
 

 

Samfélagssáttmálinn og stöðuveitingar hjá hinu 
opinbera  

Var stöðuveiting héraðsdómara byggð á málefnalegum 
grundvelli? 

Finnbjörn Benónýsson 

Lokaverkefni til BA-gráðu í stjórnmálafræði 
 

Félagsvísindasvið 
 

Febrúar 2015 
 
 



  

 

Samfélagssáttmálinn og stöðuveitingar hjá hinu opinbera  
Var stöðuveiting héraðsdómara byggð á málefnalegum grundvelli? 

Finnbjörn Benónýsson 

Lokaverkefni til BA-gráðu í stjórnmálafræði 

Leiðbeinandi: Svanur Kristjánsson  

 

Stjórnmálafræðideild 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 
Febrúar 2015 



  

 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA-gráðu í stjórnmálafræði og er óheimilt að afrita 
ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 

© Finnbjörn Benónýsson 2015 

201087-3179  

 

Reykjavík, Ísland 2015



  

3 

 

Útdráttur 
Markmiðið með þessari ritgerð er að skoða hvort að stöðuveiting Þorsteins Davíðssonar í 

embætti Héraðsdóm Noðurlands eysta hafi verið í samræmi við samfélagssáttmálakenningar 

John Locke og Jean-Jacques Rousseau. Stöðuveiting Þorsteins var mjög umdeild og olli 

miklu fjarðafoki í samfélaginu. Ákvöðrun setts dómsmálaráðherra að ráða Þorstein þótti ekki 

vera byggð á málefnalegum grundvelli þar sem ráðherrann fór þvert á mat dómnefndar sem 

metur hæfni umsækjenda. Nefndin hafði metið svo að þrír aðrir umsækjendur hefðu staðið 

Þorsteini framar. Ákvörðun ráðherrans var kærð til umboðsmanns Alþingis og í framhaldi af 

því fór málið fyrir héraðsdóm. Héraðsdómur mat svo að ráðherra hafi farið fram úr 

valdsheimildum sínum með ákvörðun sinni. Málinu var síðan áfrýjað til Hæstarétts en 

niðurstaðan var sú sama. Alþingi breytti síðan lögum um ráðningu dómara árið 2010.  
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1 Inngangur  

Kenningar um samfélög og uppbyggingu þeirra hafa verið umfjöllunarefni margra 

fræðimanna á ýmsum sviðum. Heimspekingarnir John Locke og Jean-Jacques Rousseau 

leggja áherslu á í kenningum sínum að reyna komast að því hvernig samfélög þróuðust og á 

hverju sambandið á milli valdhafa og almennings byggir. Í upphafi var ríki náttúrunnar og 

lögmál þess sem að réð ríkjum. Menn voru frjálsir til að haga sér og sínum eignum eftir sinni 

eigin sannfæringu.1 Menn fóru að mynda samfélög til þess að tryggja að líf þeirra og eignir 

væru öruggari heldur en þær höfðu verið í ríki náttúrunnar. Samfélög byggja á sáttmála á 

milli manna, þar sem hver og einn afsalar öllum réttindum sínum til samfélagsins sem heild. 

Þar sem allir gera þetta þá eru aðstæðurnar jafnhagstæðar fyrir alla og þess vegna hefur 

enginn hag af því að reyna að breyta þeim.2 Menn ákveða síðan að framselja vald sitt til 

valdhafa sem fara með stjórnun ríkisins í umboði þjóðarinnar. Þetta gera þeir með vísun í 

samfélagssáttmálann sem að valdhöfum ber að fylgja svo að samfélagið geti staðið á 

traustum grunni þar sem réttindi og líf borgarannar er öruggt.3 

Til þess að tryggja að valdhafar fari eftir reglum samfélagsáttmálans hafa þróast í gegnum 

aldirnar lög og reglur. Hugmyndin um réttarríki leggur áherslu á að allir innan samfélagsins 

verði að fylgja lögum. Réttarríkishugmyndin segir hins vegar ekkert um innihald laga, aðeins 

að lögin sjálf þurfi að uppfylla ákveðna eiginleika. Skilvirkasta leiðin til að það verði að 

veruleika er að hafa ákveðið yfirvald sem sér um að þeim sé framfylgt. Það er frumskylda 

stjórnvalda að halda uppi lögum. Hins vegar er stjórnvöldum einnig settar skorður til þess að 

tryggja að þau sjálf fari eftir lögum og reglum en stjórnist ekki af geðþóttaákvörðunum 

valdhafa.4  

Dómstólar gegna mikilvægu hlutverki innan samfélagsins. Dómsvaldið er ein af þremur 

greinum ríkisvaldsins. Hinar tvær eru framkvæmdar- og löggjafarvaldið. Hlutverk dómstóla er 

að dæma eftir settum lögum og reglum samfélagsins en einnig að starfa sem ákveðinn 

öryggisventill fyrir réttindi borgara samfélagsins gegn framkvæmdar- og löggjafarvaldinu. 

Mikilvægt er því að dómstólar séu aðskildir hinum tveimur greinunum.5 Meginforsendan fyrir 

því að réttarríki nái að uppfylla tilgang sinn er að dómstólar séu óháðir og sjálfstæðir.6  

                                                        
1 John Locke, Ritgerð um ríkisvald. Þýðandi Atli Harðarson. (Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 1986), 46. 
2 Jean-Jacques Rousseau, Samfélagssáttmálinn. (Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 2004), 75. 
3 John Locke, Ritgerð um ríkisvald. Þýðandi Atli Harðarson. (Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 1986), 158-
159. 
4 Forsætisráðuneytið, Skýrsla nefndar um starfsskilyrði stjórnvalda. Eftirlit með starfsemi þeirra og viðurlög við 
réttarbrotum í stjórnsýslu. (Reykjavík: Forsætisráðuneytið, 1999), 52-55. 
5 Alexander Hamilton, „Federalist no.78,“ The Federalist Papers, http://www.constitution.org/fed/federa78.htm 
(sótt 19. maí 2014). 
6 Sigríður Ingvarsdóttir, „Um dómsvaldið, faglegt mat á hæfni dómara og hlutverk dómstóla í réttarríkinu,“ Tímarit 
lögfræðinga 54, (2004): 467- 471. 



  

6 

 

Stöðuveitingar hjá hinu opinbera gegna mikilvægu hlutverki við stjórnun samfélagsins og 

er því mikilvægt að þær séu byggðar á málefnalegum grundvelli og hlutlægum frosendum.7 

Stöðuveitingar á Íslandi hafa oft á tíðum verið umdeildar fyrir að vera ekki ávallt byggðar á 

málefnalegum grundvelli og hlutlægum forsendum. 8  Margir valdsmenn á Íslandi hafa í 

gegnum tíðina nýtt sér aðstöðu sína til þess að skipa í embætti þá sem þeim þykir vera 

þóknanlegir frekar en byggja stöðuveitingar á málefnalegum grunvelli.9  

Tilgangur þessarar ritgerðar er að fjalla um stöðuveitingar hjá hinum opinbera og sjá hvort 

að þær séu byggðar á málefnalegum forsendum eða ekki. Í þessari ritgerð verður megin 

áhersla lögð á stöðuveitingar hjá dómsvaldinu. Til þess að geta lagt mat á það hvort 

stöðuveitingar séu byggðar á málefnalegum forsendum verður fjallað um kenningar John 

Locke og Jean-Jacques Rousseau um samfélagssáttmálann, skoða þær og bera saman. Í 

þriðja kafla verður svo litið til hugmynda um réttarríkið og málefnalegar stöðuveitingar hjá 

hinu opinbera. Einnig verður fjallað um tilgang og mikilvægi dómstóla í lýðræðisríkjum. Í 

fjórða kafla verður litið til þess hvernig stöðuveitingar hafa þróast á Íslandi. Í framhaldi af því 

verður fjallað sérstaklega um stöðuveitingu héraðsdómara Norðurlands eystra þann 20. 

desember 2007. Síðar verður svo gert grein fyrir þeim afleiðingum sem að þessi ákeðna 

embættisveiting hafði í för með sér. 

Að lokum verður svo niðurstaða ritgerðarinnar dregin fram, þar sem svarað verður þeirri 

spurningu hvort að stöðuveiting héraðsdómarans hafi verið byggð á málefnalegum grundvelli 

miðað við kenningar um samfélagssáttmálann eður ei. Niðurstaða mín er sú að 

dómsmálaráðherra hafi ekki farið eftir settum lögum og reglum og þar með var stöðuveitingin 

ekki byggð á málefnalegum grundvelli og ekki samræmi við samfélagssáttmálann. 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                        
7 Ásmundur Helgason, „Löggjöf um opinberar starfsveitingar,“ Stjórnmál og stjórnsýsla 2. árg. 1. tbl. (2006): 4. 
8 Svanur Kristjánsson, „Borthætt lýðræði,“ Skírnir 186, (haust 2012): 305-306. 
9 Svanur Kristjánsson, „Borthætt lýðræði,“ Skírnir 186, (haust 2012): 305. 
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2 Kenningar John Locke og Jean-Jacques Rousseau 

Samband á milli valdhafa og þegna hefur ávallt verið mikið deilumál eða allt frá því að menn 

fóru að mynda samfélög. Margar hugmyndir hafa verið mótaðar og skráðar. Þær hugmyndir 

sem hafa fengið mestan hljómgrunn eru hugmyndir John Locke og Jean-Jacques Rousseau. 

Í þessum kafla verður fjallað um kenningu John Locke um ríkisvaldið og kenningu Jean-

Jacques Rousseau um samfélagssáttmálann. Farið verður yfir hugmyndir þeirra um hvernig 

þeir telja að samfélag manna hafi komið til og hvernig best sé að stjórna því. Lögð verður 

áhersla á samband á milli valdhafa og fólksins í kenningum þeirra.  

2.1.1 John Locke og ritgerð um ríkisvaldið 

Englendingurinn John Locke fæddist árið 1632 og er talinn vera einn af merkustu 

stjórnmálaspekingum mannkynssögunnar. Ritgerð hans um ríkisvald kom út árið 1698 og er 

talin vera ein af áhrifamestu bókum allra tíma. Útgáfa hennar hefur mótað vestræna 

stjórnmálasögu í mjög miklum mæli og víða er vísað í hana þar sem réttmæti ríkjandi 

valdhafa er dregið í efa.10  

Með ritgerð sinni um ríkisvaldið sýnir Locke hvert hið raunverulega markmið með ríkisvaldi 

og valdboðum er og hvernig samband á milli valdhafa og þegna er. Bókin Náttúruleg völd 

konunga eftir Robert Filmer kom út árið 1680, en í henni færir hann rök fyrir því að 

alræðisvald eins manns sé lögmætt því að konungar þiggja vald sitt frá Guði. Ekki eru til 

nákvæmar heimildir fyrir því hvenær Locke skrifar ritgerðirnar sínar um ríkisvaldið. Eitt er víst 

að hann skrifar þær eftir að Náttúruleg völd konunga kom út en fyrri ritgerð hans er ákveðið 

svar við þeirri bók.11 Þessar nýju hugmyndir um vald konungs frá Guði tóku að festa rætur á 

16. öld og eru rit Lockes ákveðin uppreisn gegn þessum hugmyndum.12  

Í seinni ritgerð John Locke um ríkisvald ritar hann meðal annars að til þess að fá réttan 

skilning á ríkisvaldi og uppruna þess verður að gera skil á því hver staða manna er í ríki 

náttúrunnar. Í náttúrunni eru menn fullkomlega frjálsir og geta hagað sér og sínum eignum 

eins og þeim sýnist, enda eru þeir ekki bundnir neinum lögum eða undir aðra menn komnir. 

Þó að ríki náttúrunnar sé ríki frelsis þá er það ekki taumlaust. Ríki náttúrunnar lýtur 

náttúrurétti sem öllum mönnum ber að fylgja. Sá náttúruréttur er ekkert annað en skynsemin 

sem segir hverjum manni að allir menn séu jafnir, sjálfstæðir og enginn megi vinna öðrum 

tjón á lífi, heilsu, frelsi eða eigum. Í ríki náttúrunnar ber hverjum manni skylda til að varðveita 

sitt eigið líf jafnframt því að vernda líf annarra svo lengi sem það hefur ekki áhrif á eigið líf. Ef 
                                                        

10 Atli Harðarson, Inngangur í Ritgerð um ríkisvald, höfundur John Locke. (Reykjavík: Hið íslenska 
bókmenntafélag, 1986), 9-10. 
11 Atli Harðarson, Inngangur í Ritgerð um ríkisvald, höfundur John Locke. (Reykjavík: Hið íslenska 
bókmenntafélag, 1986), 19. 
12 Atli Harðarson, Inngangur í Ritgerð um ríkisvald, höfundur John Locke. (Reykjavík: Hið íslenska 
bókmenntafélag, 1986), 23. 
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maður gerist brotlegur við náttúruréttinn ber öðrum skylda að refsa honum til þess að vernda 

þá sem saklausir eru og jafnframt að hindra frekari afbrot. Þetta er eina leiðin til þess að fá 

vald yfir öðrum, það er ef að sá hinn sami hefur gerst brotlegur gegn náttúrurétti. Það er eina 

löggilda ástæðan fyrir því að hægt sé að skerða réttindi manna. Sú ástæða er að 

afbrotamaðurinn hefur með broti sínu lýst því yfir að hann fylgi öðrum reglum en skynsemi og 

jafnaðar.13 Sú refsing sem afbrotamaðurinn á að fá verður að vera meiri en ávinningurinn er 

af brotinu en þó í samræmi við brotið. Það kann vera einkennilegt og ósanngjarnt að menn 

dæmi í eigin málum vegna ýmissa ástæðna. Til dæmis vegna hlutdrægni, heift, illgirni, 

hefndarþorsta o.fl. Það gæti hreinlega leitt af sér ringulreið og óreiðu. Af þeim ástæðum eru 

stjórnvöld hið rétta meðal við vandamálum sem skapast í ríki náttúrunnar. Jafnframt heldur 

Locke því fram að allir menn búi náttúrulega við þetta ríki alveg þangað til að þeir gangast af 

frjálsum og fúsum vilja að verða þegnar einhvers ríkis.14 

Ástæðan fyrir því að menn ganga úr ríki náttúrunnar og yfir í samfélög er til þess að hafa 

ákveðið yfirvald sem hægt er að fara með deilumál til. Frelsi manna í samfélagi felst í því að 

fylgja þeim lögum sem löggjafarvaldið hefur sett. Þessum lögum þurfa allir að fylgja sem eru 

hluti af samfélaginu. Frelsið er að vera ekki undir neinn annan kominn heldur en þessi lög.15 

Enda eru lögin ekki sett til þess að afnema eða takmarka menn, heldur til þess að vernda og 

auka frelsið.16 

Í þeim ríkjum sem einvaldur hefur bæði á höndum sér framkvæmdarvald og löggjafarvald, 

þar er einnig enginn sanngjarn og hlutlaus dómari sem getur dæmt í málum þar sem einhver 

hefur sætt misrétti eða skaða af hálfu einvaldsins. Í þeim samfélögum búa menn enn við ríki 

náttúrunnar því þeir geta ekki skotið deilumálum sínum til sanngjarns yfirvalds. Í 

einvaldsríkjum er einvaldurinn hafinn yfir lög en það brýtur gegn hinu borgaralega samfélagi, 

því þar getur enginn maður verið undanþeginn því að fara eftir lögum. 17  Borgaralegt 

samfélag samkvæmt Locke er sá hópur manna sem hefur afsalað sér náttúrurétti sínum til 

heildarinnar og myndað eitt samfélag, en þetta gera þeir þó með fyrirvara að geta tekið 

náttúrurétt sinn til baka ef þörf krefur.18 

Þegar menn ákvörðuðu að mynda með sér samfélag gengust allir undir það að mynda 

eina heild,  þar sem allir sem einn yrðu bundnir því með samþykki sínu að lúta vilja 
                                                        

13 John Locke, Ritgerð um ríkisvald. Þýðandi Atli Harðarson. (Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 1986), 46-
50. 
14 John Locke, Ritgerð um ríkisvald. Þýðandi Atli Harðarson. (Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 1986), 53-
56. 
15 John Locke, Ritgerð um ríkisvald. Þýðandi Atli Harðarson. (Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 1986), 61-
63. 
16 John Locke, Ritgerð um ríkisvald. Þýðandi Atli Harðarson. (Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 1986), 93. 
17 John Locke, Ritgerð um ríkisvald. Þýðandi Atli Harðarson. (Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 1986), 
122-128. 
18 John Locke, Ritgerð um ríkisvald. Þýðandi Atli Harðarson. (Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 1986), 
121-122. 
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meirihlutans. Enda gæti samfélag ekki gengið öðruvísi upp. Það er þessi samningur á milli 

manna sem skapar samfélagið. Án þessa samnings væri samfélagið innantómt, því menn 

gætu ekki treyst hvor öðrum. Samfélag er ekkert annað en samkomulag einhvers hóps 

frjálsra manna sem eru færir um að mynda með sér meirihluta og skapa með sér samfélag. 

Þetta er eina leiðin til þess að lögleg stjórnvöld komist á.19 Menn verða að vera tilbúnir að 

leggjast undir stjórn löggjafarvaldsins í samfélaginu til þess að tryggja hag heildarinnar. 

Samfélaginu er síðan sem heild skylt að vernda rétt og eignir allra. Þeir sem fara með æðsta 

vald ríkisins eru þess vegna skyldugir til þess að stjórna samkvæmt settum varanlegum 

lögum, sem eru almenningi kunn og aðgengileg. Þetta vald má aðeins nota til þess að tryggja 

frið, öryggi og velferð borgaranna.20 

Locke setur þau rök fram að löggjafarvaldið þurfi að vera kosið af almenningi til þess að 

geta samið lög, annars eru lögin ekki samþykki samfélagsins. Þess vegna getur enginn sett 

lög yfir samfélagið ef að samþykki samfélagsins er ekki fyrir hendi.21  Mikilvægt er að sömu 

einstaklingar hafi ekki á höndum sér völdin til þess að setja lög og framfylgja þeim, vegna 

mannlegra breyskleika og valdafíknar. Þeir gætu undanþegið sjálfa sig þeirri skyldu að hlýða 

þeim lögum sem þeir sjálfir setja. Jafnframt gætu þeir freistast til þess að hagræða lögum og 

framkvæmd þeirra eftir sínum eigin hagsmunum frekar en hagsmunum samfélagsins. Af 

þeim sökum er mikilvægt að þeir sem setja lögin þurfi einnig að fylgja þeim sjálfir. Slíkt 

fyrirkomulag á að tryggja að lögin tryggi almannahag.22 Löggjafinn á að stjórna með settum 

lögum sem ekki er hægt að breyta eftir hentisemi. Lögin eru þau sömu fyrir ríka og fátæka, 

hirðmann konungs eða bóndann á akrinum. Lögin eru sett til þess að tryggja hag 

þjóðarinnar.23 

Þjóðin er æðsta valdið í samfélaginu. Löggjafinn sækir umboð sitt til þjóðarinnar. Ef að 

meirihluti þjóðarinnar telur þörf á því, þá getur hann breytt eða leyst löggjafarvaldið frá 

störfum ef það er ekki að starfa í samræmi við það umboð sem því var fengið.24  

Þrátt fyrir að hugmyndir Lockes séu að miklu leyti skorðaðar við einveldi konunga og aðra 

eins ráðandi valdhafa hans samtíma, þá á boðskapur í hugmyndum hans enn við í dag. 

Jafnvel í lýðræðisríkjum líkt og Ísland er í dag. Samfélag manna getur aðeins gengið ef að 

                                                        
19 John Locke, Ritgerð um ríkisvald. Þýðandi Atli Harðarson. (Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 1986), 
130-132. 
20 John Locke, Ritgerð um ríkisvald. Þýðandi Atli Harðarson. (Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 1986), 
158-159. 
21 John Locke, Ritgerð um ríkisvald. Þýðandi Atli Harðarson. (Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 1986), 
162-163. 
22 John Locke, Ritgerð um ríkisvald. Þýðandi Atli Harðarson. (Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 1986), 
174. 
23 John Locke, Ritgerð um ríkisvald. Þýðandi Atli Harðarson. (Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 1986), 
172-173. 
24 John Locke, Ritgerð um ríkisvald. Þýðandi Atli Harðarson. (Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 1986), 
178. 
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allir eru tilbúnir að ganga undir þau lög sem meirihlutinn hefur samþykkt, eins lengi og hann 

gangi ekki á náttúrurétt manna. Þetta á jafnt við almenna borgara og valdhafa. ,,Tilgangur 

ríkisvaldsins er betra mannlíf.“25 

2.1.2 Jean- Jacques Rousseau og samfélagssáttmálinn 

Samfélagssáttmálinn eftir Rousseau fór í prentun árið 1762 eða 130 árum eftir að Ritgerð um 

ríkisvald eftir John Locke kom út. Útgáfa hennar var bönnuð af dómstólum í París vegna 

þess að efni bókarinnar var talið vera andstætt góðum siðum, jafnframt þótti gangrýni hans á 

kaþólska trú vera óþolandi.26  Þrátt fyrir bannið komust yfir 20 þúsund eintök í umferð í yfir 40 

útgáfum á árunum 1762 til ársins 1783. Ef miðað er við prentanir þá náði ritið mun meiri 

útbreiðslu heldur en Ritgerð um ríkisvald eftir John Locke. Eitt er víst að ritið náði mikilli 

útbreiðslu og að Rousseau látnum jukust vinsældir hans gríðarlega og náðu þær hámarki í 

frönsku byltingunni. Á þeim tíma var farið að tala um hann sem föður byltingarinnar.27  

Stíllinn í Samfélagssáttmálanum er mun persónulegri en eldri rit um stjórnmál. Rousseau 

vildi breyta ríkjandi skipulagi og vildi að öllum liði vel. Hann vildi  leggja fram nýja sýn á 

skipan stjórnmála og mannlífs. Hann taldi að vandinn lægi ekki í eðli manna, sem hann taldi 

að væri gott. Heldur lægi vandinn í brengluðum tengslum á milli manna sem hafa breyst í 

tímanna rás. Brengluð tengsl á milli manna er orsökin fyrir því að menn fremji ódæðisverk. 

Samfélagssáttmálinn er útlistun á undistöðureglum fyrir samfélag þar sem almenningur 

verður að vera virkur, svo að lýðræði og frelsi einstaklinga verði tryggt.28 

Rousseau segir að markmið hans með Samfélagssáttmálanum sé að rannsaka hvort að 

megi finna í skipan samfélagsins einhverja grundvallarreglu lögmætrar og traustrar stjórnar 

sem gerir ráð fyrir því að menn séu eins og þeir eru og lögin séu í samræmi við það. Hann 

segir að allir menn séu fæddir frjálsir en séu samt víðsvegar í hlekkjum, jafnvel sá sem telur 

sig drottna yfir öðrum er engu minni þræll. Allir eru undir valdi samfélagsins. Rousseau segir 

að skipan samfélagsins sé heilagur réttur sem allur annar réttur byggist á. Hann á sér ekki 

uppruna í náttúrunni heldur er hann afsprengi samkomulagsatriða. Fjölskyldan er fyrirmynd 

mannlegra samfélaga segir Rousseau. Hún er elst allra samfélaga og það eina sem er 

náttúrulegt. Hin náttúrulegu tengsl sem binda saman börn við föður sinn slitna um leið og þau 

geta séð fyrir sér sjálf. Þau þurfa ekki lengur að sýna honum undirgefni og um leið verða þau 

öll jafn sjálfstæð. Ef að þau halda saman hópinn er það vegna þess að þau kjósa að gera 
                                                        

25 John Locke, Ritgerð um ríkisvald. Þýðandi Atli Harðarson. (Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 1986), 
250. 
26 Már Jónsson, Inngangur í Samfélagssáttmálinn, höfundur Jean-Jacques Rousseau. (Reykjavík: Hið íslenska 
bókmenntafélag, 2004), 31-32. 
27 Már Jónsson, Inngangur í Samfélagssáttmálinn, höfundur Jean-Jacques Rousseau. (Reykjavík: Hið íslenska 
bókmenntafélag, 2004), 34-35. 
28 Már Jónsson, Inngangur í Samfélagssáttmálinn, höfundur Jean-Jacques Rousseau. (Reykjavík: Hið íslenska 
bókmenntafélag, 2004), 46-50. 
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svo. Þaðan í frá lifir fjölskyldan saman samkvæmt samkomulagi. Rousseau segir að allir séu 

fæddir jafnir og frjálsir. Menn aðeins afsali frelsi sínu ef  það er þeim til hagsbóta.29 Rousseau 

segir að máttur hins sterka nái aldrei að viðhalda völdum sínum til frambúðar án þess að búa 

til lög og rétt, og krefjast undirgefni annarra manna. Það að láta undan valdbeitingu er gert af 

nauðsyn en ekki af frjálsum vilja. Hvernig getur það verið skylda spyr Rousseau. Til þess að 

hinn sterki geti viðhaldið sínu valdi verður hann að sjá til þess að hann sé ávallt hinn 

sterkasti. Ef að máttur hins sterka sér til þess að menn hlýði þá er engin þörf fyrir þá að hlýða 

fyrir skyldusakir. Mönnum er aðeins skylt að hlýða lögmætum valdhöfum segir Rousseau.30  

Menn móta með sér samtök til þess að vernda með sameiginlegum mætti hvern og einn 

og eignir þeirra sem eiga í hlut í þessum samtökum. Hægt er að skilja sáttmálann á þann hátt 

að hver maður afsalar sínum réttindum til samfélagsins í heild. Vegna þess að allir innan 

samfélagsins gera það, þá eru aðstæðurnar jafnhagstæðar öllum. Af þeim sökum hefur 

enginn hag af því að gera aðstæðurnar óhagstæðar öðrum. Einstaklingar geta ekki haldið 

eftir einhverjum sér réttindum. Sérhver maður gefur sig öllum og þar með engum, vegna 

þess að engin öðlast meiri rétt yfir öðrum heldur en hann gefur af sjálfum sér. Menn fallast á 

að fela sig undir æðstu stjórn almannaviljans og innan þess verða menn hluti af einni heild. 

Þessi hópur manna verður að samstæðu og siðferðislegu bandalagi þar sem hver og einn 

hefur atkvæðarétt. Þetta kallar Rousseau lýðveldi eða ríkisheild. Einnig getur þessi ríkisheild 

verið kölluð fullveldi þegar hún beitir valdi sínu. Fullveldið er til vegna samfélagssáttmálans 

og sækir tilgang sinn í hann.31 

Rousseau segir að til þess að tryggja að samfélagssáttmálinn sé ekki aðeins ómerkilegt 

pappírssnifsi þá felur hann í sér þá þöglu skuldbindingu, að hver sá maður innan 

samfélagsins sem neitar að gegna almannaviljanum verði neyddur til þess af heildinni allri. 

Eða með öðrum orðum menn eru þvingaðir til þess að vera frjálsir.32  

Þegar menn ganga úr því að vera í ríki náttúrunnar og yfir í ríki siðmenningarinnar, þá 

verður breyting á háttum manna. Í ríki náttúrunnar þarf maður aðeins að hugsa um sjálfan sig 

og er fullkomlega frjáls. Í ríki siðmenningarinnar verða menn að láta af því að stjórnast af 

hvötum og ráðfæra sig við skynsemi sína. Maðurinn verður allt í einu að fylgja fyrirfram 

ákveðnum reglum. Þó svo að líti út fyrir að maðurinn sé að neita sér um ýmis forréttindi sem 

hann hefur af náttúrunnar hendi, þá er hann að öðlast önnur réttindi í staðinn sem að eru 

engu verri. Hann lærir að göfga sjálfan sig og þroskast sem einstaklingur. Jafnframt því sem 
                                                        

29 Jean-Jacques Rousseau, Samfélagssáttmálinn. Þýðandi Már Jónsson. (Reykjavík: Hið íslenska 
bókmenntafélag, 2004), 59-62. 
30 Jean-Jacques Rousseau, Samfélagssáttmálinn. Þýðandi Már Jónsson. (Reykjavík: Hið íslenska 
bókmenntafélag, 2004), 64-65. 
31 Jean-Jacques Rousseau, Samfélagssáttmálinn. Þýðandi Már Jónsson. (Reykjavík: Hið íslenska 
bókmenntafélag, 2004), 73-78. 
32 Jean-Jacques Rousseau, Samfélagssáttmálinn. Þýðandi Már Jónsson. (Reykjavík: Hið íslenska 
bókmenntafélag, 2004), 80. 
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maður öðlast siðferðislegt frelsi í ríki siðmenningarinnar er, það er maður verður ekki lengur 

þræll taumlausra eðlishvata sinna. Að fylgja þeim lögum sem menn setja sér sjálfir er frelsi.33 

Þó svo að menn geti verið ójafnir af náttúrunnar hendi þá verða allir jafnir vegna 

samkomulags og réttar.34  

Hugtakið Almannaviljinn samkvæmt Rousseau er sameiginlegir hagsmunir allra sem 

leitast eftir því að auka hag allra. Almannaviljinn hefur ávallt rétt fyrir sér, vegna þess að hann 

er raunverulegur vilji allra manna þjóðarinnar. Ekki má þó skilja sem svo að Rousseau sé að 

segja að ákvarðanir þjóðarinnar séu alltaf réttmætar eða öllum fyrir bestu. Þrátt fyrir að ekki 

sé hægt að spilla þjóðinni þá er hægt að blekkja hana til þess að vilja eitthvað sem er illt. Það 

getur verið mikill munur á vilja allra og almannaviljans. Vilji allra tekur mið af hagsmunum 

einstaklinga á meðan almannaviljinn tekur aðeins mið af sameiginlegum hagsmunum. 

Almannaviljinn er samlagning ólíkra hagmuna manna. Þegar þjóð þarf að taka ákvörðun þá 

þarf hún að vera nægilega upplýst. Jafnframt þurfa einstaklingar að taka ákvarðanir eftir sinni 

eigin sannfæringu. Það er eina leiðin til þess að tryggja að almannaviljinn sé ávallt upplýstur 

og þjóðin afvegaleiðist ekki.35  Ef að einstaklingur brýtur á einhvern hátt lög ríkisins þá hefur 

hann rofið samfélagssáttmálann og þar með nýtur hann ekki lengur réttar sáttmálans.36 

Rousseau segir að altækt réttlæti sé sprottið af skynseminni einni. Ef að þetta réttlæti eigi 

að vera samþykkt af öllum verður það að fela í sér gagnkvæmni. Þegar þjóðin sem heild 

úrskurðar eitthvað fyrir þjóðarheildina, gerir hún það aðeins með sjálfa sig í huga. Við það 

myndast tengsl á milli þeirra manna sem tilheyra heildinni. Viðfangið sem úrskurðað er um 

verður almennt líkt og viljinn sem úrskurðar. Þessa athöfn kallar Rousseau lög. Viðfang 

laganna er ávallt almennt. Lögin líta á þegna sína sem heild og skoðar athafnir þeirra á 

óhlutbundinn hátt. Lögin geta skipt mönnum í mismunandi stéttir en þau geta ekki nafngreint 

hverjir eigi að vera í hverri stétt. Lögin eru athafnir almannaviljans. Lögin geta aldrei verið 

ranglát, því lögin eru ekkert annað en skrásetning vilja okkar, og enginn er ranglátur gangvart 

sjálfum sér. Öll ríki sem stjórnað er með lögum eru lýðveldi segir Rousseau.37 

Ríksheildin býr yfir tveimur þáttum samkvæmt Rousseau, löggjafarvaldinu og 

framkvæmdarvaldinu. Löggjafarvaldið tilheyrir almenningi  og getur ekki tilheyrt neinum 

öðrum. Framkvæmdarvaldið hins vegar getur ekki heyrt undir heildina. Framkvæmdarvaldið 

                                                        
33 Jean-Jacques Rousseau, Samfélagssáttmálinn. Þýðandi Már Jónsson. (Reykjavík: Hið íslenska 
bókmenntafélag, 2004), 81-82. 
34 Jean-Jacques Rousseau, Samfélagssáttmálinn. Þýðandi Már Jónsson. (Reykjavík: Hið íslenska 
bókmenntafélag, 2004), 86. 
35 Jean-Jacques Rousseau, Samfélagssáttmálinn. Þýðandi Már Jónsson. (Reykjavík: Hið íslenska 
bókmenntafélag, 2004), 91-92. 
36 Jean-Jacques Rousseau, Samfélagssáttmálinn. Þýðandi Már Jónsson. (Reykjavík: Hið íslenska 
bókmenntafélag, 2004), 99-100. 
37 Jean-Jacques Rousseau, Samfélagssáttmálinn. Þýðandi Már Jónsson. (Reykjavík: Hið íslenska 
bókmenntafélag, 2004), 102-105. 
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felst í því að framfylgja lögum samfélagsins. Það þarfnast geranda sem sér um að framfylgja 

skipunum almannaviljans. Þennan geranda kallar Rousseau stjórnvald. Þetta stjórnvald er 

milliliðurinn á milli þegna og fullveldis. Þeir sem tilheyra þessari heild eru kallaðir ráðamenn 

eða konungar og eru stjórnendur framkvæmdarvaldsins og sitja í umboði fullveldisins. 

Framkvæmdarvaldið starfar í samræmi við vilja fullveldisins. Til þess að tryggja að ríkið 

haldist í jafnvægi verður að vera jafnvægi á milli verka og valds, stjórnvalds og borgaranna.38  

Vilji ráðamanna og ætlun þeirra getur verið mismunandi. Rousseau greinir á milli þriggja 

mismunandi vilja hjá ráðamönnum. Fyrst er það viljinn sem miðar einungis að eigin 

hagsmunum. Síðan er það sameiginlegur vilji ráðamanna eða heildarvilji sem hægt væri að 

kalla flokksvilja í nútímalegum skilningi. Og að lokum er það vilji fullveldisins sem er 

almennur. Ef að lögin eru fullkomin þá ætti aðeins vilji fullveldisins að vera allsráðandi. 

Vandinn í raunveruleikanum segir Rousseau, er að í rauninni sé búið að snúa þessu á haus 

og situr sérstakur vilji einstaklingsins efst.39 Ef að almenningur fer að missa áhugann á 

stjórnun ríkisins og fara halda því fram að almannaviljinn fái engu ráðið þá er voðinn vís. Um 

leið og fólk fer að segja að málefni ríkisins komi þeim ekki við þá má gera ráð fyrir því að ríkið 

sé glatað.40 

2.1.3 Samanburður  

þegar rýnt er í rit Locke og Rousseau þá liggur í augum uppi að sá síðarnefndi hafi verið 

undir áhrifum Locke við útlistun kenninga sinna. Báðir eru þeir sammála um að samfélag 

manna byggir á einhverskonar sáttmála eða samningum á milli manna, þar sem allir eru 

jafnir fyrir lögum. Þessi lög þurfa að vera framvirk og aðgengileg. Meginhlutverk valdhafa er 

að tryggja hag allra innan samfélagsins. Báðir setja þeir þann fyrirvara að ef valdhafar 

samfélagsins fari út fyrir valdsvið sitt eða á einhvern hátt brjóti gegn sáttmálanum hafi 

almenningur rétt til þess að leysa þá frá völdum. Meginmunur á kenningum þeirra er sá að 

Rousseau ætlar almenningi mun meiri þátttöku við stjórnun samfélagsins en Locke. Locke 

segir að löggjafinn sæki umboð sitt til almennings á meðan Rousseau segir að 

löggjafarvaldið tilheyri almenningi og geti ekki tilheyrt neinum öðrum. Þó má ekki álykta að 

Rousseau hafi ætlað almenningi að setja lög, heldur ætlaðist hann til þess að almenningur 

væri meðvitaður um það sem valdhafar væru að gera, svo hægt væri að tryggja lýðræði og 

frelsi einstaklinga. Jafnframt heldur Locke því fram að samfélagið byggi á náttúrurétti manna 

                                                        
38 Jean-Jacques Rousseau, Samfélagssáttmálinn. Þýðandi Már Jónsson. (Reykjavík: Hið íslenska 
bókmenntafélag, 2004), 132-133. 
39 Jean-Jacques Rousseau, Samfélagssáttmálinn. Þýðandi Már Jónsson. (Reykjavík: Hið íslenska 
bókmenntafélag, 2004), 140-141. 
40 Jean-Jacques Rousseau, Samfélagssáttmálinn. Þýðandi Már Jónsson. (Reykjavík: Hið íslenska 
bókmenntafélag, 2004), 185. 
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á meðan Rousseau segir að samfélög byggi á samkomulagsatriðum á milli manna, sem eigi 

uppruna sinn í fjölskyldum.  

Í riti sínu vildi Locke einnig sýna fram á réttmæti þess að stofna til byltingar, ef þess væri 

þörf. Jafnframt átti það sýna fram á hvernig vald og virðing fyrir mannréttindum gætu haldist í 

hendur.41 Aftur á móti er Samfélagssáttmáli Rousseau er hálfgerð útlistun á undirstöðureglum 

fyrir æskilegt samfélag. Hann er mun róttækari í kenningum sínum en Locke. Hann vildi 

leggja fram nýja sýn á skipan  stjórnmála og mannlífs.42  

Hér að ofan hefur verið farið yfir helstu atriði í kenningum Locke og Rousseau, þær bornar 

saman og fundið hvað sé líkt og ólíkt með þeim. Það sem er mikilvægast í kenningum þeirra 

beggja er traustið sem almenningur ber til valdhafa sinna. Ef að þetta traust er brotið er sjálfu 

samfélaginu hætt. Kenningar þeirra hafa haft gríðarleg áhrif á hvernig stjórnun nútíma 

samfélags eins og Ísland hefur þróast. Fram kemur í kenningum þeirra beggja mikilvægi 

þess að valdhafar samfélaga virði samfélagssáttmálann og tryggi almannahag. Sáttmálinn 

felur það í sér að almenningur felur valdhöfum að fara með rekstur samfélagsins sem og að 

tryggja almannahag.  

Til þess að valdhafar geti notið trausts almennings er mikilvægt að valdaumboð þeirra sé 

byggt á málefnalegum grundvelli. Almenningur verður að geta verið viss um að þeir sem fara 

með völd séu þeir hæfustu til þess að sinna þeim verkefnum sem embætti þeirra felur í sér. 

Stöðuveiting embættismanna verður að vera málefnaleg. Valdhafar verða að geta sýnt fram 

á að aðgerðir þeirra séu í samræmi við sáttmálann. Ef að stöðuveiting hjá hinu opinbera er 

ekki byggð á málefnalegum grundvelli heldur af geðþótta ákveðinna manna er um að ræða 

ómálefnalega stöðuveitingu. Ómálefnalegar stöðuveitingar gera lítið úr því trausti sem 

almenningur hefur lagt á valdhafa og skapa sprungur í grunn samfélagsins. Valdhafar þurfa 

að standast þá freistingu að taka sérhagsmuni fram yfir almannahag. Hér að neðan verður 

farið yfir mikilvægi þess að stöðuveitingar hjá hinu opinbera séu byggðar á málefnalegum 

grundvelli til þess að tryggja samfélagssáttmálann. Einnig verður gert grein fyrir því hvert 

hlutverk dómvaldsins sé. 

 

 

 

 

                                                        
41 Atli Harðarson, Inngangur í Ritgerð um ríkisvald, höfundur John Locke. (Reykjavík: Hið íslenska 
bókmenntafélag, 1986), 38. 
42 Már Jónsson, Inngangur í Samfélagssáttmálinn, höfundur Jean-Jacques Rousseau. (Reykjavík: Hið íslenska 
bókmenntafélag, 2004), 47. 
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3 Tilgangur málefnalegra stöðuveitinga og dómsvaldið 

Samfélagssáttmálinn samanber Locke og Rousseau segir að valdhafar fari með völd í 

umboði þjóðarinnar. Samfélagið og stjórnun þess er byggð á skráðum og óskráðum reglum á 

milli þjóðarinnar og valdahafa sem öllum ber að fylgja.43 Hugmyndin að samfélögum beri að 

fylgja almennum reglum og lögum til að sporna gegn geðþóttvaldi ákveðinna manna má rekja 

svo langt til samfélaga forn-Grikkja. Hugmyndin um réttarríki samkvæmt Joseph Raz byggir á 

tveimur hugmyndum, að þjóðfélög eigi að vera lögbundin og að öllum innan samfélagsins 

beri að fylgja lögum. Frumtilgangur laga innan réttarríki er að hafa áhrif á athafnir fólks.44  

Réttarríki segir ekki til um hvers efnis lög eigi að vera, heldur mælir það fyrir að lög verði 

að hafa einhverja ákveðna formlega eiginleika, meðal annars að þau verði að vera 

framkvæmanleg, skiljanleg, birt, almenn og geri ekki upp á milli manna eftir stöðu þeirra 

innan samfélagsins svo eitthvað sé nefnt. Í sjálfu sér er ekkert því til fyrirstöðu að lög innan 

réttarríkis leyfi siðferðislega ranga háttsemi, eins lengi og að þau lög uppfylli þá ákveðnu 

eiginleika eins og lýst er hér að ofan. Til þess að réttarríki geti staðist er nauðsynlegt að allir 

innan samfélagsins fari eftir lögum. Skilvirkasta leiðin til þess að lög og framkvæmd þeirra 

séu virk er að veita ákveðnum stofnunum það hlutverk að framfylgja þeim. Frumskylda 

stjórnvalda er að halda uppi lögum í samfélaginu samkvæmt réttarríkishugmyndinni. 

Stjórnvöldum eru einnig settar ákveðnar skorður, til dæmis að stjórnvöld geta ekki skert 

hagsmuni manna nema í samræmi við fyrirliggjandi lög og reglur eða með öðrum orðum, 

stjórnvöld verða að fara eftir lögum eins og allir aðrir í samfélaginu. Vegna þessa verða að 

vera ákveðnar reglur sem gilda um störf stjórnvalda til þess að tryggja lögmæti athafna 

þeirra. Mikilvægt er að afhafnir stjórnsýslunnar megi bera undir dómstóla til þess að tryggja 

að valdhafar fari eftir lögum.45 

Þjóðin framselur fullveldisrétt sinn til valdsmanna tímabundið, með beinum eða óbeinum 

hætti, það er með kosningum eða með milligöngu kjörinna fulltrúa. Valdsmönnum ber að 

starfa eftir lögum og reglum sem og að hafa almannahagsmuni að leiðarljósi til þess að 

samfélagssáttmálinn sé tryggður.  

Stöðuveitingar hjá hinu opinbera gegna mikilvægu hlutverki við stjórnun samfélagsins og 

því er gríðarlega mikilvægt að þær séu byggðar á málefnalegum og hlutlægum forsendum. 

Ómálefnalegar stöðuveitingar hjá hinu opinbera grafa undan trausti almennings á valdhöfum. 

Þær draga úr gæðum opinberrar stjórnsýslu og brjóta gegn grundvallarmannréttindum þeirra 

umsækjenda sem sækja um starf hjá hinu opinbera en er neitað án þess að málefnalegur 

                                                        
43 Svanur Kristjánsson, „Borthætt lýðræði,“ Skírnir 186, (haust 2012): 305-306. 
44 Hafsteinn Þór Hauksson, „Beitti hnífurinn – Um réttarríkishugmynd Joseph Raz,“ Tímarit lögfræðinga 58, 
(2008): 303-306. 
45 Forsætisráðuneytið, Skýrsla nefndar um starfsskilyrði stjórnvalda. eftirlit með starfsemi þeirra og viðurlög við 
réttarbrotum í stjórnsýslu. (Reykjavík: Forsætisráðuneytið, 1999), 52-55. 
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rökstuðningur liggi að baki ákvörðunarinnar. Einkenni ómálefnalegrar stöðuveitinga eru 

meðal annars geðþóttaákvarðanir og sérhagmunagæsla ráðamanna.46 Slíkar stöðuveitingar 

geta dregið úr stöðugleika í stjórnkerfinu. Af þeim sökum er mikilvægt að ríkisvaldið setji 

reglur sem eiga að tryggja að það vald sem stjórnendur hins opinbera hafa sé ekki misfarið 

með. Stöðuveitingar hjá hinu opinbera eru annaðhvort byggðar á málefnalegum og 

hlutlægum forsendum eða ekki. Engan milliveg er hægt að feta í slíkum málum, annaðhvort 

er reglum og lögum fylgt eða að geðþótta ákvarðanir ákveðinna ráðamanna fá að ráða för. 

Annaðhvort bera ráðamenn virðingu fyrir því trausti sem þjóðin hefur lagt til þeirra með 

samfélagssáttmálanum eða ekki. Ef að ráðamenn láta ráðast af geðþótta ákvörðunum er það 

aðför að lýðræðinu og samfélagssáttmálanum.47  

Í stjórnarskrá lýðveldisins Íslands er ríkisvaldinu skipt upp í þrjá hluta, það er löggjafarvald, 

framkvæmdarvald og dómsvald.48 Þrískipting ríkisvaldsins má rekja til hugmynda Charles-

Louis de Montesquieu. Hann taldi að öruggasta leiðin til þess að tryggja réttindi og öryggi 

almennings væri að afmarka ríkisvaldið í þrjár fyrirgreindar greinar, þar sem hvert svið 

ríkisvaldsins hefði eigið umboð, starfað sjálfstætt sem og veita hvort öðru nauðsynlegt 

aðhald.49  

Alexander Hamilton gerir grein fyrir hlutverki og valdsviði dómsvaldsins í ritgerð sinni 

Sambandsskjölin nr. 78 (Federalist no.78). Dómsvaldið er veikasti hlekkurinn í þrískiptingu 

valdsins. Dómsvaldið getur hvorki beitt valdi né komið vilja sínum fram. Hlutverk þess er 

aðeins að dæma út frá þeim lögum og reglum sem að löggjafarvaldið hefur þegar samþykkt 

og eru í samræmi við fyrirliggjandi lög. Hamilton leggur áherslu á mikilvægi þess að 

dómsvaldið verði að vera fullkomlega aðskilið framkvæmdarvaldinu og löggjafarvaldinu, 

þannig getur dómsvaldið virkað sem öryggisventill fyrir réttindi borgaranna. Án slíkrar 

aðgreiningar er í raun ekkert frelsi. Dómsvaldið á að tryggja að þau lög sem löggjafarvaldið 

samþykkir séu í samræmi við fyrirliggjandi lög og reglur og þar með kemur í veg fyrir ofríki 

löggjafarvaldsins. Þeir einstaklingar sem fara eftir settum lögum og reglum samfélagsins 

þurfa ekki að óttast dómsvaldið eitt og sér, þar sem það getur aðeins starfað eftir settum 

lögum og reglum. En ef að valdhafar framkvæmdarvaldsins eða löggjafarvaldsins væru með 

ítök í dómsvaldinu þá gæti það ekki sinnt hlutverki sínu sem ákveðinn öryggisventill á 

valdhafanna.50  

Óháðir og sjálfstæðir dómstólar eru meginforsendan fyrir því að réttarríkið nái að uppfylla 

tilgang sinn sem er að vernda rétt borgaranna í samræmi við ráðandi lög og reglur. 
                                                        

46 Svanur Kristjánsson, „Borthætt lýðræði,“ Skírnir 186, (haust 2012): 305-306. 
47 Ásmundur Helgason, „Löggjöf um opinberar starfsveitingar,“ Stjórnmál og stjórnsýsla 2. árg. 1. tbl. (2006): 4. 
48 Lög um stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944. 
49 Svanur Kristjánsson, „Borthætt lýðræði,“ Skírnir 186, (haust 2012): 304. 
50 Alexander Hamilton, „Federalist no.78,“ The Federalist Papers, http://www.constitution.org/fed/federa78.htm 
(sótt 19. maí 2014). 
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Dómstólar verða að dæma eftir lögum. Dómarar verða að vera hlutlausir í störfum sínum, 

það er að fara ekki í manngreiningarálit í einstökum málum þar sem allir eiga að vera jafnir 

fyrir lögum óháð félagslegri stöðu þeirra innan samfélagsins. Meginforsendan fyrir því að 

dómstólar og dómarar geti verið hlutlausir er að dómarar séu sjálfstæðir í störfum sínum. 

Dómsvaldið og dómarar eiga aðeins að láta lögin hafa áhrif á stöf sín til þess að tryggja 

kröfur réttarríkisins. Eitt meginhlutverk dómsvaldsins er að tryggja að leikreglum 

samfélagsins sé fylgt af öllum. Eina vörnin sem einstaklingar hafa gegn ofríki valdhafa eru 

lögin sjálf. Af þeim sökum er það grundvallarforsenda að dómsvaldið og dómarar séu óháðir 

og sjálfstæðir. Ef að lög eru ekki virt þá hafa einstaklingar þann kost að leita til dómstóla til að 

ná fram rétti sínum. Traust almennings á dómstólum verður jafnframt til staðar, án þess getur 

dómsvaldinu reynst erfitt að tryggja réttaröryggi og frið innan samfélagsins. Ákvarðanir og 

athafnir ríkisvaldsins verða að vera í samræmi við lög reglur sem eru öllum kunn. Það er 

grundvallaratriði fyrir tilveru réttarríkisins. Varnir gegn geðþóttaákvörðunum og misbeitingu 

valds af hálfu valdsmanna eru lögin og dómstólar. Ef að þessar varnir eru veikbyggðar getur 

það boðað hnignun réttarríkisins.51  

Eins og fram hefur komið er það grundvallaratriði að tryggja sjálfstæði dómstóla til þess að 

vernda réttindi og öryggi borgara samfélagsins gegn ofríki valdhafa í samræmi við kenningar 

um réttarríkið. Hér að neðan verður farið yfir hvernig stöðuveitingar hafa þróast á Íslandi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
51 Sigríður Ingvarsdóttir, „Um dómsvaldið, faglegt mat á hæfni dómara og hlutverk dómstóla í réttarríkinu,“ Tímarit 
lögfræðinga 54, (2004): 467- 471. 
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4 Þróun stöðuveitinga á Íslandi 

Ísland er lýðveldi með þingbundinni stjórn þar sem valdið er í höndum kjörins þings og kjörins 

forseta. Þetta kemur fram í stjórnarskrá landsins sem staðfest var 17. júní 1944.52 Eins og 

kemur fram í kaflanum hér að ofan um Locke og Rousseau þá er sambandið á milli valdhafa 

og þjóðar brothætt. Valdhöfum er falið að fara með völd sem þeir geta aðeins gert í umboði 

almennings. Líkt og allir þeir sem eru hluti af samfélaginu þá ber valdhöfum að fara eftir 

settum reglum samfélagsins. Ein mesta hætta sem að lýðræðinu stafar, er hætta af eigin 

valdsmönnum sem rjúfa trúnað við fólkið og láta stjórnast af eigin hag frekar en 

almannahag.53 Líkt og Locke og Rousseau héldu fram þá kemur valdið frá þjóðinni og upp til 

valdhafa en ekki öfugt.  

Störf embættismanna voru lengi fyrir tíma nútímaríkja aukastörf. Einstaklingar gátu 

hagnast vel með því að gegna embætti og því fylgdi viss virðing í samfélaginu. Við veitingu 

embætta réð fyrirgreiðsla ríkjum. Embætti gengu kaupum og sölum. Krafan um bættari og 

skilvirkari stjórnsýslu varð þess valdandi að sala á embættum varð bönnuð og gerð var meiri 

krafa um hæfni embættismanna en áður.54  

Pólitískar stöðuveitingar hafa einkennt íslenskt stjórnmálalíf frá upphafi. Landshöfðingi 

sóttist eftir því að skipa embættismenn sem voru honum hliðhollir. Slíkar stöðuveitingar voru 

hins algengar víðsvegar í Evrópu. Markmið slíkra stöðuveitinga var að skapa heildstæða og 

sterka embættismannasveit. Eftir að Heimastjórn komst á 1904 breyttist hins vegar tilgangur 

slíkra stöðuveitinga. Tilgangur þeirra varð að efla pólitískan stuðning og umbuna einstaklinga 

fyrir pólitískan stuðning. Pólitískar stöðuveitingar að þessu tagi eins og hefur verið lýst hér að 

ofan grafa undan faglegum vinnubrögðum og hæfni innan stjórnsýslunar.55  

Ísland fékk heimstjórn árið 1904 og fljótlega eftir það myndaðist sterk hefð 

fyrirgreiðslustjórnmála og ómálefnalegra stöðuveitinga. Fyrsti ráðherra Íslands eftir að Ísland 

fékk heimstjórn var Hannes Hafstein og varð því sá fyrsti til þess að komast í þá aðstöðu að 

láta spillast af einhverjum raunverulegum völdum. 56  Í upphafi heimastjórnarinnar voru 

stjórnmálaflokkarnir lítið skipulagðir og tengls þeirra við kjósendur lítil. Lítið bar á fyrirgreiðslu 

flokkanna í þeim tilgangi að söðla undir sig frekari völd.57  

Á árunum milli stríða breyttust starfshættir manna gríðarlega. Stjórnmálaflokkum landsins 

hafði tekist að hafa ítök í öllum þáttum þjóðlífsins. Segja mætti að það hafi verið 

kjöraðstæður fyrir  spillingu að grassera hér á landi. Megin ástæður þess var að innlend 
                                                        

52 Lög um stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944. 
53 Svanur Kristjánsson, „Borthætt lýðræði,“ Skírnir 186, (haust 2012): 305-306. 
54 Gunnar Helgi Kristinsson, Embættismenn og stjórnmálamenn, (Reykjavík: Heimskringla, 1994), 116. 
55 Gunnar Helgi Kristinsson, Embættismenn og stjórnmálamenn, (Reykjavík: Heimskringla, 1994), 118. 
56 Svanur Kristjánsson, „Borthætt lýðræði,“ Skírnir, 186, (haust 2012): 307. 
57 Gunnar Helgi Kristinsson, Embættismenn og stjórnmálamenn, (Reykjavík: Heimskringla, 1994), 166. 
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stjórnsýsla var mjög veik gagnvart ráðherrunum. Með íslenskri þingstjórn veiktist taumhald 

danskrar stjórnsýslu á Íslandi og því varð aðhald næstum ekkert. Flokkakerfið var mjög 

frumstætt sem byggðist á víðtæku tengslaneti forystumanna og skjólstæðinga. Ráðherrar 

lögðu undir sig alla stjórnsýsluna af því þeir gátu það. Jafnframt var allt banka- og 

fjármálakerfi landsins í höndum stjórnmálaflokkanna. Á árum seinni heimsstyrjaldarinnar varð 

gjörbreyting á þessu. Mörg mál sem stjórnmálaflokkarnir stóðu frammi fyrir voru þeim of erfið 

til úrlausnar. Flokkarnir urðu fyrir mikilli gagnrýni og voru sakaðir um spillingu. 17. júní 1944 

var samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu að slíta sambandi við Danmörku og stofna lýðveldi. 

Þrátt fyrir stofnun lýðveldisins og lof um betri stjórnunarhætti þá urðu fyrirgreiðslustjórnmálin 

ennþá eitt megineinkenni íslenskra stjórnmála. Ákveðið samkomulag var hins vegar á milli 

manna að það væri ekki við hæfi að stunda ómálefnalegar stöðuveitingar eða hafa pólitísk 

afskipti stórnmálaflokka af þremur stofnunum lýðveldisins. Umræddar stofnanir voru Háskóli 

Íslands, Hæstiréttur og fréttastofa Ríkisútvarpsins.58  

Á fimmta áratugnum myndaðist pólitískt stöðuveitingakerfi samhliða skrifræðiskerfi sem 

var formlega til staðar. Þetta blandaða stöðuveitingakerfi þjónaði hagsmunum 

stjórnmálaflokkanna vel þar sem eftirspurn eftir störfum innan opinbera geirans var mikil. 

Hinar ýmsu nefndir og stjórnir voru settar á laggir til þess að anna þessari eftirspurn. Svo 

virðist sem stjórnmálamenn hafi þá tilhneigingu að stunda fyrirgreiðslu til sérvaldra 

einstaklinga í þeim tilgangi að afla sér stuðnings. Stjórnsýslan ekki lokaður vinnustaður, en 

almennt var litið svo á að þeir sem störfuðu innan stjórnsýslunnar ættu frama innan hennar.59 

Það var ekki fyrr en árið 1954, með nýjum lögum um réttindi og skyldur starfsmanna, að skylt 

var að auglýsa lausar stöður innan stjórnsýslunnar í Lögbirtingarblaðinu. Auglýsingar um laus 

störf eru oft birtar aðeins í þeim tilgangi að uppfylla lagalegar kröfur, því mörg störf er þegar 

búið að eyrnamerkja ákveðnum einstaklingum áður en þau eru auglýst.60 Aukin gagnrýni á 

fyrirgreiðslukerfið og flokksræðið upp úr sjöunda áratugnum varð þess valdandi að pólitísk 

áhætta samhliða pólitískum stöðuveitingum jókst. Upp úr níunda og tíunda áratugnum varð 

meiri áhugi fyrir faglegum sjónarmiðum við ráðningar hjá hinu opinbera. Pólitískri fyrirgreiðslu 

fylgir ákveðinn kostnaður fyrir stjórnmálamenn. Kostnaðurinn er þó ekki það mikill að 

stjórnmálamenn þurfi að segja af sér eða skaði feril þeirra varanlega. Það hefur þó í för með 

sér viss óþægindi fyrir þá að reyna að réttlæta ákvörðun sína á ákveðnum ráðningum sem 

                                                        
58 Svanur Kristjánsson, „Borthætt lýðræði,“ Skírnir 186, (haust 2012): 307-310. 
59 Gunnar Helgi Kristinsson, „Pólitískar stöðuveitingar á Íslandi,“ Stjórnmál og stjórnsýsla 2. úrg. 1. tbl. (2006): 11-
12. 
60 Gunnar Helgi Kristinsson, Embættismenn og stjórnmálamenn, (Reykjavík: Heimskringla, 1994), 119. 
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geta talist til pólitískra stöðuveitinga. 61  Lýðræðinu getur staðið hætta af því þegar 

stjórnmálamenn tileinka sér ekki siðferðislegt aðhald í störfum.62  

Svanur Kristjánsson fjallar um í grein sinni Brothætt lýðræði um tvær stöðuveitingar 

dómara við Hæstarétt sem voru byggðar á ómálefnlegum grundvelli. Sú fyrri skipaði Björn 

Bjarnason dóms- og kirkjumálaráðherra Ólaf Börk Þorvaldsson í embætti hæstaréttardómara 

þann 19. ágúst 2003. Þrír aðrir umsækjendur um embættið kvörtuðu til Umboðsmanns 

Alþingis. Í áliti sínu sem Umboðsmaður Alþingis skilaði af sér í maí 2003 komst hann að 

þeirri niðurstöðu að málsmeðferð dómsmálaráðherra við skipunina hafi ekki fullnægt kröfum 

laga. Samkvæmt áliti Umboðsmanns Alþingis hafði dómsmálaráðherra brotið lög. Einn af 

umsækjendunum, Hjördís Hákonardóttir hafði jafnframt með formlegum hætti óskað eftir því 

að kærunefnd jafnréttismála kannaði skipunina. Kærunefndin komst að þeirri niðurstöðu að 

dómsmálaráðherra hafði einnig brotið gegn lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og 

karla. 

Þann 29. september 2004 var Jón Steinar Gunnlaugsson skipaður í embætti 

hæstaréttardómara af settum dómsmálaráðherra Geir H. Haarde sem gegndi embætti 

fjármálaráðherra á þeim tíma. Jón Steinar var skipaður þrátt fyrir að hann hafi ekki verið 

talinn hæfastur til þess að gegna embættinu af dómnefnd. Umræðan um skipunina sýndi 

fram á að í stjórnmálakerfinu væri ekki samstaða um eina af grunnstoðum réttarríkis og 

lýðræðis, skipun dómara í hæstarétt landsins. Svo virtist vera að almenningur væri algjörlega 

varnarlaus gegn ofríki ráðamanna. Ráðamenn virtust líta svo á að þeir gætu gert það sem 

þeim sýndist, eins lengi og að það væri ekki beinlínis bannað með lögum.63  

Báðar þessar skipanir sýna eindreginn vilja ráðherra að ráða einstaklinga sem þeim þykir 

þóknanlegir og með því gera lítið úr þrískiptingu valdsins og sjálfstæði dómsvaldsins.64 

Hér í næsta kafla verður fjallað um stöðuveitingu í embætti héraðsdómara Norðurlands 

eystra en sú stöðuveiting var mjög umdeild. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
61 Gunnar Helgi Kristinsson, „Pólitískar stöðuveitingar á Íslandi,“ Stjórnmál og stjórnsýsla 2. úrg. 1. tbl. (2006): 11-
12. 
62 Svanur Kristjánsson, „Borthætt lýðræði,“ Skírnir 186, (haust 2012): 330. 
63 Svanur Kristjánsson, „Borthætt lýðræði,“ Skírnir 186, (haust 2012): 322-327. 
64 Svanur Kristjánsson, „Borthætt lýðræði,“ Skírnir 186, (haust 2012): 333. 
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5  Stöðuveiting hérarðsdómara Norðurlands eystra 

Þann 20. desember 2007 var Þorsteinn Davíðsson skipaður héraðsdómari við Héraðsdóm 

Norðurlands eystra frá og með 1. janúar 2008. Þorsteinn var skipaður af Árna Mathiesen 

sitjandi dómsmálaráðherra. Aðrir umsækjendur voru Guðmundur Kristjánsson 

hæstaréttarlögmaður, Halldór Björsson aðstoðarmaður hæstaréttardómara, Pétur Dam 

Leifsson lektor við lagadeild Háskóla Íslands og félagsvísinda- og lagadeild Háskólans á 

Akureyri og Ragnheiður Jónsdóttir löglærður fulltrúi sýslumannsins á Húsavík.65  

Stöðuveiting Þorsteins varð mjög umdeild og olli miklu fjaðrafoki í samfélagsumræðunni. 

Almennt var talið að dómsmálaráðherra hefði ekki tekið tillit til umsagnar dómnefndar, en hún 

hafði lagt mat á alla umsækjendur. Í mati þeirra kom fram að þrír aðrir umsækjendur voru 

taldir hæfari en Þorsteinn. Hópur undir nafninu Áhugafólk um sjálfstæði dómstóla, sendi frá 

sér yfirlýsingu þar sem sjálfstæði íslenskra dómstóla var dregið í efa í kjölfar stöðuveitingu 

Þorsteins. Í yfirlýsingu þeirra leggur hópurinn áherslu á að skilin á milli framkvæmdavalds og 

dómsvalds þurfi að vera skýr, þar sem sjálfstæði dómstóla sé grundvallaratriði í þrískiptingu 

ríkisvaldsins og réttarríkisins. Hópurinn heldur því fram í yfirlýsingu sinni að með 

stöðuveitingu Þorsteins væri verið að grafa undan trausti almennings á íslenskum 

dómstólum.66  

Fram kemur í dómi Hæstaréttar nr. 412/2010 að þann 12. október 2007 auglýsti dóms- og 

kirkjumálaráðherra embætti héraðsdómara laust frá og með 1. janúar 2008. Í starfinu fólust 

75% starfsskyldur og fast sæti við Héraðsdóm Norðurlands eystra og 25% við Héraðsdóm 

Austurlands. Umsóknarfresturinn var til 31. október 2007, umsækjendurnir voru þeir fimm 

sem voru nefndir hér að ofan. Þann 7. nóvember óskaði dóms- og kirkjumálaráðherra í 

samræmi við 4. mgr. 12. gr. laga nr. 15/1998 um dómstóla eftir umsögn dómnefndar, sem 

fjallar um hæfni þeirra umsækjenda sem sóttu um starfið. 

Slíkt ákvæði um dómnefnd sem á að meta hæfni umsækjenda um embætti héraðsdómara 

var fyrst sett í lög með 2. mgr. 5. gr. laga nr. 92/1989 um aðskilnað dómsvalds og 

umboðsvalds í héraði. Ástæðan sem lá að baki var sú að styrkja sjálfstæði dómstóla sem og 

auka traust almennings á að dómarar og dómstólar væru óháðir valdhöfum 

framkvæmdarvaldsins. Þessi lög voru felld úr gildi þegar lög nr. 15/1998 um dómstóla voru 

tekin í gildi. Í 3. mgr. og 4. mgr. 12. gr. laganna voru reglurnar efnislega þær sömu og eldri 

lögin kváðu um. Samkvæmt 4. gr. laganna kemur fram að dómnefnd eigi að láta ráðherra fá 

skriflega og rökstudda umsögn um alla umsækjendur. Einnig voru reglur nr. 693/1999 um 

störf nefndar samþykktar, samkvæmt þeim setur ráðherra nefndinni frekari reglur um störf 
                                                        

65 Vísir, „Þorsteinn Davíðsson skipaður héraðsdómari,“ vísir.is  20. desember 2007. http://www.visir.is/thorsteinn-
davidsson-skipadur-heradsdomari/article/200771220079 (sótt 23. apríl 2014). 
66 Vísir, „Áskorun frá áhugafólki um sjáflstæði dómstóla,“ vísir.is 13. janúar 2008. http://www.visir.is/askorun-fra-
ahugafolki-um-sjalfstaedi-domstola/article/200880113004 (Sótt 23. apríl 2014). 
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hennar. Við gerð umsagnar skal dómnefndin hafa fjögur atriði til hliðsjónar, starfsferil, 

fræðilega þekkingu, almenna og sérstaka starfshæfni umsækjenda og að umsækjandinn hafi 

góð tök á íslensku máli. Dómnefndin getur jafnframt krafið umsækjendur um frekari gögn og 

aflað sér vitneskju um starfsferil þeirra samkvæmt lögum. Styðja á við ákveðnar 

verklagsreglur sem settar voru í kjölfar fyrri reglna við mat á umsóknum umsækjenda. Þessar 

verklagsreglur voru samþykktar af dómsmálaráðherra 23. mars 2001.  

10. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 er stjórnvöldum skylt þegar starf er veitt í þjónustu 

ríkisins eða embætti, að sjá til þess að þau atriði sem skipta máli, séu nægilega upplýst áður 

en ákvörðun er tekin um veitingu starfsins. Í samræmi við 3. mgr. og 4. mgr. 12. gr. laga nr. 

15/1998 um dómstóla var þessari rannsóknarskyldu við skipun umrædds embættis létt af 

dóms- og kirkjumálaráðherra, en þess í stað falið dómnefndinni. Eins og kemur fram í 7. gr. 

reglna nr. 693/1999 er álit dómnefndarinnar ekki bindandi fyrir ráðherra þegar hann skipar í 

embætti, en nefndin er samt sem áður að sinna lagalegum skyldum sem ráðherra hefði 

annars þurft að sinna.  

Í 1. gr. laga nr. 4/1963 um ráðherraábyrgð kemur fram að ráðherra ber ábyrgð á öllum 

stjórnarframkvæmdum eftir því sem er mælt er fyrir þar og í stjórnarskrá. Fram kemur í 1. 

mgr. 13. gr. sömu laga að heimild er fyrir að dæma ráðherra í sakamáli til að greiða 

skaðabætur fyrir tjón, sem hann hefur valdið öðrum með framkvæmd eða vanrækslu sem er 

refsiverð eftir lögunum.  

Öllum umsækjendum var sent 10. nóvember 2007 þær verkreglur nefndarinnar jafnframt 

gefinn kostur á að koma á framfæri frekari gögnum, sem umsækjendur gætu talið skipta máli 

fyrir umsókn þeirra.  Dómnefndin skilaði áliti sínu til ráðherra 29. nóvember 2007. Þar kemur 

meðal annars fram að dómnefndin hafi kynnt sér öll fyrirliggjandi gögn umsækjenda og rætt 

við fólk sem gat aflað frekari upplýsinga um umsækjendurna. Í áliti sínu studdist dómnefndin 

við viðmiðunarorðin, ekki hæfur, hæfur,vel hæfur og mjög vel hæfur. 

Samkvæmt áliti dómnefndarinnar voru allir umsækjendur hæfir. Þrír einstaklingar stóðu 

Þorsteini framar. Það voru þeir Halldór Björnsson, Pétur Dam Leifsson og Guðmundur 

Kristjánsson. Allir voru þeir taldir vera mjög vel hæfir til þess að gegna embættinu. Þau 

Ragnheiður Jónsdóttir og Þorsteinn Davíðsson voru talin vera hæf til þess að gegna 

embættinu samkvæmt áliti dómnefndarinnar. Þann 11. desember 2007  var öllum 

umsækjendum greint frá áliti nefndarinnar svo að þeir gætu komið á framfæri einhverjum 

athugarsemdum varðandi umsagnir þeirra. Engar athugasemdir bárust frá umsækjendum.  

Þann 17. desember 2007 tilkynnti Björn Bjarnason dóms- og kirkjumálaráðherra 

forsætisráðherra að hann myndi víkja sæti í málinu. Ástæðan var sú að fyrrverandi 

aðstoðarmaður hans Þorsteinn Davíðsson hefði lagt inn umsókn um embættið og að aðrir 

umsækjendur gætu dregið óhlutdrægni hans í efa. Daginn eftir kom sú tillaga á 
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ríkisstjórnarfundi að fela Árna Mathiesen að sjá um ráðninguna. Forsætisráðherra Geir H. 

Haarde  tilkynnti þann  20. desember að forseti Íslands Ólafur Ragnar Grímsson hefði 

samþykkt tillögu sína um að fela Árna Mathiesen fjármálaráðherra að sjá um 

stöðuveitinguna. Sama dag og Árni var formlega settur dóms- og kirkjumálaráðherra, skipaði 

hann Þorstein Davíðsson í umrætt embætti. Samdægurs var öðrum umsækjendum tilkynnt 

um stöðuveitinguna.  

Guðmundur Kristjánsson krafðist rökstuðnings á ákvörðun Árna á umræddri stöðuveitingu 

þann 24. desember 2007. Í svarbréfi Árna frá 4. janúar 2008 fjallar hann um menntun og fyrri 

störf Þorsteins. Þar kemur fram að Þorsteinn hafi lokið laganámi með 1. einkunn árið 1999 

og hlotið réttindi til málflutnings fyrir héraðsdóm árið 2005. Þorsteinn hafi verið 

aðstoðarmaður dómara við Héraðsdóm Reykjavíkur frá 2000 til 2003 og hafi jafnframt verið 

aðstoðarmaður dóms- og kirkjumálaráðherra á árunum 2003 til 2007. Menntun hans og 

starfsreynsla hafi reynt mikið á lögfræðiþekkingu hans. Sem aðstoðarmaður dóms- og 

kirkjumálaráðherra hafi hann einnig öðlast víðtæka reynslu af stjórnun og skipulagningu 

starfa. Með vísan í fyrirliggjandi gögn hafi verið ljóst að Þorsteinn hafi í rauninni verið hæfasti 

umsækjandinn í umrætt embætti að sögn Árna. 

Í kjölfar svars Árna gaf dómnefndin frá sér greinargerð um hæfni þann 9. janúar 2008. Í 

henni kemur fram að Björn Bjarnason dómsmálaráðherra hafi vikið úr embætti og Árni 

Mathiesen fjármálaráðherra hafi verið skipaður í staðinn til þess að skipa í umrætt embætti. 

Árni skipaði Þorstein þvert gegn rökstuðningi dómnefndar skv. 12. gr. laga nr. 15/1998 um 

dómstóla. Hún hafði talið þrjá aðra umsækjendur hæfari en Þorstein. Dómnefndin gerir það 

ljóst að þó svo að ráðherra sé ekki bundinn af mati þeirra, þá séu engin fordæmi fyrir því að 

ráðherra hafi gengið þvert á álit dómnefndar eins og raunin varð í þessu tilfelli. Á þeim sextán 

árum sem dómnefnd hefur fjallað um umsóknir um störf héraðsdómara, segir dómnefndin að 

iðulega hafi dómsmálaráðherra virt niðurstöður nefndarinnar. Þó svo að sá einstaklingur sem 

hafi verið settur í fyrsta sæti af þeim hafi ekki endilega alltaf fengið starfið, ef að slíkri 

uppsetningu hafi verið beitt. Þá hafi alltaf verið valið úr þeim hópi umsækjenda sem töldust 

vera hæfastir. Dómnefndin setur ekkert út á það, enda sé hlutverk hennar aðeins að veita 

faglega ráðgjöf en ekki gefa upp endanlega ákvörðun sem ráðherra ber að fylgja. Jafnframt á 

aðkoma nefndarinnar að tryggja góða og vandaða stjórnsýsluhætti sem og að tryggja 

sjálfstæði dómstóla.  

Dómnefndin telur að stöðuveiting Þorsteins hafi verið ómálefnaleg ákvörðun af hálfu 

ráðherra og sé einsdæmi frá því að núverandi starfshættir voru teknir upp. Með ákvörðun 
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sinni hefur ráðherra vegið að starfsheiðri og tilverugrundvelli dómnefndarinnar, en hann hafi 

einnig  gengið í berhögg við meginmarkmið stofnunar nefndarinnar.67  

Árni gaf sína eigin yfirlýsingu þann 10. janúar vegna greinargerðar dómnefndar um hæfni. 

Árni segir í henni að dómnefndin fari rangt með mál þegar hún heldur því fram að um 

einsdæmi sé að ræða, að ráðherra fari ekki eftir áliti nefndarinnar. Jafnframt segir hann að til 

séu mörg dæmi um það, bæði nýleg og eldri dæmi, hann nefnir þó ekkert dæmi um slíkt í 

yfirlýsingu sinni. Hann segir að ráðherra eigi að taka sjálfstæðar ákvarðanir og afstöðu í 

störfum sínum og þeim málum sem eru lögð fyrir hann. Ráðherrann er sá sem hefur 

skipunarvaldið og samhliða því ábyrgðina, hvorugu geti hann afsalað sér. Sannfæring hans 

verður að ráða för, en ekki sannfæring annarra. Árni heldur því fram í yfirlýsingu sinni að 

ákveðnir gallar hefðu verið á umsögn dómnefndar, að hún hafi verið ógagnsæ, lítt rökstudd 

sem og innra ósamræmis hafi gætt við mat á reynslu sem hin ýmsu störf  gefa. Jafnframt 

segir hann að dómnefndin hefði greinilega misskilið hlutverk sitt, hún hafi ekki valdið til þess 

að skipa í embætti. Sér til rökstuðnings bendir Árni á að umsögn nefndarinnar sé ekki 

bindandi samkvæmt lögum.68  

Guðmundur Kristjánsson kvartaði til umboðsmanns Alþingis yfir umræddri embættisskipun 

þann 16. janúar 2008.  

5.1 Umboðsmaður Alþingis 

Guðmundur Kristjánsson kvartaði til Umboðsmanns Alþingis yfir ákvörðun setts dóms- og 

kirkjumálaráðherra Árna Mathiesen um skipun í umrætt embætti. Kemur fram í kvörtun hans 

að hann telji að skipunin hafi ekki verið nægilega undirbúin. Vísar hann til jafnræðisreglu og 

rannsóknarreglu stjórnsýsluréttar, stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Jafnræðisreglan segir að 

þegar stjórnvöld vinna að úrlausn mála beri þeim að gæta samræmis og jafnræðis í 

lagalegum skilningi. Rannsóknarreglan krefur stjórnvöld til þess að vera nægilega upplýst 

áður en þau taka ákvörðun í tilteknu máli. Umboðsmaður Alþingis segir jafnframt að skipunin 

hafi ekki verið í samræmi við álit sérstakrar dómnefndar sem starfar samkvæmt 12. gr. laga 

nr. 15/1998 um dómstóla. Einnig var það álit hans að rökstuðningur Árna sem fjallað var um 

hér að ofan hafi ekki verið í samræmi við 22. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Að lokum gerir 

hann athugasemd við meðferð Björns Bjarnasonar reglulegs dóms- og kirkjumálaráðherra á 

málinu. Ef að Björn hafi verið vanhæfur hefði hann átt að segja sig frá málinu jafnskjótt og 

                                                        
67 Mbl, „Dómnefnd segist sitja áfram þrátt fyrir óvandaða stjórnsýslu ráðherra,“ mbl.is 1. september 2008. 
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2008/01/09/domnefnd_segist_sitja_afram_thratt_fyrir_ovandada_s_2/ (sótt 23. 
apríl 2014). 
68 Árni M. Mathiesen, „Yfirlýsing setts dómsmálaráðherra við skipun dómara í héraðdóma Norðurlands eystra og 
Austurlands, vegna greinargerðar dómnefndar um hæfi umsækjenda,“ 
http://www.visir.is/assets/doc/XZ402110.TXT (sótt 25. apríl 2014). 
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það kom í ljós að Þorsteinn hafi sóst eftir embættisstöðunni, en ekki 20. desember 2007, eins 

og lítur út fyrir að vera. 

Pétur Dam Leifsson lagði einnig fram kvörtun til Umboðsmanns Alþingis þann 29. janúar 

2008. Í kvörtun hans kom fram að hann teldi að ráðherrann hafi ekki sinnt rannsóknarskyldu 

sinni. Hann hafi sniðgengið álit dómnefndar og ekki sóst eftir frekari skýringum á því hvers 

vegna Þorsteinn Davíðsson hafi verið raðað svo neðarlega í flokk. Einnig taldi Pétur að 

ráðherra hafi ekki virt þá reglu að stjórnvald sem fer með skipunarvald sé skylt að velja 

hæfasta umsækjandann til að gegna embætti sem er auglýst til umsóknar. Pétur nefnir einnig 

að hann telji að Þorsteinn geti naumlega talist hæfur til að gegna embætti dómara. 

Umboðsmaður Alþingis ákvað að fjalla um bæði málin sem eitt mál og skila sameiginlegu 

áliti. 

Í kjölfar kvörtunar Guðmundar ritaði Umboðsmaður Alþingis bréf til setts dóms- og 

kirkjumálaráðherra þann 21. janúar 2008. Umboðsmaður Alþingis óskaði eftir því að fá afrit af 

öllum gögnum málsins sem lágu fyrir þegar skipað var í embættið þann 20. desember 2007. 

Einnig óskaði hann eftir því að fá afhent afrit af öllum þeim bréfum, gögnum sem ráðherra 

gæti hafa fengið frá umsækjendum ásamt svari hans til þeirra eftir að skipað hafi verið  í 

umrætt embætti. Gögnin bárust til Umboðsmanns Alþingis 1. febrúar 2008.  

Umboðsmaður Alþingis sendi forsætisráðuneytinu einnig bréf þann 21. janúar 2008. Þar 

sem hann óskaði eftir því að fá upplýsingar um hvenær Björn Bjarnason, dóms- og 

kirkjumálaráðherra tilkynnti þeim að teldi sig ekki hæfan til þess að sjá um skipun í umrætt 

embætti. Jafnframt óskaði Umboðsmaður Alþingis eftir þeim upplýsingum um hvenær Árni 

Mathiesen hafi verið settur dóms- og kirkjumálaráðherra í málinu af forseta Íslands og 

forsætisráðherra. Svar frá forsætisráðuneytinu barst 25. janúar 2008.  

Í svari frá forsætisráðuneytinu kemur fram að Björn Bjarnason hafi tilkynnt ráðuneytinu 

þann 17. desember 2007 að hann hugðist víkja úr sæti vegna umræddrar stöðuveitingar. 

Forsætisráðherra tilkynnti daginn eftir tillögu sína að Árna Mathiesen fjármálaráðherra yrði 

falið að taka ákvörðun í þessu máli. Sama dag samþykkti Ólafur Ragnar Grímsson forseti 

Íslands tillögu Geirs H. Haarde forsætisráðherra. Árna var tilkynnt þann 20. desember 2007 

að honum hefði verið falið að taka ákvörðun í umræddu máli. 

Umboðsmaður Alþingis gefur mjög ítarlegt álit á umræddu máli. Í því kemur fram að megin 

tilgangur hinnar lögbundnu dómnefndar sé að styrkja sjálfstæði dómstólanna og auka traust 

almennings á því að stöðuveitingar dómara í embætti séu eingöngu vegna hæfni. Ef að 

ráðherra hafi litið svo á að gallar væru á umsögn dómnefndarinnar, þá hefði hann átt að óska 

eftir því í samræmi við rannsóknarreglu 10. gr. stjórnsýslulaga að dómnefndin myndi fjalla um 

málið aftur og gefa honum nýja umsögn áður en hann myndi taka ákvörðun í málinu.  
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Umboðsmaður Alþingis bendir á að hæfni umsækjenda í embætti hjá hinu opinbera eigi 

að byggjast á samanburði milli þeirra sem sækja um. Engar upplýsingar liggja fyrir að slíkur 

samanburður hafi verið gerður af hálfu ráðherra, eða í hverju hann fólst og hver niðurstaðan 

hafi verið.  

Niðurstaða Umboðsmanns Alþingis var sú að ákvörðun ráðherra að skipa Þorstein 

Davíðsson í embætti héraðsdómara hafi ekki verið í samræmi við reglur stjórnsýsluréttar. Að 

ráðherra hafi ekki gætt þeirra reglna um undirbúning og mat á umsóknum sem eiga að 

tryggja að hæfasti umsækjandinn sé skipaður, og þar með skorti ráðherra þær forsendur til 

að fullyrða að hann hafi í raun ráðið hæfasta umsækjandann. Umboðsmaður Alþingis gerði 

einnig athugasemd við það að Björn Bjarnason hafi ekki vikið úr sæti fyrr í ljósi tengsla hans 

við einn af umsækjendunum.69 

 

5.2 Héraðsdómur  

Í héraðsdómi Reykjavíkur máli nr. E-3614/2009 kemur fram að  Guðmundur Kristjánsson 

höfðaði mál gegn Árna Mathiesen og íslenska ríkinu sem var dómtekið 14. apríl 2010. Sigrún 

Guðmundsdóttir héraðsdómari dæmdi málið. Fram kemur að Guðmundur hafi sent Árna bréf 

9. janúar 2009, þar sem hann vísar í niðurstöðu umboðsmanns Alþingis. Guðmundur segir í 

bréfi sínu að Árni hefði vegið gegn æru sinni og persónu með ákvörðun sinni. Guðmundur 

krafði Árna og íslenska ríkið að greiða sér 5.000.000 kr. í miskabætur, sú greiðsla ætti að 

vera greidd innan 10 daga frá dagsetningu bréfsins annars myndi málið fara fyrir dóm. Kröfu 

Guðmundar var hafnað með bréfi ríkislögmanns 21. janúar 2009. 

Árna og íslenska ríkinu var birt stefna 10. mars 2009. Dómkröfur Guðmundar voru í 

þremur liðum. Í fyrsta lagi að þeir stefndu verði dæmdir til þess að greiða honum 5.000.000 

kr., eða lægri fjárhæð sem að dómstólar myndu kveða í miskabætur auk dráttarvaxta. Í öðru 

lagi að viðurkennt yrði að hinir stefndu séu skaðabótaskyldir vegna ákvörðunar Árna að skipa 

Þorstein Davíðsson í embætti héraðsdómara þann 20. desember 2007. Í þriðja lagi að hinir 

stefndu greiði allan málskostnað að viðbættum virðisaukaskatti  skv. lögum nr. 50/1988. Árni 

og íslenska ríkið kröfðust þess að verða sýknuð af öllum kröfum stefnanda. 

Málsástæður og lagarök Guðmundar gegn Árna byggðu á því að Árni hafi ekki á 

fullnægjandi hátt fylgt reglum stjórnsýsluréttar þegar hann ákvað að skipa Þorstein í umrætt 

embætti og þar með hafi hann ekki valið hæfasta umsækjandann. Undirbúingur á rannsókn 

Árna á umræddri stjórnarathöfn hafi verið ábótavant, sérstaklega í ljósi þess að enginn af 

umsækjendunum gerðu athugasemd við umsagnir dómnefndarinnar. Slík vinnubrögð 

                                                        
69 Álit umboðsmanns Alþingis í málum nr. 5220/2008 og 5230/2008, 
http://www.umbodsmadur.is/ViewCase.aspx?Key=1266&skoda=mal (sótt 23. apríl 2014). 
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stangast á við skyldur og reglur stjórnsýsluréttarins um vönduð vinnubrögð. Árni hefði átt að 

láta dómnefndina taka málið aftur til umfjöllunar og koma með nýjar umsagnir þar sem þeir 

gallar og annmarkanir að hans mati yrðu leiðréttar áður en hann myndi taka ákvörðun í 

málinu. Jafnframt hafi Árni dregið óforsvaranlegar ályktanir af fyrirliggjandi gögnum málsins 

og upplýsingum af sinni eigin reynslu af störfum aðstoðarmanna hans sem fjármálaráðherra. 

Að meta svo að sá hæfasti hafi verið valinn í starfið án þess að gera neinn samanburð við 

aðra umsækjendur í samræmi við reglur stjórnsýsluréttarins um undirbúning stöðuveitingar 

og mat á hæfni umsækjenda. 

Guðmundur heldur því fram að Árni hafi með ákvörðun sinni misbeitt valdi sínu og gengið 

framhjá sér með ólögmætum hætti. Mun meiri líkur hafi verið á því að Guðmundur hefði verið 

skipaður í embættið ef ráðherra hefði farið eftir lögum. Ákvörðun Árna hefur valdið Guðmundi 

verulegu fjárhaglegu tjóni þar sem laun héraðsdómara, önnur kjör og réttindi eru hærri en 

hann hafði fyrir. Jafnframt heldur Guðmundur því fram að Árni hafi með háttsemi sinni sýnt 

sér takmarkalausa lítilsvirðingu, niðurlægt hann á opinberum vettvangi og vegið að 

starfsheiðri hans. Guðmundur beindi kröfum sínum að íslenska ríkinu sem og Árna 

persónulega. 

Árni byggði sýknurök sín á því að lagaskilyrði skorti til þess að hann gæti borið 

persónulega skaðabótaábyrgð vegna umræddrar stöðuveitingar.  

Niðurstaða Héraðsdóms Reykjavíkur í máli  nr. E-3614/2009 er sú að veitingarvaldið fyrir 

umrætt embætti var hjá Árna sem settur dómsmálaráðherra, sbr. 1. mgr. 12. gr. laga nr. 

15/1998 um dómstóla. Umsögn dómnefndarinnar um umsækjendur er ekki bindandi fyrir 

ráðherra sbr. 3. mgr. 7. gr. reglna nr. 693/1999 en þær reglur hafa stoð í 4. mgr. 12. gr. laga 

nr. 15/1998. Ráðherra er hins vegar settar ákveðnar skorður við embættisveitingu dómara, 

meðal annars að málefnaleg sjónarmið verði að ráða för og ráðherra beri að fylgja lögum 

sem eiga við. Jafnframt ber ráðherra að hafa að leiðarljósi hver sé tilgangur 

dómnefndarinnar, sem er að stykrja sjálfstæði dómstóla og auka traust almennings á því að 

dómarar séu óháðir framkvæmdarvaldinu. Í rökstuðningi Árna frá 4. janúar 2008 færir hann 

rök fyrir þeim ástæðum hvers vegna Þorsteinn væri í raun hæfasti umsækjandinn. Kemur 

meðal annars fram að starf Þorsteins sem aðstoðarmaður dóms- og kirkjumálaráðherra um 

rúmlega fjögur ára skeið væri ástæðan fyrir því að hann væri hæfasti umsækjandinn. Það er 

mat dómsins að þrátt fyrir að Árni þekki vel til starfa aðstoðarmanna ráðherra af eigin 

reynslu, þá hafi hann ekki sýnt fram á að hann hafi sérstaklega kynnt sér hvernig 

starfsreynsla Þorsteins sem aðstoðarmaður dómsmálaráðherra myndi nýtast honum í starfi 

sem dómari. Hins vegar kemur fram í 12. gr. laga nr. 15/1998 um dómstóla að sú dómnefnd 

sem skipuð eigi að vera sett saman af fulltrúum sem þekkja best til starfa dómstólanna. Ekki 

er hægt að álykta annað en að dómnefndin hafi lagt mat á hvernig starf aðstoðarmanns 
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dómsmálaráðherra myndi gagnast í dómarastarfi í umsögnum sínum. Árni hefur ekki getað 

greint hvaða sérstök atriði það voru sem gerðu Þorstein hæfari en hina umsækjendurna, 

heldur aðeins bent á heildarmat á honum. Fyrst Árni taldi að umsögn dómnefndarinnar hafi 

verið ógagnsæ, lítt rökstudd og innra ósamræmi væri við mat á reynslu umsækjenda, þá 

hefði hann í samræmi við 10. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993, átt að rannsaka málið frekar, 

sem hann gerði ekki. Samkvæmt því sem hér að ofan greinir var ákvörðun Árna að skipa 

Þorstein í embætti saknæm og gerð með ólögmætum hætti.  

Í áliti dómnefndarinnar voru þrír einstaklingar taldir vera mjög vel hæfir, af þeim sökum er 

ekki hægt að álykta að Guðmundur hefði fengið dómaraembættið umfram hina tvo 

umsækjendurna. Árni og íslenska ríkið voru sýknuð af þeirri dómkröfu Guðmundar um 

viðurkenningu á skaðabótaskyldu vegna skipurnar í umrætt embætti. Hins vegar ályktaði 

dómurinn svo að því fylgi ákveðið álag að sækja um embætti héraðsdómara. Það að Árni 

hafi með ólögmætum og saknæmum hætti gengið þvert á niðurstöður dómnefndarinnar og 

skipað einstakling sem var flokkaður tveimur hæfnisflokkum neðar en Guðmundur og með 

aðeins brot af starfsreynslu hans, gerðist Árni brotlegur með ólögmætri meingerð á æru og 

persónu Guðmundar og ber því Árna og íslenska ríkinu að greiða honum miskabætur með 

vísan í 1. mgr. 26. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993.   

Árni fór langt út fyrir valdheimildir sínar með embættisveitingunni og var hann og íslenska 

ríkinu dæmd til að greiða Guðmundi 3.500.000 kr. í miskabætur ásamt dráttarvöxtum.  

5.3 Hæstiréttur 

Fram kemur í dómi Hæstaréttar nr. 412/2010 að Árni og íslenska ríkið áfrýjuðu dómi 

Héraðsdóms til Hæstaréttar 25 júní 2010. Jafnframt áfrýjaði Guðmundur dómnum til 

Hæstaréttar 7. september 2010. Mál þetta dæmdu hæstaréttdómararnir Ingibjörg 

Benediktsdóttir, Árni Kolbeinsson, Garðar Gíslason, Markús Sigurbjörnsson og Viðar Már 

Matthíasson. 

Aðaláfrýjandinn Árni krafðist sýknu af kröfum gagnáfrýjanda Guðmundi sem og 

málskostnaðar á báðum dómstigum.  

Aðaláfrýjandinn íslenska ríkið krafðist skýnu af öllum kröfum gagnáfrýjanda Guðmundi. 

Varakrafa aðalárýjanda var að dæmdar bætur verði lækkaðar. Í báðum málum héraði og 

Hæstaréttar krafðist hann málskostnaðar. 

Gangáfrýjandinn Guðmundur krafðist þess að skaðabótaskylda aðaláfrýjenda gagnvart 

sér vegna skipunar Þorsteins í  embætti héraðsdómara 20. desember 2009 yrði viðurkennd, 

en annars yrði hinn áfrýjaði dómur staðfestur. Einnig krafðist hann málskostnaðar fyrir 

Hæstarétti. 



  

29 

 

Niðurstaða meirihluta dómsins var sú að þrátt fyrir að Guðmundur hafi verið einn þriggja 

umsækjenda sem að voru taldir vera mjög vel hæfir til þess að gegna embætti héraðsdómara 

í áliti dómnefndar frá 29. nóvember 2007, þá gerði dómnefndin ekki upp á milli þessara 

þriggja umsækjenda. Þrátt fyrir að Árni hefði farið eftir áliti dómnefndarinnar við veitingu 

embættisins, þá er ekki hægt að fullyrða það að Guðmundur hefði fengið starfið frekar en 

hinir tveir umsækjendurnir. Ekki er hægt að bera sönnunarbyrði fyrir þessu og af þeim sökum 

staðfesti Hæstiréttur niðurstöðu héraðsdóms um sýknu aðaláfrýjenda Árna af þessum lið í 

kröfum gagnáfrýjanda Guðmundi. 

Krafa Guðmundar um miskabætur reistar á því að Árni hafi með háttsemi sinni sýnt 

honum lítilsvirðingu, niðurlægt hann á opinberum vettvangi og vegið að strafsheiðri hans, 

reynslu og hæfni í samræmi við b. lið 1. mgr. 26. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993. Niðurstaða 

dómsins var sú að Árni hafi ekki farið eftir reglum, sem honum bar að fylgja við ákvörðun 

sína um skipun í embætti héraðsdómara. Hann mátti ekki hunsa álit dómnefndar um hæfni 

umsækjenda án þess að nægileg rannsókn færi áður fram, sem myndi leiða í ljós með 

rökstuddri niðurstöðu annmarka á áliti dómnefndarinnar. Engin gögn í málinu komu fram sem 

styðja það að Árni hafi með gerðum sínum beint vegið að æru eða persónu Guðmundar, 

heldur sneru þær að því að bæta hlut eins umsækjenda, sem dómnefndin hafði raðað lægra 

en Guðmundi í áliti sínu. Með gerðum sínum hafi Árni verið að leggja grunn að ákvörðun 

sinni að skipa þann umsækjenda í embættið. Þó að Árni hafi ekki með gerðum sínum látið 

orð falla til að vega að æru og persónu Guðmundar, þá er ekki hægt að líta framhjá því að 

Árna hefði mátt vera ljóst að ákvörðun hans gæti bitnað á orðspori Guðmundar og með þeim 

hætti orðið honum að meini. Samkvæmt b. lið 1. mgr. 26. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993 voru 

aðaláfrýjendur Árni og íslenska ríkið dæmd til að greiða sameiginlega Guðmundi 

miskabætur. Engu breytti það að Guðmundur hafi verið metinn jafnhæfur tveimur öðrum 

umsækjendum og ekki átt lögvarinn rétt á því að hljóta embættið. Miskabæturnar voru þó 

lækkaðar  niður í 500.000 krónur. Aðaláfrýjendur voru einnig dæmdir til að greiða 

málskostnað fyrir Hæstarétti.  

Í sératkvæði Dómaranna Árna Kolbeinsson og Markúsi Sigurbjörnsson kemur fram þeir 

hafi verið sammála meirihluta dómenda um fyrstu þrjá kafla dómsins, sem og um að sýkna 

aðaláfrýjendur af kröfu gagnáfrýjanda um viðurkenningu á skaðabótaskyldu þeirra vegna 

ætlaðs fjártjóns hans. En þeir voru ósammála meiri hluta dómenda um hvort skilyrðum sé 

fullnægt til að dæma aðaláfrýjendur til að greiða gagnáfrýjenda miskabætur. Samkvæmt b. 

lið 1. mgr. 26. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993 er heimilt að dæma þann, sem ber ábyrgð á 

ólögmætri meingerð gegn æru eða persónu annars manns, til að greiða miskabætur þeim 

sem misgert var við. Að mati þeirra er krafa um að meingerð sé af ásetningi eða gáleysi beint 

gegn þeim, sem miskabóta krefst. Þó svo að Guðmundi hafi verið skipað ásamt tveimur 
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öðrum fremst meðal umsækjenda um embætti héraðsdómara haustið 2007, þá hafði hann 

ekki lögvarinn rétt á því að hljóta embættið. Af þeim ástæðum er ekki hægt að segja að Árni 

sem settur dóms- og kirkjumálaráðherra hafi vegið gegn æru eða persónu Guðmundar með 

því einu að veita einum af fjórum öðrum umsækjendunum embættið og hefur það engin áhrif 

að sá sem fékk stöðuna hafi verið raðað lægra í áliti dómnefndar.  

Hvergi kemur fram í gögnum málsins að aðalárfýjandinn Árni hafi vikið orðum að 

Guðmundi sem gætu honum til álitshnekki. Umfjöllun Árna snerist aðeins um að færa rök fyrir 

því að sá umsækjandi sem var ráðinn hafi ekki verið metinn að verðleikum af dómnefndinni. 

Með þeim rökum getur ekki talist að gagnáfrýjandinn Guðmundur hafa sætt af hendi 

aðaláfrýjandans meingerð, sem beindist gegn æru hans eða persónu þannig að varðað geti 

miskabótum samkvæmt b. lið 1. mgr. 26. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993. Dómararnir einnig 

benda á að í dómaframkvæmd Hæstaréttar er ekki að finna nein dæmi í málum, sem varða 

veitingu starfs, að öðrum hafi án sérstakrar lagaheimildar verið dæmdar miskabætur, en 

þeim sem gætu sýnt fram á lögvarinn rétt til starfsins en vegna ólögmætrar háttsemi 

veitingarvaldsins ekki fengið starfið. Samkvæmt þessu telja dómararnir að sýkna eigi 

aðaláfrýjendur af kröfu gagnáfrýjenda um miskabætur, en að hver þeirra eigi að bera sinn 

kostnað af málinu, bæði í Hæstarétti og héraðsdómi.  

Stöðuveiting Þosteins Davíðssonar var mjög umdeild og hafði mikil áhrif á traust 

almennings til valdhafa. Hér að neðan verður fjallað um hvernig traust almennigs lækkaði í 

garð valdhafa og hvaða afleiðingar ákvörðun setts dómsmálaráðherra hafði í för með sér.  
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6 Afleiðingar og umbætur 

Stöðuveiting Þorsteins Davíðssonar olli miklum usla á meðal almennings, meðal annars hafði 

hún gríðarleg áhrif á ánægju almennings með störf Árna M. Mathiesen fjármálaráðherra. 

Capacent gallup stóð fyrir könnun sem var gerð dagana 29. ágúst til 26. september 2007. Í 

henni var kannað viðhorf almennings til ráðherra. Niðurstöður hennar voru að rúmlega 34% 

þjóðarinnar voru ánægð með störf Árna.70 Sama könnun var síðan gerð í apríl 2008. Í henni 

kemur fram að ánægja almennings með störf Árna höfðu lækkað niður í rúmlega 8%.71 

Ánægja almennings með störf Árna lækkaði því um 26% á milli kannana. Kannanirnar voru 

gerðar sitthvoru megin við ákörðun Árna að skipa Þorstein í embætti héraðsdómara 

Noðurlands eystra. Ánægja almennings lækkar hinsvegar til flest allra ráðherra 

ríkisstjórnarinnar en þó mest hjá Árna. Stöðuveiting Þorsteins hafði hins vegar mun meiri 

áhrif en bara lækkað almenningsálit.  

3. mars 2009 skipaði Ragna Árnadóttir dómsmála- og mannréttindaráðherra nefnd til að 

móta tillögur um setningu nýrra reglna um skipan hæstaréttar- og héraðsdómara. Þau sem 

skipuðu nefndina voru Guðrún Erlendsdóttir, fyrrverandi hæstaréttardómari, hún gegndi 

formennsku nefndarinnar, Hákon Árnason, hæstaréttarlögmaður og Ómar H. Kristmundsson, 

stjórnmálafræðingur og dósent við Háskóla Íslands. Dómsmálaráðherra setti nefndinni fyrir 

að hún ætti að taka til skoðunar hugmyndir sem hafa komið fram hér á landi í þessum málum 

sem og þær reglur sem gilda í nágrannaríkjum okkar auk annars sem nefninni gæti þótt 

skipta máli. Auk þess yrði skipaður samráðshópur, samansettur af fimm til sjö fulltrúum 

félagasamtaka og atvinnulífs, sem ætti að eiga kost á því að kynna sér öll gögn sem nefndin 

safnar og gefa frá sér athugasemdir á tillögum nefndarinnar áður en nefndin skilar henni inn. 

Í samráðshópnum sátu einstaklingar frá Alþýðusambandi Íslands, Bandalagi háskólamanna, 

Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja, Mannréttindaskrifstofu Íslands og Mannréttindastofnun 

Háskóla Íslands. Jafnframt var óskað eftir því að bæði karl og kona yrðu tilnefnd, svo að 

ráðuneytið gæti skipað hópinn í samræmi við 15. gr. laga nr. 10/2008 um jafna stöðu og 

jafnan rétt kvenna og karla.72 

Í skýrslu nefndarinnar komu fram tillögur um breytingar á verkferli skipun dómara á báðum 

stigum. Nefndin vakti athygli á því að opinber umræða um ófagleg vinnubrögð og pólitíska 

fyrirgreiðlsu í opinberri stjórnsýslu hafi verið áberandi í íslensku samfélagi um langt skeið. 

Nefndin bendir á í skýrslu sinni að umboðsmaður Alþingis hefur gagnrýnt oft að ekki hafi 

verið nægilega vandað til vinnubragða við skipun í æðstu embættin. Hér að ofan er gott 
                                                        

70 Capacent.is, „Ánægja með störf ráðherra,“ Fréttir eftir árum, http://www.capacent.is/frettir/nr/671 (sótt 28. maí 
2014). 
71 Capacent.is, „Áfram dregur úr ánægju með störf flestra ráðherra – Jóhanna í sérflokki,“ Fréttir eftir árum, 
http://www.capacent.is/frettir/nr/613 (Sótt 28. maí 2014). 
72 Dómsmálaráðuneytið, Skýrsla um endurskoðun reglna um skipan dómara október 2009 (Reykjavík: 
Dómsmálaráðuneytið 2009): 1-2. 



  

32 

 

dæmi um slíka gagnrýni frá umboðsmanni Alþingis. Nefndin leggur áherslu á að í flestum 

vestrænum ríkjum hefur verið settar á stofn nefndir til að hafa umsjón með skipunarferli 

dómara. Þessi leið er farin til þess að styrkja sjálfstæði dómstóla og auka traust almennings 

á því að dómarar séu óháðir valdhöfum framkvæmdarvaldsins og löggjafarvaldsins. Með því 

að tryggja að málefnaleg sjónarmið séu lögð til grundvallar skipuninni. Á Íslandi var slík nefnd 

sett á stofn með lögum nr. 92/1989, en þau tóku gildi 1. júlí 1992. Þau lög féllu úr gildi þegar 

lög 15/1998 um dómstóla tóku gildi.73 

  Helstu tillögur nefndarinnar voru að skipunarvaldið ætti að vera áfram í höndum 

dómsmálaráðherra. Sú leið hefur verið farin í Danmörku og Noregi en þar er álitið nær 

óhugsandi að ráðherra fari gegn áliti nefndarinnar, þrátt fyrir að álit nefndarinnar sé ekki 

bindandi fyrir ráðherra í þeim löndum. Þó bendir nefndin á mikilvægi þess að sjórnvaldi sé 

sett vissar skorður við embættisveitingu, meðal annars að embættisveitingin sé byggð á 

málefnalegum sjónarmiðum um menntun, starfsreynslu og hæfni. Jafnframt leggur nefndin til 

ef að dómsmálaráðherra vilji skipa annan umsækjenda en dómnefndin hefur mælt fyrir, þá 

ber honum að bera tillögu sína um annan umsækjenda undir Alþingi. Ef að tillaga hans er 

samþykkt með tveimur þriðju atkvæða alþingismanna þá getur hann skipað þann 

umsækjenda sem Alþingi samþykkti. En annars er ráðherrann bundinn af niðurstöðu 

dómnefndar. Með þessu er verið að setja ákveðinn neyðarhemil sem á að koma bæði í veg 

fyrir að ráðherra sé algjörlega bundinn mati dómnefndar, en jafnframt að koma í veg fyrir að 

ráðherra geti ráðið þvert gegn mati dómnefndarinnar. Nefndin telur að það ætti að fæla 

ráðherra frá því að skipa ómálefnalega í embætti ef að hann þarf að bera tillögu sína undir 

Alþingi. Einnig er mikilvægt að tillaga ráðherra fái rétta málsmeðferð innan Alþingis til að 

koma í veg fyrir flokkapólitík. Nefndin lagði til að ákveðin fastanefnd Alþingis ætti að sjá um 

að ganga frá áliti um málið. Að loknu starfi fastanefndarinnar ætti að fara fram kosning án 

umræðna á þinginu, samanber kosningu umboðsmanns Alþingis. Nefndin skilaði tillögum 

sínum 7. október 2009.74 

 

6.1 Alþingi og breyting laga nr. 15/1998 um dómstóla 

Frumvarp um breytingu á lögum um dómstóla nr. 15/1998 var lagt fyrir Alþingi á 

löggjafarþingi nr. 138. þann 18. febrúar 2010. Meginefni frumvarpsins voru breytingar á 

reglum um skipun dómara. Vegna mikilvægi hlutverks dómara er brýnt að skipun þeirra sé 

byggð á málefnalegum grundvelli. Frumvarpið er byggt á tillögum nefndarinnar sem rætt var 

                                                        
73 Dómsmálaráðuneytið, Skýrsla um endurskoðun reglna um skipan dómara október 2009 (Reykjavík: 
Dómsmálaráðuneytið 2009): 2-4. 
74 Dómsmálaráðuneytið, Skýrsla um endurskoðun reglna um skipan dómara október 2009 (Reykjavík: 
Dómsmálaráðuneytið 2009): 15-16. 
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um hér að ofan. Helstu breytingar frumvarpsins er breytt skipun dómnefndar og aukið vægi 

nefndarinnar. Frumvarpið mælir fyrir því að dómnefndin meti hæfi umsækjenda um embætti 

dómara við héraðsdóm og Hæstarétt. Jafnframt er lagt til að dómsmálaráðherra verði 

bundinn af niðurstöðu dómnefndar, en þó með þeim vara á að ráðherra geti lagt fram sína 

tillögu um að skipa annan í embætti fyrir Alþingi.  

Samkvæmt frumvarpinu er mælt fyrir því að 4. mgr. 4. gr. laga nr. 15/1998 yrði felld úr 

gildi. Í hennar stað kæmi ný grein, 4. gr. a. laga nr. 45/2010. Megininntak hennar er að 

dómsmálaráðherra skipar fimm menn í dómnefnd sem hafa það hlutverk að fjalla um hæfni 

umsækjenda um embætti héraðsdómara og hæstaréttardómara. Hæstiréttur skal tilnefna tvo 

einstaklinga, þar sem annar þeirra mun gegna formennsku nefndarinnar, og skal annar þeirra 

ekki vera starfandi dómari. Dómstólaráð tilnefnir þriðja nefndarmanninn. Lögmannafélag 

Íslands tilnefnir þann fjórða. Fimmti nefndarmaðurinn skal síðan vera kosinn af Alþingi. 

Varamenn nefndarinnar skulu vera tilnefndir og skipaðir á sama hátt. Skipunartími 

nefndarmanna eru fimm ár þar sem skipurnartími eins manns rennur út hvert ár. Sami 

einstaklingur má ekki vera skipaður í sæti aðalmanns í nefndinni oftar en tvisvar samfleytt. 

Hlutverk dómnefndarinnar er að veita dómsmálaráðherra skriflega og rökstudda umsögn 

um umsækjendur um embætti hæstaréttardómara. Í umsögn sinni á dómnefnd að taka 

afstöðu til þess hvaða umsækjandi sé sá hæfasti til þess að hljóta embættið. Nefndin hefur 

þó heimild til þess að hafa tvo eða fleiri umsækjendur jafna. Samhliða þessu setur ráðherra 

frekar reglur um störf nefndarinnar. 

Veigamesta breytingartillaga frumvarpsins er að dómsmálaráðherra er óheimilt að skipa 

einstakling í dómaraembætti sem að dómnefndin hefur ekki talið hæfastan meðal 

umsækjenda. Ráðherra hefur þó kost til að víkja frá þessu ef að Alþingi samþykkir tillögu 

hans um að skipa annan í embættið með einföldum meirihluta, eins lengi og einstaklingurinn 

uppfylli skilyrði 2. og 3. mgr. 4. gr. laganna. Tillögu sína þarf hann að leggja fyrir Aþingi innan 

tveggja vikna frá því að dómnefndin hefur afhent honum umsögn sína. Jafnframt þarf tillaga 

hans að vera samþykkt innan mánaðar frá því að hún er lögð fram, annars er ráðherra 

bundinn af umsögn dómnefndar.75 

Þann 23. febrúar 2010 hóst fyrsta umræða á Alþingi um frumvarpið. Dómsmála- og 

mannréttindaráðherra Ragna Árnadóttir fjallaði í ræðu sinni um störf nefndarinnar og þær 

tillögur sem nefndin hafði skilað frá sér. Í lok ræðu sinnar lagði hún áherslu á að hér væri 

                                                        
75 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um dómstóla, nr. 15/1998, með síðari breytingum (skipun dómara), 
þskj. 698, 390. mál, 2009-2010. Vefútgáfa Alþingistíðinda, http://www.althingi.is/altext/138/s/0698.html (sótt 29. 
maí 2014). 
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verið að ræða um mikilvægar reglur sem snertu einn þriggja þátta ríkisvaldsins. Af þeim 

sökum væri mikilvægt að um þær myndi ríkja sem breiðust samstaða og sátt.76  

Flestir þingmenn sem ræddu frumvarpið í pontu í fyrstu umferð voru almennt ánægðir 

með komu frumvarpsins. Atli Gíslason sagði að frumvarpið fæli í sér mikilsverða réttarbót.77 

Þór Saari fagnaði frumvarpinu þar sem það fæli í sér skýrari og betri reglur um hvernig ætti 

að skipa dómara á Íslandi, þar sem hann taldi að skipanir dómara oft og tíðum hafi rýrt 

trúverðugleika dómstóla og í sumum tilfellum farið langt út fyrir gráa svæðið. Að hans mati 

mætti ganga enn lengra í því að takmarka þetta vald, t.d. með því að hafa nefndina stærri 

sem velur þau dómaraefni sem hæfust þykja.78 Málið gekk allsherjarnefndar 23. febrúar 

2010.79 

Alsherjarnefnd sem saman stóð af Steinunni Valdísi Óskardóttur, Vigdísi Hauksdóttur, 

Auði Lilju Erlingsdóttur, Róberti Marshall og Þráni Bertelssyni, skiluði frá sér nefndaráliti um 

frumvarpið 28. apríl 2010. Meirihluti nefndarinnar taldi að frumvarpið myndi styrkja sjálfstæði 

dómstólanna gagnvart framkvæmdarvaldinu. Frumvarpið kæmi einnig til móts við þá 

gagnrýni sem hefði verið í samfélaginu vegna skipunar í embætti dómara. Jafnframt taldi 

meirihluti nefndarinnar að með þessu frumvarpi væri verið að tryggja eins og kostur væri að 

skipun dómara yrði gegnsæ og byggð á hlutlægum viðmiðunum. Meirihlutinn lagði til að 

frumvarpið yrði samþykkt með smávægilegum lagfæringum á tilvísunum í lagagreinar.80 

Þann 7. maí 2010 hófst önnur umræða á Alþingi um frumvarpið. Ólöf Nordal sagði í ræðu 

sinni á Alþingi að fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í alsherjarnefnd hefðu ekki staðið að þessu 

nefndaráliti og að það væri skoðun sjálfstæðismanna að ekki væri gengið nægilega langt í 

frumvarpinu að tryggja aðkomu Alþingis ef að dómsmálaráðherra vilji skipa annan í embættið 

en dómnefnd leggur til. Frumvarpið gerir aðeins ráð fyrir því að einfaldur meirihluti Alþingis 

geti breytt niðurstöðu dómnefndar. Skoðun hennar væri sú að eðlilegast væri að það þyrfti 

tvo þriðju alþingismanna til að samþykkja slíka tillögu.81  

Í þriðju umræðu frumvarpsins þann 19, maí 2010 sagði Þór Saari að tildrög frumvarpsins 

hefðu verið vegna þess að trúverðugleiki við skipan dómara á Íslandi hafi ekki verið fyrir 

                                                        
76 Ragna Árnadóttir. Dómstólar, 1. umræða. 2009-2010. Vefútgáfa Alþingistíðinda, 
http://www.althingi.is/altext/raeda/138/rad20100223T143933.html (sótt 1. júní 2014). 
77 Atli Gíslason. Dómstólar, 1. umræða. 2009-2010. Vefútgáfa Alþingistíðinda, 
http://www.althingi.is/altext/raeda/138/rad20100223T145342.html (sótt 1. júní 2014). 
78 Þór Saari. Dómstólar, 1. umræða. 2009-2010. Vefútgáfa Alþingistíðinda, 
http://www.althingi.is/altext/raeda/138/rad20100223T151246.html (sótt 1. júní 2014). 
79 Alþingi, Dómstólar (reglur um skipun dómara), 390. mál, 2009-2010. Vefútgáfa Alþingistíðinda,  
http://www.althingi.is/dba-bin/ferill.pl?ltg=138&mnr=390 (sótt 2. júní 2014). 
80 Nefndarálit um frumvarp til laga um breytingu á lögum um dómstóla, nr. 15/1998, með síðari breytingum (skipun 
dómara), þskj. 1045, 390. mál, 2009-2010. Vefútgáfa Alþingistíðinda, http://www.althingi.is/altext/138/s/1045.html 
(sótt 2. júní 2014). 
81 Ólöf Nordal. Dómstólar, 2. umræða. 2009-2010. Vefútgáfa Alþingistíðinda, 
http://www.althingi.is/altext/raeda/138/rad20100507T144420.html (sótt 3. júní 2014). 
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hendi. Frumvarpins hins vegar að hans mati væri ekki að taka á því trúverðugleikavandamáli 

og væri því froða ein, umbúðir og ekkert innihald. Geðþóttaákvarðanir dómsmálaráðherra 

réðu ennþá því hverjir væru skipaðir dómarar, og slíkt væri ekki góð vegferð fyrir réttarríki að 

halda áfram á þeirri braut.82 

Frumvarpið Lög um breytingu á lögum um dómstóla, nr. 15/1998, með síðari breytingum 

(skipun dómara) nr. 45/2010 var samþykkt á Alþingi 19. maí 2010, með 29 atkvæðum 

alþingismanna. Aðeins tveir kusu gegn frumvarpinu, þau Birgitta Jónsdóttir og Þór Saari. 

Sjálfstæðisflokkurinn var eini flokkurinn á þingi sem greiddi ekki atkvæði um frumvarpið.83 

Dómsmála- og mannréttindaráðuneytið gaf út reglur nr. 620/2010 um störf dómnefndar 

sem fjallar um hæfni umsækjenda um dómaraembætti, í kjölfar samþykki laganna. Fram 

kemur í 4. gr. reglanna að dómnefndin skuli byggja matið sitt á umsækjendum á grundvelli 

málefnalegra sjónarmiða. Einnig kemur fram í 6. gr. reglanna að dómnefndin skuli gefa 

skriflega og rökstudda umsögn um umsækjendur. Í því skal vera rökstutt álit á hæfni hvers 

umsækjanda og síðan rökstutt álit á því hver eða hverja dómnefnd telji hæfastan til að hljóta 

embættið.84 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

82 Þór Saari. Dómstólar, 3. umræða. 2009-2010. Vefútgáfa Alþingistíðinda, 
http://www.althingi.is/altext/raeda/138/rad20100519T000636.html (sótt 3. júní 2014). 
83 Atkvæðagreiðsla um dómstóla, þskj. 1068, svo breytt, 390. mál, 2009-2010. Vefútgáfa Alþingistíðinda, 
http://www.althingi.is/dba-bin/atkvgr.pl?nnafnak=42638 (sótt 3. júní 2014). 
84  Reglur um störf dómnefndar sem fjallar um hæfni umsækjenda um dómaraembætti nr. 620/2010 frá 22. júlí 
2010, Stjórnartíðindi, http://stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=3731a968-ae36-40a1-a169-070fc1f34e24 (sótt 3. júní 
2014). 
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7 Niðurstöður og umræða  

Eins og gert hefur verið grein fyrir í þessari ritgerð byggja vestræn samfélög á 

samfélagssáttmálanum og réttarríkishugmyndinni. Þjóðin framselur fullveldisrétt sinn til 

valdsmanna tímabundið. Valdsmönnum ber að fylgja lögum og reglum sem og að hafa 

almannahagsmuni að leiðarljósi. Tilgangur málefnalegra stöðuveitinga hjá hinu opinbera er 

að efla stjórnsýslu landsins til þess að hún starfi sem best að almannahag. Stöðuveitingar 

eru annað hvort byggðar á málefnalegum grundvelli eða ekki. Ef að ráðamenn fara ekki eftir 

settum reglum og lögum brjóta þeir sáttmálann á milli þeirra og þjóðarinnar, sem og traustið 

sem þjóðin hefur lagt til þeirra.   

Dómsvaldið gegnir mikilvægu hlutverki innan samfélagsins, en það er helsta vörn 

borgaranna gegn ofríki valdhafa. Af þeim sökum er mikilvægt að stöðuveitingar í 

dómaraembætti séu byggðar á málefnalegum grundvelli eins og hefur verið fjallað um í 

þessari ritgerð. Ef stöðuveitingar dómara eru ekki byggðar á þeim grundvelli er ekki hægt að 

segja að dómarar séu sjálfstæðir í störfum sínum og að réttindi borgaranna séu tryggð. 

Traust almennings á dómstólum er nauðsynlegt til að tryggja réttaröryggi og frið innan 

samfélagsins. 

Á Íslandi myndaðist snemma sterk hefð fyrir fyrirgreiðslustjórnmálum og ómálefnalegum 

stöðuveitingum. Þrátt fyrir lof um bætt vinnubrögð við stofnun lýðveldisins árið 1944 varð lítil 

breyting á háttum ráðamanna við stöðuveitingar hjá hinu opinbera.     

Stöðuveiting Þorsteins Davíðssonar er dæmi um hvernig settur dómsmálaráðherra Árni M. 

Mathiesen nýtti sér stöðu sína innan samfélagsins til þess að ráða dómara eftir eigin 

geðþótta og gera þar með lítið úr samfélagssáttmálanum og lýðræði landsins. Árni hélt því 

ávallt fram að hann gæti gert eins og hann vildi eins lengi og það væri ekki beinlínis bannað 

með lögum. Svo virðist sem að annað hvort hafi hann einfaldlega ekki þekkt takmarkanir 

valds síns, sem gerir hann vanhæfan til þess að gegna embætti, eða að hann hafi haft 

meintan vilja til að gera eins og honum sýndist svo lengi sem það væri ekki beinlínis bannað 

með lögum.  

Eins og kemur fram í greininni Brothætt lýðræði eftir Svan Kristjánsson var þetta ekki í 

fyrsta skiptið sem ráðherra skipar í embætti dómara á ómálefnalegum grundvelli. Bæði Björn 

Bjarnason og Geir H. Haarde fóru þvert gegn áliti dómnefndar við stöðuveitingu dómara árin 

2003 og 2004. Þó svo að lög um aukin aðskilnað dómsvaldsins og framkvæmdarvaldsins 

hafi verið í gildi frá árinu 1988 hafa ráðherrar oft farið þvert gegn þeim og tilgangi þeirra.  

Það að Árni hafi verið dæmdur bæði af Héraðsdómi Reykjavíkur sem og Hæstarétti sýnir 

hvað brot hans var gríðarlega alvarlegt. Skoðanakannanir sem voru gerðar sitthvoru megin 

við stöðuveitinguna sýna hvernig traust þjóðarinnar í garð hans persónulega féll. Traustið á 
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milli valdhafa og þjóðarinnar er grundvöllur fyrir samfélaginu, ef það er á einhvern hátt klofið 

er samfélaginu sem heild hætt. Ef skilin á milli þriggja stoða ríkisvaldsins eru ekki greinileg 

eru réttindi borgaranna ekki lengur tryggð.    

Draga má þá ályktun að stöðuveiting Þorsteins hafi ýtt undir vilja Alþingis að breyta 

lögunum um ráðningu dómara eins og raunin varð. Breytingin hafði vissulega í för með sér 

að dómsmálaráðherra er nú skylt að virða mat dómnefndarinnar um hæfni umsækjenda. 

Hins vegar má velta því fyrir sér hvers vegna Alþingi hafi samþykkt að aðeins einfaldur 

meirihluti þingmanna geti fellt mat dómnefndar úr gildi ef dómsmálaráðherra leggur sína eigin 

tillögu að umsækjanda fyrir þingið. Dómarar gegna mikilvægu hlutverki innan samfélagsins 

og því má velta fyrir sér hvort Alþingi ætti í raun og veru að hafa það lagalega vald að geta 

fellt tillögu dómnefndar úr gildi með aðeins einföldum meirihluta.  

Lýðræðið er viðkvæmt stjórnarfar sem ber að vernda eftir bestu getu en það er gert með 

því að allir innan samfélagsins fari eftir settum reglum og þá sérstaklega þeir einstaklingar 

sem fara með völdin hverju sinni. Jafnframt er það á höndum hvers og eins innan 

samfélagsins að standa vörð um réttindi sín sem og annarra. Allir hafa hag af því að lifa eftir 

reglum samfélagssáttmálans. Þrískipting ríkisvaldsins þarf að vera skýr svo að réttur og frelsi 

einstaklinga sé tryggt. Ef valdhafar kljúfa þetta traust er búið að rifta samfélagssáttmálann og 

þann grunn sem samfélagið stendur á. 
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