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1. Inngangur   

Sjálfstæði og óhlutdrægni dómstóla hefur afar mikið vægi þegar fjallað er um hlutverk þeirra í 

réttarríkinu. Ákvæði 1. mgr. 70. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944, sbr. 1. mgr. 

8. gr. stjórnarskipunarlaga nr. 97/1995 (stjórnarskrárinnar) og 1. mgr. 6. gr. 

mannréttindasáttmála Evrópu
1
, sbr. lög nr. 62/1994, leggja m.a. ríka áherslu á sjálfstæði og 

óhlutdrægni dómstóla. Til að tryggja kröfuna um óhlutdrægni er nauðsynlegt að til séu skýrar 

réttarfarsreglur um hæfi dómenda og þeim fylgt eftir í raun og veru. Það er hins vegar svo að 

ekki er hægt að sjá fyrir og setja fastmótaðar reglur um öll þau tilvik er valdið geta vanhæfi 

dómara. Til þess er veruleikinn of fjölbreyttur. Í réttarfari er því algengt að til séu svokallaðar 

matskenndar hæfisreglur. Dæmi um slíka reglu er hin almenna hæfisregla einkamálaréttarfars, 

g-liður 5. gr. laga um meðferð einkamála nr. 91/1991.   

Einn helsti galli matskenndra reglna er að við beitingu þeirra skortir fyrirsjáanleika 

niðurstaðna.  Réttaröryggi er þannig hæglega ógnað sé þeim beitt í annarlegum tilgangi.
2
 

Skilningur almennings á inntaki matskenndra reglna er einnig að líkindum misjafn. Í þessu 

ljósi er verðugt að kanna beitingu matskenndrar hæfisreglu á borð við g-lið 5. gr. eml.  

Hér verður þó ekki reynt að afmarka nákvæmlega efnislegt inntak reglunnar enda verður 

að telja slíka afmörkun ógerlega.
3
 Þess í stað er markmið ritgerðarinnar að reyna eins og 

frekast er unnt, miðað við efnistök og lengd, að varpa ljósi á aðferðafræði við beitingu 

reglunnar.  

Í því skyni verður leitast við að kanna þau lagasjónarmið og fræðikenningar sem eru tækar 

til skýringar á reglunni. Einnig verður beiting reglunnar hjá dómstólum skoðuð. Með 

umfjölluninni verða algeng atvik og aðstæður sem valdið geta vafa um hæfi dómara 

rannsökuð. Hér er um að ræða fjárhagslega hagsmuni dómara af úrlausn máls; tilfelli þar sem 

dómari hefur tjáð sig um úrlausnarefnið; vináttu; fjandsemi og þýðingu reglunnar fyrir 

gildissvið fastmótaðra hæfisreglna. Að leiðarljósi verða einkum hafðir dómar í 

einkamálaréttarfari sem gengið hafa eftir gildistöku laga um meðferð einkamála nr. 91/1991.
4
 

 

 

 

                                                           
1
 Hér eftir verður notast við skammstöfunina ,,mse.“ til hagræðis. 

2
 Hér má nefna lagatækni þýsks refsiréttar á tímum nasista.  Sjá um þetta: Müller I.: Hitler’s Justice, Harvard  

  University Press. Cambridge Massachusetts, 1991.  9. kafli (bls. 75). 
3
 Gomard B. og Kistrup M.: Civilprocessen, bls. 184.   

4
 Hér eftir verður notast við skammstöfunina ,,eml.“ til hagræðis. 
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2. Hæfisreglur réttarfarsins   

2.1 Almennt 

Í réttarríkinu skipa dómstólar afar mikilvægan sess vegna hlutverks síns sem hlutlausir 

úrskurðaraðilar um lög og rétt. Ein mikilvægasta meginreglan sem leidd er af 

grunnhugmyndinni um réttarríkið er sú að dómstólar verði að vera sjálfstæðir.
5
 Dómstólar 

eiga þannig að geta starfað á eigin vegum án inngripa eða áhrifa frá öðrum aðilum eða 

stofnunum samfélagsins.    

Meginreglan er samtvinnuð annarri grundvallarreglu réttarríkisins, að dómstólar skuli 

einungis dæma eftir settum lögum. Þetta grundvallarskilyrði er að finna í 61. gr. 

stjórnarskrárinnar, þar sem kveðið er á um að dómendur skuli í embættisverkum sínum 

einungis fara eftir lögunum. Það væri til einskis að setja lög ef ekki væri hægt að fá fram 

fyrirsjáanlega niðurstöðu um réttarágreining í dómsmáli. Af reglunni má m.a. leiða að 

dómendur þurfi að gæta hlutleysis við úrlausn mála.
6
 Nánar tiltekið eiga hagsmunatengsl eða 

persónulegar skoðanir dómara, málsaðila eða þriðja manns ekki að hafa áhrif á niðurstöðu 

dómsmála umfram það sem lögin kveða á um. Með öðrum orðum á niðurstaðan að vera 

málefnaleg. Af þessu leiðir að sjálfstæði dómstóla takmarkast á tvennan hátt, annarsvegar 

mega dómarar ekki vera háðir neinu nema lögunum og hinsvegar verða þeir í hvívetna að 

gæta kröfunnar um hlutleysi við meðferð mála.    

Til að tryggja að hlutlaus dómari fari með hvert mál eru hæfisreglur réttarfarsins settar. 

Hæfisreglunum er ætlað að skera úr um hvenær dómari þurfi að víkja sæti vegna hættu á að 

hann teljist hlutdrægur. Þegar dómari hefur vikið sæti getur hann hvorki tekið þátt í meðferð 

málsins né dómsuppkvaðningu þess. Reglurnar eiga ekki einungis við um dómara því algengt 

er að til hæfisreglna dómara sé vísað í eyðuákvæðum um hæfi annarra starfsmanna ríkisins. 

Sem dæmi um þetta má nefna 1. mgr. 16. gr. laga um yfirskattanefnd nr. 30/1992, sem kveður 

á um að nefndarmanni sé skylt að víkja sæti úr nefndinni í máli ef honum hefði borið að víkja 

sæti sem héraðsdómari í málinu. 

2.2 Um almennt og sérstakt hæfi   

Hæfisreglur sem gilda um dómara greinast í tvennt. Í fyrsta lagi verður dómari að uppfylla 

skilyrði almennra hæfisreglna til þess að geta hlotið skipun í embætti.  Hin almennu 

hæfisskilyrði er að finna í 2. mgr. 12. gr. laga um dómstóla nr. 15/1998. Í ákvæðinu eru taldir 

eiginleikar sem dómarar eru almennt taldir þurfa að búa yfir, t.d. ákveðinn aldur, íslenskt 

                                                           
5
 Garðar Gíslason: Eru lög nauðsynleg, bls. 144. 

6
 Sigríður Ingvarsdóttir: Um dómsvaldið, faglegt mat á hæfni dómara og hlutverk dómstóla í réttarríkinu, bls. 

469. 
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ríkisfang, lögræði, fagleg hæfni og tiltekin starfsreynsla. Í öðru lagi verður dómari að uppfylla 

skilyrði sérstakra hæfisreglna. Þótt dómari sé almennt hæfur til að gegna embætti er það ekki 

nóg. Sérstakt hæfi er hæfi dómara til þess að fara með mál hverju sinni. Dómari þarf sjálfur að 

taka afstöðu til þess hvort hann er vanhæfur – annaðhvort ex officio eða að undangenginni 

kröfu aðila – í tilteknu máli, sbr. 2. mgr. 6. gr. eml.  

Reglur um sérstakt hæfi dómara er að finna í 5. gr. eml. Þessar sömu vanhæfisreglur gilda 

einnig um opinber mál, sbr. 6. gr. laga um meðferð opinberra mála nr. 19/1991. Ákvæði 

greinarinnar er skipt í sjö stafliði frá a-g. Fljótt á litið gætu vanhæfisreglurnar virst 

auðskýranleg upptalning á þeim tilvikum sem geta komið upp og valdið því að dómari þurfi 

að víkja sæti. En svo er ekki.   

Í réttarfari er viðtekin hefð að gera greinarmun á fastmótuðum og matskenndum 

hæfisreglum.
7
 Hinar fastmótuðu reglur er að finna í a-f liðum 5. gr. eml. Þar má sjá hlutræna 

upptalningu á þeim vanhæfistilvikum sem geta komið upp. Í grundvallaratriðum er þar um að 

ræða tilvik þar sem dómari er sjálfur: aðili máls, fyrisvarsmaður, vitni, mats- eða 

skoðunarmaður. Sama á við ef hann tengist eða er náskyldur framangreindum aðilum svo og 

málflytjanda aðila. Einnig er dómari vanhæfur ef hann hefur gætt réttar aðila eða veitt 

ólögskyldar leiðbeiningar um sakarefnið eða tengist manni sem neitar að láta af hendi 

sönnunargögn. Við beitingu hinna fastmótuðu reglna nægir hefðbundin skýring á orðuðum 

skilyrðum reglunnar og síðan heimfærslu málsatvika til hennar.
8
 Sé niðurstaða skýringarinnar 

sú að skilyrði vanhæfis séu komin fram víkur dómari sæti.   

Síðasti stafliður 5. gr., g-liður, er á hinn bóginn dæmi um matskennda hæfisreglu
9
 eða 

svokallaða vísireglu
10

, sem gefur aðeins nokkurs konar fyrirmynd eða mælikvarða sem nota á 

við úrlausn. Galli vísireglna er sá að efnisinntak þeirra er ekki alltaf ljóst þegar ákvæðið er 

skoðað eitt og sér. 

Að lokum er vert að benda á að g-liður 5. gr. eml. er svokölluð safnregla. Hún tengist a-f 

liðum sömu greinar sem hafa nákvæmari afmörkun og tekur í raun út yfir jaðar gildissviðs 

þeirra. Því hefur þannig verið haldið fram að safnreglur hafi að geyma meginregluna meðan 

hinar reglurnar séu nánari útfærsla á henni.
11

 Samkvæmt þessu verður t.d. ekki gagnályktað á 

grundvelli liða a-f  fyrr en safnreglan í g-lið hefur verið tæmd sem vanhæfisástæða.   

 

                                                           
7
  Sjá t.d. Skoghøy, J.E.A.: Tvistemål, bls. 102. 

8
  Sbr. Páll Hreinsson, Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 318. 

9
  Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 313.   

10
 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 354-355.    

11
 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 320-321.   
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3. Túlkun g-liðar 5. gr. 

3.1 Almennt 

Samkvæmt g-lið 5. gr. eml. er dómari, og þar á meðal meðdómsmaður, vanhæfur til að fara 

með dómsmál ef fyrir hendi eru önnur atvik eða aðstæður sem eru fallnar til þess að draga 

óhlutdrægni hans með réttu í efa. Augljóst er að ákvæði greinarinnar eru matskennd:  Atvikin 

og aðstæðurnar eru ótilgreindar, en verða að vera þannig úr garði gerðar að draga megi í efa 

ákveðið æskilegt ástand sem hefur óljóst efnislegt innihald.   

Lögskýringargögn, þ.e. athugasemdir í greinargerð við 5. gr. eml., gefa afar litlar 

leiðbeiningar um túlkun reglunnar. Greinargerð sem fylgdi eldra ákvæði 7. tölul. 36. gr. laga 

um meðferð einkamála í héraði nr. 85/1936 er álíka þögul.
12

 Þó má ráða af greinargerð yngri 

laganna að ekki hafi verið ætlast til þess að g-liður 5. gr. feli í sér breytingu frá þágildandi 

reglu þrátt fyrir annað orðalag.
13

 Til að átta sig nánar á beitingu reglunnar verður hér leitað á 

náðir hefðbundinna fræða um aðferðir og lögskýringar við beitingu vísireglna.     

3.2 Skýring og fylling 

Til þess að beita matskenndri hæfisreglu verður – líkt og með allar réttarreglur – að túlka hana 

fyrst. Túlkun í þessari rýmri merkingu felur í sér skýringu og fyllingu ákvæðisins.
14

 Í tilfellum 

matskenndra reglna felur skýring í sér að hinn matskenndi þáttur eða ,,eyða“ reglunnar er 

afmörkuð. Því næst þarf að fylla í eyðuna og draga fram þau lagasjónarmið 

(túlkunarsjónarmið) sem notast á við þegar ákvæðinu er beitt á þau málsatvik sem um ræðir 

hverju sinni.
15

 Þekking dómara á markmiðum og lagasjónarmiðum sem notuð eru við fyllingu 

g-liðar 5. gr. eml. er þess vegna nauðsynleg sé ætlunin að beita reglunni á faglegan hátt. Í 

þessu samhengi er einnig vert að benda á að slík þekking eykur hagkvæmd og skilvirkni við 

meðferð mála.  Séu lögmenn þannig meðvitaðir um hvenær raunhæft er að láta reyna á hæfi 

dómara eru minni líkur á að málsmeðferð tefjist að óþörfu.    

Hafa ber hugfast að matskennda hæfisreglu á borð við g-lið 5. gr. eml. þarf að túlka í hvert 

skipti sem henni er beitt. Nánar tiltekið er ekki hægt að afmarka efnisinnihald hennar með 

skýringu og fyllingu í eitt skipti fyrir öll þó að gagnlegt geti verið að líta til þeirra sjónarmiða 

sem áður hefur verið beitt í algengum atvikum eða aðstæðum. Eftir að matskennd regla hefur 

verið fyllt fer fram heildstætt mat á öllum atvikum á grundvelli sjónarmiðanna sem hún hefur 

                                                           
12

 Alþt. 1935 A, bls. 942. 
13

 Alþt. 1991 A, bls.1070-1071. 
14

 Sjá t.d. rit Davíðs Þórs Björgvinssonar, Lögskýringar.     
15

 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 319.   
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verið fyllt með.
16

 Í hvert skipti þarf því að fara fram heildstætt mat sem bundið er atvikum 

hvers máls fyrir sig.    

3.3 Fyrirvari um gildi dómafordæma  

Ágreiningslaust má telja að dómafordæmi séu sérstök réttarheimild.
17

 Dómsniðurstaða kann 

þannig að hluta til eða að öllu leyti að vera byggð á dómafordæmi vegna þess að dómarinn 

telur sér skylt við úrlausn máls að líta til réttarreglunnar sem felst í fordæminu.
18

 Beiting g-

liðar 5. gr. í hverju máli fyrir sig er byggð á mati og því getur verið freistandi að líta til 

fordæmis sem fyrirmynd að niðurstöðu um hæfi þegar málsatvik eða aðstæður líta út fyrir að 

vera svipaðar. Varhugavert er þó að draga of ákveðnar ályktanir af dómafordæmum í þessu 

skyni.
19

  

Fordæmisgildi úrlausna þar sem fjallað er um matskennda hæfisreglu er ekki það sama og 

ef um er að ræða fastmótaða hæfisreglu.
20

 Eins og komið hefur fram hér að framan verður að 

fara fram heildstætt mat bundið atvikum og aðstæðum málsins í hvert skipti og fylla í 

,,eyðurnar“ með túlkunarsjónarmiðum sem talin eru eiga við. Við könnun fordæma er því 

mun erfiðara að slá því föstu að mál séu sambærileg.
21

 Fordæmisgildi fyrri úrlausna þar sem 

fjallað er um beitingu matskenndrar hæfisreglu takmarkast því á grundvelli þess að 

réttarreglan sem draga má af úrlausninni er sjálf matskennd. Þrátt fyrir þessa flóknu stöðu eru 

dómafordæmi alls ekki gagnslaus við beitingu matskenndrar hæfisreglu. Fyrri úrlausnir eru 

gagnlegar til ályktunar um þau túlkunarsjónarmið sem líta ber til við fyllingu reglunnar.
22

 Þótt 

dómafordæmi séu bundin atvikum máls hverju sinni (kasúísk dómafordæmi) geta þau eigi að 

síður virkað sem leiðbeiningar um túlkun reglunnar. Forsendur dómsúrlausna þar sem g-lið 5. 

gr. eml. hefur verið beitt verður því að kanna afar vel með ofangreint í huga. Ekki er algengt 

að Hæstiréttur útlisti þau sjónarmið sem liggja til grundvallar niðurstöðu. Dæmi um þetta má 

þó sjá í Hrd. 1994, bls. 2007 (hlutafjáreign föður). 

Hrd. 1994, bls. 2007. Við mat á því, hvort hlutafjáreign föður dómara, í félagi sem var aðili 

máls, hefði í för með sér vanhæfi skv. g-lið 5. gr. EML taldi Hæstiréttur, að líta yrði til eðlis og 

vægis hagsmunanna.  Enn fremur bæri að meta, hvort almennt yrði talin hætta á, að slíkir 

hagsmunir kunni að leiða til þess, að ómálefnaleg sjónarmið geti haft áhrif á niðurstöðu 

málsins.   

 

                                                           
16

 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 509.   
17

 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 215. 
18

 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 219. 
19

 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 53 
20

 Knoph, R.: Rettslige Standarder, 43-44.  
21

 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 381. 
22

 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 381. 
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Þrátt fyrir hið heildstæða og atviksbundna mat, sem samkvæmt ofansögðu ætti að fara 

fram í hvert skipti, má sjá dæmi þess að Hæstiréttur vísi beint til fyrri úrlausna, þar sem 

málsatvik eru svipuð, til rökstuðnings úrlausn sinni, sjá t.d. Hrd. 1995, bls. 3192, Hrd. 1998, 

bls. 4512, Hrd. 2004, bls. 9 og Hrd. 2004 bls. 13. Í dómaframkvæmd Hæstaréttar má einnig 

finna dæmi um venjubundna túlkun g-liðar 5. gr. eml. Hafi dómur héraðsdóms verið ómerktur 

og máli vísað til nýrrar meðferðar hjá sömu dómendum hefur Hæstiréttur álitið að þeir 

dómendur séu ekki vanhæfir til meðferðar þess á nýjan leik, sjá um þetta Hrd. 1995, bls 3010 

(gildi erfðaskrár).
23

   

Hrd. 1995, bls. 3010.  Hæstiréttur ógilti úrskurð héraðsdóms um gildi erfðaskrár og vísaði 

málinu frá héraðsdómi því dómara skorti heimild til að taka efnislega afstöðu til ágreiningsins, 

sbr. ákvæði XVI kafla laga nr. 20/1991.  Málið var höfðað á ný og var þess krafist að dómarinn 

viki sæti á grundvelli g-liðar 5. gr. eml. Sóknaraðili taldi að óhlutdrægni dómarans yrði með 

réttu dregin í efa þar sem hann hefði þegar tekið efnislega afstöðu í fyrra málinu.  Í dómi 

Hæstaréttar var tekið fram að löng venja væri fyrir því að skýra g-lið 5. gr. eml. og eldri ákvæði 

sama efnis á þann veg, að dómari yrði ekki talinn vanhæfur af þeirri ástæðu einni, að hann hafi 

áður leyst úr máli að efni til, ef hann fjallaði um það að nýju að undangenginni ómerkingu fyrri 

úrlausnar.   

Einnig er athyglisvert að líta til forsendna héraðsdóms fyrir sömu niðurstöðu en þar er lögð 

áhersla á að í málinu gætu lögmenn aðila aflað gagna að nýju, aðilar og vitni verði yfirheyrð 

að nýju og að úrlausn muni miða við þau gögn sem verði færð fram í því og því teldist dómari 

algjörlega óbundinn af fyrri úrlausn. Í dómi Hæstaréttar frá 26. júní í máli nr. 327/2008 

(Húsfélagið Hringbraut) kvað við annan tón. Í málinu, sem var skaðabótamál með mörgum 

kröfuliðum, kom til álita hvort dómendur hefðu áður tekið slíka afstöðu til sakarefnis í máli 

sem hafði verið ómerkt, svo að vanhæfi varðaði.   

Dómur Hæstaréttar frá 26. júní í máli nr. 327/2008. Í dómi Hæstaréttar sagði að þegar metið 

væri hvort dómendur hefðu tekið slíka afstöðu til sakarefnisins að vanhæfi þeirra varðaði verði 

að líta til þess að í hinum ómerkta dómi var hvorki fjallað sjálfstætt um ábyrgð sóknaraðila á 

hverjum lið í dómkröfum varnaraðila né tekið svo að séð yrði nægilegt mið af hinum almenna 

grundvelli fyrir ábyrgð byggingarstjóra. Að þessu virtu var ekki talið að forsendur fyrir sýknu 

sóknaraðila í héraði væru fallnar til að draga með réttu í efa hæfi dómendanna til að fara með 

málið á nýjan leik. Úrskurður héraðsdóms um að dómari viki sæti var felldur úr gildi.   

Sé miðað við fyrri framkvæmd Hæstaréttar hefði hér verið nóg að vísa til venjunnar um að 

dómari yrði ekki talinn vanhæfur af þeirri ástæðu einni að hann hefði áður leyst úr máli að 

efni til, ef hann fjallaði um það að nýju að undangenginni ómerkingu fyrri úrlausnar. Hér má 

                                                           
23

 Sjá einnig: Hrd. 1992, bls. 379; Hrd. 1993, bls. 433; Hrd. 1994, bls. 2467; Hrd. 2002, bls. 546 og Hrd. 2003,  

    bls. 3986 og til hliðsjónar forsendur héraðsdóms í Hrd. 2004, bls. 581.  Sjá þó Hrd. 1998, bls. 4512, þar sem    

    önnur málsástæða til viðbótar leiddi til vanhæfis.   
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ef til vill greina vandaðri úrlausn á ofangreindu álitaefni byggða á heildstæðu mati sem 

bundið er atvikum hverju sinni.  

3.4 Skýringarsjónarmið 

3.4.1 Öryggissjónarmiðið  

Tilgangur hæfisreglna er meðal annars að stuðla að efnislega réttri niðurstöðu máls.
24

 Við 

túlkun hæfisreglna hefur því verið orðað það sjónarmið, að tryggt sé að rétt niðurstaða fáist. 

Hefur þetta sjónarmið verið nefnt öryggissjónarmiðið (d. garantihensynet).
25

 Í sjónarmiðinu 

felst að dómari víki sæti sé hann í raun og veru hlutdrægur eða hætta er á því. Ef hins vegar er 

leitt í ljós að engin hætta sé á hlutdrægni leiðir það ekki af sér vanhæfi samkvæmt 

öryggissjónarmiðinu.
26

 Einn af göllunum við öryggissjónarmiðið er sá að erfitt er að sýna 

hlutrænt fram á að dómari sé í raun hlutdrægur eða að raunverulega sé hægt að óttast um 

óhlutdrægnina. Öryggissjónarmiðið er því gagnlegt upp að vissu marki, þ.e. þegar ljóst er að 

raunveruleg hætta er á ferðum. Staðreyndin er einnig sú að dómarar eru flestir eins og annað 

fólk, þeir hafa tilfinningar og persónulegar skoðanir á þeim málum sem þeir taka fyrir þrátt 

fyrir þá sjálfsögðu kröfu að þeir nálgist úrlausnarefni sín faglega og án hlutdrægni. Almennt 

séð er því mikilvægt fyrir mann sem gegnir starfi dómara að þekkja takmarkanir sínar og 

sneiða hjá eigin tilfinningum eða persónulegri afstöðu við úrlausn mála. Sjálfsaga dómara í 

þessu tilliti verður aftur á móti ómögulega stýrt með reglum. Öryggissjónarmiðið er gagnlegt 

en spannar þó takmarkað svið, þ.e. það er bundið við hvað raunverulega er hægt er að sýna 

fram á. Jafnvel þó að tryggt sé að dómari sé raunverulega óhlutdrægur og niðurstaðan byggir 

á öryggissjónarmiðinu kann málið að horfa öðruvísi við almenningi.  

3.4.2 Traustssjónarmiðið  

Hæglega má finna atvik eða aðstæður þar sem almenn skynsemi býður upp á vafa um 

óhlutdrægni dómarans. Breytir þá engu hvort dómari sé í huga sínum algerlega hlutlaus og 

nálgist úrlausnarefnið faglega án utanaðkomandi áhrifa. Þess konar tilvik geta gefið 

almenningi og aðilum máls ranga mynd af dómstólunum sem hlutlausum úrskurðaraðilum um 

lög og rétt. Komi það oft fyrir að slík tilvik skerði þá ásýnd sem dómstólar hafa má ætla að 

traust til þeirra minnki. Traust til dómstóla hefur úrslitaáhrif um það hvort almenningur nýti 

sér réttarkerfið til þess að fá leyst úr réttarágreiningi sínum.
27

 Réttaröryggi er þar með ótryggt 

                                                           
24

 Sbr. Páll Hreinsson: Sérstakt hæfi dómara, T.L., bls. 222. 
25

 Sbr. Rønsholdt, S.: Om dommeres specielle habilitet, bls. 285.   
26

 Sjá t.d. Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 338.   
27

 Eckhoff T.: Retfærdighed og retssikkerhed, bls. 111.   
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gæti dómsvaldið ekki fyllsta hlutleysis.
28

 Talið hefur verið að ekki sé nóg að tryggja að 

dómendur séu raunverulega sjálfstæðir og óháðir – og komist þannig að réttum niðurstöðum – 

heldur verður almenningur að geta treyst því að svo sé. Hefur þetta sjónarmið verið kallað 

traustssjónarmiðið (d. tillidshensyn)
29

.  

Þó að umfjöllun um traustssjónarmiðið í lögskýringargögnum sé af skornum skammti er 

það almennt álitið vega þungt við skýringu matskenndra hæfisreglna í réttarfari.
30

 Í 

athugasemdum greinargerðar með lögum um dómstóla nr. 15/1998 er talað um að 

megintilgangur frumvarpsins sé að styrkja stöðu og sjálfstæði dómstólanna sem þriðju 

valdstoðar ríkisins og meðal annars auka þannig tiltrú almennings á starfsemi þeirra.
31

 

Vísbendingar um traustsjónarmiðið er einnig hægt að sjá í 1. mgr. 3. gr. eml., sem meðal 

annarra atriða kveður á um að þá eina megi kveðja til setu í dómi sem sérfróða meðdómsmenn 

sem ekki hafa sýnt af sér háttsemi sem getur rýrt það traust sem dómarar verða almennt að 

njóta.  

Af traustssjónarmiðinu leiðir að mikilvægt er að dómstólar virðist leysa úr málum af 

óhlutdrægni. Sé traustssjónarmiðið lagt til grundvallar við túlkun matskenndrar hæfisreglu á 

borð við g-lið 5. gr. eml. leiðir það því til strangari hæfiskröfu en ef reglan væri skýrð á 

grundvelli öryggissjónarmiðsins.
32

 Leiði öryggissjónarmiðið ekki til skýrrar niðurstöðu um 

hæfi má því segja að traustssjónarmiðið virki sem eins konar varnagli. Einnig má benda á að 

hafi ákvörðun verið tekin um að beita traustsjónarmiðinu við vanhæfismatið er almennt álitið 

að til viðmiðunar sé æskilegra að dómari víki sæti í takmarkartilvikum.
33

  

Fyrsta skýra dæmið í íslenskum rétti, um beitingu traustssjónarmiðsins, er að finna í Hrd. 

1990, bls. 2 (aðskilnaðardómur).
34

 Dómurinn markaði á sínum tíma þáttaskil í túlkun 

hæfisreglna sem og skipan dómsvalds í héraði. Í dóminum voru hæfisreglur dómara skýrðar 

til samræmis við 1. mgr. 6. gr. mse. eins og ákvæðið hefur verið skýrð í dómsúrlausnum 

Mannréttindadómstóls Evrópu
35

 og komist að þeirri niðurstöðu að ósamrýmanlegt væri að 

sami aðili gæti farið með lögreglustjórn og dómsvald í sama máli. Áhrif dómsins eru án vafa 

þau að traustssjónarmiðinu hefur verið veitt aukið vægi við túlkun vanhæfisreglna í íslensku 

                                                           
28

 Sigríður Ingvarsdóttir: Um dómsvaldið, bls. 478. 
29

 Sbr. Rønsholdt, S.: Om dommeres specielle habilitet, bls. 285. 
30

 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 359.    
31

 Alþt. 1997-1998, A-deild, bls. 1136-1138. 
32

 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 499.   
33

 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 53 og Páll Hreinsson: Sérstakt hæfi dómara, bls. 48.  
34

 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 345.   
35

 Hér eftir verður notast við skammstöfunina ,,mde.“ til hagræðis. 
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réttarfari. Afleiðing þessa er að hæfisreglur dómara hafa í réttarframkvæmd orðið strangari 

eftir að dómurinn féll.
36

    

Nýlegt dæmi um áhrif traustsjónarmiðsins í forsendum Hæstaréttar má sjá í Hrd. 2003, 

bls. 2989 (tengdasonur). Sonur vitnis í málinu og dóttir héraðsdómara voru í hjúskap.  Þóttu 

slík tengsl vera til þess fallin, að dómurinn hefði ekki yfirbragð fyllsta hlutleysis.  Þegar af 

þessari ástæðu var héraðsdómari ekki talinn bær til að ljúka dómi á málið, sbr. g-lið 5. gr. eml.  

Orðalag forsendna Hæstaréttar um ,,yfirbragð fyllsta hlutleysis“ er ekki hefðbundið.  Hér er 

áherslan lögð á ásýnd dómara út á við en ekki vísað til þess að atvik eða aðstæður séu til þess 

fallnar að draga óhlutdrægni í efa.   

3.4.3 Gallar við traustssjónarmiðið og önnur sjónarmið.  

Traustssjónarmiðið kann að virðast töfralausn við vanhæfismatið.  Sjónarmiðið hefur þó sína 

galla sem felast fyrst og fremst í því hversu víðtækt það er. Dómstólar geta og eiga ekki að 

fara í vinsældakeppni með niðurstöður sínar um hæfi í þeim tilgangi að halda tiltrú 

almennings.  Víki dómarar sæti við minnsta tilefni getur verið tilefni til að álykta sem svo að 

þeir séu í raun móttækilegir fyrir utanaðkomandi áhrifum hversu lítilvæg sem þau eru.  Þannig 

hefur verið talið að of ströng túlkun byggð á traustssjónarmiðinu geti gengið út í öfgar og 

hreinlega unnið gegn trausti almennings.
37

  Í enskri réttarframkvæmd hefur til að mynda verið 

bent á að þótt áhersla á ásýnd sé mikilvæg megi ekki hunsa raunveruleikann
38

.   

Önnur sjónarmið kunna að hafa ákveðið gildi til  mótvægis við traustsjónarmiðið.  

Dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu hefur í seinni tíð virst leggja mismunandi 

mikla áherslu á traustssjónarmiðið af þessum sökum.
39

 Slík andstæð sjónarmið, sem á dönsku 

hafa verið nefnd modhensyn, eru sprottin af skilvirkni- og hagkvæmdarökum.
40

 Þannig má 

ímynda sér að niðurstöður um hæfi sem eingöngu eru byggðar á traustssjónarmiðinu gætu 

sliga dómskerfið fjárhagslega eða bæta afar miklu vinnuálagi á dómstólana. Við slíkar 

kringumstæður kynni að vera heppilegt að líta til sjónarmiða um hagkvæmd eða skilvirkni.     

                                                           
36

 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 407.  
37

 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 350.  
38

 ,,That it is more important that justice should appear to be done than it should in fact be done”.  Sjá um þetta:  

    Wade, Administrative Law, bls. 402. 
39

 Ellehauge M.: Dommerhabilitet, bls. 124.  
40

 Jöfnum höndum er átt við réttarfarslega hagkvæmd og samfélagslega hagkvæmd af niðurstöðu um hæfi. Sjá:  

    Ellehauge M.: Dommerhabilitet, bls. 124. 
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Einnig má líta til þess að markmið hæfisreglna er ekki eingöngu að vernda aðila máls eða 

að viðhalda trausti almennings. Markmiðið er einnig að hlífa dómurum við að þurfa að dæma 

í málum þar sem hlutleysi þeirra er dregið í efa.
41

   

3.4.4 Samræmisskýring við dóma Mannréttindadómstóls Evrópu  

Með lögum um mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994 var mse. lögtekinn á Íslandi. Í 1. 

mgr. 6. gr. MSE er m.a. kveðið á um að maður skuli eiga rétt til réttlátrar málsmeðferðar fyrir 

sjálfstæðum (e. independent) og óvilhöllum (e. impartial) dómstóli. Í ljósi 1. mgr. 70. gr. 

stjskr. og 1. mgr. 6. gr. mse. ber að skýra g-lið 5. gr. eml. til samræmis við dómaframkvæmd 

mde.
42

 Þó verður að hafa í huga að dómafordæmi mde. á þessu sviði eru kasúísk, þ.e. þau eru 

gagnleg til þess að ákvarða túlkun hæfisreglna ákveðinn farveg
43

, sbr. umfjöllun í kafla 3.3.  

Mannréttindanefnd Evrópu
44

 og mde. hafa í úrlausnum sínum greint á milli tveggja 

skilyrða sem tryggja eiga kröfu 1. mgr. 6. gr. mse. um óvilhallan dómstól. Meðferð og 

niðurstaða máls hjá dómstól aðildarríkis verður því að standast tvenns konar athuganir til þess 

að teljast óvilhöll. Í fyrsta lagi fer fram svokölluð huglæg athugun (e. subjective test) sem 

miðar að því að ganga úr skugga um hvaða viðhorf hafi ráðið hjá ákveðnum dómara í tilteknu 

máli. Í öðru lagi fer fram svokölluð hlutlæg athugun (e. objective test) þar sem skoðað er 

hvort svo tryggilega sé um hnútana búið á hlutlægan hátt að engin ástæða sé til að draga í efa 

að dómari sé óvilhallur
45

. Skilyrðunum hefur verið beitt í fjölda dóma
46

, en komu fyrst fram í 

dómi MDE, Piersack gegn Belgíu, 1. október 1982 (8692/79). 

Hin huglæga athugun á að vissu leyti margt sammerkt með öryggissjónarmiðinu. Með 

henni er reynt að ráða fram úr því hvort dómari hafi í raun verið hlutdrægur. Í slíkum tilfellum 

er erfitt að sýna fram á hlutdrægni og sönnunarstaða því mjög erfið. Til marks um þetta eru 

vinnubrögð mde. við hina huglægu athugun. Dómstóllinn hefur þannig gert ráð fyrir 

óhlutdrægni dómara þar til tekist hefur að sanna hið gagnstæða, sjá t.d. forsendur dóms 

Mannréttindadómstóls Evrópu, MDE, Þorgeir Þorgeirsson gegn Íslandi, 25. júní 1992 

(13778/88).
47

  

                                                           
41

 Augdahl, P: Norsk Civilprosess, bls. 19. 
42

 Sjá, Eiríkur Tómasson: Mannréttindasáttmáli Evrópu, meginreglur, framkvæmd og áhrif á íslenskan rétt, bls.     

    239.   
43

 van Dijk og van Hoof, bls. 616. 
44

 Mannréttindanefnd Evrópu var lögð niður með viðauka nr. 11 við mannréttindasáttmála Evrópu, sbr.  

    gildistöku viðaukans í íslenskum rétti með l. nr. 25/1998. 
45

 Gaukur Jörundsson: Um rétt manna samkvæmt 6. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu, bls. 173.  
46

 van Dijk og van Hoof, bls. 616. 
47

 ,,As to the subjective test, the personal impartiality of a judge must be presumed until there is proof to the  

    contrary [...] the applicant has adduced no evidence to suggest that the judge in question was personally  

    biased”. 
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 Hlutlæga athugunin byggist á því hvernig ásýnd máls er út á við. Mælikvarði reglunnar 

byggist á einni af meginreglum engilsaxnesks réttar (e. ,,Justice must not only be done, justice 

must also be seen to be done“).
48

  Þannig þarf kærandi ekki að sanna með hlutrænum hætti að 

dómstóll hafi í raun verið hlutdrægur. Nægir að sýna fram á að réttmætur vafi um óhlutdrægni 

sé til staðar. Sé um slíkan vafa að ræða er það talið leggja í hættu það traust sem dómstólar 

verða að njóta hjá almenningi í lýðræðisríki.
49

   

Hinn 31. desember árið 1991 voru lögtekin ný lög um meðferð einkamála nr. 91/1991. Í 

greinargerð með hinu almenna ákvæði g-liðar 5. gr. eml. var frá því greint að breyting á 

orðalagi reglunnar myndi ekki breyta efnislegu inntaki hennar. Væri það í raun hið sama og 7. 

tölul. 36. gr. laga nr. 85/1936, eins og því ákvæði hafði verið beitt í ljósi 6. gr. mse., sbr. Hrd. 

1990, bls. 2 (aðskilnaðardómur). Sérstaklega var tekið fram að ekki væri ætlast til þess að g-

liður 5. gr. yrði talinn fela í sér breytingu frá þágildandi reglu.
50

 Eins og greinir í kafla 3.4.3. 

hafa fræðimenn orðið varir við að túlkun á hæfisreglum dómara hafi orðið strangari í kjölfar 

Hrd. 1990, bls. 2 (aðskilnaðardómur). Dómar sem fallið hafa á grundvelli 5. gr. eml. eru því 

til vísbendingar um hinar hertu hæfiskröfur dómara.  

4. G-liður 5. gr. eml. í dómaframkvæmd 

4.1  Almennt  

Dómsúrlausnir geta gefið ákveðnar vísbendingar um hvernig g-lið 5. gr. eml. er beitt. 

Athyglisvert er því að skoða hvernig reglan birtist í dómaframkvæmd. Hér ber að árétta að 

eftirfarandi umfjöllun er ekki tæmandi um þau tilvik sem geta leitt til vanhæfis. Þess í stað er 

reynt að varpa ljósi á algeng atvik eða aðstæður þar sem g-liður 5. gr. eml. kemur til skoðunar.   

4.2 Stuðningur við gildissvið a-f liða 5. gr. eml 

4.2.1 G-liður er safnregla  

Eins og komið hefur fram hér að framan í kafla 2.2. er g-liður 5. gr. eml. safnregla. Reglan 

styður því hin fastmótuðu ákvæði greinarinnar þegar atvik eða aðstæður falla rétt utan marka 

þeirra.
51

  Sjónarmið sem búa að baki fastmótuðu ákvæðunum geta t.d. veitt stuðning við 

fyllingu g-liðar 5. gr. eml.    

                                                           
48

 Sjá, Eiríkur Tómasson: Mannréttindasáttmáli Evrópu, meginreglur, framkvæmd og áhrif á íslenskan rétt, bls.  

    233.   
49

 van Dijk og van Hoof, bls. 616. 
50

 Alþt. 1991 A, bls.1070-1071 
51

 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 54. 
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4.2.2 A, b og c-liður 5. gr. eml. 

A-liður 5. gr. eml. kveður á um vanhæfi sé dómari aðili að málinu eða fyrirsvarsmaður aðila.  

Þessi regla þykir sjálfgefin. Þó verður að athuga að vanhæfi eftir þessum lið kemur einungis 

til greina ef dómari er raunverulega fyrirsvarsmaður aðila í málinu. Ef dómari er þannig annar 

fyrirsvarsmanna en ekki í fyrirsvari í tilteknu máli kæmi allt að einu til vanhæfis á grundvelli 

g-liðar 5. gr. eml.
52

 Samkvæmt b-lið 5. gr. eml. er dómari vanhæfur ef hann hefur gætt réttar 

aðila varðandi sakarefnið eða veitt aðila ólögskyldar leiðbeiningar um það. Allar aðrar 

leiðbeiningar en um formhlið máls undir rekstri þess, sbr. 4. mgr. 101. gr. eml., valda vanhæfi 

samkvæmt þessum lið. Skiptir ekki máli hvenær, hvernig eða hvar þær eru veittar.
53

 B-liður 5. 

gr. eml. dugar sem vanhæfisástæða vegna allra slíkra leiðbeininga eða ráðgjafar.  Hæstiréttur 

hefur vísað til g-liðar samhliða b-lið í rökstuðningi fyrir niðurstöðu um vanhæfi þó þörfin á 

því sé ekki skýr, sjá Hrd. 1995, bls. 692 (ábendingar sálfræðings). Í c-lið 5. gr. eml. er kveðið 

á um vanhæfi hafi dómari borið eða verið kvaddur til að bera vitni um atvik málsins af 

réttmætu tilefni eða verið mats- eða skoðunarmaður um sakarefnið. Sjónarmiðið sem liggur að 

baki þessari vanhæfisástæðu er vafalaust að koma í veg fyrir að dómari neyðist eða geti 

neyðst til að taka afstöðu til eigin yfirlýsinga við úrlausn dómsmáls. Þó ekki sé minnst á það 

berum orðum í ákvæðinu, hefur verið litið svo á að vanhæfi sé jafnframt fyrir hendi sé dómari 

viðriðinn málsatvik sem hugsanlegt vitni, sjá Hrd. 1951, bls. 527 (ærumeiðing í Bíóhöllinni). 

Hrd. 1951, bls. 527. A hafði uppi ummæli á kosningafundi þar sem B var sakaður um 

óráðvendni í starfi.  A og B komu daginn eftir á skrifstofu bæjarfógeta og undirritaði A 

yfirlýsingu þar sem hann lýsti tilhæfulaus ummæli sín. Yfirlýsingin var m.a. vottuð af 

bæjarfógeta sjálfum. Í kjölfarið höfðaði B engu að síður meiðyrðamál á hendur A. Dómur í 

meiðyrðamálinu var ómerktur í Hæstarétti vegna afstöðu fógeta til málsins.        

4.2.3  D, e og f-liður 5. gr. EML  

Samkvæmt d-lið 5. gr. eml. er dómari vanhæfur sé hann eða hafi verið maki aðila, sé skyldur 

eða mægður honum (þ.e. maki eða ættingjar maka) í beinan legg eða að öðrum lið til hliðar 

(þ.e. sameiginlegur afi, amma eða skyldara) eða tengdur honum með sama hætti vegna 

ættleiðingar. E-liður og f-liður 5. gr. eml. eiga það sammerkt með d-lið að valda vanhæfi á 

grundvelli sömu tengsla en tengslin eru hins vegar við aðra einstaklinga, þ.e. fyrirsvarsmann; 

málflytjanda; vitni; mats- eða skoðunarmann; eða mann sem neitar að láta af hendi 

sönnunargögn. Vafi um vanhæfi vegna annarra tengsla eða annarra einstaklinga myndi koma 

til skoðunar á grundvelli g-liðar 5. gr. eml. Í Hrd. 1992, bls. 1810 (hugsanlegt vitni) má sjá 
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 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 49. 
53

 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 50. 
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skýrt dæmi um það þegar aðstæður lenda utan marka f-liðar en valda eigi að síður vanhæfi á 

grundvelli g-liðar 5. gr. eml..        

Hrd. 1992, bls. 1810. Bróðir dómara hafði starfað sem undirmaður stefnanda við Héraðsskólann 

á Reykjanesi. Bróðirinn þótti vera þannig við málsatvik riðinn að komið gæti til þess að hann 

yrði kallaður fyrir dóm sem vitni. Hæstiréttur taldi að una yrði við það mat héraðsdómara að 

aðstæðurnar væru fallnar til að vekja með réttu efa um óhlutdrægni dómarans, sbr. g-lið 5. gr. 

eml. Bar dómara því að víkja sæti í málinu.   

Í athugasemdum í greinargerð með 5. gr. eml. er því slegið föstu að g-liður 5. gr. leiði 

sjálfkrafa til vanhæfis ef aðili er fósturforeldri, fósturbarn, unnusta eða unnusti dómara.
54

 

Skýrari leiðbeiningar um túlkun g-liðar er vart hægt að finna.  Þótt hér sé það aðili máls sem 

átt er við verður trauðla séð að tilvikin eigi ekki við þegar um er að ræða e og f-liði 5. gr. eml. 

Viðurkennt er með hinum fastmótuðu ákvæðum að tengsl dómara við þessa einstaklinga hafi 

áhrif á óhlutdrægni hans. Sem dæmi má nefna að erfitt er að sjá að ekki komi til vanhæfis á 

grundvelli g-liðar 5. gr. eml., sé eða hafi dómari verið unnusti eða unnusta vitnis í málinu. 

Erfitt er þó að draga of víðtækar ályktanir af athugasemdunum. Leiðbeiningarnar útiloka ekki 

endilega að heildstætt mat bundið tilvikum gefi tilefni til annarrar niðurstöðu um hæfi. Ef í 

ljós kemur t.d. að dómari og málflytjandi hafi átt einnar nætur gaman á sokkabandsárum 

sínum eða verið heitbundin hvort öðru í grunnskóla má draga í efa að slíkt leiði eitt og sér til 

vanhæfis.   

Vanhæfistilvik d, e og f-liðar 5. gr. eml. eru til komin vegna þess að þar er um afar náin 

persónuleg samskipti að ræða. Önnur náin persónuleg samskipti gætu þannig leitt til 

vanhæfis.
55

 Við mat (fyllingu) á markatilvikum yrði því að öllum líkindum að líta til þess hve 

náin tengslin eru, hversu lengi þau hafi varað og hvort þau séu enn til staðar.  Eðli tengslanna 

fremur en form þeirra skiptir einnig máli. Sem dæmi má nefna að engu skiptir að par hafi ekki 

opinberað trúlofun sína.
56

  Þó má nefna að í þessu tilliti kunni að vera auðveldara að sýna 

fram á tengsl, séu þau opinber, til að mynda með skráningu sambúðar í Þjóðskrá, skv. 3. mgr. 

7. gr. laga um lögheimili nr. 21/1990.       

Þá getur annarskonar skyldleiki eða tengdir en hér hafa verið taldar valdið vanhæfi.  Dæmi 

um þetta má sjá í Hrd. 2003, bls. 2989 (tengdasonur). Sonur vitnis í málinu og dóttir 

héraðsdómara voru í hjúskap. Þóttu slík tengsl vera til þess fallin að dómurinn hefði ekki 

yfirbragð fyllsta hlutleysis, sbr. g-lið 5 gr. eml. Var dómur héraðsdóms því ómerktur og 

málsmeðferð í héraði frá og með aðalmeðferð. Einnig má nefna að fjarlæg starfstengsl 

                                                           
54

 Alþt. 1991-1992, A- deild, bls. 1070-1072. 
55

 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 50-51. 
56

 Einar Arnórsson: Almenn meðferð einkamála í héraði, bls. 64.  
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skyldmennis dómara við aðila duga ekki ein og sér til að valda vanhæfi, sjá t.d. dóm 

Hæstaréttar frá 24. janúar 2007 í máli nr. 13/2007 (Lækningaforstjóri) þar sem bróðir 

dómarans gegndi stöðu lækningaforstjóra á höfuðborgarsvæðinu. Aðili máls var 

heimilislæknir í Kópavogi og hélt því þannig fram að bróðir dómarans væri yfirmaður sinn.  

Tengsl við sakarefnið eða nánari samskipti skyldmennis við aðila gætu hins vegar gefið tilefni 

til annarrar niðurstöðu í svipuðu tilfelli.   

Að lokum má minnast á fjarlægan en eigi að síður raunverulegan möguleika á vanhæfi 

vegna náinna persónulegra samskipta. Dómarar eru sjálfstæðir í störfum sínum og verða 

almennt ekki vanhæfir af þeirri ástæðu einni að mál varði persónu, störf eða hagsmuni annars 

héraðsdómara. Eitthvað meira þarf að koma til en almennt starfssamband á vinnustað svo að 

valdi vanhæfi.
57

 Sé héraðsdómari til að mynda í skráðri sambúð eða í hjúskap með öðrum 

héraðsdómara er vanhæfi á grundvelli g-liðar 5. gr. eml. vel hugsanlegt.
58

 

4.3. Vinátta og óvinátta  

4.3.1 Almennt um vanhæfisástæðurnar 

Tengsl sem rekja má til vináttu eða óvináttu geta gefið tilefni til vafa um óhlutdrægni dómara. 

Slík tengsl eru ekki sérstaklega nefnd í ákvæði 5. gr. eml. og myndu því koma til skoðunar á 

grundvelli g-liðar. Það er persónubundið hvaða merkingu fólk leggur í einstök tengsl og því 

geta hugtökin vinátta eða óvinátta að vissu leyti verið afstæð. Í raun er því um beitingu 

matskenndra hugtaka til skýringar á matskenndu lagaákvæði. Eins og fram hefur komið 

verður í þessu eins og öðru að taka mið af öllum atvikum og aðstæðum í hverju tilviki fyrir 

sig.  

Til að vanhæfi leiði af vináttu eða fjandsemi verður mikið að koma til.
59

 Erfitt er að færa 

hlutrænt sönnur á slíkt og má ætla að tengsl verði að vera mjög rækileg. Í réttarfari hefur þetta 

verið orðað þannig að telja megi raunhæfa hættu á að dómari láti afstöðuna hafa áhrif á 

úrlausn máls
60

. Ganga verður út frá því að sú vinsemd eða fjandsemi sem um ræðir verði 

einna helst að vera gagnkvæm til þess að um vanhæfi sé að ræða. Mat á aðstöðunni á þó öðru 

fremur að taka mið af hugarfari dómara til hlutaðeigandi en hlutaðeigandi til dómarans.
61

  

Hvað óvináttu varðar myndu vanhæfisreglurnar hafa lítið raunhæft gildi ef hægt væri að knýja 

dómara til að víkja sæti með því einu að níða hann.
62

 Varðandi vináttu verður seint sagt að 
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 Sjá t.d. forsendur Hæstaréttar í Hrd. 2002, bls. 3587.   
58

 Gomard, B. og Kistrup, M.: Civilprocessen, bls. 182-183.   
59

 Skoghøy, J.E.A.: Tvistemål, bls. 116.   
60

 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 54.  
61

 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 54.  
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 Einar Arnórsson: Almenn meðferð einkamála, bls. 65. 
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hægt sé að stofna til slíks sambands einhliða.  Erfitt er að sjá fyrir sér að tilraunir til að vingast 

við dómara, sem ekki eru gagnkvæmar, geti leitt til vanhæfis.   

Séu tengslin ekki við dómarann sjálfan heldur til að mynda við fjölskyldumeðlimi eða 

ættingja þarf sterka fjandsemi eða vinskap. Almennt hefur verið talið að því fjarlægari sem 

tengslin eru, því meira þurfi að koma til svo að valdi vanhæfi.
63

  

4.3.2. Vinátta 

Almennt hefur verið álitið að kunningskapur einn og sér við annan aðila málsins valdi ekki 

vanhæfi.
64

 Þrátt fyrir þetta gætu komið upp tilfelli þar sem draga mætti óhlutdrægni dómara 

með réttu í efa.   Tengsl sem eru til komin í gegnum t.d. vinnu eða skóla nægja yfirleitt ekki 

ein og sér til þess að valda vanhæfi heldur þarf að fara fram heildarmat á öllum aðstæðum.
65

   

Dæmi um sjónarmið sem hefur mikla þýðingu er hvort hlutaðeigandi eyði saman frítíma 

sínum.
66

  Í því tilliti er t.d. raunhæft að líta til þess hvort dómari tilheyri sama félagi eða 

samtökum og aðili máls.  Hér má sem dæmi nefna frímúrastúku eða soroptimistafélag.  Slík 

félagsaðild leiðir ein og sér ekki til vanhæfis án þess að eitthvað meira komi til, sjá Hrd. 2005, 

bls. 2857 (frímúrarar). Í málinu voru dómari og fyrirsvarsmaður stefnda báðir félagar 

Frímúrarareglunnar á Íslandi.  Ekki var fallist á að þau tengsl væru milli dómara og aðila máls 

að með réttu mætti draga óhlutdrægni dómarans í efa. Var kröfu um að dómari viki sæti 

hafnað. Þrátt fyrir að félagsaðild skv. ofansögðu leiði almennt ekki til vanhæfis má ætla að til 

greina komi að skoða hvers eðlis starfsemi félagsins er (í héraðsdómi ofangreinds máls var 

gerð grein fyrir starfsemi Frímúrarareglunnar).  Einnig kemur til greina að líta á hvort félagið 

sjálft hafi hagsmuna að gæta af úrlausn málsins eða hversu náinn kunningsskapur dómarans er 

við hlutaðeigandi einstakling
67

. Í þessu tilliti má minnast á að Vestri-Landsréttur Danmerkur, 

hefur álitið að sérstakari tengsl innan félags geti valdið vanhæfi, sbr. UfR 1994:106 V. 

(fimmtudagsklúbburinn). Í opinberu máli voru ákærði og dómari báðir meðlimir í 25-27 

manna ,,fimmtudagsklúbbi“ sem var hluti af stærri 600 manna golfklúbbi. Ein og sér var 

félagsaðild að golfklúbbnum ekki talin valda vanhæfi en félagsaðild að fimmtudagsklúbbnum 

var talin til þess fallin að draga mætti óhlutdrægni dómara með réttu í efa.   

Þó hlutaðeigandi séu ekki í formlegum félagsskap eða vinahópi getur verið að þeir eyði 

miklum hluta frítíma síns saman. Sem dæmi má nefna reglulegar morgunferðir í sundlaugar. 
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Sama fólkið kann þannig að hafa hist og spjallað, jafnvel árum saman, þrátt fyrir að 

kunningsskapur þeirra nái ekki lengra en innan vébanda heita pottarins. Væri sýnt fram á slík 

tengsl með óyggjandi hætti er hugsanlega hægt að rökstyðja niðurstöðu um vanhæfi byggða á 

traustssjónarmiðinu.   

Meðal þeirra aðstæðna sem valdið geta vanhæfi eru tengsl dómara og lögmanns. 

Starfsumhverfi lögmanna á Íslandi er fámennt og alkunna að margir lögfræðingar tengjast 

vináttuböndum eða fyrir kunningsskap. Almennt eru ekki gerðar jafn strangar kröfur til 

vanhæfis varðandi lögmann og þegar í hlut á aðili máls. Sjá hér dóm Hæstaréttar frá 7. 

febrúar 2007 í máli nr. 57/2007 (vinur dómara).   

Dómur Hæstaréttar frá 7. febrúar 2007 í máli nr. 57/2007. G (stefnandi) krafðist þess að 

héraðsdómari viki sæti vegna vinskapar við lögmann sem komið hafði að gerð samnings sem 

sakarefni málsins snerist um. Lögmaður stefnda starfaði á lögmannstofu í eigu fyrrgreinds vinar 

dómara. Ekki var talið að óhlutdrægni dómara yrði með réttu dregin í efa þótt hann þekkti 

lögmanninn. Tekið var fram að ekki væru gerðar jafn strangar kröfur að þessu leyti varðandi 

lögmann og þegar í hlut ætti málsaðili. Var kröfu G hafnað.   

Við mat á vanhæfi, þegar fyrir liggja tengsl dómara og lögmanns, nægir vinskapurinn einn 

almennt ekki til að valda vanhæfi, heldur ber a.m.k. einnig að líta til þess hvernig niðurstaða 

máls varðar lögmanninn persónulega. Sjá um þetta Hrd. 1998, bls. 2716. (skiptastjórarnir).   

Hrd. 1998, bls. 2716. Í máli um viðurkenningu kröfu við gjaldþrotaskipti var ekki talið að 

dómari væri vanhæfur þrátt fyrir að skiptastjórarnir Á, J og I væru vinir hans. Dómarinn hafði 

áður vikið sæti í öðru máli er varðaði sama þrotabú með sömu skiptastjóra. Í því máli var til 

úrlausnar ágreiningur vegna ráðstöfunar varnaraðila á tryggingarfé sem var varið til að greiða 

bústjórunum til bráðabirgða þóknun fyrir störf sín. Hæstiréttur tók fram að sóknaraðilar hefðu 

ekki rökstutt hvernig fjárkröfur þeirra í þrotabúið gætu persónulega varðað skiptastjóra 

þrotabúsins og að atvikum yrði ekki jafnað til málsins þar sem héraðsdómarinn vék sæti. Í 

dóminum er einnig tekið fram að samstarf á fyrri tímum eða kunningsskapur við lögmenn geri 

dómara ekki vanhæfan til að dæma í máli.   

Verður nú vikið að óvináttu sem vanhæfisástæðu.   

4.3.3. Óvinátta 

Óvinátta lítur óneitanlega út fyrir að vera líkleg vanhæfisástæða en hún hefur þó takmarkað 

gildi. Í 1. ml. 7. tölul. 36. gr. laga um meðferð einkamála í héraði nr. 85/1936 var óvinátta 

nefnd sem sérstök vanhæfisástæða. Vanhæfisástæðan hefur þótt óraunhæf þar sem dómarar 

hafa nær alltaf vikið sæti af minna tilefni en óvináttu.
68

 Ekki er heldur fyllilega skýrt hvar 

draga á neðri mörk þess að menn teljist raunverulegir ,,óvinir“. Ljóst er að einhver hlutræn 

atriði verða að vera til staðar sem eru almennt til þess fallin að draga megi í efa óhlutdrægni.
69
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Sem dæmi um líklegar aðstæður má nefna það þegar dómari er brotaþoli afbrots sem aðili 

hefur framið eða að hlutaðeigandi hafi haldið við maka dómara.       

Almennt hefur verið álitið að séu dómari og aðili pólitískir andstæðingar hafi það eitt og 

sér ekki í för með sér vanhæfi.
70

 Hafi dómari átt í málaferlum við aðila eða tekið þátt í 

dómsuppsögu í refsimáli yfir honum hefur það heldur ekki verið talið til óvináttu.
71

 Sjá einnig 

um þessar aðstæður Hrd. 2000, bls. 2619 (forsjármál) og dóm Hæstaréttar frá 8. maí 2008 í 

máli nr. 445/2007 (bosnískur skilnaður). 

Dómur Hæstaréttar frá 8. maí 2008 í máli nr. 445/2007.  Í skilnaðarmáli var vanhæfi dómara 

ekki talið vera til staðar þrátt fyrir að dómari hefði áður leyst úr kröfu um nálgunarbann aðila 

og einnig dæmt aðila til refsingar í opinberu máli.  Í dómi Hæstaréttar var tekið fram að í 

öllum tilvikum hafi verið um að ræða dómsúrlausnir héraðsdómara sem heyra til almennum 

embættisverkum hans og áfrýjandi ekki nefnt nein sérstök atvik við meðferð þeirra sem gæfu 

ástæðu til að efast um hlutleysi dómarans. 

Af forsendum Hæstaréttar í ofangreindu máli er ljóst að eitthvað hefði þurft að koma til við 

meðferð máls sem gæti gefið tilefni til vafa um óhlutdrægni í slíkum tilfellum. Í þessu 

samhengi má líta til þess að talið hefur verið að strangar kröfur eigi að gera til þess að hegðun 

dómara teljist komin út fyrir mörk venjulegs eða lögákveðins hlutverks í þinghöldum.
72

 Til að 

mynda gerir agavarsla dómara í þinghöldum hann ekki vanhæfan, sjá um þetta H 1976, bls. 90 

(agavarsla).     

Hrd. 1976, bls. 90. Dómari hafði vikið stefnda úr þinghaldi, sbr. heimild í 1. mgr. 39. gr. laga 

nr. 85/1936.
73

 Ástæða frávikningarinnar voru ræðuhöld stefnda utan dagskrár, sem linnti ekki, 

þrátt fyrir tilraunir dómara til að skakka leikinn. Meðferð málsins var kærð og endaði fyrir 

Hæstarétti sem hafnaði kröfu stefnda um að dómara yrði gerð sekt eða veitt áminning. Þegar 

málið var tekið fyrir að nýju í héraði var þess krafist að umræddur dómari viki sæti. Stefndi 

byggði kröfu sína m.a. á því að dómarinn væri honum óvinveittur því hann hefði vikið honum 

úr þinghaldi. Var ekki fallist á að dómari væri óvinur stefnda í skilningi ákvæðisins og að 

agavarsla dómara í þinghöldum gerði hann ekki vanhæfan til meðferðar máls.     

Óvildarhug dómara til aðila eða lögmanns undir rekstri máls er erfitt að sanna. Frávik frá 

meginreglum réttarfars, mörkum heimilda til stjórnar á þinghaldi eða gróf ummæli dómara til 

hlutaðeigandi má einna helst ímynda sér að séu ástæður sem gætu leitt til vanhæfis. Í þessari 

umfjöllun er vert að hafa í huga að slíkar aðstæður eru fáheyrðar.
74
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Hvað lögmenn varðar má að lokum minnast á að sú skoðun hefur verið sett fram að 

eðlilegt teljist að dómari víki sæti sé hann í hörðum deilum við lögmanninn vegna atriða 

óskyldum málinu sjálfu.
75

 Eftirfarandi dómur er athyglisverður í þessu ljósi en þar voru tengsl 

lögmanns og dómara í besta falli langsótt svo að til óvináttu teldist, sjá Hrd. 1998, bls. 2088. 

(lögmenn Klapparstíg).  

Hrd. 1998, bls. 2088. Lögmaður sóknaraðila hafði samstarf við annan lögmann sem gætti 

hagsmuna fyrrum eiginkonu dómarans varðandi skilnað þeirra og flutti meðal annars dómsmál 

af því tilefni. Hæstiréttur féllst ekki á að starfstengsl, á milli lögmannanna, gætu gefið réttmætt 

tilefni til að draga óhlutdrægni héraðsdómarans í efa, enda hafði hvorki lögmaður sóknaraðila 

komið að skilnaðarmáli héraðsdómarans né tengdist það á nokkurn hátt málinu.  

Athyglisvert er einnig að skoða forsendur héraðsdóms í málinu: 

,,Ekki verður talið, að það valdi vanhæfi dómara, hvort honum líkar hugsanlega vel eða illa við 

lögmann. Enn síður veldur það vanhæfi dómara, þó að lögmaður sé haldinn þeirri ranghugmynd, 

að dómara sé einhverra hluta vegna í nöp við sig. Fráleitt veldur það vanhæfi dómara, þó að lög-

maður sé haldinn þeirri villu, að dómari beri kala til einhvers annars lögmanns vegna 

lögmannsstarfa hins síðarnefnda í máli, er á engan hátt tengist því máli, sem er til umfjöllunar. 

Vanhæfissjónarmið af þessu tagi verða umfram allt að stafa af því, að dómari hafi gert á hlut 

lögmanns og þá eingöngu þess lögmanns, er flytur málið, en ekki vegna einhvers annars lög-

manns, sem flutt hefur allt annað mál“. 

Hér að framan var þess getið að málaferli dómara við aðila máls leiði ekki til vanhæfis. Verður 

að telja að slík niðurstaða fáist tæpast staðist nú til dags. Ef tekið er mið af traustssjónarmiðinu virðist 

það eðlilegri niðurstaða að dómari víki sæti standi hann í eða hafi nýlega lokið málarekstri við aðila 

máls.  

4.4. Fjárhagslegir hagsmunir dómara  

Dómari kann að hafa hagsmuni af úrlausn máls, þótt hann sé ekki aðili þess. Fjárhagslegir eða 

persónulegir hagsmunir, þ.m.t. siðferðilegir hagsmunir svo og hagsmunir sem tengjast 

lífsskoðunum eru allt dæmi um flokka sem oft virðist reyna á.
76

 Einna mest er þó hættan á að 

fjárhagslegir hagsmunir geti valdið vanhæfi dómara.
77

     

Samkvæmt 7. tölul. 36. gr. laga um meðferð einkamála í héraði nr. 85/1936 bar dómara að 

víkja sæti ef málið varðaði hann eða venslamenn hans verulega fjárhagslega. Ljóst er af 

athugasemdum í greinargerð með 5. gr. EML að efnislegt inntak reglunnar hefur enn raunhæft 

gildi við túlkun á g-lið 5. gr. eml.
78

      

Erfitt er að festa hönd á hve verulega atvik eða aðstæður þurfa að varða dómara eða hvort 

þau þurfi að varða hann almennt eða einstaklega. Talið hefur verið að þegar metið er hvort um 
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verulega fjárhagslega hagsmuni er að ræða eigi jafnt að hafa hliðsjón af fjárhag dómara 

persónulega og frá almennum mælikvarða.
79

 Sé komist að þeirri niðurstöðu að hagsmunirnir 

séu ,,óverulegir“ er samt sem áður ekki hægt að gagnálykta sem svo að vanhæfi sé ekki til 

staðar.
80

 Dómari getur einnig orðið vanhæfur ef venslamaður hans hefur fjárhagslegra 

hagsmuna að gæta.  Afmörkun á því hverjir þetta geti verið er ekki svo glögg. Til viðmiðunar 

má hafa að ekki sé endilega réttmætt að þrengja um of hóp þeirra sem teljast þannig tengdir 

dómara.
81

      

Ef úrslit máls varðar afar almenna fjárhagslega hagsmuni, t.d. þegar deilt er um almenna 

skattskyldu þarf dómari ekki að víkja sæti þótt hann sé sjálfur skattgreiðandi.
82

 Hins vegar 

getur verið tilefni til að líta öðruvísi á ef úrlausn málsins varðar dómara sérstaklega, stöðu 

hans vegna, sbr. Hrd. 1995, bls. 2417 (Kjaradómur). 

Hrd. 1995, bls. 2417. Í máli þessu var m.a. deilt um gildi bráðabirgðalaga nr. 66/1992. Var þess 

krafist að héraðsdómari viki sæti á grundvelli g-liðar 5. gr. eml. þar sem dómarinn hefði verið 

skipaður og starfað sem dómari á þeim tíma, sem bráðabirgðalögin voru gefin út. Um launakjör 

dómarans hefði þá farið eftir ákvörðun Kjaradóms frá 26. júní 1992 um launakjör æðstu 

embættismanna ríkisins. Lögin kváðu á um, að Kjaradómur skyldi eigi síðar en 31. júlí 1992 

kveða upp nýja úrskurði um laun frá og með 1. ágúst 1992 á grundvelli laganna. Var talið að 

hagsmunir dómarans færu saman við hagsmuni stefnanda og dómari því vanhæfur til meðferðar 

þess.  Aðrir héraðsdómarar í Héraðsdómi Reykjavíkur viku einnig sæti. Einnig má þess geta að 

dómarar Hæstaréttar sem um launakjör var svo ástatt viku einnig sæti.   

Sé dómari, eða einhver sem stendur honum nærri, í viðskiptasambandi við aðila eða 

einhvern hlutaðeigandi sem hefur beina fjárhagslega hagsmuni af úrlausn máls, til að mynda 

við banka eða tryggingafélag, getur verið tilefni til að efast um óhlutdrægni dómarans. Við 

mat á slíku viðskiptasambandi má t.d. líta til eðlis viðskiptanna, persónutengsla sem af 

viðskiptunum spretta og hvort málið hafi yfirhöfuð þýðingu fyrir viðskiptasambandið.
83

 

Þannig er ekki sjálfgefið að dómari sé vanhæfur þótt hann sé í viðskiptum við tryggingafélag 

eða eigi bankareikning í banka sem er aðili máls ef málið hefur enga þýðingu fyrir 

viðskiptasamband hans.
84

 Þessi sjónarmið geta haft mismunandi vægi og er athyglisvert að 

líta á forsendur dóms Mannréttindadómstóls Evrópu í MDE, Pétur Þór Sigurðsson gegn 

Íslandi, 10. apríl 2003 (39731/98).  
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MDE, Pétur Þór Sigurðsson gegn Íslandi, 10. apríl 2003 (39731/98). P hafði höfðað 

skaðabótamál á hendur Landsbanka Íslands (L). Bótakröfu P var hafnað í héraði og var málinu 

áfrýjað til Hæstaréttar. Kröfu P var einnig hafnað af meirihluta Hæstaréttar (þremur dómurum). 

Einn af dómurum meirihlutans hafði ásamt eiginmanni sínum (A) verið í viðskiptum við 

Landsbanka Íslands (L). A hafði gengist í ábyrgð fyrir allháar skuldir annars manns við L. Í 

kjölfar vanskila aðalskuldarans var gert samkomulag um skuldaskil A við L. Samkomulagið 

sem var afar hagstætt var gert um svipað leyti og dómur féll í Hæstarétti og fólst meðal annars í 

því að dómarinn gaf út skuldabréf með veði í húseign sinni. MDE taldi að ekki væri nein ástæða 

til að ætla að dómarinn eða A hefði haft neina beina hagsmuni af úrlausn skaðabótamálsins. 

Hinsvegar var álitið að tengsl dómarans við skuldasamkomulagið, hagræði samningsins fyrir A 

og tengsl A við L væru af slíku eðli og umfangi og svo nálægt úrlausn Hæstaréttar í tíma að 

réttmætt væri fyrir P að óttast að dómari uppfyllti ekki skilyrðið um óhlutdrægni.   

Athyglisvert er að málsatvik skaðabótamálsins höfðu enga beina þýðingu fyrir 

viðskiptasamband dómarans og makans. Hins vegar gat hinn afar hagstæði afsláttur af 

skuldbindingu maka um svipað leyti og mál L var rekið almennt litið illa út. Verður að ætla að 

hér spili traustssjónarmiðið stórt hlutverk í niðurstöðunni.   

Sú staða getur einnig komið upp að dómari er hluthafi í hlutafélagi sem er aðili máls. 

Úrslit slíkra mála kunna að varða dómara á mismunandi vegu. Þannig kann dómari að eiga 

afar lítinn hlut í stóru hlutafélagi og úrslit málsins varða félagið ekki á þann hátt að áhrif hafi 

á hlutafé hans, sjá t.d. Hrd. 1994, bls. 2007 (hlutafjáreign föður), þar sem faðir dómara átti 

hlutafé í félagi sem var aðili máls. Niðurstaða málsins var sú að dómari þótti ekki vanhæfur.  

Sjónarmið þau sem lágu dóminum til grundvallar hafa einnig verið talin hafa gildi þegar 

dómari á sjálfur slíkra hagsmuna að gæta. Litið hefur verið þannig á að ef dómari á svo 

mikinn hlut í félagi að úrslit í máli þess geti skipt hann máli þá beri honum að víkja sæti.
85

 

Við mat á vanhæfi kann einnig að vera réttmætt að líta til þess hversu virkur hluthafi 

dómarinn er, þ.e. hvort hann hafi mætt á hluthafafundi og látið þar til sín taka
86

.  Þó að sýnt sé 

fram á að úrslit máls varði dómara lítið fjárhagslega, kann það í ljósi traustsjónarmiðsins að 

virðast óeðlilegt að dómari víki ekki sæti sé hann hluthafi í félagi sem er aðili máls. Hér 

verður því talið að dómari eigi að víkja sæti í vafatilvikum.   

4.5. Dómari hefur tjáð sig um úrlausnarefnið 

Sú aðstaða að dómari hafi tjáð sig efnislega um úrlausnarefni máls áður en dómur fellur á sér 

ýmsar birtingarmyndir. Séu til dæmis vísbendingar um að dómari hafi gert upp hug sinn um 

málsúrslit getur verið tilefni til þess að efast um óhlutdrægni hans.     

Dómari sem hefur tjáð sig á opinberum vettvangi um lagaatriði sem þýðingu hafa fyrir 

málið – til að mynda við pallborðsumræður, með lögfræðiáliti eða með fræðigrein í tímariti – 
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er almennt ekki álitinn vanhæfur nema umfjöllunin sé nákvæmlega út frá atvikum viðkomandi 

máls.
87

 Sjá Hrd. 1993, bls. 1180 (fræðiritgerð). 

Hrd. 1993, bls. 1180. Eiginmaður dómara hafði skrifað og gefið út fjölmörg rit um lögfræðileg 

álitaefni á ýmsum sviðum lögfræði. Sóknaraðilar kröfðust þess að dómari viki sæti vegna 

tiltekinnar ritgerðar sem eiginmaðurinn hafði skrifað. Ekki var talið að dómari væri vanhæfur af 

þessum sökum. Í dómi Hæstaréttar sagði m.a.: ,,Í ritgerð þeirri, er getur í hinum kærða úrskurði, 

er ekki fjallað efnislega um atvik í máli þessu. Ber að staðfesta hinn kærða úrskurð“.  

Hafi maki dómara hinsvegar tjáð sig efnislega um úrlausn máls á opinberum vettvangi má 

eftir atvikum gera ráð fyrir því að dómarinn verði við það vanhæfur.
88

 Dómari er jafnframt 

ekki talinn vanhæfur hafi hann tekið þátt í setningu laga sem dæma á eftir.
89

  Fyrra starf hjá 

annarri opinberri stofnun, t.d. ráðuneyti, lögreglu, sýslumanni o.s.frv., horfir almennt séð ekki 

til vanhæfis þótt dómari fari með mál þar sem fyrrverandi vinnuveitandi er aðili máls.
90

 Öðru 

máli gegnir þó líklega hafi hann verið viðriðinn úrlausn eða rannsókn á ákveðnu máli í slíku 

embætti.  

 Þegar dómari fjallar um tiltekið mál má hann ekki greina efnislega frá afstöðu sinni til 

sakarefnisins áður en dómur er upp kveðinn.
91

  Til að mynda getur óvarkárt orðalag í úrskurði 

hæglega leitt til vanhæfis, sbr. Hrd. 1998, bls. 4512. 

Hrd. 1998, bls. 4512. Héraðsdómur í máli þessu hafði verið ómerktur og málinu vísað aftur 

heim í hérað til sama dómsformanns og meðdómanda. Á það var bent að atvik væru að þessu 

leyti á sömu leið og í H 1995, bls. 3192 þar sem hafnað var að dómsformaður og annar 

meðdómenda yrðu að víkja sæti þótt dómur hefði verið ómerktur vegna vanhæfis hins 

meðdómsmanns. Hins vegar bar að líta til þess að dómsformaður hefði látið þau orð falla í 

úrskurði um hæfi sitt að ,,fyrirfram [yrði] mjög á brattann að sækja, kæmi málið til nýrrar 

meðferðar fyrir tveimur af þeim þremur dómurum, sem áður dæmdu í því.” Að gættum þessum 

ummælum var talið að dómsformaður væri vanhæfur og að af því leiddi að meðdómsmaðurinn 

sem hann kvaddi til var einnig vanhæfur.   

Ákveðna varkárni og yfirvegun þarf einnig við stjórn þinghalda. Þó að dómari sjái strax hver 

niðurstaða máls verði, til dæmis í einföldu skuldamáli, má hann ekki greina efnislega frá 

afstöðu sinni til sakarefnisins áður en dómur er upp kveðinn. Með öðrum orðum á dómari að 

leitast við að varðveita hæfi sitt, sbr. Hrd. 1998, bls. 1, Hrd. 2004, bls. 9 og Hrd. 2004, bls. 

13. 
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Hrd. 2004, bls. 9 og Hrd. 2004, bls. 13. Mál þessi snerust bæði um uppsagnir á skipverjum á 

sama skipi og fóru þinghöld í málunum saman. Þegar leitað var sátta lét dómari þau ummæli 

falla að hann teldi tiltekin fordæmi Hæstaréttar mjög skýr um sakarefni málsins og ekkert væri 

fram komið í málatilbúnaði sem réttlætti að vikið yrði frá þeim fordæmum. Fengi dómarinn ekki 

betur séð en að ,,mjög yrði á brattann að sækja“ fyrir sóknaraðila í málinu. Í Hæstarétti var tekið 

fram að þótt dómari leiti sátta með aðilum meðan á málsmeðferð standi breyti það engu um að 

honum beri að varðveita hæfi sitt og tjá sig ekki efnislega um afstöðu sína til þess ágreinings, 

sem til úrlausnar sé, fyrr en í dómi. Að þessu virtu og með hliðsjón af H 1998, bls. 4512 var 

dómari talinn vanhæfur til meðferðar málanna.       

 

Hrd. 1998, bls. 1. Þegar dómari leitaði sátta innti hann aðila eftir því hvort til álita kæmi að fella 

niður málið án kostnaðar og benti á, að verulega væri „á brattann að sækja fyrir stefnanda“ 

miðað við þau sönnunargögn, sem fyrir dóminum lægju. Í forsendum úrskurðar héraðsdóms 

kom eftirfarandi fram: ,,Þótt dómari bendi í sáttaskyni á ólíka eða mismunandi stöðu aðila vegna 

þeirra sönnunargagna, sem lögð hafa verið fram, verður ekki talið, að unnt sé að draga af því þá 

ályktun, að hann hafi tjáð sig með þeim hætti um niðurstöðu málsins, að hann teljist 

hlutdrægur.“ Með vísan til forsendna úrskurðar héraðsdóms féllst Hæstiréttur ekki á að ,,alveg 

sé næg ástæða til að verða við kröfu sóknaraðila um að héraðsdómarinn víki sæti.“ 

Ljóst er af þessum dómum að við sáttameðferð máls, skv. 106. gr. eml., er aukin hætta á að 

vafi vakni um hæfi dómara. Við sáttameðferð getur dómari þurft að benda aðilum á ólíka eða 

mismunandi stöðu sína og hætta getur skapast á því að hann tjái sig þannig efnislega um 

niðurstöðu málsins fari hann ekki gætilega.  

 Niðurstaða dóms, þar með talið afstaða til krafna og málsástæðna, leiðir almennt ekki til 

vanhæfis  dómara til að fara með og dæma annað mál þó málsatvik þeirra séu svipuð
92

 eða 

þau séu til komin vegna sömu málsatvika. Sjá um þetta t.d. Hrd. 1972, bls. 1047 

(laxárvirkjun), Hrd. 2004, bls. 581 (sama mat í öðru máli) og dómur Hæstaréttar frá 30. maí 

2007 í máli nr. 275/2007 (ekki sama sakarefni). 

Hrd. 1972, bls. 1047. Landeigendafélag Laxár og Mývatns höfðaði mál þar sem krafist var 

lögbanns á virkjunarframkvæmdir í Laxá.  Þó dómari hefði áður kveðið upp dóma í málum 

vegna sömu málsefna (sem höfðuð voru af öðrum aðilum) var því hafnað að hann teldist við það 

vanhæfur.       

Hrd. 2004, bls 581. Dómari hafði áður tekið afstöðu til mats tveggja lækna í öðru 

skaðabótamáli.  Ekki var talið að dómari væri vanhæfur vegna þessa þegar sama mat var lagt 

fram í málinu.  

Dómur Hæstaréttar frá 30. maí 2007 í máli nr. 275/2007. Dómari hafði dæmt í 

skaðabótamálum sem voru til komin vegna sömu atvika.  Mál þetta varðaði hins vegar 

ógildingarkröfu á stjórnvaldsákvörðun.  Stefnendur lýstu yfir áhyggjum sínum af því að mótaðar 

skoðanir dómara sem komið hefðu fram í hinum fyrri málum kæmu í veg fyrir að málið yrði 

höndlað þannig að hlutleysis væri gætt.  Héraðsdómur benti á að þar sem hin málin hefðu verið 

skaðabótamál væri sakarefnið ekki hið sama. Aðkoma dómarans í þeim hefði ekki verið að meta 

hvort gerðir stefnenda hafi verið saknæmar og ólögmætar, heldur einungis hvort málsaðilum 
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hafi tekist að sanna að þeir hafi orðið fyrir tjóni og meta tjónið.  Því var ekki talið að dómari 

væri vanhæfur.  Hæstiréttur staðfesti úrskurðinn.   

Komi háttsemi til skoðunar í einkamáli sem tekin hefur verið afstaða til í sakamáli er ekki 

talið að það valdi vanhæfi, sjá Hrd. 2000, bls. 2619 (forsjármál). 

Hafi dómari fengið mál, sem vísað hefur verið heim í hérað, til umfjöllunar að nýju er 

ekki talið að hann verði við það vanhæfur.  Vísast um þetta atriði til umfjöllunar í kafla 3.1.3.  

Við þetta má þó bæta að í Hrd. 2005, bls 1168 (trésmiðja) svipaði aðstöðunni óneitanlega til 

þess þegar Hæstiréttur ómerkir meðferð héraðsdómara á máli og vísar því heim í hérað.  Í því 

tilfelli var máli vísað frá héraðsdómi vegna rangrar aðildar.  Þegar bætt hafði verið úr 

aðildinni og nýtt mál höfðað var um það deilt hvort dómari hefði tekið efnislega afstöðu til 

sakarefnisins sem var það sama.  Hæstiréttur taldi ekki sýnt fram á nein atvik eða aðstæður 

sem valdið gætu vanhæfi.  

5. Niðurlag 

Markmið ritgerðarinnar var að reyna að varpa ljósi á aðferðarfræði við beitingu g-liðar 5. gr. 

EML.  Lagasjónarmið og fræðikenningar voru könnuð og algengur hluti dómaframkvæmdar 

skoðaður.  Í umfjöllun um dómaframkvæmd var aðaláherslan á þá dóma einkamálaréttarfars 

sem fallið hafa frá 1990-2008. Hafa verður í huga að með skoðun dóma var einungis tæpt á 

algengum vanhæfistilvikum og umfjöllunin því ekki tæmandi hvað dómaframkvæmd 

reglunnar varðar.   

Rætt var að sjálfstæðir og hlutlausir dómstólar séu nauðsynlegir hlutar réttarríkisins. 

Hlutleysið er reynt að tryggja með lögfestingu hæfisreglna réttarfarsins. Í hverju máli er því 

mikilvægt að hæfisreglum sé fylgt eftir og að dómarar njóti sérstaks hæfis en víki að öðrum 

kosti sæti.  

Viðtekið er að greina hæfisreglur réttarfarsins í fastmótaðar og matskenndar reglur. 

Talsverður munur er á skýringu fastmótaðs lagaákvæðis og matskennds lagaákvæðis. Til að 

átta sig á beitingu hins matskennda ákvæðis g-liðar 5. gr. eml. var talið að leita yrði á náðir 

hefðbundinna fræða um aðferðir og lögskýringar við beitingu vísireglna. Það er því ljóst að 

þekking á markmiðum og lagasjónarmiðum er nauðsynleg sé ætlunin að beita reglunni á 

faglegan hátt. Einnig var talið að ekki væri hægt að afmarka efnisinnihald fyrir fullt og allt 

heldur þyrfti að fara fram heildstætt og mat bundið atvikum máls í hvert skipti sem reglunni er 

beitt.     

Í ljós var leitt að dómsúrlausnir á þessu sviði eru kasúískar og því aðeins gagnlegar til 

ályktunar um þau túlkunarsjónarmið sem líta ber til við fyllingu reglunnar. Þrátt fyrir það má 
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sjá dæmi um venjubundna túlkun á reglunni í dómaframkvæmd. Jafnframt voru vísbendingar 

um að verið væri að hverfa frá þeirri venjubundnu túlkun með heildstæðu mati.    

Þau meginsjónarmið sem notuð eru til fyllingar á reglunni, eru hin svonefndu 

öryggissjónarmið og trauststjónarmið. Í öryggissjónarmiðinu felst í stuttu máli að dómari víki 

sæti sé hann í raun og veru hlutdrægur eða hætta talin á því. Ef hinsvegar er leitt í ljós að 

engin hætta sé á hlutdrægni leiðir það ekki af sér vanhæfi samkvæmt öryggissjónarmiðinu.   

Í seinni tíð hefur borið æ meir á traustssjónarmiðinu við túlkun hæfisreglna.  Sjónarmið 

þetta byggir á því að ekki sé nóg sé að tryggja að dómendur séu raunverulega sjálfstæðir og 

óháðir heldur verður almenningur að geta treyst því að svo sé. Fyrsta skýra dæmið um 

beitingu traustsjónarmiðsins í íslenskum rétti er að finna í Hrd. 1990, bls. 2 

(aðskilnaðardómur) þegar farið var að skýra hæfisreglur í samræmi við 1. mgr. 6. gr. mse. 

Dómstólar líta æ meir til þeirra sjónarmiða sem Mannréttindadómstóll Evrópu hefur litið til 

við túlkun mse.  Hefur traustsjónarmiðinu því verið veitt aukið vægi við túlkun hæfisreglna í 

íslensku réttarfari.   

Við athugun á dómaframkvæmd var litið til þeirra tilfella þar sem g-liður 5. gr. EML 

styður hin fastmótuðu ákvæði greinarinnar. G-liður er um margt gagnlegur þegar ákvæði 

hinna fastmótuðu ákvæða teljast ekki eiga við um atvik máls.  Við slíka beitingu var talið að 

líta eigi til sjónarmiða og markmiða sem búa að baki fastmótuðu ákvæðunum.  G-liður kann 

að vera hvað gagnlegastur við stuðning gildissviðs d, e og f-liðar 5. gr. eml., þ.e. þegar um 

náin persónuleg samskipti er að ræða.  

Matskennd tengsl eins og vinátta eða óvinátta voru einnig könnuð.  Slík tengsl er erfitt að 

sanna á hlutrænan hátt og álitið að mikið þurfi að koma til svo dómari víki sæti.  

Kunningsskapur einn og sér hefur ekki  verið talinn nægilegur til að valda vanhæfi. Hér 

skiptir sköpum hvort hlutaðeigandi eyði frítíma sínum saman. Félagsaðild eða kunningskapur 

í gegnum samtök eru gagnlegur mælikvarði og ætti því ætíð að skoða slíkt vakni vafi um hæfi 

dómara. Nándin innan félagsskaparins sjálfs virðist þó skipta mestu máli við úrlausn þessa 

álitaefnis. Dómari kann einnig að hafa kunningsskap við lögmenn en almennt eru ekki gerðar 

jafn strangar kröfur til vanhæfis varðandi lögmann og aðila máls.  

Rætt var að óvinátta hafi takmarkað gildi sem vanhæfisástæða þar sem dómarar víki 

yfirleitt sæti af minni ástæðum. Einnig er ákveðnum erfiðleikum bundið að sanna óvildarhug 

dómara til aðila eða lögmanns. Til að vanhæfi valdi verður hegðun dómara einna helst að gefa 

það til kynna undir rekstri máls. 

Fjárhagslegir hagsmunir eru einnig líklegir til að valda vanhæfi. Algeng tilvik eins og 

hlutafjáreign dómara og viðskiptasamband hans við banka eða tryggingarfélag komu til 
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skoðunar. Almennt verður litið svo á að í ljósi traustssjónarmiðsins þurfi minna til en áður til 

þess að vanhæfi valdi í slíkum tilfellum. 

Hafi dómari ekki komið sérstaklega að máli eða atvikum þess eða tjáð sig um það 

sérstaklega á opinberum vettvangi virðist sem lítið kunni að valda vanhæfi. Þó verður dómari 

að leitast við að varðveita hæfi sitt undir rekstri máls og vara sig á því að greina ekki efnislega 

frá afstöðu sinni til sakarefnisins. Sáttameðferð máls er einstaklega varasöm hvað þetta 

varðar, þ.e. komið getur til þess að draga verði fram ólíka eða mismunandi stöðu aðila í 

málinu.  

Að lokinni skoðun á framangreindum hluta dómaframkvæmdar verður sú ályktun dregin 

að traustssjónarmiðið kunni nú til dags að leiða til strangari niðurstaðna um hæfi dómara en 

áður fyrr. Kemur þetta einkum til vegna aukinnar samræmisskýringar í takt við 

dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu. Að lokum má einnig benda á að misjafnt er 

hvort þau sjónarmið sem dómendur lögðu áherslu á, komi fram í forsendum dóma. Forsendur 

dóma eiga að mati höfundar ekki vera þöglar um þau sjónarmið sem beitt er við fyllingu 

matskenndrar reglu. Slíkt er réttaröryggi ekki til framdráttar, þar sem það dregur úr 

fyrirsjáanleika niðurstaðna.      
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