
Lagadeild

Félagsvísindasvið

Umsjónarkennari: Ásgerður Ragnarsdóttir, LL.M., hdl.

Ágúst 2011

Háskólaprent

Staða og hlutverk dómstóla í réttarríki

Tryggvi Þór Jóhannsson

UM
HV

ERFISMERKI

141 832

Veldur Hæstiréttur hlutverki sínu?

- BA ritgerð í lögfræði - 



 

  

Staða og hlutverk dómstóla í réttarríki 

Veldur Hæstiréttur hlutverki sínu? 
-BA ritgerð í lögfræði - 

Tryggvi Þór Jóhannsson 

  

Lagadeild 

Félagsvísindasvið  

Umsjónarkennari: Ásgerður Ragnarsdóttir, LL.M., hdl.  

Ágúst 2011 

 





 

EFNISYFIRLIT 

1 Inngangur ................................................................................................................................ 1 

2 Réttarríkið ................................................................................................................................ 1 

3 Þrískipting ríkisvaldsins .......................................................................................................... 3 

4 Sjálfstæði dómstóla ................................................................................................................. 4 

5 Hlutleysi dómstóla ................................................................................................................... 7 

6 Eftirlitshlutverk dómstóla ...................................................................................................... 12 

7 Endurskoðunarhlutverk dómstóla ......................................................................................... 14 

8 Skipun dómara í embætti ....................................................................................................... 17 

9 Þrýstingur á dómstóla ............................................................................................................ 20 

10 Veldur Hæstiréttur hlutverki sínu? ...................................................................................... 21 

11 Niðurstöður .......................................................................................................................... 24 

HEIMILDASKRÁ ................................................................................................................... 26 

DÓMASKRÁ ........................................................................................................................... 28 

 

 

  



1 

1 Inngangur 

Ávalt er einhver umræða í þjóðfélaginu um Hæstarétt og dóma hans og sýnist þar sitt 

hverjum. Margt hefur áhrif á þessa umræðu, svo sem ef þekktir einstaklingar eiga hlut að 

máli, mikilvægir almannahagsmunir eða kynferðisbrot gegn börnum svo nokkuð sé nefnt. 

Þessi umræða vill oft stjórnast af tilfinningum fremur en lagarökum og oftar en ekki 

Hæstarétti í óhag. 

Lögfræðingar og fræðimenn hafa einnig gagnrýnt Hæstarétt og talið hann hafa komist að 

rangri lögfræðilegri niðurstöðu í tilteknum málum eða deilt á vinnubrögð réttarins t.d. 

varðandi rökstuðning dóma. Má hér nefna í því sambandi einn fyrrverandi og annan 

núverandi hæstaréttardómara sem gagnrýnt höfðu Hæstarétt áður en þau sjálf voru skipuð í 

embætti hæstaréttardómara, þau Hjördísi Björk Hákonardóttur
1

 og Jón Steinar 

Gunnlaugsson.
2
  

Í ritgerð þessari verður í fyrstu gerð grein fyrir réttarríkinu og þrískiptingu ríkisvaldsins. 

Síðan verður gerð grein fyrir þeim skilyrðum og kröfum sem réttarríkið setur dómstólunum 

og hvernig dómstólarnir uppfylla þær kröfur. Að lokum verður metið hvort Hæstiréttur valdi 

því hlutverki sem honum er sett af réttarríkinu. 

 

2 Réttarríkið 

Sókrates skrifaði mikið um réttlæti í bókum sínum og nemandi hans, Aristóteles bætti um 

betur hugmyndir meistara síns. Réttlætishugtak þeirra var þó víðara en það er almennt 

skilgreint í dag. Það sem var löglegt var réttlátt og það sem var ólöglegt var óréttlátt. Réttlætið 

var dyggð sem laut að velferð náungans og annarra og varðaði aðra en mann sjálfan.
3
 

Aristóteles taldi réttlætið vera siðferðilega dyggð sem í fælist annars vegar dreifing gæða og 

byrða samkvæmt verðleikum og hins vegar að rétta hlut þeirra sem gert hefur verið á. 

Stjórnvöld og löggjafinn ættu að sjá um dreifingu gæðanna og byrðanna á réttan hátt en 

dómstólar ættu síðan að sjá um að rétta hlut þeirra sem misgert hefur verið við. Með lögum 

losnuðu menn við að stjórnast af tilfinningum og ástríðum. Hugmyndin um mikilvægi laganna 

er frá Platón og Aristóteles komin og er ein af þeim stoðum sem vestræn menning byggir á.
4
 

Hæstaréttardómarinn Garðar Gíslason hefur skilgreint lögin með þeim hætti að þau séu „tæki 

                                                           
1
 Hjördís Björk Hákonardóttir: ,, Um rök og réttlæti“, bls. 133 – 135.  

2
 Jón Steinar Gunnlaugsson: „Rökstuðningur er ekki síst fyrir dómarann sjálfan“, bls. 135 – 136. og ,,Dómarar 

og opinber gagnrýni“, bls. 134 – 139. 
3
 Garðar Gíslason: Eru lög nauðsynleg, bls.137. 

4
 Garðar Gíslason: Eru lög nauðsynleg, bls.138-139. 
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mannanna til þess að ná réttlæti og stuðla að almannaheill og sjá til þess að réttur hvers og 

eins nái fram að ganga og sé virtur.“
5
  

Hugmyndin um réttarríkið er stjórnmálahugsjón um fyrirmyndarástand sem stefna ber að 

þar sem þjóðfélagið stjórnast af lögunum, allir eru bundnir af lögunum og öllum ber að fara 

eftir lögunum. Hugmyndin um réttarríkið felur það einnig í sér að ríkið sjálft er bundið af og 

stjórnast af lögunum. Allar athafnir þess verða styðjast við lög og byggja á heimildum í 

lögum. Athafnir sem ekki er heimild fyrir í lögum geta ekki verið athafnir ríkisvaldsins sem 

ríkisvalds.
6
 Í réttarríkinu er tilgangur laganna að hafa áhrif á hegðan manna en ekki hvers 

efnis lögin eiga að vera. Lögin skulu hafa ákveðna formlega eiginleika svo sem að vera 

framvirk, almenn, birt og skýr.
7
 

Garðar Gíslason fjallar um meginreglur réttarríkisins í bók sinni Eru lög nauðsynleg. Um 

þær meginreglur sem sérstaklega snúa að dómstólunum segir: 

 

Dómstólar verða að vera sjálfstæðir. Hlutverk dómenda er að beita lögunum og túlka þau, og 

hafa þar síðasta orðið. Menn geta ekki notað réttinn til leiðbeiningar ef dómstólar fara ekki eftir 

lögunum þegar til þeirra kasta kemur, heldur dæma eftir einhverjum öðrum reglum eða 

fyrirmælum. Þess vegna verða dómstörf að fara fram fyrir opnum tjöldum og dómar verða að 

vera rökstuddir og birtir. Mikilvægi þessarar meginreglu verður aldrei nægjanlega brýnt fyrir 

mönnum. Ef dómendur beita ekki lögunum á réttan hátt þá veit fólk aldrei hvað eru lög. Þá mun 

fólk eingöngu reyna að fara eftir því sem það heldur að dómstólarnir komi hugsanlega til með 

að gera. En slíkar getgátur munu ekki byggjast á réttinum, heldur einhverju öðru. 

Dómstólar verða að starfa eftir ströngum reglum og virða jafnræði aðilja. 

Dómstólar skulu meta gildi laga og úrskurða og ákvarðanna annarra stjórnvalda. 

Dómstólar verða að vera öllum opnir og fjárhagslegar hindranir mega ekki vera í vegi fyrir því 

að menn sæki rétt sinn. Mál mega ekki dragast í meðförum dómenda, þá er ekki unnt að hafa 

niðurstöðu í málunum til leiðbeiningar, auk annarra réttarspjalla sem af slíku hlýst.
8
 

 

 Meginreglur íslenskrar stjórnskipunnar byggja á meginreglum réttarríkisins, þ.e. sérstök 

stjórnarskrá, lýðveldi, lýðræði, þrískipting ríkisvaldsins o.s.frv. og til að ná markmiðum 

þessara meginreglna þurfum við lögin.
9
 Grundvallarforsenda réttarríkisins er að borgararnir 

viti fyrirfram hvaða háttsemi er boðin eða bönnuð og upplýsingar um hvaða reglur gildi í 

þeim efnum séu skýrar og fyrirsjáalegar.
10

  

Sigurður Líndal hefur sett fram skilgreiningu í átta skilyrðum eða markmiðum sem gera 

verður til laga. Hann tiltekur síðan fimm viðbótarskilyrði svo markmiðum laganna verði náð 

en fjögur þeirra snúa beint að dómstólunum. Þessi viðbótarskilyrði eru:  

                                                           
5
 Garðar Gíslason: Eru lög nauðsynleg, bls.140. 

6
 Garðar Gíslason: Eru lög nauðsynleg, bls. 142–143. 

7
 Skúli Magnússon: Hin lagalega aðferð og réttarheimildirnar, bls. 86. 

8
 Garðar Gíslason: Eru lög nauðsynleg, bls. 144–145. 

9
 Garðar Gíslason: Eru lög nauðsynleg, bls.145. 

10
 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 126. 
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Tryggja verður að dómstólar séu óháðir í þeim skilningi að þeir séu einungis bundnir af lögum.  

Þinghöld dómstóla verða að vera opin og gæta verður óhlutdrægni.  

Dómstólar verða að hafa vald til að endurskoða hvorttveggja lagasetningu löggjafarþings og 

stjórnsýslureglur.  

Aðgangur að dómstólum verður að vera rúmur. 

 

 Ríki sem fullnægja þessum áskilnaði kallast réttarríki.
11

 Ef lögin eru sett til að stuðla að 

almannaheill, réttlæti og að hver einstaklingur ná fram rétti sínum er réttaríkið besta leiðin til 

að ná því markmiði. 

 

3 Þrískipting ríkisvaldsins 

Einveldistíminn, en upphaf hans á Íslandi markast af Kópavogsfundinum 1662,
12

 leiddi í ljós 

þörfina á að takmarka það vald sem fór með stjórnun ríkja með einhverjum hætti. Ótakmarkað 

vald á einni hendi spillti og leiddi til þess að misfarið var með það vald. Til grundvallar 

einveldinu lá samfélagssáttmálinn, en í honum fólst að þegnarnir veittu einvaldinum 

ótakmarkað vald en gegn því lofaði hann þegnunum friði og að þeir héldu eignum sínum.
13

 

 Á þessu tíma fóru hugmyndir að mótast, að takmarka þyrfti vald með öðru valdi. Franski 

stjórnmálaheimspekingurinn og lögfræðingurinn Montesquieu
14

 setti fram í riti sínu De 

l‘Esprit des lois, sem útleggst á íslensku Andi laganna og kom fyrst út árið 1748, kenninguna 

um þrískiptingu ríkisvaldsins. Þar gengur hann út frá því að þeir sem fara með völd hafi 

tilhneigingu til að misfara með þau og því verði að takmarka valdið. Það verði helst gert með 

því að deila valdinu. Sérstök stofnun skyldi fara með hvern þátt ríkisvaldsins og þannig 

takmarka völd hinna þáttanna. Hver þáttur ríkisvaldsins yrði einnig að vera sjálfstæður 

gagnvart hinum tveimur en þó með þeim takmörkunum sem að þeirra völdum lyti.
15

 Með 

þessari þrígreiningu ríkisvaldsins væri komið í veg fyrir að nokkur þeirra yrði svo sterkur að 

hann gæti svipt þegnana frelsi með ofríki og að eigin geðþótta.
16

 

 Hugmyndin um þrískiptingu ríkisvaldsins og takmörkun valds hafði mikil áhrif á 

stjórnskipun ríkja Norður- og Vestur-Evrópu og Bandaríkja Norður-Ameríku. Ákvæði voru 

                                                           
11

 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 51-53. 
12

 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 630. 
13

 Sigríður Ingvarsdóttir: „Um dómsvaldið, faglegt mat á hæfni dómara og hlutverk dómstóla í réttarríkinu“, bls. 

471. 
14

 Charles-Louis de Secondât, Baron de Montesquieu (f. 1689, d.1755) 
15

 Sigríður Ingvarsdóttir: „Um dómsvaldið, faglegt mat á hæfni dómara og hlutverk dómstóla í réttarríkinu“, bls. 

471. 
16

 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 26. 
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sett í stjórnarskrár sem byggðu á þessum grundvallarhugmyndum en stjórnskipuleg staða 

dómstólanna var þar betur útfærð heldur en verið hafði í riti Montesquieu.
17

 

 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands er byggð á þessari grunnhugmynd. Í lögum nr. 33/1944 

Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, (hér eftir skammstöfuð stjskr.), er í 2. gr. mælt fyrir um 

þrískiptingu ríkisvaldsins í löggjafarvald, framkvæmdarvald og dómsvald og reglan um 

þrískiptingu ríkisvaldsins því lögfest. Í 59. gr. stjskr. takmarkar löggjafarvaldið dómsvaldið 

með því að skipan dómsvaldsins skuli ákveðin með lögum og 61.gr. stjskr. að dómarar skuli 

einungis dæma eftir lögum. Dómsvaldið takmarkar síðan löggjafarvaldið samkvæmt 

venjuhelgaðri reglu um að dæma ekki eftir lögum sem fara í bága við stjórnarskrá.
18

 

Framkvæmdarvaldið er takmarkað af dómsvaldinu skv. 60.gr. stjskr. þar sem segir að 

dómendur skeri úr um embættistakmörk yfirvalda.
19

 

 Þó að þrígreining ríkisvaldsins sé meginregla íslensks stjórnskipunarréttar eru á henni 

undantekningar. Í fyrsta lagi segir í 2. gr. stjskr. að forseti Íslands fari bæði með löggjafarvald 

og dómsvald. Ætla mætti við fyrstu sýn að í íslenskum rétti renni framkvæmdarvald og 

löggjafarvald saman í forseta Íslands en svo er ekki í raun sbr. önnur ákvæði stjskr. Eftir 

stendur þó að forseti Íslands gefur út bráðabirgðalög sem fulltrúi framkvæmdarvaldsins. Í 

öðru lagi segir í 1. gr. stjskr. að Ísland sé lýðveldi með þingbundinni stjórn. Þetta hefur verið 

talið veita vísbendingu um þingræðisregluna, en samkvæmt henni geta þeir einir setið í 

ríkisstjórn sem meirihluti Alþingis hefur kosið að þola í embætti. Í þriðja lagi starfar Alþingi 

ekki lengur í tveimur deildum eins og Montesquieu gerði ráð fyrir í riti sínu. Deildarskipting 

Alþingis var lögð af árið 1991 og starfar það nú í einni málstofu . Ekki er því gengið út frá 

innra aðhaldi löggjafans sem er mikilvægt einkenni þrígreiningarkenningar Montesquieu. Í 

fjórða lagi er síðan venjuhelgað framsal löggjafarvalds til framkvæmdarvaldsins þar sem 

framkvæmdarvaldinu er falið að setja reglur um nánari útfærslu laga.
20

 

 

4 Sjálfstæði dómstóla 

Dómsvaldið skal vera sjálfstætt og aðgreint frá hinum þáttum ríkisvaldsins. Það er áréttað í 1. 

málsl. 1. mgr. 70. gr. stjskr. að öllum beri réttur til að fá úrlausn um réttindi sín og skyldur 

fyrir óháðum og óhlutdrægum dómstóli. Þessi regla á fyrirmynd sýna í 1. mgr. 6. gr. 

                                                           
17

 Sigríður Ingvarsdóttir: „Um dómsvaldið, faglegt mat á hæfni dómara og hlutverk dómstóla í réttarríkinu“, bls. 

472 
18

 Sigríður Ingvarsdóttir: „Um dómsvaldið, faglegt mat á hæfni dómara og hlutverk dómstóla í réttarríkinu“, bls. 

472 
19

 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 426. 
20

 Hafsteinn Þór Hauksson: „Stjórnarskrárhyggja og stjórnarskrárígildi alþjóðlegra mannréttindasáttmála“, bls. 

519-521. 
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Mannréttindasáttmála Evrópu sem lögfestur var hér á landi með lögum nr. 62/1994, (hér eftir 

skammstafaður MSE). Með sjálfstæði dómstólanna á að vera tryggt að aðrir þættir 

ríkisvaldsins geti ekki haft áhrif á eða hlutast til um það hvernig dómarar leysa úr málum. 

Þetta sjálfstæði dómstólanna miðar fyrst og fremst að því að tryggja rétt borgaranna gagnvart 

löggjafar- og framkvæmdarvaldinu og verður því að vera tryggt með viðunandi hætti.
21

 

Allt fram til 1992 fóru sýslumenn og bæjarfógetar einnig með dómsvald hér á landi og var 

dómsvald og framkvæmdarvald því ekki aðskilið í raun. Það var hins vegar gert með lögum 

nr. 92/1989 um aðskilnað dómsvalds og umboðsvalds í héraði sem öðluðust gildi 1. júlí 1992. 

Fram að því höfðu gengið dómsmál þar sem á þennan aðskilnað var látið reyna og hlutleysi 

handhafa framkvæmdarvaldsins sem dómara, sem jafnframt sáu um rannsókn og ákæru máls 

dregið í efa. Hér má nefna Hrd. 1985, bls. 1290 og Hrd. 1987, bls. 356, þar sem þágildandi 

dómaskipan var talin standast samkvæmt stjórnarskrá en MSE hafði ekki fengið lagagildi hér 

á landi á þeim tíma.  

Hæstiréttur vék síðan frá þessum fordæmum með dómi Hrd. 1990, bls. 2, þar sem 

dómaskipanin var ekki lengur talin standast m.a. samkvæmt meginreglu um þrígreiningu 

ríkisvalds sem stjórnarskráin byggir á. Í máli þessu hafði maður verið ákærður og dæmdur 

fyrir svik, en fulltrúinn sem kvað upp dóminn starfaði á ábyrgð sýslumanns sem jafnframt fór 

með yfirstjórn rannsóknar lögreglu á málinu. Umræddur fulltrúi hafði ekki önnur afskipti af 

rannsókninni en þau, að hann sendi málið til fyrirsagnar ríkissaksóknara. Í dóminum segir: „Í 

máli þessu er ekkert fram komið, sem bendir til þess, að dómarafulltrúinn, sem kvað upp 

héraðsdóminn, hafi litið hlutdrægt á málavöxtu. Hins vegar verður að fallast á það með 

Mannréttindanefnd Evrópu, að almennt verði ekki talin næg trygging fyrir óhlutdrægni í 

dómstörfum, þegar sami maður vinnur bæði að þeim og lögreglustjórn.” Þegar þessi dómur 

féll hafði Jón Kristinsson sem sakfelldur var í Hrd. 1985, bls. 1290, vísað máli sínu til 

Mannréttindanefndar Evrópu sem hafði komist að þeirri niðurstöðu, að sami maður sem í senn 

væri lögreglustjóri og dómari í sakamálum bryti í bága við 1. mgr. 6. gr. MSE. um óvilhallan 

dómstól sbr. Skýrsla MNE, Jón Kristinsson gegn Íslandi, 8. mars 1989 (12170/86). 

Í 1. mgr. 24. gr. laga nr. 15/1998 um dómstóla, (hér eftir skammstöfuð dsl.), segir: 

„Dómarar eru sjálfstæðir í dómstörfum og leysa þau af hendi á eigin ábyrgð. Við úrlausn máls 

fara þeir eingöngu eftir lögum og lúta þar aldrei boðvaldi annarra. Dómsathöfn verður ekki 

endurskoðuð af öðrum nema með málskoti til æðra dóms.“ Þetta ákvæði á sér samhljóm í 1. 

málsl. 61. gr. stjskr. þar sem segir: „Dómendur skulu í embættisverkum sínum fara einungis 

                                                           
21 Sigríður Ingvarsdóttir: „Um dómsvaldið, faglegt mat á hæfni dómara og hlutverk dómstóla í réttarríkinu“, bls. 

473 
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eftir lögunum.“ Dómarar eiga því eingöngu að beita lögum og öðrum viðurkenndum 

réttarheimildum við úrlausn mála og er þeim ekki heimilt að beita einhverjum öðrum reglum 

eða fyrirmælum. Af þessu leiðir einnig að dómurum er einungis heimilt að beita 

viðurkenndum lögskýringar og túlkunarreglum við störf sín. Dómarar verða að vera hæfir til 

að beita viðkomandi lögum sem verða sífellt flóknari og sérhæfðari, en í 3. mgr. 24. gr. dsl. er 

sérstaklega kveðið á um að dómurum beri að viðhalda þekkingu sinni og gefast kostur á 

endurmenntun. 

Í greinargerð sem fylgdi með frumvarpi því er varð að lögum um dómstóla nr. 15/1998 er 

sérstaklega hnykkt á sjálfstæði dómstólanna. Þar er megintilgangur frumvarpsins sagður vera 

„að styrkja stöðu og sjálfstæði dómstólanna sem þriðju valdstoð ríkisins og meðal annars auka 

þannig tiltrú almennings á starfsemi þeirra.“
22

 Þar segir ennfremur: 

 
 Í 2. gr. stjórnarskrárinnar segir að dómendur fari með dómsvaldið. Því er ljóst að samkvæmt 

stjórnskipunarlögum skulu vera til dómstólar og dómendur, sem annast meðferð dómsmála. 

Stjórnarskráin tryggir einnig hlutleysi dómenda í störfum sínum. Þannig segir í 61. gr. hennar að 

dómendur skuli í embættisverkum sínum einungis fara eftir lögum. Stjórnarskráin hefur ekki 

sjálf að geyma nánari ákvæði til skýringar á þessu, en ljóst er að þessi regla felur meðal annars í 

sér að dómara sé í störfum sínum óheimilt og óskylt að taka við fyrirmælum frá öðrum, hvort 

sem er opinberum aðilum eða einkaaðilum.
23

 

 

 Í greinargerðinni er síðan velt upp þeirri spurningu hvort samrýmanlegt sé meginreglunni 

um sjálfstæða og óháða dómstóla að ráðherra fari með fjárveitingarvald og stöðuveitingarvald 

og geti þar af leiðandi haft áhrif á störf og sjálfstæði dómstólanna. Því er þar haldið fram að 

unnt sé af þessum sökum, að draga í efa fullt sjálfstæði dómstólanna gagnvart hinum þáttum 

ríkisvaldsins. 
24

 

 Með lögum nr. 45/2010, um breyting á lögum um dómstóla, nr. 15/1998, með síðari 

breytingum (skipun dómara), var vald ráðherra til að skipa dómara takmarkað og er ráðherra 

nú að mestu bundin við mat sérstakrar dómnefndar á hæfi umsækjanda skv. 4. gr. a. dsl. Í 

undantekningartilvikum er ráðherra þó heimilt að leggja fyrir Alþingi tillögu um annan en 

þann sem dómnefnd hefur talið hæfastan. 

 Á alþjóðavettvangi hefur mikil áhersla verið lögð á sjálfstæði dómstóla. Á sjöundu 

ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Mílanó 1985, um varnir gegn glæpum og meðferð 

afbrotamanna, voru samþykktar grundvallarreglur um sjálfstæði dómstóla, sem staðfestar 

                                                           
22

 Alþt. 1997-98, A-deild, bls. 1136. 
23 Alþt. 1997-98, A-deild, bls. 1135. 
24 Alþt. 1997-98, A-deild, bls. 1135. 
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voru á allsherjarþinginu 29. nóvember 1985 með ályktun A/RES/40/32.
25

 Einnig hefur 

ráðherranefnd Evrópuráðsins sent frá sér tilmæli til aðildarríkja No. R (94) 12, um sjálfstæði, 

skilvirkni og hlutverk dómara.
26

 

 Dómstólar skera úr um embættistakmörk yfirvalda skv. 1. málsl. 60.gr. stjskr. þ.e. hvort 

athafnir framkvæmdarvaldsins séu í samræmi við lög og með heimild í lögum. Dómstólarnir 

skera einnig úr um það hvort lög sett af lagasetningarvaldinu skv. 26. gr. stjskr. fari í bága við 

stjórnarskránna. Vegna þessa hlutverks dómstólanna er sjálfstæði þeirra gagnvart hinum 

þáttum ríkisvaldsins ein af forsendum og undirstaða réttarríkisins. 

 Af þessari umfjöllun má ráða að lagaumgjörð sú sem dómstólunum er búin er ætlað að 

tryggja sjálfstæði dómstólanna gagnvart öðrum þáttum ríkisvaldsins. Ráðin hefur verið bót á 

þeim þáttum sem ekki uppfylltu skilyrði um þrískiptingu ríkisvalds og embættisveitingarvald 

ráðherra eins og gerð hefur verið grein fyrir fyrr í þessum kafla. Dómsvaldið er þó enn, háð 

fjárveitingarvaldi hinna þátta ríkisvaldsins.  

 

5 Hlutleysi dómstóla 

Dómsstólarnir skulu gæti hlutleysis gagnvart málsaðilum, en í því fellst að málsaðilar eiga að 

geta treyst því að dómari gangi ekki erinda tiltekinna hagsmuna og eigi þeim hvorki skuld að 

gjalda né harma að hefna.
27

 Hlutleysi dómstólanna er nátengt sjálfstæði þeirra en eins og með 

sjálfstæðið er ekki nóg að dómstólarnir séu hlutlausir, heldur verður einnig að líta út fyrir að 

þeir séu það.  

Í stjórnarskránni er reynt að tryggja hlutleysi dómstólanna. Þar segir í 59. gr. stjskr.: 

„Skipun dómsvaldsins verður eigi ákveðin nema með lögum“ og í 1. málsl. 61.gr. stjskr. 

segir: „Dómendur skulu í embættisverkum sínum fara einungis eftir lögunum.“ Með þessum 

ákvæðum er reynt að koma í veg fyrir að dómarar láti persónulegar skoðanir sínar og eða 

geðþóttaákvarðanir hafa áhrif á niðurstöður sínar, heldur láti einungis lög og aðrar 

viðurkenndar réttarheimildir ráða niðurstöðum sínum og beiti til þess viðurkenndum 

lögskýringaraðferðum.
28

 

Í 2. málsl. 61. gr. stjskr. er kveðið á um að dómurum verði ekki vikið úr embætti nema 

með dómi og ekki fluttir í annað embætti gegn þeirra vilja, nema verið sé að koma á nýrri 

dómstólaskipan. Dómarar eru æviráðnir í sín embætti. Þessu ákvæði er ætlað að tryggja að 

                                                           
25

 Vefsíða Sameinuðu þjóðanna, http://www.un.org/en/. 
26 Vefsíða Council of Europe, Committee of Ministers, http://www.coe.int/t/cm/home_en.asp. 
27

 Sigríður Ingvarsdóttir: „Um dómsvaldið, faglegt mat á hæfni dómara og hlutverk dómstóla í réttarríkinu“, bls. 

476. 
28

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 260. 
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ekki sé reynt að hafa áhrif á dómara eða niðurstöðu einstakra mála með tilfærslum dómara eða 

t.d. hótunum um brottvikningu úr starfi.
29

 Í dómi Hæstaréttar, Hrd. 1989, bls. 1627, hafði 

dómsmálaráðherra vikið hæstaréttardómara tímabundið úr embætti en hann hafði sem forseti 

Hæstaréttar keypt óhæfilegt magn af áfengi á sérkjörum. Hæstiréttur féllst á að 

dómsmálaráðherra hafi verið heimilt að víkja dómaranum úr embætti um stundarsakir, án þess 

að sú ákvörðun væri áður borin undir dómstóla og taldi meirihluti réttarins það ekki „brjóta 

gegn embættishelgi hæstaréttardómara samkvæmt 61. gr. stjórnarskrárinnar, sem ætlað er að 

tryggja, að dómurum, sem eigi gegna jafnframt umboðsstörfum, verði aldrei á grundvelli 

ákvæða í almennum lögum vikið endanlega úr embætti án undangengins dóms.“  

Í 1. mgr. 70. gr. stjskr. er sérstaklega tiltekið að öllum ber réttur til að fá úrlausn um 

réttindi sín og skyldur eða um ákæru á hendur sér um refsiverða háttsemi fyrir óháðum og 

óhlutdrægum dómstóli. Markmið þess ákvæðis er að styrkja og vernda hlutleysi dómstólanna 

og leggur það jafnframt þá skyldu á löggjafann að setja skýrar reglur um hæfi dómara.
30

 

 Í 5. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála, (hér eftir skammstöfuð eml.) og 6. gr. 

laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála, (hér eftir skammstöfuð sml.), eru sambærilegar reglur 

um hæfi dómara. Samkvæmt þessum ákvæðum má dómari ekki hafa tengsl við mál, aðila þess 

eða fyrirsvarsmenn sem varpað gæti rýrð á hlutleysi hans. Í g-lið beggja greinanna er síðan 

almenn vanhæfisregla þar sem kveðið er á um, að ef fyrir hendi séu önnur atvik eða aðstæður 

sem eru fallnar til þess að draga óhlutdrægni dómara í efa sé hann vanhæfur. Dæmi um 

beitingu g-liðar er t.d. að finna í Hrd. 2003, bls. 2989 (472/2002). Hæstiréttur ómerkti þar 

dóm héraðsdóms og málsmeðferð í héraði frá og með aðalmeðferð, þar sem dóttir 

héraðsdómara og sonur vitnis, sem leitt var fyrir héraðsdóm, voru í hjúskap. Þóttu slík tengsl 

vera til þess fallin, að dómurinn hefði ekki yfirbragð fyllsta hlutleysis, sbr. g-lið 5. gr. sml. Í 

greinargerð með frumvarpi því er varð að lögum nr. 91/1991 um meðferð einkamála kemur 

fram að við beitingu g-liðar 5.gr. eml. skuli líta til atriða eins og óvináttu, fjárhagslegra eða 

siðferðislegra hagsmuna.
31

 

Reglan um hlutleysi dómstóla kemur fram í 1. mgr. 6. gr. MSE, en þar segir að þegar 

kveða skuli á um réttindi og skyldur manns að einkamálarétti eða um sök, sem hann er borinn 

um refsivert brot, skuli hann eiga rétt til réttlátrar og opinberrar málsmeðferðar fyrir 

óvilhöllum dómstóli. Þetta merkir að dómarar mega sjálfir ekki eiga neinna hagsmuna að gæta 

eða vera háðir aðilum máls eða öðrum er varðar málið en einnig verða dómarar að varast 

                                                           
29

 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 289. 
30

 Alþt. 1994-95, A-deild, bls. 2098. 
31

 Alþt. 1990-91, A-deild, bls. 1072. 
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ómálefnaleg sjónarmið svo sem persónulegar skoðanir eð viðhorf við ákvarðanatöku sína.
32

 

Reglan um hlutleysi dómstóla er í ákveðnum tilvikum látin ganga framar tjáningarfrelsinu en í 

2. mgr. 10. gr. MSE segir, að heimilt sé að takmarka tjáningarfrelsið til að tryggja vald og 

óhlutdrægni dómstóla að uppfylltum skilyrðum greinarinnar.  

Hlutleysi dómstóla er einnig varið í lögum nr. 15/1998 um dómstóla með beinum og 

óbeinum hætti. Í 1. mgr. 7. gr. dsl. er kveðið á um að 3 eða 5 dómarar Hæstaréttar og í 

sérstaklega mikilvægum málum 7 dómarar, skuli taka þátt í meðferð máls fyrir dómi. Eftir því 

sem fleiri dómarar sitja í dóminum eru áhrif hvers einstaks dómara samsvarandi minni og því 

hafa persónuleg sjónarmið einstaka dómara minni áhrif á endanlega niðurstöðu. Samkvæmt 1. 

máls. 4. mgr. 18. gr. dsl. er héraðsdómara „heimilt að biðjast undan úthlutun máls vegna 

tengsla við efni þess, aðila, fyrirsvarsmann eða lögmann þótt hann verði ekki talinn vanhæfur 

til að fara með það.“ Að baki þessari grein liggja samsvarandi sjónarmið og að baki almennu 

vanhæfisreglunni í g-lið 5. gr. eml. og g-lið 6. gr. sml. sem minnst er á hér að framan og síðan 

1. mgr. 6. gr. eml. og 1. mgr. 7. gr. sml. þar sem kveðið er á um að dómari gæti sjálfur að hæfi 

sínu.  

Sjálfstæði og hlutleysi dómstólanna eru órjúfanlega tengd. Sjálfstæði dómstólanna er í 

raun grundvöllur hlutleysis þeirra og kemur það vel fram í 1. mgr. 24. gr. dsl. Þar sem kveðið 

er á um í 1. málsl. að dómarar skuli vera „sjálfstæðir í dómstörfum sínum og leysa þau af 

hendi á eigin ábyrgð“ en jafnframt segir í 2. málsl. að „við úrlausn máls fara þeir eingöngu 

eftir lögum og lúta þar aldrei boðvaldi annarra.“ Í greinargerð með frumvarpi því er varð að 

lögum nr. 15/1998 um dómstóla segir um 2. málsl. 1. mgr. 24. gr. að ákvæðið „byggist á þeirri 

grundvallarreglu að dómari taki aldrei við fyrirmælum, hvorki frá yfirmanni sínum innan 

dómstóls, handhafa framkvæmdarvalds eða löggjafarvalds né öðrum, um hvernig farið verði 

með dómsmál og leyst úr því, heldur ráðist meðferð máls og úrlausn eingöngu af lögum, sbr. 

einnig upphafsorð 61. gr. stjórnarskrárinnar.“
33

 Dómari ber því sjálfur alla ábyrgð á dómum 

sínum og enginn annar, hvorki handhafar annarra þátta ríkisvaldsins né aðrir eiga að geta haft 

áhrif á niðurstöðu hans. Þetta sjónarmið er enn frekar styrkt í 1. mgr. 26. gr. dsl. þar sem 

hömlur eru lagðar á þau störf sem dómari getur tekið að sér og eignarhald dómara í félögum 

og atvinnufyrirtækjum ef hætta er á að vafi gæti orðið um raunverulegt og ekki síður sýnilegt 

hlutleysi dómara. 

Þó svo að dómstólarnir séu háðir fjárveitingarvaldi löggjafarvaldsins er reynt að takmarka 

þau áhrif með 25. gr. dsl. og kjararáði falið að ákveða laun dómara fyrir embættisstörf þeirra. 

                                                           
32

 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 149. 
33

 Alþt. 1997-98, A-deild, bls. 1171. 
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Með ákvæðinu er meðal annars reynt að koma í veg fyrir þann möguleika að dómarar séu 

látnir gjalda fyrir dóma sem væru mögulega óþægilegir fyrir löggjafar eða 

framkvæmdarvaldið með kjaraskerðingu. Slíkir dómar gætu varðað pólitíska stefnumörkun 

t.d. í velferðarmálum, auðlindanýtingu eða varðað tekjustofna ríkisins svo sem í skattamálum 

og má þar t.d. nefna Hrd. 2003, bls. 2329 (499/2002), en þar hafði maður fest kaup á 

hlutabréfum í innlendum hlutafélögum á árinu 1996 og naut vegna þeirra kaupa ákveðins 

skattahagræðis skv. lögum nr. 75/1981. Fallist var á að lög nr. 137/1996 um breytingu á 

lögum nr. 75/1981 fæli í sér afturvirkni, sem braut í bága við 2. mgr. 77. gr. stjórnarskrárinnar 

og því óheimilt að skerða umrædd réttindi. Einnig má hér nefna Hrd. 2000, bls. 4480 

(125/2000) þar sem Öryrkjabandalag Íslands höfðaði viðurkenningarmál gegn 

Tryggingarstofnun ríkisins og meirihluti Hæstaréttar féllst á að stofnuninni hefði ekki verið 

heimilt að skerða tekjutryggingu örorkulífeyrisþega í hjúskap vegna tekna maka, sem ekki var 

lífeyrisþegi, á tímabilinu frá 1. janúar 1994 til 31. desember 1998 og einnig að stofnunninni 

hefði ekki verið heimilt að skerða tekjutryggingu umrædds hóps örorkulífeyrisþega frá 1. 

janúar 1999, þegar lög 149/1998, sem breyttu lögum nr. 117/1993, tóku gildi. Í kjölfar þessa 

dóms voru sett lög nr. 3/2001 um breytingu á almannatryggingarlögum. Í Hrd. 2003, bls. 

3411(549/2002) var síðan tekist á um gildi skerðingarákvæða laga nr. 3/2001 en þar taldi 

Hæstiréttur að umdeild kröfuréttindi nytu verndar eignarréttarákvæðis 72. gr. stjskr. og yrðu 

ekki skert með afturvirkri og íþyngjandi löggjöf. 

Ákvæði 25. gr. dsl. er einnig ætlað að koma í veg fyrir að dómarar kunni að eiga 

persónulegra hagsmuna að gæta t.d. í úrlausnum um kjaramál. Hér má nefna dóm Hérd. Rvk. 

19. desember 2006 (E-1939/2006). Þar sem Alþingi hafði setti lög sem áttu að fresta 

tilteknum launahækkunum sem tóku m.a. til dómara. Dómari við Héraðsdóm Reykjavíkur, 

þar sem málið var tekið fyrir, var ósáttur við ígrip löggjafans. Hann stefndi því íslenska 

ríkinu. Niðurstaða málsins var sú að þarna hefði Alþingi íhlutast í tiltekið lögbundið ferli og 

með því gengið inn á verksvið dómstóla og það bryti í bága við 2. gr. stjskr. Í máli þessu viku 

allir dómarar við héraðsdóm Reykjavíkur sæti, með vísan til g-liðar 5. gr. eml, sbr. 1. mgr. 19. 

gr. dsl. og voru því skipaðir sérstakir setudómarar. 

Þó að úr málum sé leyst á grundvelli lagareglna um sakarefnið og við það beitt 

viðurkenndum lögskýringaraðferðum koma upp tilfelli þar sem dómari verður óhjákvæmilega 

að byggja á persónulegu mati. Þetta á við t.d. í tilfellum þar sem lög eru óskýr eða almennt 

orðuð, tilvik fellur ekki undir neitt lagaákvæði eða þegar t.d. tvö ákvæði geta átt við um 

sakarefnið en leiða til mismunandi niðurstöðu. Þetta kemur glögglega fram í stundum 

mismunandi niðurstöðum héraðsdóms og Hæstaréttar og einnig í sérálitum fjölskipaðra dóma. 
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Þetta er ekki til marks um hlutdrægni eða mismunun dómara, heldur miklu frekar mismunandi 

skoðanir, viðhorf og lífssýn dómaranna sem hefur áhrif á mat þeirra og val á 

túlkunaraðferðum.
34

 Það skiptir því miklu máli varðandi hlutleysi dómstóla að dómarar 

rökstyðji vandlega niðurstöðu sína og hvernig hún var fengin. Um þetta segir Sigríður 

Ingvarsdóttir héraðsdómari eftirfarandi: 

 
Gæti dómarar ekki fyllsta hlutleysis við úrlausn mála er dómsvaldið ófært um að tryggja 

réttaröryggið með viðunandi hætti. Með því er einnig grafið undan trausti sem dómstólarnir 

verða að njóta. Með kröfunni um sjálfstæðara dómsvald er enn brýnna en ella að gæta að 

reglunni um hlutleysi dómsvaldsins.
35

 

 

Tilgangur rökstuðnings dómara fyrir niðurstöðu sinn er meðal annars til að sýna fram á 

hvernig niðurstaða var fengin. Að viðurkenndum réttarheimildum hafi verið beitt og jafnræðis 

og samræmis hafi verið gætt samkvæmt kröfum réttarríkisins.
36

 Rökstuðningur dómara fyrir 

niðurstöðu sinni er því eitt af grundvallaratriðum hlutleysis dómstólanna. 

Eins fram kemur í 4. Kafla hér að framan var vald ráðherra til að skipa dómara takmarkað 

með lögum nr. 45/2010. Er sú breyting fallin til að styrkja hlutleysi dómstólanna og ætlað að 

tryggja að einungis hlutlæg sjónarmið ráði um skipan dómara í embætti.
37

 Skipun dómar í 

embætti hefur vissulega áhrif á hlutleysi dómstólanna og hvernig það lýtur við almenningi. 

Fyrrum pólitísk afskipti umsækjenda um embætti dómara eða tengsl þeirra við tiltekna menn 

eða hópa í samfélaginu geta valdið því að síðar er efast um hlutleysi þeirra sem dómara og 

þannig grafið undan trausti á dómstólunum. Um skipun dómara verður nánar fjallað hér síðar 

í kafla 8. 

Hér hefur verðrið sýnt fram á að hlutleysi dómstólanna og dómaranna sem þá skipa er 

verndað í stjórnaskránni og þar sérstaklega í 59. gr., 61. gr., og 1. mgr. 70. gr. stjskr. sem á sér 

samsvörun í 1. mgr. 6. gr. MSE. Almenn löggjöf svo sem um dómstóla, meðferð sakamála og 

einkamála styður og styrkir síðan þessi ákvæði stjórnarskrárinnar. Dómaframkvæmd sýnir 

einnig að dómstólar skirrast ekki við að fella dóma gegn hinum þáttum ríkisvaldsins. Á það 

má þó benda að Jón Steinar Gunnlaugsson hæstaréttardómari hélt því fram, áður en hann var 

skipaður í embætti, að dómarar við Hæstarétt drægju taum ríkisins og takmörkuðu og þrengdu 

vernd mannréttindaákvæða.
38

  

                                                           
34

 Sigríður Ingvarsdóttir: „Um dómsvaldið, faglegt mat á hæfni dómara og hlutverk dómstóla í réttarríkinu“, bls. 

477. 
35

 Sigríður Ingvarsdóttir: „Um dómsvaldið, faglegt mat á hæfni dómara og hlutverk dómstóla í réttarríkinu“, bls. 

478. 
36

 Sigríður Ingvarsdóttir: „Traust og virðing dómstólanna“, bls. 428. 
37

 Þskj. 698, 138. lögþ. 2009–10, bls. 9 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
38

 Jón Steinar Gunnlaugsson: Deilt á dómarana, bls. 134. 
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6 Eftirlitshlutverk dómstóla 

Í 60. gr. stjskr. er kveðið á um að dómendur skuli skera úr öllum ágreiningi um 

embættistakmörk yfirvalda. Það er meginregla í íslenskum rétti „að dómstólar eigi úrlausn um 

allar ákvarðanir og athafnir stjórnvalda, hverju nafni sem nefnast, nema þær séu undan 

lögsögu þeirra teknar með lögum eða samkvæmt eðli máls.“
39

 Þetta kemur skýrt fram í Hrd. 

1982, bls. 192, en þar segir: „Það er meginregla íslenskra laga, að þau mál sæti úrlausn 

dómstóla, sem eigi eru skýrlega undan dómsögu þeirra tekin, sbr. 2. gr. stjórnarskrár nr. 

33/1944 og 60. gr. hennar að því er tekur til tengslanna milli dómstóla og stjórnvalda.“ Sú 

túlkun var ríkjandi að dómstólar gætu ekki hróflað við frjálsu mati stjórnvalda né heldur þeim 

ákvörðunum sem byggðar voru á fullnaðarúrskurði stjórnvalda. Lagaákvæði sem kveða á um 

fullnaðarúrskurði stjórnvalda hafa nú að mestu horfið úr löggjöfinni og dómstólar hafa í 

framkvæmd teygt sig lengra í endurskoðun á efnislegum ákvörðunum stjórnvalda en áður. 

Það er í samræmi við fræðikenningar og grunnreglu réttarríkisins, um að borgararnir eigi rétt 

á að fá úrlausn sinna mála fyrir dómstólum. Meginreglan er samt sem áður sú að dómstólar 

geta einungis ógilt ákvarðanir stjórnvalda en ekki tekið nýja efnislega ákvörðun.
40

 

Lögbundin stjórnsýsla er ein af grundvallarreglum íslensks réttar. Allar athafnir 

stjórnvalda verða að eiga sér stoð í lögum og mega ekki fara í bága við lög.
41

 Dómstólar fara 

með eftirlitshlutverk gagnvart framkvæmdarvaldinu sem er bundið af lögum samkvæmt 

kröfum réttarríkisins og öll afskipti ríkisins af borgurunum verða að hvíla á skýrum 

lagaheimildum. Prófessor Björg Thorarensen hefur orðað þetta með eftirfarandi hætti: 

„Ákvarðanir stjórnvalda mega ekki vera teknar að geðþótta heldur samkvæmt fyrirfram 

settum og birtum lagareglum sem fyrirsjáanlegt er hvernig verði beitt og um hvaða tilvik þau 

gilda.“
42

 Það er einnig krafa réttarríkisins að til séu sjálfstæðir og óháðir dómstólar sem skera 

úr um hvort lagaheimildir skorti eða hvort gengið sé of langt í afskiptum eða takmörkunum 

ríkisvaldsins á réttindum borgaranna.
43

  

Stjórnvaldsathafnir verða að hafa lagastoð samkvæmt lögmætisreglunni og kröfum 

réttarríkisins. Stjórnvöld geta því ekki aðhafst neitt það sem ekki er heimilað með lögum sem 

jafnframt verða að vera skýr, og fyrirsjáanleg.
44

 Þessar kröfur voru ekki taldar uppfylltar í 

dómi Hæstaréttar, Hrd. 1999, bls. 3386, (65/1999), þar sem maður hafði verið handtekinn 

ásamt sjö öðrum á Austurvelli við mótmæli en á þessum tíma fór þar fram upptaka efnis í 
                                                           
39

 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 426. 
40

 Björg Thorarensen: „Eðli mannréttindareglna í stjórnarskránni og eftirlitshlutverk dómstóla“, bls. 107-108. 
41

 Róbert R. Spanó: „Stjórnsýsluréttur“, bls. 102.  
42

 Björg Thorarensen: „Eðli mannréttindareglna í stjórnarskránni og eftirlitshlutverk dómstóla“, bls. 106. 
43

 Björg Thorarensen: „Eðli mannréttindareglna í stjórnarskránni og eftirlitshlutverk dómstóla“, bls. 106. 
44

 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 371. 
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bandarískan sjónvarpsþátt. Í dóminum segir: „Handtaka manna, sem hafa í frammi mótmæli 

sem þessi, er viðurhlutamikil skerðing á því tjáningar- og fundafrelsi, sem verndað er af 

framangreindum ákvæðum stjórnarskrár. Af þessum sökum verður að gera ríkar kröfur til 

þess, að skýr heimild sé til handtöku í settum lögum, sbr. einnig 1. mgr. 67. gr. stjskr. og 5. gr. 

MSE, enda sé handtaka nauðsynleg af þeim ástæðum, sem nefndar eru í 3. mgr. 73. gr. 

stjórnarskrárinnar.“ Dómurinn taldi að þær aðstæður hafi ekki verið fyrir hendi, þegar 

lögregla handtók stefnda og félaga hans, að lögmælt skilyrði væru þá til þeirra athafna. 

Lögmætisreglan á einnig við um stjórnvaldsfyrirmæli svo sem reglugerðir en á hana reynir 

sérstaklega þegar deilt er um framsal löggjafarvalds. Það framsal er ákveðnum takmörkunum 

háð sem eiga rætur sínar í 2. gr. stjskr. Meginreglan er sú að framsal löggjafarvalds er ekki 

heimilt nema þörf sé á slíku framsali og þar með eru settar efnislegar skorður á framsali 

löggjafarvalds og vald löggjafans til þess takmarkað. Einnig eru í ákvæðum stjórnarskrárinnar 

gerður áskilnaður um sett lög og verður löggjafarvald ekki framselt í þeim tilvikum. Dæmi 

um það er t.d. í 40. gr. stjskr. að engan skatt skuli leggja á nema með lögum og í 1. mgr. 75. 

gr. stjskr. segir að atvinnufrelsi verði einungis settar skorður með lögum. Markmið slíkra 

stjórnarskrárákvæða er að tryggja löggjafinn setji lög um viðkomandi atriði og koma í veg 

fyrir að viðkomandi atriðum verði ráðið með stjórnvaldsákvörðunum eða á annan hátt af 

framkvæmdarvaldinu. Það er svo verkefni dómstólanna að meta hvort löggjafinn hafi farið út 

fyrir heimildir sínar með of rúmum framsalsheimildum.
45

 

Framsal löggjafarvalds var ágreiningsefnið í Hrd. 2000, bls. 1621 (15/2000). Þar segir 

rétturinn: „Í 72. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 er kveðið á um friðhelgi 

eignarréttar og í 75. gr. hennar um atvinnufrelsi, sbr. 10. gr. og 13. gr. stjórnarskipunarlaga nr. 

97/1995. Má hvorugt skerða nema með lagaboði að því tilskildu, að almenningsþörf krefji. 

Þessi fyrirmæli stjórnarskrárinnar verða ekki túlkuð öðruvísi en svo, að hinum almenna 

löggjafa sé óheimilt að fela framkvæmdarvaldshöfum óhefta ákvörðun um þessi efni. 

Löggjöfin verður að mæla fyrir um meginreglur, þar sem fram komi takmörk og umfang 

þeirrar réttindaskerðingar, sem talin er nauðsynleg." Seinasta setning þessarar tilvitnunar er 

höfð orðrétt úr fyrri dómi Hæstaréttar, Hrd. 1996, bls. 2956, þar sem einnig var fjallað um 

framsal lagasetningarvalds og skort á lagastoð.  

Til úrskurðar Hæstaréttar koma ýmis mál sem tengjast málsmeðferð og á það sérstaklega 

við um sakamál. Þar reynir á ýmis stjórnaskrárvernduð réttindi svo sem við handtöku, 

gæsluvarðhald, lögreglurannsókn og meðferð ákæruvaldsins á sakamálum. Þar koma 

                                                           
45

 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 397-398. 
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sérstaklega til skoðunar ákvæði 67. gr. stjskr. og 70. gr. stjskr. um réttláta málsmeðferð innan 

hæfilegs tíma fyrir óháðum og óhlutdrægum dómstóli,
46

 en skýra ber 70. gr. stjskr. með 

hliðsjón af 1. mgr. 6.gr. MSE.
47

 Einn mikilvægasti dómur Hæstaréttar í þessu tilliti er talin 

vera Hrd. 1990, bls. 2, sem reifaður er í kafla 4. Með dómi þessum var í reynd skilið á milli 

dómsvalds og framkvæmdarvalds við meðferð sakamála. Annar mikilvægur dómur 

Hæstaréttar varðandi málsmeðferð er Hrd. 16. mars 2007 (92/2007). Það mál varðaði ætlað 

brot á samkeppnislögum nr. 44/2005. Meirihluti Hæstaréttar taldi að fyrirkomulag 

samkeppnislaga hefði ekki verið nógu skýrt um meðferð máls ef grunur vaknaði um að brotið 

hefði verið gegn lögunum. Í dóminum segir: „ Er ekki nægjanlega fram komið að varnaraðilar 

hafi fengið notið þeirra réttinda sakborninga, sem fyrir er mælt í 70. gr. stjórnarskrár, sbr. 6. 

gr. mannréttindasáttmála Evrópu, og meginreglum laga nr. 19/1991, í þeirri lögreglurannsókn, 

sem fram fór í kjölfar meðferðar samkeppnisyfirvalda, eins og henni var hagað.“ 

Athafnir stjórnvalda eru lögbundnar og dómstólar sinna eftirlisthlutverki sínu í samræmi 

við áskilnað stjórnarskrár og kröfur réttarríkisins. Dómstólarnir skera úr öllum ágreiningi um 

embættistakmörk stjórnvalda nema það sé sérstaklega undan lögsögu þeirra tekið eða 

samkvæmt eðli máls og um það ber dómaframkvæmd glöggt vitni.  

 

7 Endurskoðunarhlutverk dómstóla 

Dómstólar úrskurða um stjórnskipulegt gildi laga og byggir það vald á stjórnskipunarvenju 

sem aðeins verður breytt með stjórnarskrárbreytingu.
48

 Álitamál kunna að koma upp hvort lög 

hafi verið sett samkvæmt fyrirmælum stjórnarskrárinnar eða hvort lög hafi verið sett af 

valdbærum aðila skv. stjórnarskrá. Dómar Hæstaréttar hafa þó sérstaklega lotið að því hvort 

lög hafi verið andstæð ákvæðum stjórnarskrárinnar, og þá sérstaklega mannréttindaákvæðum 

hennar. 

 Rök gegn eftirlitshlutverki dómstólanna með handhöfum löggjafarvaldsins byggja 

aðallega á því að ákvarðanir löggjafans eru teknar af fulltrúum þjóðarinnar sem hafa verið 

kosnir í lýðræðislegum kosningum og birtist vilji þjóðarinnar því í ákvörðunum þingsins. Þar 

sem löggjafinn er æðstur þriggja stoða ríkisvaldsins með skýrt lýðræðislegt umboð er það því 

ólýðræðislegt að dómstólarnir, sem ekki eru kosnir með sama hætti og löggjafarvaldið taki 

fram fyrir hendurnar á því.
49

 

                                                           
46

 Björg Thorarensen: „Eðli mannréttindareglna í stjórnarskránni og eftirlitshlutverk dómstóla“, bls. 126. 
47

 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 32. 
48

 Ragnhildur Helgadóttir: „Úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga“, bls. 496. Gunnar G. Schram: 

Stjórnskipunarréttur, bls. 442. 
49

 Björg Thorarensen: „Eðli mannréttindareglna í stjórnarskránni og eftirlitshlutverk dómstóla“, bls. 115. 
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 Rök með eftirlitshlutverki dómstólanna með löggjafarvaldinu eru helst þau að það tryggir 

betur stjórnarskrárvernduð réttindi borgaranna að dómstólarnir hafi þetta vald. Stjórnarskráin 

er æðsta réttarheimildin og einungis á færi dómstólanna að meta hvenær löggjafinn hefur farið 

út fyrir þau takmörk sem stjórnarskráin setur honum. Hafi dómstólarnir ekki þetta vald er 

löggjafanum unnt að breyta stjórnarskrárvernduðum réttindum með almennum lögum.
50

 

Einnig er með endurskoðunarvaldi dómstólanna viðurkennt að mannréttindaákvæði 

stjórnarskrárnar sé u reist á ákveðnum grunngildum samfélagsins sem bindi jafnt alla handhafa 

ríkisvaldsins. Stjórnarskráin varðveitir þessi gildi sem æðsta réttarheimildin. Af því leiðir að 

dómstólum ber að víkja til hliðar settum lögum sem fara í bága við stjórnarskrá og láta hana 

ganga þeim framar. Hér vega þungt sjónarmið réttarríkisins, þar sem allir handhafar 

ríkisvaldsins eru bundnir af eigin lögum og af mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar. 

Rökin með eftirlitshlutverki dómstólanna hafa vegið þyngra í flestum þjóðríkjum heims.
51

 

 Ágreiningur hefur verið um hvert umfang endurskoðunarvalds dómstólanna eigi að vera. 

Á endurskoðunarvaldið eingöngu við um sum mikilvægustu mannréttindin en ekki önnur og 

þá einnig, einungis þegar lög brjóta bersýnilega gegn tilteknum mannréttindarákvæðum? 

Einnig hefur verið deilt um hvort endurskoðunarvaldið nái einungis til hinna svokölluðu 

lagalegu réttinda, þ.e. borgaralegra og stjórnmálalegra réttinda eða nái líka til hinna félagslegu 

réttinda og pólitískra ákvarðanna löggjafans. Lengst af virðast íslenskir dómstólar hafa krafist 

bersýnilegs ósamræmis laga gagnvart stjórnarskrá en svo virðist sem á síðustu árum hafi 

breyting orðið á.
52

 Sem dæmi um þessa breytingu má nefna Hrd. 1998, bls. 4076, en þar segir 

Hæstiréttur: „verður ekki séð, að rökbundin nauðsyn hnígi til þess að lögbinda um ókomna tíð 

þá mismunun, sem leiðir af reglu 5. gr. laga nr. 38/1990 um úthlutun veiðiheimilda. Stefndi 

hefur ekki sýnt fram á, að aðrar leiðir séu ekki færar til að ná því lögmæta markmiði að 

vernda fiskistofna við Ísland.“ Hér er það því jafnræðisregla 1.mgr. 65.gr. stjskr. sem ræður 

niðurstöðu Hæstaréttar varðandi takmörkun á atvinnufrelsinu samkvæmt 1. mgr. 75. gr. stjskr. 

Dómur þessi er reifaður nánar síðar í þessum kafla. 

Dómstólum ber að varast að gerast þátttakendur í pólitískri ákvarðanatöku en erfitt getur 

orðið að gera þar greinarmun á svo sem í skattamálum, hvort tiltekin skattlagning skerði með 

ólögmætum hætti eignarétt einstaklinga sem á sama tíma hefur mikil áhrif á stefnu og 

framkvæmdir viðkomandi ríkisstjórnar. Mörk endurskoðunarvalds dómstóla hljóta því 

umfram allt að byggja á þrískiptingu ríkisvaldsins og valddreifingu. Þó að hverjum hinna 

                                                           
50

 Ragnhildur Helgadóttir: „Úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga“, bls. 495. 
51

 Björg Thorarensen: „Eðli mannréttindareglna í stjórnarskránni og eftirlitshlutverk dómstóla“, bls. 115 - 116. 
52

 Ragnhildur Helgadóttir: „Úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga“, bls. 501. 
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þriggja handhafa ríkisvaldsins sé ætlað að tempra vald hinna tveggja, er hverjum handhafanna 

ætlað tiltekið vald og þau valdmörk verða hinir handhafar ríkisvaldsins að virða. Dómstólarnir 

verða að hafa þetta að leiðarljósi við endurskoðun lagasetningar löggjafarvaldsins.
53

 

 Fyrsti dómur Hæstaréttar sem kvað á um að lög væru efnislega andstæð 

mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar var Hrd. 1943, bls. 223, þar sem meirihluti 

Hæstaréttar taldi að ákvæði almennra laga, sem takmarkaði heimild til útgáfu fornrita, væri 

andstætt prentfrelsisákvæði stjórnarskrárinnar og því að vettugi virðandi. Í dóminum segir: 

„Samkvæmt 67. gr. stjórnarskrárinnar skal vera prentfrelsi hér á landi, en þó svo, að menn 

verða að bera ábyrgð á prentuðu máli fyrir dómstólum. Ritskoðun og aðrar tálmanir fyrir 

prentfrelsi má aldrei í lög leiða.“ Áfram segir svo í dóminum: „Með því að áskilja ríkinu 

einkarétt til birtingar rita þessara og banna á þann hátt öðrum birtingu þeirra, nema að fengnu 

leyfi stjórnvalda, hefur verið lögð fyrirfram tálmun á útgáfu ritanna, sem óheimil verður að 

teljast samkvæmt 67. gr. stjórnarskrárinnar.“ Fyrir stjórnarskrárbreytinguna 1995 hafði 

Hæstiréttur síðan komist að þeirri niðurstöðu í sjö tilvikum til viðbótar að lagaákvæði hefðu 

efnislega farið í bága við mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar.
54

 Eftir gildistöku 

stjórnarskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944, með síðari 

breytingum, nr. 97/1995, hefur dómsmálum þar sem reynir á hvort lög séu andstæð 

mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar fjölgað til muna. Er það einkum fyrir aukin áhrif 

Mannréttindasáttmála Evrópu og lögfestingar hans með lögum nr. 62/1994.
55

 Meðal þeirra 

dóma er Hrd. 1998, bls. 4076, sem áður er vikið að í þessum kafla. Þar hafði maður sótti um 

almennt leyfi til fiskveiða í atvinnuskyni í fiskveiðilandhelgi Íslands auk sérstaks leyfis til 

veiða á tilteknum tegundum. Sjávarútvegsráðuneytið hafnaði beiðninni með vísan til 5. gr. 

laga um stjórn fiskveiða nr. 38/1990. Í 1. mgr. 5. gr. laganna sagði, að við veitingu leyfa til 

veiða í atvinnuskyni kæmu til greina þau skip ein, sem fengið hefðu veiðileyfi skv. 4. gr. og 

10. gr. laga nr. 3/1988 og ekki hefðu horfið varanlega úr rekstri. Leyfi til veiða væru bundin 

við fiskiskip og yrðu ekki veitt einstaklingum eða lögpersónum. Í dóminum segir Hæstiréttur: 

„Þegar allt er virt verður ekki fallist á, að til frambúðar sé heimilt að gera þann greinarmun á 

mönnum, sem hér hefur verið lýst. Hið umdeilda ákvæði 5. gr. laga nr. 38/1990 er því að 

þessu leyti í andstöðu við jafnræðisreglu 1. mgr. 65. gr. stjórnarskrárinnar og þau sjónarmið 

um jafnræði, sem gæta þarf við takmörkun á atvinnufrelsi samkvæmt 1. mgr. 75. gr. hennar.“ 

Var ákvörðun sjávarútvegsráðuneytisins dæmd ógild. 

                                                           
53 Björg Thorarensen: „Eðli mannréttindareglna í stjórnarskránni og eftirlitshlutverk dómstóla“, bls. 117-118. 
54

 Björg Thorarensen: „Eðli mannréttindareglna í stjórnarskránni og eftirlitshlutverk dómstóla“, bls. 119. 
55

 Björg Thorarensen: „Eðli mannréttindareglna í stjórnarskránni og eftirlitshlutverk dómstóla“, bls. 221. 
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Hæstiréttur komst einnig að því í Hrd. 2000, bls. 4480 (125/2000) að lög nr. 149/1998 

sem breyttu lögum um almannatryggingar nr. 117/1993 væru andstæð stjórnarskrá, en 

dómurinn er reifaður í kafla 5. Í dóminum segir: ,,Samkvæmt 2. gr. stjórnarskrárinnar hefur 

almenni löggjafinn vald um það hvernig þessu skipulagi skuli háttað. Skipulag, sem 

löggjafinn ákveður, verður þó að fullnægja þeim lágmarksréttindum, sem felast í ákvæðum 

76. gr. stjórnarskrárinnar. Þá verður það að uppfylla skilyrði 65. gr. stjórnarskrárinnar um að 

hver einstaklingur njóti samkvæmt því jafnréttis á við aðra sem réttar njóta, svo og almennra 

mannréttinda.“ Þessi dómur er m.a. til marks um aukna áherslu á þau félagslegu réttindi sem 

vernduð eru í stjórnarskránni og athafnaskyldu ríkisvaldsins. 

Af dómaframkvæmd síðustu ára má ráða að dómstólar gangi nú lengra en áður í 

endurskoðun löggjafar með tilliti til þess hvort löggjafinn hafi við setningu hennar gætt 

málefnalegra sjónarmiða, jafnræðis, meðalhófs o.fl. Einnig er í auknum mæli litið til 

alþjóðasamninga um mannréttindi en áður var og má í því sambandi líta til setningar laga nr. 

62/1994 um mannréttindasáttmála Evrópu þar sem sáttmálinn var lögfestur, svo og laga nr. 

97/1995 stjórnarskipunarlög um breyting á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944, með 

síðari breytingum þar sem mannréttindakafli stjórnarskrárinnar var færður til samræmis við 

mannréttindasáttmálann.
56

 

 

8 Skipun dómara í embætti 

Þegar skipa skal dómara í embætti þarf fyrst að skilgreina hvaða eiginleikar skipta mestu í 

dómarastarfi og síðna meta hver umsækjanda um viðkomandi embætti sé þeim eiginleikum 

best búinn. Sú aðferð sem notuð er á að leiða til þess að hæfasti umsækjandinn verði skipaður. 

Hin almenni borgari verður að geta treyst því að fagleg sjónarmið en ekki önnur, svo sem 

pólitísk hafi ráðið valinu.
57

  

Í greinargerð þeirri sem fylgdi með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 15/1998, lög um 

dómstóla segir: „Megintilgangur frumvarpsins er að styrkja stöðu og sjálfstæði dómstólanna 

sem þriðju valdstoð ríkisins og meðal annars auka þannig tiltrú almennings á starfsemi 

þeirra.“
58

 Þar segir enfremur: „Verði jafnframt að miða ákvæði frumvarpsins við það að ekki 

sé nægjanlegt að þetta sjálfstæði dómstólanna sé tryggt í raun, heldur að sjálfstæðið og 

trúverðugleikinn, sem því fylgir sé öllum sýnilegur.“
59

 

                                                           
56

 Björg Thorarensen: „Eðli mannréttindareglna í stjórnarskránni og eftirlitshlutverk dómstóla“, bls. 124. 
57

 Sigríður Ingvarsdóttir: „Traust og virðing dómstólanna“, bls. 422.  
58

 Alþt. 1997-98, A-deild, bls. 1136. 
59

 Alþt. 1997-98, A-deild, bls. 1136. 
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 Skipan dómara í embætti hefur mikil áhrif á trúverðugleika viðkomandi dómstóls og traust 

á því að dómarar séu sjálfstæðir og hlutlausir. Það skiptir miklu máli að farið sé eftir þeim 

lögum og reglum sem gilda um veitingu viðkomandi embættis. Ekki er nóg að farið sé eftir 

hlutlægu og faglegu mati við val á umsækjanda heldur verður það einnig að vera öllum ljóst 

að eftir því sé farið.  

 Um skipan hæstaréttardómara og héraðsdómara gilda lög nr. 15/1998 um dómstóla og 

fyrir setningu laga nr. 45/2010 fór skv. 1. mgr. 4. gr. dsl. um skipan hæstaréttardómara en um 

skipan héraðsdómara fór skv. 1. mgr. 12. gr. dsl. Forseti Íslands skipaði dómara við Hæstarétt 

samkvæmt tillögu dómsmálaráðherra en áður skyldi ráðherrann leita umsagnar Hæstaréttar 

um hæfi og hæfni umsækjanda til að gegna embætti. Dómsmálaráðherra skipaði sjálfur 

héraðsdómara eftir að hafa fengið rökstudda umsögn um umsækjendur frá þriggja manna 

nefnd, skipaðri skv. 3. mgr. 12. gr. dsl. 

 Þrátt fyrir yfirlýst markmið sem fram komu í greinargerð frumvarps þess sem varð að 

lögum um dómstóla nr. 15/1998 tókst ekki betur til en svo að prófessor Eiríkur Tómasson 

hafði eftirfarandi að segja um skipan dómara í embætti: „Öfugt við það, sem tíðkast hefur í 

Danmörku og Noregi, er ekki of mælt að segja að það sé ekki lengur meginreglan hér á landi 

að dómsmálaráðherra fari eftir tillögum hinna faglegu umsagnaraðila þegar hann skipar í 

embætti dómara. Nægir í því sambandi að nefna að í síðustu þrjú skipti af fjórum þegar skipað 

var í embætti dómara við Hæstarétt, þá fór sá, sem gegndi embætti dómsmálaráðherra, ekki 

eftir umsögn réttarins þegar hann tók ákvörðun um það hver skyldi skipaður í embættið.“
60

 

Umboðsmaður Alþingis fjallaði um eitt þessara tilvika í áliti sínu UA 3. maí 2004 

(3882/2003), þar sem segir í niðurstöðu álitsins: „Samkvæmt því sem rakið er hér að framan 

er það niðurstaða mín að málsmeðferð dómsmálaráðherra við undirbúning að skipun í 

embætti dómara við Hæstarétt Íslands í ágúst 2003 hafi ekki fullnægt kröfum 4. mgr. 4. gr. 

laga nr. 15/1998, um dómstóla, um að umsögn Hæstaréttar lægi fyrir um þá lögfræðilegu 

þekkingu sem ráðherra hafði ákveðið að leggja sérstaka áherslu á við val milli umsækjenda og 

þá hafi rannsókn málsins ekki verið í samræmi við 10. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Vegna 

þessara annmarka var ekki af hálfu dómsmálaráðherra lagður fullnægjandi grundvöllur að 

skipun D í embætti hæstaréttardómara.“ Einnig má hér nefna Hrd. 14. apríl 2011 (412/2010), 

þar sem settur dómsmálaráðherra var dæmdur skaðabótaskyldur ásamt íslenska ríkinu vegna 

ólögmætrar veitingar embættis héraðsdómara.  

                                                           
60

 Eiríkur Tómasson: „Hvernig á að standa að skipun dómara í réttarríki eins og Íslandi? “, bls. 221. 
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Öllum má vera ljóst að umræddar embættisveitingar og sú umræða sem skapaðist í tilefni 

þeirra hefur rýrt traust og trúverðugleika Hæstaréttar og skapað efasemdir um sjálfstæði og 

hlutleysi réttarins. Sigríður Ingvarsdóttir héraðsdómari hefur lýst því svo „að vantraust á 

dómstólunum og virðingarleysi fyrir þeim leiði til þess að þeir geti ekki gegnt því hlutverki 

sem þeim er ætlað í réttarríkinu“.
61

 

Þann 29. maí 2010 tóku gildi lög nr. 45/2010 um breyting á lögum um dómstóla, nr. 

15/1998. Með lögunum var ákvæðum um skipan dómara breytt og er þau nú að finna í 4. gr. 

a. dsl. sem gildir um héraðsdómara og hæstaréttardómara. Skv. 1. mgr. 4. gr. a. dsl. skipar 

ráðherra nú fimm manna dómnefnd en þar segir: „Tveir nefndarmanna skulu tilnefndir af 

Hæstarétti, þar af annar þeirra sem formaður nefndarinnar, og skal að minnsta kosti annar 

þeirra ekki vera starfandi dómari. Tilnefnir dómstólaráð þriðja nefndarmanninn en 

Lögmannafélag Íslands þann fjórða. Fimmti nefndarmaðurinn skal kosinn af Alþingi.“ Í 2. 

mgr. 4. gr. a. dsl. er kveðið á um að dómnefndin skuli láta ráðherra í té skriflega og rökstudda 

umsögn um umsækjendur um embætti hæstaréttardómara þar sem tekin afstaða til þess hvaða 

umsækjandi sé hæfastur til að hljóta embættið. Skv. 3. mgr. 4. gr. a. dsl. er nú óheimilt að 

skipa í dómaraembætti mann sem dómnefnd hefur ekki talið hæfastan meðal umsækjenda. Frá 

þessu má þó víkja ef Alþingi samþykkir tillögu ráðherra skv. frekari skilyrðum ákvæðisins. 

Þetta ákvæði þrengir til muna heimild og möguleika ráðherra til að ganga gegn umsögn 

dómnefndar og skipa í embætti dómara á öðrum forsendum en faglegum eins gerð var grein 

fyrir hér að framan. Ákvæðið er því fallið til að auka trúverðugleika Hæstaréttar og traust í 

samræmi við kröfur réttarríkisins. 

Nútíma þjóðfélag verður stöðugt flóknara og kallar á samsvarandi flókna löggjöf. Velta 

má upp þeirri spurningu hvort núverandi fjöldi dómara við Hæstarétt sé nægur til að skapa þá 

fjölbreytni í þekkingu sem nauðsynleg er til að rétturinn get gegnt hlutverki sínu. Dómurum 

hefur þó verið fjölgað skv. lögum nr. 12/2011 um breyting á lögum um dómstóla, nr. 15/1998, 

með síðari breytingum. Lögin kveða á um að héraðsdómurum verði fjölgað í 48 og 

Hæstaréttardómurum verði fjölgað í 12 en þessi fjölgun er látin ganga til baka eftir 1. janúar 

2013, þegar ekki verður ráði í þær stöður sem losna umfram það sem kveðið er á um í 1. mgr. 

4. gr. dsl. og 1. mgr. 12. gr. dsl. Þessi fjölgun dómara er þó eingöngu til að mæta auknu 

tímabundnu álagi á dómstólana.
62
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 Sigríður Ingvarsdóttir: „Traust og virðing dómstólanna“, bls. 416. 
62 Þskj. 277, 139. lögþ. 2010–11, bls. 2 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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9 Þrýstingur á dómstóla 

Sú venja hefur tíðkast hér á landi að dómarar tjá sig ekki um dómsniðurstöður, enda hafi þeir 

látið álit sitt í ljós í dóminum sjálfum.
63

 Sé dómurinn nægjanlega rökstuddur á hann ekki að 

þurfa frekari skýringa við. Þessi afstaða takmarkar og mótar alla umræðu um dómsmál og 

Hæstarétt þar sem dómarar eðli málsins samkvæmt, tjá sig ekki heldur um málin fyrirfram. 

 Umfjöllun fjölmiðla um dómsmál hefur ekki alltaf verið eins og best hefur verið á kosið 

svo sem ráða má af tveimur greinum Hrafns Bragasonar, fyrrverandi hæstaréttardómara sem 

hann ritar árin 1980 og 1999 í Tímarit lögfræðinga, en báðar bera þær titilinn „Dómstólar og 

fjölmiðlar“.
64

 Á skömmum tíma hefur öll umfjöllun um þjóðfélagsmál tekið miklum 

breytingum fyrir tilstuðlan hins svokallaða „veraldarvefs“ og hefur umfjöllun um dómsmál 

ekki farið varhluta af því. Mun fleiri taka nú þátt í umræðunni en áður, en jafnframt skortir oft 

mikið á skilning og þekkingu á þeim lagabókstaf sem til umfjöllunar er og almennt á túlkun 

laga. Umræðan helgast því oft af pólitískum skoðunum viðkomandi og réttlætiskennd fremur 

en lagarökum og málefnalegri gagnrýni. 

Ekki hefur skort á að fjölmiðlar hafi fjallað um dómsmál í gegnum tíðina, en á síðustu 

misserum, eða frá bankahruninu haustið 2008, hefur þó verið fjallað um dómsmál og 

Hæstarétt sem aldrei fyrr. Má þar t.d. nefna umfjöllun um dóma varðandi gengistryggingu 

lána og þar sérstaklega, Hrd. 16. september 2010 (471/2010). Einnig má nefna ákvörðun 

Hæstaréttar um kosningu til stjórnlagaþings, Hrá. 25. Janúar 2011. Þá var mikil 

fjölmiðlaumfjöllun um svokallað „níumenningamál“ og dóm héraðsdóms Reykjavíkur, Hérd. 

Rvk. 16. febrúar 2011 (S-149/2010) svo nokkur dæmi séu nefnd. Þessi dómsmál eiga það öll 

sameiginlegt að mikil umræða fór fram um málin áður en dómúrskurður lá fyrir, bæði í 

fjölmiðlum og á vefnum þar sem menn skiptust í fylkingar og rökstuddu mál sitt, væntanlega 

að einhverjum hluta til þess að reyna að hafa áhrif á dómara og niðurstöðu væntanlegs dóms. 

Í kringum hið svo kallaða „níumenningamál“ var stofnuð sérstök vefsíða og undirskriftum 

safnað sem afhentar voru dóms- og mannréttindaráðherra með áskorun þúsund manns um að 

ráðherrann beitti sér fyrir því að málssóknin á hendur níumenningunum yrði felld niður.
65

 

Einnig var lögð fram á Alþingi þingsályktunartillaga þar sem lagt var til að Alþingi færi þess 

á leit við ríkissaksóknara að ákæran á hendur „níumenningunum“ yrði dregin til baka.
66

 Þarna 
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var í raun verið að fara fram á að framkvæmdarvaldið annars vegar og löggjafarvaldið hins 

vegar hefðu bein afskipti af dómsvaldinu.  

Þrýstingur á Hæstarétt er mikill og að sama skapi hagsmunirnir sem undir liggja og 

viðbrögðin oft óvægin ef niðurstaða dómsins er ekki í samræmi við væntingar eins og sjá má 

af umfjöllun dagblaðsins DV, helgarblaði, 28. – 30. janúar 2011, í kjölfar ákvörðunar réttarins 

um að ógilda kosningar til stjórnlagaþings sem fram fóru 27. nóvember 2010. Þar var það 

gefið í skyn að vegna meints stuðnings dómara Hæstaréttar við Sjálfstæðisflokkinn og 

kvótaeigendur hefðu þeir komist að þeirri niðurstöðu sem raun varð á.
67

 

Dómarar búa í samfélagi manna og mynda sér skoðanir og verða fyrir áhrifum af því sem í 

slíku samfélagi gerist. Á sama tíma er það grundvallaratriði og skilyrði réttarríkisins að þeir 

séu sjálfstæðir, óháðir og einungis bundnir lögunum, ekki einungis í raun heldur einnig að 

þeir líti út fyrir að vera það. Aðferð dómstólanna til að sýna fram á að þetta skilyrði sé 

uppfyllt er fyrst og fremst með rökstuðningi sínum þar sem þeir beita hinni lagalegu aðferð til 

að komast að niðurstöðu.
68

 Þegar störf dómstólanna eru metin er ekki síður mikilvægt hvernig 

þeir komast að niðurstöðu sinni heldur en að hvaða niðurstöðu þeir komast. 

  

10 Veldur Hæstiréttur hlutverki sínu? 

Fram að þessu hefur verið fjallað um hin ýmsu skilyrði og kröfur sem réttarríkið gerir til 

dómstólanna. Af þeirri umfjöllun verður ráðið að í flestum tilvikum uppfyllir Hæstiréttur þau 

skilyrði sem honum eru sett af réttarríkinu. Í tilvikum þar sem á hefur skort varðandi ytri 

skilyrði og umgjörð Hæstaréttar hefur verið gerð á bragarbót, svo sem varðandi sjálfstæði 

dómstóla með lögum nr. 92/1989 og skipun dómara í embætti með lögum nr. 45/2010. Þess 

eru hins vegar dæmi, þar sem Hæstiréttur uppfyllir ekki í dómum sínum, þær lámarkskröfur 

um fyrirsjáanleika, gegnsæi og samkvæmni sem gerðar eru til lögfræðilegra úrlausna í 

réttarríki.
69

 

Í Hrd. 1990, bls. 2, sem reifaður er í kafla 4, voru rök réttarins í fyrsta lagi þríþætting 

ríkisvaldsins. Í öðru lagi breyttar sögulegar og landfræðilegar aðstæður, m.a. vegna greiðari 

samgangna. Í þriðja lagi hafði Alþingi sett lög nr. 92/1989, sem þó öðluðust ekki gildi fyrr en 

einu og hálfu ári eftir uppkvaðningu dóms Hæstaréttar. Í fjórða lagi væri Ísland skuldbundið 

að þjóðarrétti að virða Mannréttindasáttmála Evrópu. Í fimmta lagi lá fyrir álit 

Mannréttindanefndar Evrópu í máli Jóns Kristinssonar, MNE, Jón Kristinsson gegn Íslandi, 8. 
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mars 1989 (12170/86) og í sjötta lagi hafði ríkisstjórnin gert sátt við Jón Kristinsson. Í 

sjöunda lagi vitnaði Hæstiréttur til 7. tl. 36. gr. þág. laga nr. 85/1936 um meðferð einkamála í 

héraði, um að dómara ber að víkja sæti ef hætta er á því að hann fái ekki litið óhlutlægt á 

málavöxtu. 

Með dómi þessum féll Hæstiréttur frá því fordæmi sem hann hafði skapað með Hrd. 1985, 

bls. 1290 og Hrd. 1987, bls. 356 á þá leið að það bryti ekki í bága við 2. gr. eða 61. gr. stjskr. 

að sýslumenn og bæjarfógetar, sem höfðu á hendi lögreglustjórn, færu jafnframt með 

dómsvald í héraði. Rétturinn vísaði til laga nr. 92/1989 sem ekki höfðu öðlast gildi og veitti 

þeim því í raun afturvirk áhrif. Hér á landi gildir svokölluð „tvíeðliskenning“ sem mælir fyrir 

um að þjóðréttarsamningar verði að vera teknir upp í íslenska löggjöf svo þeir öðlist lagagildi 

en það var ekki gert gagnvart MSE fyrr en árið 1994.
70

 Rétturinn túlkar síðan ákvæði 36. gr. 

laga nr. 85/1936, með hliðsjón af reglum þjóðarréttar. Hæstiréttur uppfyllir því ekki með 

þessum dómi skilyrði réttarríkisins um lagaáskilnað, stöðugleika, fyrirsjáanleika og 

framvirkni. Engin breyting hafði orðið á þeim lögum er leiddu til niðurstöðu fyrir dóma og 

hefði því mátt ætla að í þessu máli félli dómur á sama veg. Hæstiréttur er með þessum dómi 

að árétta grundvallarregluna um þrískiptingu ríkisvaldsins, sem er ein af forsendum 

réttarríkisins um óháða dómstóla, en beitir við það lögskýringaraðferðum sem ekki er hægt að 

fella undir þann áskilnað sem réttarríkið gerir til bæði dómstóla og laga og áður hefur verið 

getið um. 

Í Hrd. 1992, bls. 174 var erlendur maður ákærður og sakfelldur fyrir fjársvik og 

umboðssvik. Hann var ekki mæltur á íslenska tungu og álitamál var um hver ætti að bera 

kostnað vegna aðstoðar dómtúlks. Hæstiréttur dæmdi skv. e-lið 3. mgr. 6. gr. MSE og felldi 

kostnað vegna dómtúlksins á ríkið. Þetta var einfaldlega andstætt ákvæðum íslenskra laga, 

sbr. þág. 3. tölul. 139. gr. laga nr. 74/1974 um meðferð opinberra mála þar sem sagði að til 

sakarkostnaðar teldist m.a. skjalþýðingar og dómtúlkun sbr. 141. gr. laganna, þar sem svo er 

fyrir mælt að ákærði skuli greiða sakarkostnað ef hann er sakfelldur. 

Hæstiréttur lögfestir hér í reynd e-lið 3. mgr. 6. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu,
71

 þrátt 

fyrir að hann hafi ekki haft lagagildi hér á landi á þeim tíma og þvert á tvíeðliskenninguna 

sem áður er minnst á. Forsendur Hæstaréttar í þessu máli geta ekki fallið í flokk lögskýringa
72

 

og samrýmast ekki kröfum réttarríkisins um lagaáskilnað. 
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Hæstiréttur fjallar um atvinnuréttindi í Hrd. 2003, bls. 784 (542/2002). Þar sem 

borgarstjórn Reykjavíkur hafði breytt lögreglusamþykkt fyrir Reykjavík og m.a. bannað að 

sýnendur nektardans færu um meðal áhorfenda auk þess sem girt var fyrir hvers konar 

einkasýningar. Því var haldið fram í málinu að með framangreindri breytingu væri vegið að 

atvinnufrelsi rekstraraðila veitingastaðar, sem varið væri af 75. gr. stjskr. Hæstiréttur féllst 

ekki á þá röksemd. Talið var heimilt að setja þessari atvinnustarfsemi almennar skorður í þágu 

velsæmis og allsherjarreglu skv. 3. gr. laga nr. 36/1988 um lögreglusamþykktir og bæri 

lögreglu að hafa eftirlit með því, að þeim reglum væri fylgt og að ekki ætti sér stað refsiverð 

háttsemi á veitingastöðum.  

Hæstiréttur víkur ekki að fyrri dómum sínum í þessum dómi, þó þau sjónarmið sem þar 

eru sett fram um atvinnufrelsið eiga þó hér fullt erindi, sbr. Hrd. 1988, bls. 1532, en þar segir: 

„Samkvæmt 69. gr. stjórnarskrárinnar þarf lagaboð til að leggja bönd á atvinnufrelsi manna. 

Með orðinu „lagaboð" er átt við sett lög frá Alþingi. Reglugerðarákvæði nægja ekki ein sér.“ 

Hæstiréttur lýsir einnig skilyrðum fyrir skerðingu atvinnufrelsis í tveimur dómi réttarins, Hrd. 

1996, bls. 2956 og Hrd. 2000, bls. 1621, (15/2000) en fjallað er um dómana í kafla 6. Þar 

segir Hæstiréttur: „Löggjöfin verður að mæla fyrir um meginreglur, þar sem fram komi 

takmörk og umfang þeirrar réttindaskerðingar, sem talin er nauðsynleg." Sé horft til þessara 

ummæla Hæstaréttar verður varla unnt að telja að ákvæði 3. gr. laga nr. 36/1988 um 

lögreglusamþykktir uppfylli þennan áskilnað, né heldur kröfu réttarríkisins um skýr og 

afdráttarlaus lagaákvæði til verndar borgurum gegn ágangi ríkisvaldsins, en í ákvæðinu segir í 

1. mgr. 3. gr. að í lögreglusamþykkt skuli, eftir því sem þurfa þykir, kveða á um það sem 

varðar allsherjarreglu, svo sem skv. 1. málsl. a-liðar 1. mgr. 3. gr. „Reglu og velsæmi á og við 

almannafæri.“ 

Færa má rök fyrir því að Hæstarétti takist ekki að uppfylla þær kröfur sem honum eru 

settar af réttarríkinu í hverju máli sbr. þau dæmi sem tiltekin eru hér að framan. Í 1. mgr. 70. 

gr. stjskr. er kveðið á um að öllum beri réttur til að fá úrlausn um réttindi sín og skyldur. Af 

því leiðir að Hæstarétti ber að leysa úr málum hvort sem lagaregla gildir ágreiningsefnið eða 

það ólögákveðið. Hæstiréttur er því í einhverjum tilvikum að reyna að setja haganlega og 

skynsamlega reglu, eins og gera má ráð fyrir að raunin sé í Hrd. 1990, bls. 2. sem fjallað um í 

fremst í þessum kafla og einnig reifaður í kafla 4. Ekki er hægt að fallast á, að það samrýmist 

kröfum réttarríkisins eins og þær hafa verið skýrðar hér áður, nema um ólögákveðið tilvik sé 

að ræða en svo var ekki í umræddum dómi. Þrískipting ríkisvaldsins er ein af forsendum 

ríkisvaldsins og það er hlutverk löggjafarvaldsins að setja réttarríkinu lög. Það er svo 
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dómstólanna að túlka og skýra þau lög samkvæmt hinni lagalegu aðferð.
73

 Þegar Hæstiréttur 

dæmir ekki samkvæmt gildandi lögum eða beitir ekki hefðbundnum og almennt 

viðurkenndum lögskýringaraðferðum uppfyllir hann ekki skilyrði réttarríkisins.  

Eitt af skilyrðum réttarríkisins er að þar geti borgararnir leitað réttar síns fyrir sjálfstæðum 

og óháðum dómstólum sem einungis dæma eftir lögunum eins og áður hefur verð gerð grein 

fyrir. Í þessu skilyrði felst að borgarinn geti treyst því að fá sanngjarna og réttláta 

málsmeðferð fyrir dómi,
74

 sbr. einnig 1. mgr. 6.gr. MSE og 1. mgr. 70. gr. stjskr. Allt 

umhverfi réttarins svo og dómar hans móta og hafa áhrif á þetta traust borgaranna. Capacent á 

Íslandi hefur nú um árabil kannað traust Íslendinga til ýmissa stofnana þjóðfélagsins.
75

 Það 

vekur athygli að hlutfall þeirra sem báru mikið traust til dómskerfisins í febrúar 2011, án þess 

að dómskerfið sé skilgreint nánar, er einungis 37%, sem þó er nokkur hækkun frá árinu 2009 

þar sem hlutfallið var 30% og 2010, þar sem það var 31%. Sambærilegar tölur 2011 eru fyrir 

Háskóla Íslands 76%, lögreglu 80%, embætti sérstaks saksóknara 69% og ríkissaksóknara 

41%. Þessi slaka niðurstaða dómskerfisins hlýtur að vera áhyggjuefni og benda til þess að 

almenningur beri ekki það traust til dómskerfisins sem hann á þó réttmæta kröfu á að gera í 

réttarríki og telji dómskerfið ekki vera að uppfylla grundvallarreglur réttarríkisins um 

sanngjarna og réttláta málsmeðferð. 

 

11 Niðurstöður 

Hér hefur réttarríkinu verið lýst og hvaða skilyrði og markmið það setur dómstólunum. 

Þrískipting ríkisvaldsins er ein af undirstöðum réttarríkisins og forsenda þess að dómstólar 

geti talist sjálfstæðir og óháðir sem síðan er forsenda sanngjarnrar og réttlátrar málsmeðferðar 

fyrir dómi. Það er þó ekki fyrr en með dómi Hæstaréttar, Hrd. 1990, bls. 2 og lögum nr. 

92/1989 sem öðluðust gildi 1. júlí 1992 að dómsvald og framkvæmdarvald eru aðskilin með 

þeim hætti sem samrýmst getur kröfunni um þrískiptingu ríkisvaldsins. 

 Í stjórnarskrá og löggjöf um dómstóla hefur verið reynt að tryggja sjálfstæði og hlutleysi 

dómstólanna að öðru leiti en því að dómstólarnir eru háðir fjárveitingavaldi hinna þátta 

ríkisvaldsins. Dómsstólarnir fara með eftirlitshlutverk gagnvart framkvæmdarvaldinu og 

endurskoðunarhlutverk gagnvart löggjafarvaldinu sem dómaframkvæmd staðfestir. Þá hefur 

dómaframkvæmd einnig sýnt aukna áherslu á mannréttindi eftir lögtöku MSE og endurskoðun 

mannréttindakafla stjórnaskrárinnar með lögum nr. 97/1995. 
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 Sjálfstæði og hlutleysi dómstólanna er aldrei meira en þeirra dómara sem dómstólinn 

skipa. Með lögum nr. 45/2010 var nánast óheft skipunarvald ráðherra í embætti dómara 

afnumið og það bundið hlutlægu mati dómnefndar. Umdeildar embættisveitingar 

undanfarinna ára hafa rýrt traust almennings á dómstólunum. Þetta vantraust kemur fram í 

skoðanakönnunum og í umræðu fjölmiðla og almennings um dómstólana sem oft á tíðum er 

ómálefnaleg, ósanngjörn og hlutdræg þar sem oft fáir tala máli dómstólanna. 

 Hvernig veldur Hæstiréttur svo hlutverki sínu í réttarríkinu?  

Í stjórnarskránni er Hæstarétti búin sú umgjörð sem þarf, til að uppfylla skilyrði og kröfur 

réttarríkisins. Löggjöf hefur síðan verð sett samkvæmt stjórnarskrá, um dómstóla, störf þeirra 

og skipun dómar í embætti. Sjálfstæði og hlutleysi Hæstaréttar á því að vera tryggt. 

Dómaframkvæmd sýnir að Hæstiréttur stendur vörð um þrígreiningu ríkisvaldsins og að hann 

rækir eftirlits- og endurskoðunarhlutverk sitt gagnvart framkvæmdar- og löggjafarvaldinu. 

Dómaframkvæmd leiðir einnig í ljós að þrátt fyrir oft á tíðum mikinn og sterkan áróður og 

þrýsting fyrir tiltekinni niðurstöðu í yfirstandandi eða væntanlegu dómsmáli, sjást þess ekki 

merki í dómum Hæstaréttar að slíkt hafi áhrif á réttinn. Að þessu leiti veldur Hæstiréttur því 

vel, hlutverki sínu í réttarríkinu. En ekki er allt talið. Í dómum Hæstaréttar má finna dæmi um 

að niðurstaða réttarins gangi þvert gegn gildandi lögum. Einnig má finna dóma þar sem ekki 

er beitt hefðbundnum, og almennt viðurkenndum lögskýringaraðferðum og gengið gegn 

áskilnaði réttarríkisins um fyrirsjáanleika, gegnsæi og samkvæmni. Að þessu leiti veldur 

Hæstiréttur því ekki hlutverki sínu í réttarríkinu. 

Það er niðurstaða höfundar að ekki megi gefa afslátt af skilyrðum og kröfum réttarríkisins. 

Það er löggjafans að setja lögin og dómstólanna að dæma samkvæmt þeim lögum svo fremi 

að þau stangist ekki á við stjórnarskrá.  

Að framansögðu er það mat höfundar að nokkuð skorti á að Hæstiréttur Íslands valdi því 

hlutverki sem réttarríkið gerir kröfur til og honum er falið í skilningi íslenskra 

stjórnskipunarlaga. 
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