómur hefur tekið málið fyrir áður, sendir nefndin málið til 

áfrýjunardómstólsins og hann sér um að tilnefna héraðsdóm til að dæma í málinu. Ef 

það var hins vegar áfrýjunardómstóll sem dæmdi í málinu er málið sent til 

bráðabirgðaráfrýjunarnefndar Hæstaréttar262 og hann tilnefnir áfrýjunardóm til að taka 

málið fyrir. Ef það var Hæstiréttur landsins sem dæmdi í málinu þá mun það vera 

endurupptekið við þann dómstól.263  

Einstaklingur getur farið með beiðni um endurupptöku til nefndarinnar en hún 

hefur einnig heimild til að endurupptaka mál að eigin frumkvæði. Algengustu 

ástæðurnar fyrir slíkri endurskoðun er að ný sönnunargögn eða málavextir hafi 

komið fram sem leitt geta til sýknu eða að komist hefur verið að þeirri niðurstöðu að 

fyrri dómur sé í andstöðu við mannréttindi.264 Þegar unnið var að breytingu á 

sakamálalöggjöfinni í Noregi bjóst dómsmálaráðherra og lögreglan við því að nefndin 

myndi fá í hendur á fyrsta ári sínu um 100 umsóknir frá einstaklingum sem vildu fá 

mál sín endurupptekin. Þegar á leið var þó ljóst að umsóknir myndu líklega fara fram 

yfir þann fjölda fyrsta árið.265  

Þegar nefndin metur hvort taka eigi mál upp aftur eru nokkur atriði sem vega 

mest við matið. Í fyrsta lagi skiptir miklu máli ef ný sönnunargögn eða málavextir hafa 

komið fram, í öðru lagi ef málsmeðferð eða niðurstaða máls er í andstöðu við 

alþjóðalög og ástæða er til að ætla að endurupptaka málsins muni leiða til annarrar 

niðurstöðu. Það sem skiptir máli í þriðja lagi er ef einhver sem gegndi mikilvægu 

hlutverki í málinu hefur sýnt af sér saknæma háttsemi sem getur hafa haft áhrif á að 

viðkomandi var sakfelldur eða á þá refsingu sem aðili hlaut. Hérna koma til að 
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mynda til greina dómarar, sérfræðingar, vitni og saksóknarar.266 Nefndin starfar 

sjálfstætt og getur aflað upplýsinga eins og henni hentar við rannsókn málsins. Hún 

fær í hendur öll gögn málsins og getur kallað kæranda á sinn fund til að spyrja hann 

spurninga eða til að eiga við hann óformlegar viðræður. Þá getur nefndin farið í 

sjálfstæða rannsóknarvinnu, skipað sérfræðinga sér til aðstoðar, farið fram á að fá 

aðgang að hljóðupptökum varðandi málið og farið fram á hinar ýmsu 

þvingunaraðgerðir. Nefndin getur einnig, í sérstökum tilfellum, beðið saksóknara að 

rannsaka tiltekna hluti.267 

Þessi nýja framkvæmd í Noregi sker sig úr að því leiti að það er sjálfstæður 

aðili sem tekur afstöðu til beiðninnar um endurupptöku og ef sú beiðni er samþykkt 

tekur annar dómstóll við málinu en sá sem sakfelldi kæranda áður.268 Áður var 

framkvæmdinni þannig háttað að sami dómstóll og sakfelldi í málinu áður tók 

ákvörðun um það hvort rétt væri að heimila endurupptöku. Það var ennfremur sami 

dómstóll sem sá um að dæma í málinu ef endurupptaka fékkst samþykkt. Þeirrar 

nýjungar gætir einnig að það er endurskoðunarnefnd sakamála sem sér um að afla 

nýrra gagna vegna málsins, í stað þess sem áður var, en þá var aðeins notast við 

þær upplýsingar sem höfðu verið í fyrra málinu.269  

Endurskoðunarnefndin tekur aðeins við endurupptökubeiðnum í sakamálum en 

engin sambærileg nefnd er til staðar varðandi einkamál. Heimildir til endurupptöku í 

kjölfar MDE og mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna eru engu að síður fremur 

rúmar. Farið er með beiðni um endurupptöku með sama hætti og farið er með áfrýjun 

dóms eða ákvörðunar að því leyti sem mögulegt er sbr. 1. mgr. 8. gr. 31. kafla 

tvisteloven og er það því í hlutverki hæstaréttar að ákveða hvort mál verði 

endurupptekið. 

Í d.-lið 1. mgr. 3. gr. 31. kafla tvisteloven er að finna ákvæði sem heimilar 

endurupptöku ef kæra gegn Noregi hefur staðfest að brotið hafi verið gegn 

málsmeðferðarákvæðum MSE. Ekkert ákvæði sem þetta er að finna í íslensku 

lögunum, en væri það til staðar hefði eflaust ekki komið til greina að hafna 

endurupptökubeiðni í máli Péturs Þórs Sigurðssonar gegn Íslandi. Ákvæði um 

heimild til endurupptöku vegna efnislega rangrar niðurstöðu er einnig að finna í 
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lögunum, en í b.-lið 4. gr. 31. kafla segir að hægt sé að krefjast endurupptöku í 

kjölfar bindandi úrlausnar alþjóðlegs dómstóls eða álits mannréttindanefndar 

Sameinuðu þjóðanna, ef dómur innanlandsdómstólsins var byggður á rangri beitingu 

á lögum. Ýmsar takmarkanir eru þó á þessu og verður mál til að mynda ekki 

endurupptekið ef töluverðar líkur eru á því að endurupptaka þess muni ekki leiða til 

annarrar niðurstöðu en í fyrra máli, sbr. 3. mgr. 5. gr. 31. kafla laganna.  

Í nýlegu máli norska hæstaréttardómstólsins270 í máli A gegn B og X AS fór aðili 

fram á endurupptöku í kjölfar dóms MDE.271 Málið varðaði einkamál milli tveggja 

einkaaðila, annars vegar kæranda og hins vegar dagblaðs, fyrrum ritstjóra þess og 

blaðamanns hjá dagblaðinu. Málavextir voru þeir að tvær ungar stúlkur höfðu verið 

drepnar og þeim nauðgað en kærandi í málinu sem var með sakaferil á bakinu, hafði 

verið grunaður um ódæðið. Í málinu vógust annarsvegar á réttur dagblaðsins til 

tjáningarfrelsis, samkvæmt 10. gr. MSE, þar sem það hafði fjallað á óvæginn hátt um 

kæranda og hinsvegar friðhelgi einkalífs kæranda, samkvæmt 8. gr. MSE. Það kom 

síðan í ljós að kærandi hafði verið saklaus af þeim ásökunum sem höfðu birst honum 

í fjölmiðlum og voru aðrir sakfelldir fyrir verknaðinn. MDE komst að þeirri niðurstöðu 

að brotið hefði verið gegn friðhelgi einkalífs mannsins og féllst á að kæranda skyldu 

greiddar viðeigandi skaðabætur sem tilgreindar voru í dóminum. Kærandi var ekki 

sáttur með þær bætur sem honum voru dæmdar þar sem vegið hefði verið að 

friðhelgi hans með alvarlegum hætti og mannorð hans lagt í rúst. Hann fór því fram á 

endurupptöku á málinu. Í niðurstöðum hæstaréttar Noregs var tekið fram að 

endurupptökuákvæði norsku einkamálalaganna heimilaði endurupptöku í málum milli 

tveggja einkaaðila þó svo mál MDE hafi verið milli annars aðilans og ríkisins. 

Dómurinn sagði að þrátt fyrir það yrði að líta til þess að tilgangur 

endurupptökuákvæðisins og forsaga þess gæfi til kynna að það yrði aðeins notað við 

aðstæður þar sem endurupptaka er nauðsynleg til að bæta það brot sem framið 

hefði verið á alþjóðalögum. Taldi hæstiréttur að þær skaðabætur sem greiddar hefðu 

verið í samræmi við dóm MDE hefðu verið fullnægjandi og tjónið því að fullu bætt. 

Var því beiðninni um endurupptöku hafnað. 

Eins og sjá má af þessum dómi er ekki nauðsynlegt að sá sem endurupptaka 

máls beinist gegn hafi verið aðili að máli MDE, þó eflaust sé farið varlega með að 

veita slíka heimild í málum sem þessum þar sem það er afar íþyngjandi fyrir annan 
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einkaaðila að mál þeirra sem þegar hefur verið dæmt í sé endurupptekið, sbr. einnig 

meginregluna um res judicata. Þá getur þriðji maður farið fram á endurupptöku án 

þess að hann hafi verið aðili að máli MDE svo framarlega sem hann hefur verið aðili 

að máli innanlandsdómstólsins.272 

Strangar tímatakmarkanir er að finna í 6. gr. 31. kafla norsku 

einkamálalaganna. Þar segir að beiðni um endurupptöku verði að berast áður en sex 

mánuðir eru liðnir frá því að aðila var eða hefði mátt vera ljós niðurstaða málsins. 

Hafi dómurinn hins vegar verið byggður á saknæmri háttsemi byrjar fresturinn að líða 

á þeim degi sem dómur fellur. Það er þó aldrei hægt að endurupptaka mál eftir að 

meira en tíu ár eru liðin. Kærandi fyrir MDE yrði því að jafnaði að fara fram á 

endurupptöku máls síns í heimalandi á innan við sex mánuðum frá uppkvaðningu 

dóms MDE. 

 

6 Þarfnast íslensk löggjöf breytinga? 

Vert er að skoða hvort lagabreytinga sé þörf á Íslandi til að uppfylla þær skyldur sem 

við höfum tekið á okkur samkvæmt MSE og til að tryggja að til staðar séu raunhæf 

úrræði til endurupptöku til að gera aðila eins setta og þeir voru áður en brot gegn 

sáttmálanum átti sér stað. 

Heimildir til endurupptöku í íslenskum rétti eru nokkuð þröngar en afar fáar 

beiðnir um endurupptöku hafa borist í kjölfar áfellisdóms MDE eða 

mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna og því ekki úr auðugum garði að gresja 

við athugun á því hvernig þessum málum er háttað í framkvæmd. Hæstiréttur hefur 

verið verið tregur við að samþykkja beiðnir um endurupptöku og má í því samhengi 

nefna að fyrsta málið sem Hæstiréttur féllst á endurupptöku að kröfu dómfellda gegn 

mótmælum ákæruvaldsins var á dómi Hæstaréttar nr. 71 frá 2001 en endurupptaka 

var samþykkt árið 2007.273  

Í íslenskum rétti er ekki að finna neinar beinar heimildir til endurupptöku mála 

sem farið hafa fyrir MDE eða mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna þó svo að 
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komist hafi verið að þeirri niðurstöðu að dómurinn hafi, efnislega eða sökum 

málsmeðferðar, verið í andstöðu við ákvæði sáttmálans.  

Ákvæði 2. mgr. 169. gr. eml. hafa að geyma ákaflega íþyngjandi takmarkanir á 

heimildum til endurupptöku eins og kom glögglega fram í máli Péturs Þórs 

Sigurðssonar gegn Íslandi. Þessar takmarkanir stóðu í vegi fyrir að kærandi gæti 

fengið mál sitt endurupptekið og stóð því dómsniðurstaða Hæstaréttar í upphaflega 

málinu óhögguð þar sem ákvæði laganna komu í veg fyrir að dómsúrlausnin gæti að 

efni til sætt endurskoðun. Í málinu hafði verið brotið gegn réttindum kæranda til 

réttlátrar málsmeðferðar samkvæmt MSE, en telja verður að það sé hlutverk ríkisins 

að tryggja réttláta málsmeðferð. Í málum sem þessum getur verið ómögulegt fyrir 

kæranda að sýna fram á að hann hafi orðið fyrir tjóni vegna rangrar málsmeðferðar 

þar sem ekki er hægt að sýna fram á að mál hefði fallið á annan veg ef brot hefði 

ekki átt sér stað. Það er því óeðlilegt að sá aðili sem verður fyrir broti þurfi að bera 

hallan af því að ríki hafi ekki staðið við skuldbindingar sínar samkvæmt MSE.  

Þær takmarkanir sem er að finna í eml. eru auk þess í andstöðu við tilmæli 

ráðherranefndarinnar um endurupptöku mála að landsrétti í kjölfar dóma MDE þar 

sem mælst er til þess við aðildarríki að til staðar séu endurupptökuheimildir í kjölfar 

dóms MDE. Þó svo að tilmælin séu ekki bindandi er ljóst að ríki ættu að gera það 

sem í þeirra valdi stendur til að tryggja sem allra bestu úrlausn mála sem snúa að 

brotum á ákvæðum sáttmálans og leitast við að gera aðila eins setta og ef brot hefði 

ekki verið framið. Liður í þessu væri að fara eftir tilmælum nefndarinnar og heimila 

endurupptöku í málum þar sem það er besti kosturinn til að ná fram restitutio in 

integrum. 

Niðurstaða Hæstaréttar í máli nr. 604 frá 2008 sem kom í kjölfar dóms MDE í 

máli Péturs Þórs Sigurðssonar gegn Íslandi er athyglisverð þegar hún er borinn 

saman við dóm MDE í máli Laska og Lika gegn Albaníu. Í dómi Hæstaréttar segir að 

með því að greiða aðila skaðabætur hafi íslenska ríkið fullnægt skuldbindingum 

sínum samkvæmt 1. mgr. 46. gr. MSE og taldi að með aðild sinni að sáttmálanum 

hefði ríkið ekki skuldbundið sig að þjóðarétti til að tryggja þeim sem orðið hefur fyrir 

broti gegn sáttmálanum af hendi ríkisins heimild til að fá mál sitt endurupptekið fyrir 

íslenskum dómstólum. Jafnframt tekur rétturinn fram að þær takmarkanir sem er að 

finna í 2. mgr. 169. gr. sáttmálans séu ekki í andstöðu við skuldbindingar ríkisins 

samkvæmt sáttmálanum. Í máli Laska og Lika gegn Albaníu var dómstóllinn á öðru 

máli. Þar staðfesti dómstóllinn þá þróun sem hefur verið að eiga sér stað í gegnum 
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árin, og kemur meðal annars fram í Verein Gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) gegn 

Sviss, varðandi skyldur ríkja til að endurupptaka mál þar sem þau hafa verið dæmd 

brotleg við ákvæði MSE. Það væri ekki nægjanlegt að greiða skaðabætur í formi 

peninga þegar það úrræði er ekki til þess fallið að uppfylla meginregluna um 

restitutio in integrum. Ríki yrðu því að aðlaga innanlandslöggjöf sína og dómkerfi að 

MSE að svo þau uppfylltu þær kröfur sem gerðar eru til aðildarríkja. Í því felist meðal 

annars að sjá til þess að til staðar séu viðeigandi endurupptökuheimildir í 

innanlandsrétti og skylda til að afnema allar hindranir sem standa í vegi fyrir því að 

þeim sé beitt þegar önnur úrræði eru ekki í boði til að gera aðila eins setta og ef brot 

hefði ekki átt sér stað.  

Þrátt fyrir þetta er að sjálfsögðu ekki nauðsynlegt að heimila endurupptöku í 

öllum málum sem þar sem ríki hefur verið dæmt brotlegt við sáttmálann en eins og 

sést á norska hæstaréttardóminum í máli A gegn B og X AS er það óþarfi ef önnur 

leið er fær til að gera aðila eins settan og ef ekki hefði verið brotið gegn honum. 

Þegar niðurstöður fyrrgreindra mála eru skoðaðar verður að telja óvíst hvort 

fyrrnefnd ákvörðun Hæstaréttar í máli Péturs Þórs Sigurðssonar um höfnun á 

endurupptökubeiðni standist kröfur MSE, sérstaklega í ljósi þess að endurupptaka á 

málinu hefði verið árangursríkasta úrræðið til að gera aðila eins setta og ef brot hefði 

ekki átt sér stað. Líklegt er að MDE myndi telja 2. mgr. 169. gr. eml. hindrun í 

þessum skilningi þar sem ákvæðið kemur í veg fyrir að mál sem áður hafa verið tekin 

upp í Hæstarétti séu endurupptakanleg ef MDE kemst að þeirri niðurstöðu að brotið 

hafi verið gegn ákvæðum MSE. 

Það má því draga þá ályktun, með hliðsjón af ofangreindu og dómafordæmum 

MDE, að íslensk einkamálalöggjöf gangi ekki nægilega langt í að tryggja réttindi 

borgaranna með því að veita heimild til að endurupptaka mál í því skyni að uppfylla 

regluna um restitutio in integrum. Þær takmarkanir sem eru til staðar í íslenskum rétti 

geta auðveldlega verið til þess fallnar að koma í veg fyrir að kærandi geti, í kjölfar 

dóms MDE, fengið mál sitt endurupptekið þó svo brotið hafi verið gegn MSE. 

Á sömu forsendum verður að tryggja að til staðar séu heimildir til endurupptöku 

í sakamálum en þar eru hagsmunir aðila oft á tíðum verulegir. Ekkert álíka ákvæði 

og er að finna í eml. um bann við að mál sé endurupptekið tvisvar í Hæstarétti er að 

finna í sml. en heimildir til endurupptöku í sml. eru heldur rýmri. Er þar meðal annars 

að finna heimild í d.-lið 1. mgr. 211 til að fara fram á endurupptöku í máli þar sem 

verulegir gallar hafa verið á málsmeðferð þannig það hafi haft áhrif á niðurstöðu 
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málsins. Aldrei hefur reynt á endurupptökuheimildir sml. í kjölfar dóms MDE en ljóst 

er af ákvæðum laganna og ákvörðun Hæstaréttar um að hafna beiðni um 

endurupptöku í kjölfar álits mannréttindanefndar Evrópu að mál MDE yrði aðeins 

tekið upp ef þau skilyrði sem lögin kveða á um eru fyrir hendi. Það er því ekki víst að 

lögin geti talist uppfylla skyldur ríkisins samkvæmt MSE. 

Vegna þeirra miklu hagsmuna sem eru í húfi í sakamálum er vert að skoða 

hvort ástæða sé til að setja á laggirnar sérstaka nefnd sem sker úr um hvort mál 

skuli endurupptekin. Þetta fyrirkomulag tíðkast til að mynda í Noregi og Danmörku og 

í frumvarpi til íslensku sml. sem tóku gildi 2008274 var lagt til að slík nefnd yrði sett á 

stofn hér á landi en eins og áður sagði náði það þó ekki fram að ganga275. Það má 

segja að það sé afar óheppilegt að Hæstiréttur, sem sjálfur hefur dæmt í tilteknu máli 

og kemur hugsanlega til með að dæma í málinu eftir að það verður endurupptekið, 

hafi ákvörðunarvald um hvort svo verði gert. Það væri því réttast að sett yrði á stofn 

sjálfstæð nefnd sem tæki ákvörðun um beiðnina. Í umsögn laganefndar 

Lögmannafélags Íslands var talið miður að ekki hafi verið brugðist við þeirri gagnrýni 

sem það fyrirkomulag sem nú er við lýði hefur fengið við samningu frumvarpsins og 

að ekki hafi verið sett á stofn sérstök og óháð nefnd.276 Það verður að telja að full 

ástæða sé til að kanna hvort slíkt ákvæði væri ekki eðlilegt í því skyni að fullnægja 

skuldbindingum okkar samkvæmt MSE með mannsæmandi hætti.  

 

7 Lokaorð 

Virkni MDE veltur mjög á því hvernig dómar hans eru fullnustaðir og því er mikilvægt 

að ríki standi vörð um þau réttindi sem MSE veitir með því að gera dómum MDE hátt 

undir höfði í innanlandsrétti. Til þess að veita sem besta vernd og til að uppfylla 

meginregluna um restutio in integrum getur verið nauðsynlegt að ganga lengra 

heldur en aðildarríkjum ber skylda til samkvæmt ákvæðum sáttmálans. Aðildarríkjum 

ber að fylgja eftir dómum MDE í þeim málum sem þau eru aðilar að og það er að 

meginreglunni til undir þeim sjálfum komið hvaða leið þau kjósa að fara í þeim 

efnum. Sú leið sem verður fyrir valinu verður að vera til þess fallin að fullnægja 
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 Frumvarp til laga um meðferð sakamála. 135. Löggjafarþing 2007-2008, þskj. 252-233. mál. 
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 Frumvarp til laga um réttarfarsdómstól. 123. Löggjafarþing 1998-1999, þskj. 4-4. mál. 
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 Umsögn laganefndar Lögmannafélags Íslands um frumvarp til laga um meðferð sakamála. 
Aðgengilegt á http://www.lmfi.is/um-lmfi/nefndir/umsagnir-laganefndar/nr/4061/. 
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skilyrðunum um að binda endi á brot, bæta fyrir það brot sem framið hefur verið og 

fela í sér ráðstafanir til að brot eigi sér ekki stað aftur.  

Þegar ríki ákveður hvaða leið það fer til að reyna að uppfylla skyldu sína um 

restutio in integrum ættu skaðabætur yfirleitt að vera síðasta úrræðið. Ef kostur er á 

að notast við önnur úrræði en skaðabætur er það yfirleitt betur til þess fallið að gera 

aðila eins settan og ef brot hefði ekki átt sér stað. Þar sem MDE hefur aðeins vald til 

að skylda ríki til að greiða skaðabætur er ávallt sú hætta fyrir hendi að viðkomandi 

ríki kjósi heldur að borga sig frá brotinu, heldur en að fara aðra leið sem væri betur til 

þess fallin að gera aðila eins settan og hann var áður en brot var framið.277  

Oft er eðli brots slíkt að ómögulegt er að gera aðila eins setta og þeir hefðu 

verið ef ekki hefði verið brotið á þeim, eingöngu með greiðslu skaðabóta og því er 

mikilvægt að það séu til staðar úrræði í innanlandsrétti til að fylgja dómi MDE eftir 

með fullnægjandi hætti. Tilmæli ráðherranefndarinnar um endurupptöku mála að 

landsrétti í kjölfar dóma MDE voru sett fram með það fyrir augum að hvetja 

aðildarríki til að taka á þessum vanda en nefndin hefur sagt að oft sé endurupptaka 

mála eina leiðin til að gera aðila eins setta og ef brot hefði ekki átt sér stað. Það er 

ákaflega misjafnt hvaða heimildir eru í löggjöf aðildarríkjanna hvað varðar 

endurupptöku og því er ósamræmi í því hvaða úrbætur eru í boði fyrir einstaklinga 

innan aðildarríkja MSE. Þá hefur dómstóllinn farið þá leið að dæma einstaklingum 

skaðabætur úr öllu samræmi við eðli brotsins, í þeim tilfellum  sem engin heimild er í 

innanlandsrétti til að endurupptaka mál og aðili á því ekki kost á restitutio in 

integrum.278 Vandamálið sem dómstóllinn stendur frammi fyrir er að það er 

ómögulegt að geta sér til um hver niðurstaða máls hefði orðið ef brot gegn 

sáttmálanum hefði ekki átt sér stað, þar sem MDE hefur engar heimildir til að meta 

sönnunarfærslur í málum innanlandsdómstóla.279  

Í MSE eru engin ákvæði sem leggja þá skyldu á aðildarríki að til staðar séu 

heimildir til endurupptöku í kjölfar dóms MDE þar sem ríki hefur verið dæmt brotlegt 

við ákvæði sáttmálans. Dómar dómstólsins hafa þó verið að þróast á þá leið að ríkari 

skyldur eru lagðar á aðildarríki í þessum efnum en í dómi Verein Gegen Tierfabriken 

Schweiz (VgT) gegn Sviss gekk dómstóllinn svo langt að dæma ríkið brotlegt þar 
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 Í dómi Papamichalopoulos og fleiri gegn Grikklandi kaus ríkið, þvert á vilja dómstólsins, að greiða 
kærendum þær skaðabætur sem dómstóllinn hafði lagt til í stað þess að gera aðila eins setta og áður 
en brot var framið og skila aftur eignum sem teknar höfðu verið með ólögmætu eignarnámi. 
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 Pétur Þór Sigurðsson gegn Íslandi. 
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 MDE hefur einnig ákveðið að greiða engar skaðabætur af þessum sökum eins og var tilfellið í máli 
Dombo Beheer gegn Hollandi. 
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sem það hafnaði beiðni um endurupptöku á máli sem farið hafði fyrir MDE. Í 

niðurstöðum dómsins segir að skylda aðildarríkja felist í að túlka heimildir til 

endurupptöku í innanlandslöggjöf sinni í samræmi við ákvæði sáttmálans og 

dómafordæmi MDE með þeim hætti að ef endurupptaka er nauðsynleg þá geti þau 

ekki hafnað slíkri beiðni. Í dómi MDE í máli Laska og Lika gegn Albaníu má segja að 

dómurinn hafi gengið enn lengra, en í innanlandslöggjöf ríkisins var ekki að finna 

neinar heimildir til endurupptöku í kjölfar dóms MDE. Dómurinn sagði að ríkinu bæri 

skylda til að sjá til þess að úrræði væru til staðar í innanlandslöggjöf sem væri til 

þess fallin að rétta stöðu brotaþola með viðunandi hætti. Ríkið ætti að aðlaga 

dómkerfi landsins að kröfum sáttmálans og þyrfti því að sjá til þess að brotaþolar eigi 

þess kost að fá mál sitt endurupptekið ef það er úrræðið sem er best til þess fallið að 

gera aðila eins settan og ef brot hefði ekki verið framið.  

Miklir hagsmunir geta verið í húfi fyrir einstakling sem farið hefur með mál sitt 

fyrir MDE að fá það endurupptekið í heimalandi sínu. Ef engin slík heimild er fyrir 

hendi heldur fyrri dómur gildi sínu og hætta er á að aðili fái ekki úrbót mála sinna 

eins og var tilfellið í máli Péturs Þórs Sigurðssonar gegn Íslandi. Þar hafnaði 

Hæstiréttur beiðni um endurupptöku með þeim orðum að aðildarríki MSE væru ekki 

skuldbundin til að rétta hlut aðila á annan hátt en með því að greiða þær skaðabætur 

sem MDE ákvarðar. Hæstiréttur leit svo á að kæranda hefði ekki tekist að sýna fram 

á að tjón hans yrði rakið til brotsins gegn sáttmálanum og ómögulegt væri að geta 

sér til um hver niðurstaða málsins hefði orðið ef ekki hefði verið brotið gegn MSE við 

meðferð málsins. Það má velta því fyrir sér hvort það sé eðlilegt að kærandi sé látinn 

bera hallan af því að ómögulegt hafi verið að sanna tjón hans vegna þess að brotið 

hafi verið gegn sáttmálanum. Niðurstaða MDE liggur fyrir um að ríkið hafi brotið gegn 

málsmeðferðarreglum MSE með þeim afleiðingum að kærandi fékk dæmt í máli sínu 

af óvilhöllum dómstól, en það er kærandi sjálfur sem þarf að bera sönnunarbirgði af 

því að málið hefði fallið á annan veg hefði brotið hefði ekki verið framið. Það má velta 

fram þeirri spurningu hvort íslenska ríkið sé tilbúið til að setja það í hendur MDE að 

ákveða skaðabætur í málum sínum til að gera aðila eins setta og ef ekki hefði verið 

brotið á þeim í stað þess að íslenskir dómstólar, sem að öllum líkindum eru betur til 

þess búnir samkvæmt til dæmis nálægðarreglunni sem áður hefur verið fjallað um, 

skeri þar úr um. 

Svipuð sjónarmið eiga við varðandi álit mannréttindanefndar Sameinuðu 

þjóðanna. Álit hennar eru þó ekki bindandi að landsrétti eins og dómar MDE en það 
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verður að telja að ríki ættu að gera það sem í þeirra valdi stendur til að bæta fyrir 

brot sem nefndin hefur komist að niðurstöðu um að hafi verið framin. Ísland er aðili 

að valkvæðum samningsviðauka sem veitir nefndinni heimild til að skera úr um hvort 

ríki hafi brotið gegn skyldum sínum samkvæmt SBSR og hafa einstaklingar kost á að 

fá úrlausn mála sinni fyrir henni. Í máli Erlings Sveins Haraldssonar og Arnar Snævar 

Sveinssonar gegn Íslandi fóru kærendur með mál sitt fyrir nefndina, með tilheyrandi 

kostnaði og tíma án þess að hafa tækifæri á að réttarbót þar sem álit 

mannréttindanefndarinnar var ekki talinn nægur grundvöllur fyrir endurupptöku 

samkvæmt innanlandslöggjöf. 

Noregur stendur framarlega hvað varðar heimildir til endurupptöku og hefur 

norsk einka- og sakamálalöggjöf til að mynda ákvæði um heimild til endurupptöku í 

kjölfar dóma alþjóðlegra dómstóla og mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna. 

Þrátt fyrir þessa beinu heimild í lögunum er heimild til endurupptöku ekki veitt 

skilyrðislaust og hefur Hæstiréttur í Noregi sagt að líta verði til tilgangs 

endurupptökuákvæðisins en það yrði aðeins notað við aðstæður þar sem 

endurupptaka er nauðsynleg til að rétta stöðu brotaþola.280 

Það verður því að telja að skortur á ákvæðum um endurupptöku í 

innanlandsrétti komi ekki aðeins niður á þeim einstaklingum sem brotið hefur verið á, 

heldur geti það einnig verið í óþökk ríkisins þar sem dómstólar hafa ekki heimild til að 

bæta fyrir brot sitt og MDE er gefið óskorðað vald til að ákveða skaðabætur handa 

einstaklingum sem brotið hefur verið gegn. Neikvæðar afleiðingar fyrir ríki má einnig 

sjá á dómi í máli Van Mechelen o.fl. gegn Hollandi en þar sá ríkið sig tilneytt til að 

sleppa kærendum lausum án þess að sýnt hafi verið fram á sakleysi þeirra þar sem 

engar heimildir voru í hollenskri löggjöf sem heimilaði endurupptöku í tilfellum sem 

þessum. 

Í ljósi alls þessa verður að telja að þörf sé á að skoða endurupptökuheimildir 

íslensku réttarfarslaganna, þá sérstaklega í ljósi dóma MDE. Árangursríkasta leiðin í 

þessu skyni væri að öllum líkindum að taka Noreg til fyrirmyndar og setja inn ákvæði 

sem heimilar með beinum hætti að mál sem unnist hafa fyrir MDE séu tekin upp fyrir 

innanlandsdómstólum og fella út þá takmörkun sem nú er fyrir hendi í lögunum um 

að aðeins megi fara fram á endurupptöku einu sinni í sama máli, sbr. 2. mgr. 169. gr. 

eml. Ef vilji er fyrir hendi til að tryggja vernd mannréttinda með enn meira afgerandi 
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hætti ætti ekki að láta þar við sitja heldur ætti einnig að heimila endurupptöku þeirra 

mála sem farið hafa fyrir mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna þar sem 

niðurstaðan hefur verið sú að Ísland hafi gerst brotlegt. Ákvæði sem þetta er einnig 

að finna í norsku einka- og sakamálalögunum. Með þessu móti værum við að bæta 

réttindi einstaklinga og fullnægja skuldbindingum okkar varðandi MSE með 

sómasamlegum hætti.  

Þó svo sakamálalöggjöfin hafi að geyma heldur rýmri endurupptökuheimildir 

mætti ganga enn lengra í lagasetningu hvað þær varða. Vegna þeirra miklu 

hagsmuna sem eru í húfi þykir vert að skoða hvort ekki sé rétt að setja á stofn 

sérstaka úrskurðanefnd að norskri fyrirmynd, sem myndi skera úr um það hvort mál 

verði endurupptekið. Það verður að telja það fyrirkomulag sem nú er við lýði 

óheppilegt þar sem Hæstiréttur, sem sjálfur hefur dæmt í málinu og kemur 

hugsanlega til með að dæma aftur í málinu ef það verður endurupptekið, taki 

ákvörðun um hvort heimila eigi endurupptöku. Eins og staðan er í dag er engin leið til 

að skjóta ákvörðun Hæstaréttar um höfnun á beiðni til endurupptöku til æðri 

dómstóls til að fá hana endurskoðaða. 

Ef innanlandslöggjöf verður endurskoðuð með þeim hætti sem hér hefur verið til 

umfjöllunar þá væri eðlilegt að skoða þann möguleika að endurupptaka yrði heimil 

fyrir þriðja aðila með sama hætti. Hér er þá átt við þau mál þar sem þriðji aðili hefur 

tæmt allar leiðir fyrir innanlandsdómstólum og borið fyrir sig ákvæði MSE á öllum 

stigum málsins. Þó svo að þriðja aðila verði veitt þessi réttindi yrði að tryggja að það 

sé ekki á kostnað fórnarlambs í sakamáli. Hafi fórnarlambi verið dæmdar 

skaðabætur ætti skyldan til að greiða þær að færast yfir á ríkið þar sem það er í raun 

það sem ber ábyrgð á því að nauðsynlegt hafi verið að taka málið upp aftur. Ef 

skaðabæturnar hafa hins vegar þegar verið greiddar af kæranda þá ætti hann að 

eiga endurkröfurétt á ríkið ef hann vinnur málið fyrir innanlandsdómstólum. 

Eins og áður hefur komið fram er það afar misjafnt hvernig heimildum til 

endurupptöku er háttað hjá aðildarríkjum MSE enda engum reglum fyrir að fara hvað 

það varðar í sáttmálanum sjálfum. Þó svo að ráðherranefndin hafi gefið út tilmæli 

varðandi endurupptöku þá eru þau ekki bindandi fyrir aðildarríkin og eru því ekki að 

skila sér með fullnægjandi hætti til þeirra. Árangursríkasta leiðin til að tryggja 

viðunandi endurupptökuheimildir í innanlandsrétti væri að samræma reglur 

aðildarríkjanna með bindandi viðauka við MSE. Það myndi taka af allan vafa um 

skyldur aðildarríkis og vera til þess fallið að tryggja að einstaklingar í öllum 
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aðildarríkjum sitji við sama borð hvað varðar heimild til endurupptöku. Það má einnig 

segja að það hvíli viss siðferðisleg skylda á aðildarríkjum sáttmálans að sjá til þess 

að rétturinn sem einstaklingum er tryggður í sáttmálanum sé ekki fyrir borð borin. 

Viðeigandi heimildir um endurupptöku eru til þess fallnar að stuðla að því að 

einstaklingar fái notið þeirra réttinda sem felast í sáttmálanum og því ætti að tryggja 

að þær séu fyrir hendi. 
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