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1 Inngangur 

Jafnrétti kynjanna er tryggt í 2. mgr. 65. gr. laga nr. 33/1944, stjórnarskrá lýðveldisins Íslands 

(hér eftir nefnd stjskr.) en auk þess er það einnig tryggt í ýmsum alþjóðlegum samningum sem 

Ísland er aðili að svo sem mannréttindasáttmála Evrópu. Það hefur þó ekki verið látið duga, 

heldur gilda sérstök lög um jafnrétti kynjanna en þau eru nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan 

rétt kvenna og karla. Á Íslandi hafa gilt sérstök lög tileinkuð jafnrétti kynjanna allt frá árinu 

1976. Viljinn til þess að ná jafnrétti kynjanna virðist því hafa verið til staðar í nokkurn tíma 

enda gerir nútímasamfélag stöðugt meiri kröfur til þess að það náist.  

Það kom því spánskt fyrir sjónir þegar umræður hófust í íslensku samfélagi þess efnis hvort 

dómnefnd um hæfni umsækjenda í dómaraembætti væri undanþegin lögum nr. 10/2008 um 

jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla (hér eftir nefnd jafnréttislög). Tilnefningar og skipanir 

í nefndina höfðu nefnilega gefið slíkt í skyn, og þá hafði 15. gr. laganna ekki verið fylgt, en í 

henni er kveðið á um sem jöfnust hlutföll kynja í nefndum og ráðum á vegum ríkis og 

sveitarfélaga.1  

Ákvæði um dómnefndina, líkt og hún er í dag, kom inn í lög nr. 15/1998 um dómstóla (hér 

eftir dómstólalög) og var einskonar viðleitni löggjafans til að styrkja sjálfstæði dómstólanna. 

Með ákvæðinu voru störf nefndarinnar og áhrif styrkt til muna, auk þess sem fjölgað var í 

nefndinni. Þannig voru áhrif ráðherra minnkuð töluvert hvað varðaði skipan í embætti dómara.2 

Í þessari ritgerð verður leitast við að finna svar við því hvort dómnefndin um hæfni 

umsækjenda í starf dómara eigi að vera undanþegin jafnréttislögum.  

Í kafla 2 verður breytingin á dómstólalögum, sem áður er nefnd, skoðuð betur auk þess sem 

hlutverk hennar, bæði fyrir og eftir þá breytingu, verður rakið. Einnig verður komið inn á það 

hvort markmiðið með þessari breytingu, þ.e. að auka sjálfstæði dómstólanna, náist með þessum 

hætti.  

Í kafla 3 verður markmiðið með sjálfstæði dómstóla rakið í stuttu máli en í kafla 4 verður 

nefndin skoðuð út frá jafnréttislögum og hvort að eigi að skipa í hana í samræmi við ákvæði 

þeirra laga. Þá verður einnig í kaflanum litið til þess hvernig nefndin er skipuð í dag og af hverju 

tilnefningaraðilar í nefndina telja sig ekki þurfa að lúta 15. gr. laganna. Þá verða þessi rök 

skoðuð út frá forgangsreglunum um lex specialis og lex superior sem og markmiði með 4. gr. 

a. dómstólalaga, sem var að auka sjálfstæði dómstólanna.  

                                                           
1 „Telja sig ekki bundin af jafnréttislögum við skipan í dómnefnd um hæfi dómara“, http://kjarninn.is. 
2 Ragna Árnadóttir. Skipun dómara og nýtt frumvarp þess efnis. https://www.innanrikisraduneyti.is. 
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Að lokum verður í kafla 5 komið inn á hvaða áhrif það hefði á jafnrétti kynjanna ef nefndin 

væri undanþegin 15. gr. jafnréttislaga og er þá sérstaklega horft til kynjahlutfalls dómara í 

dómstólum Íslands sem og forgangsreglu jafnréttislaga sem finna má í 18. gr. þeirra.  

2 Dómnefnd um hæfni umsækjenda í starf dómara 

2.1. Lög nr. 45/2010 um breytingu á lögum um dómstóla nr. 15/1998 og 4. gr. a. 

Árið 2010 var dómstólalögum breytt með lögum nr. 45/2010 og var 4. gr. a. bætt inn í lögin. Í 

nýja ákvæðinu er kveðið á um fimm manna dómnefnd sem ráðherra skipar og á að fjalla um 

hæfni umsækjenda um embætti hæstaréttar- og héraðsdómara. 

Áður en ráðist var í lagabreytinguna hafði um nokkurn tíma verið opinber umræða þess 

efnis að ekki hefði nægilega verið vandað til skipana í sæti æðstu embættismanna þjóðfélagsins, 

þar á meðal dómara.3 Markmiðið með endurskoðun reglna um skipan dómara var því að bæta 

úr þessu sem og að styrkja sjálfstæði dómstólanna í samræmi við þær aðgerðir sem gerðar höfðu 

verið í flestum öðrum vestrænum ríkjum, þ.e. að setja á stofn nefndir sem hafa umsjón með 

skipunarferli dómara.4 

Frumvarpið að breytingu þeirri sem um ræðir var samið af réttarfarsnefnd, en það byggði 

þó einnig á tillögum annarrar nefndar sem og samráðshóps þar sem finna mátti fulltrúa ASÍ, 

BHM,5 BSRB,6 Mannréttindastofu Íslands og Mannréttindastofnunar Háskóla Íslands. Einnig 

var leitað til annarra álitsgjafa m.a. dómara, lögmanna og háskólamanna. Markmiðið með því 

að fá slíkar tillögur m.a. frá þessum aðilum, var að tillögurnar hlytu umræðu á breiðum 

grundvelli og að þessir aðilar gætu haft áhrif á tillögugerðina.7  

Núgildandi grein um dómnefndina er líkt og áður segir 4. gr. a. dómstólalaga og er hún svo 

hljóðandi: 

 

[4. gr. a. [Ráðherra]1) skipar fimm menn í dómnefnd til að fjalla um hæfni umsækjenda um 

embætti hæstaréttardómara og héraðsdómara. Tveir nefndarmanna skulu tilnefndir af Hæstarétti, 

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

starfandi dómari. Tilnefnir dómstólaráð þriðja nefndarmanninn en Lögmannafélag Íslands þann 

fjórða. Fimmti nefndarmaðurinn skal kosinn af Alþingi. Varamenn skulu tilnefndir og skipaðir á 

sama hátt. Skipunartími í nefndina er fimm ár en þó þannig að skipunartími eins manns rennur út 

hvert ár. Sami maður verður ekki skipaður í sæti aðalmanns í nefndinni oftar en tvisvar samfleytt. 

 Dómnefnd skal láta [ráðherra]1) í té skriflega og rökstudda umsögn um umsækjendur um 

embætti hæstaréttardómara. Í umsögn dómnefndar skal tekin afstaða til þess hvaða umsækjandi 

sé hæfastur til að hljóta embættið, en heimilt er að setja tvo eða fleiri umsækjendur jafna. Að öðru 

                                                           
3 Um endurskoðun reglna um skipan dómara, bls. 5. 
4 Um endurskoðun reglna um skipan dómara, bls. 5. 
5 Bandalag háskólamanna. 
6 Bandalag starfsmanna ríkis og bæja. 
7 Ragna Árnadóttir. Skipun dómara og nýtt frumvarp þess efnis. https://www.innanrikisraduneyti.is. 
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leyti setur ráðherra nánari reglur2) um störf nefndarinnar. 

 Óheimilt er að skipa í dómaraembætti mann sem dómnefnd hefur ekki talið hæfastan meðal 

umsækjenda, hvort heldur einn eða samhliða öðrum. Frá þessu má þó víkja ef Alþingi samþykkir 

tillögu [ráðherra]1) um heimild til að skipa í embættið annan nafngreindan umsækjanda sem 

fullnægir að mati dómnefndar öllum skilyrðum 2. og 3. mgr. 4. gr. Ráðherra skal þá leggja slíka 

tillögu fyrir Alþingi innan tveggja vikna frá því að umsögn dómnefndar er afhent honum eða 

innan þess tíma frá því að Alþingi kemur næst saman eftir að umsögn er fengin og verður tillaga 

að vera samþykkt innan mánaðar frá því að hún er lögð fram, ella er ráðherra bundinn af umsögn 

dómnefndar.]3) 

 

Samkvæmt greininni fer ráðherra með hið formlega skipunarvald í nefndina en í hana er 

skipað samkvæmt tilnefningum fjögurra aðila, þ.e. Hæstaréttar, dómstólaráðs, Lögmannafélags 

Íslands og Alþingis.  

Hlutverk nefndarinnar er fyrst og fremst að láta ráðherra í té skriflega og rökstudda umsögn 

um umsækjendur í embætti hæstaréttardómara en í umsögninni á að koma fram hvaða 

umsækjandi er hæfastur til þess að gegna embættinu, og er sú umsögn bindandi. Þó má finna í 

2. mgr. 4. gr. a. heimild fyrir ráðherra til að víkja undan þessari reglu, og ráða annan 

umsækjanda sem þó fullnægir öllum skilyrðum 2. og 3. mgr. 4. gr. Sá fyrirvari er hins vegar 

settur að ráðherra verði að bera þá ákvörðun sína undir Alþingi og verður það að samþykkja 

tillöguna svo hún nái í gegn.  

Í 4. gr. a. dómstólalaga er svo kveðið á um heimild ráðherra til að setja nánari reglur um 

störf nefndarinnar. Það hefur hann gert með reglugerð nr. 620/2010 um störf dómnefndar sem 

fjallar um hæfni umsækjenda í dómaraembætti. Í 4. gr. reglugerðarinnar segir að dómnefndin 

skuli við mat sitt gæta þess að jafnræði sé í heiðri haft. Niðurstaða nefndarinnar skal byggjast á 

heildstæðu mati á grundvelli málefnalegra sjónarmiða.  

 

2.2 Hvernig starfaði nefndin fyrir breytinguna? 

Áður en umrædd lagabreyting kom til skipaði forseti Íslands dómara við Hæstarétt samkvæmt 

tillögu ráðherra en ráðherra skipaði héraðsdómara. Þó leitaði ráðherra umsagnar Hæstaréttar 

sjálfs um hæfi og hæfni umsækjenda í dómarastöðu við réttinn. Hvað varðaði umsækjendur í 

starf héraðsdómara var til staðar sérstök dómnefnd sem lét ráðherra í té umsögn um 

umsækjendur ásamt rökstuðningi sbr. þágildandi 3. mgr. 12. gr. dómstólalaga. Slík umsögn var 

þó ekki bindandi fyrir ráðherra, við skipun í embætti héraðsdómara.8 Nefndin var upprunalega 

sett á stofn með lögum nr. 92/1989.9  

                                                           
8 Um endurskoðun reglna um skipan dómara, bls. 6. 
9 Um endurskoðun reglna um skipan dómara, bls. 5. 
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Þótti þetta fyrirkomulag oft á tíðum ekki fullnægja kröfunni um sjálfstæða dómstóla, þrátt 

fyrir að fram hafi komið í athugasemdum í greinargerð með frumvarpi laga nr. 15/1998, að 

yfirlýst markmið þeirra hafi m.a. verið að styrkja sjálfstæði dómstólanna. Í framkvæmd hafði 

þessi lögfesta aðferð við skipan dómara nefnilega síður en svo stutt sjálfstæði dómstóla. Oftar 

en ekki fylgdi ráðherra ekki tillögum hinna faglegu umsagnaraðila við skipan í embætti 

dómara.10 Hefur þetta verið talinn mikill ókostur í ljósi pólitískrar stöðu ráðherra, en þeir móta 

og fylgja í meginatriðum flokkspólitískum stefnum. Þannig mætti ætla að óheft vald ráðherra 

til skipunar dómara, geti grafið undan sjálfstæði dómstólanna enda geti borgarar ríkis þar sem 

svo er, varla treyst því að greitt verði úr málum þeirra fyrir óvilhöllum dómstólum.11 

Þess ber þó að geta að fyrirkomulagið um að ráðherra skipi dómara, brýtur ekki í bága við 

alþjóðaskuldbindingar á sviði mannréttinda. Engu að síður er ekki talið æskilegt að það sé á 

valdi eins pólitísks ráðherra að ákveða hverjir verða dómarar.12 Ráðherra heyrir undir 

framkvæmdavaldið sbr. 2. gr. stjskr. en einnig segir í 1. mgr. 13. gr. stjskr.: „Forsetinn lætur 

ráðherra framkvæma vald sitt“.  Í 14. gr. stjskr. segir svo að ráðherrar beri ábyrgð á öllum 

stjórnarframkvæmdum. Það er því nokkuð ljóst að ráðherra heyrir ekki undir dómsvaldið enda 

er nokkuð skýrt í 2. gr. stjskr. að dómendur fara með það. Sú framkvæmd að einn pólitískur 

ráðherra ákveði hverjir verða dómarar stríðir því gegn þrískiptingu ríkisvaldsins og sjálfstæði 

dómstólanna. Þannig er hætta á því að traust borgaranna í garð dómstóla minnki enda er 

hlutleysi dómstólanna ekki tryggt með þessum hætti.  

Með þetta að leiðarljósi var gerð breyting á dómstólalögunum árið 2010 og inn í lögin kom 

4. gr. a.  

 

2.3. Stuðlar ákvæði 4. gr. a. að auknu sjálfstæði dómstólanna?  

Hér hefur verið greint frá þeirri lagabreytingu sem varð á dómstólalögunum árið 2010 og 

markmiðinu að baki henni. Hins vegar er óhjákvæmilegt að velta því upp hvort  þessi umrædda 

lagabreyting sé í raun til hins betra og standi með markmiði sínu og auki sjálfstæði dómstólanna.  

Ef hið nýja ákvæði í 4. gr. a er skoðað og borið saman við þá skipan sem áður gilti mætti í 

fljótu bragði halda því fram að núverandi skipan stuðli frekar að sjálfstæði dómstólanna. 

Ráðherra fer enn með hið formlega skipunarvald, þó svo að vald hans sé verulega takmarkað. 

Honum er ekki lengur kleift að skipa dómara upp á sitt eigið einsdæmi heldur verður hann að 

fylgja áliti dómnefndarinnar. Sé hann ósammála dómnefndinni og óski eftir að skipa annan í 

                                                           
10 Eiríkur Tómasson: „Hvernig á að standa að skipun dómara í réttarríki eins og Íslandi?“, bls. 220-221. 
11 Eiríkur Tómasson: „Hvernig á að standa að skipun dómara í réttarríki eins og Íslandi?“, bls. 214-215. 
12 Ragna Árnadóttir. Skipun dómara og nýtt frumvarp þess efnis. https://www.innanrikisraduneyti.is. 
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embættið skal hann bera þá tillögu undir Alþingi og nægir þá samþykki einfalds meirihluta. 

Honum er því ekki í sjálfs vald sett að bregða út af fyrirmælum nefndarinnar einn og óstuddur. 

Þetta á að tryggja að áhrif flokkspólitíkur séu sem minnst.13   

Annað atriði, sem breytingin hafði í för með sér, var að nú eru gerðar sömu kröfur þegar 

skipað er í embætti héraðsdómara og hæstaréttardómara, þ.e. ráðherra verður einnig að fylgja 

áliti dómnefndarinnar þegar hann skipar í embætti héraðsdómara. Þá var ekki bara hlutverk 

dómnefndarinnar aukið með lagabreytingunni árið 2010, heldur var fjölgað í nefndinni úr 

þremur nefndarmönnum í fimm.14 Hér er valdið fært á fleiri hendur en áður og áhrif 

flokkspólitíkur ættu að vera lítil sem engin. Af þessu mætti ætla að lagabreytingin ýti undir 

sjálfstæði dómstóla frekar en að grafa undan því.  

 

3 Sjálfstæði dómstóla 

3.1. Hvað felst í sjálfstæði dómstóla? 

Því hefur verið haldið fram að réttarríkið sé ein af grunnstoðum íslensks samfélags.15 Eitt af 

grundvallaratriðum í réttarríki er réttur borgaranna til að leita úrlausnar sinna mála fyrir 

sjálfstæðum og óháðum dómstólum.16 Til þess að viðhalda þessu markmiði um réttarríkið 

byggir stjórnskipun landsins á svokallaðri þrískiptingu ríkisvaldsins þ.e. ríkisvaldið skiptist í 

löggjafar-, framkvæmdar- og dómsvald og hefur í fyrirmælum um þrígreiningu ríkisvaldsins 

verið leitast við að halda þessum þremur þáttum sjálfstæðum hverjum frá öðrum.17 Í stjskr. er í 

2. gr. mælt fyrir um þessa þrískiptingu.  

Um sjálfstæða og óvilhalla dómstóla er fjallað í 1. mgr. 70. gr. stjskr. en í því fellst tvennt: 

Í fyrsta lagi að þeir sem gegna dómarastörfum njóti sjálfstæðis í störfum sínum og megi ekki 

vera háðir öðrum þáttum ríkisvaldsins þ.e. framkvæmdar- og/eða löggjafarvaldinu. Í öðru lagi 

eiga dómarar að vera óhlutdrægir þegar þeir dæma í einstökum málum, þ.e. það verður að 

tryggja að dómarinn sé ekki vanhæfur.18 Þetta tiltekna stjórnarskrárákvæði kom inn í 

stjórnarskrána árið 1995 með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 og er stærsta fyrirmynd 

ákvæðisins 6. gr. laga um mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994 (hér eftir nefnd MSE).19  

Um sjálfstæði dómstóla er mælt í 1. mgr. 6. gr. MSE en líkt og í 1. mgr. 70. gr. stjskr. þýðir það 

fyrst og fremst að dómstólar skuli vera óháðir öðrum handhöfum ríkisvaldsins sem og aðilum 

                                                           
13 Ragna Árnadóttir. Skipun dómara og nýtt frumvarp þess efnis. https://www.innanrikisraduneyti.is. 
14 Ragna Árnadóttir. Skipun dómara og nýtt frumvarp þess efnis. https://www.innanrikisraduneyti.is. 
15 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 50. 
16 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 50. 
17 Björg Thorarensen o.fl.: Um lög og rétt. Helstu greinar íslenskrar lögfræði, bls. 28. 
18 Björg Thorarensen o.fl.: Um lög og rétt. Helstu greinar íslenskrar lögfræði, bls. 153. 
19 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 219. 
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máls eða öðrum þeim sem hafa sérstakra hagsmuna að gæta.20 Einnig skiptir miklu máli 

gagnvart sjálfstæði dómstóla að öruggt sé að dómarar þurfi ekki í sínum störfum að fara eftir 

fyrirmælum stjórnvalda eða annarra óviðkomandi aðila. 

Sjálfstæði dómstóla er auk þess tryggt í 61. gr. stjskr. en þar segir að dómendur skuli í 

embættisverkum sínum einungis fara eftir lögum en einnig er tekið á þessu í 1. mgr. 24. gr. 

dómstólalaga og þar tekið fram að dómarar séu sjálfstæðir í dómstörfum og leysi þau af hendi 

á eigin ábyrgð. Einnig er tekið fram að við úrlausn máls skuli þeir einungis fara eftir lögum og 

ekki lúta boðvaldi annarra og að dómsathöfn verði ekki endurskoðuð af öðrum nema með 

málskoti til æðra dóms. Markmiðið með þessum ákvæðum er að dómarar byggi niðurstöður 

sínar einungis á lögum, þó ýmist í rúmri eða þröngri merkingu, auk þess sem utanaðkomandi 

hagsmunir hafi ekki áhrif á þá.21 Í 1. mgr. 26. gr. dómstólalaga er óhlutdrægni dómara einnig 

tryggð með þeirri reglu að dómurum er óheimilt að taka að sér starf eða eiga hlut í félagi eða 

atvinnufyrirtæki þ.e. ef það samrýmist ekki stöðu þeirra eða leiðir af sér hættu á að þeir geti 

ekki sinnt embættisstarfi sínu sem skyldi.  

Dómstólar verða að geta staðið vörð um mannréttindi borgaranna en það er einmitt eitt 

einkenni nútíma lýðræðisríkis, að grundvallarmannréttindi séu í heiðri höfð.22 Í riti Ólafs 

Jóhannessonar um stjórnskipan Íslands kemur einnig fram að sjálfstæðir dómstólar þykja 

hvarvetna besta trygging þess að réttvísi og réttaröryggi séu í hávegum höfð.23 

Af framangreindu má ráða að rétturinn til þess að óháður og óhlutdrægur dómstóll leysi úr 

máli, er stjórnarskrárvarinn og telst til þeirra mannréttinda sem borgarar eiga að njóta í ríki þar 

sem mannréttindi eru í hávegum höfð.  

4 Á dómnefnd um hæfni umsækjenda í starf dómara að starfa samkvæmt 

jafnréttislögum? 

4.1. Starfar nefndin samkvæmt jafnréttislögum? 

Eins og áður er rakið má sjá að nefndarmenn í dómnefnd um hæfni umsækjenda í 

dómaraembætti, eru tilnefndir af fjórum aðilum þ.e. Alþingi, dómstólaráði, Hæstarétti og 

Lögmannafélagi Íslands. Í þeim vestrænu ríkjum þar sem sambærilegar nefndir hafa umsjón 

með skipunarferli dómara, er markmiðið með nefndinni að tryggja að einungis séu málefnaleg 

sjónarmið lögð til grundvallar skipuninni. Nefndarmenn eigi að hafa þekkingu á eðli starfsins 

                                                           
20 Eiríkur Tómasson: „Réttur til réttlátrar málsmeðferðar“ , bls. 231-232. 
21 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 70. 
22 Eiríkur Tómasson: „Hvernig á að standa að skipun dómara í réttarríki eins og Íslandi?“, bls. 217. 
23 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 275. 
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sem um er rætt og hlutast til um að reynt sé að draga fram ólík sjónarmið með tilnefningum 

fleiri en eins hagsmunaaðila.24 

Í þessu samhengi er vert að taka til skoðunar hverjir fengu sæti í nefndinni síðast þegar hún 

var skipuð en í nefndinni sitja fjórir karlar og ein kona en allir fimm varamenn nefndarinnar eru 

konur.25 Það er því ljóst að töluvert hallar á hlut kvenna hvað varðar aðalmenn nefndarinnar. 

Karlar eru í verulegum meirihluta og mætti ætla að það komi undarlega fyrir sjónir í 

nútímasamfélagi. Sérstaklega ef horft er til ákvæða 15. gr. jafnréttislaga sem er svohljóðandi:  

 

15.gr.Þátttaka í nefndum, ráðum og stjórnum á vegum hins opinbera. 

Við skipun í nefndir, ráð og stjórnir á vegum ríkis og sveitarfélaga skal þess gætt að hlutfall 

kynjanna sé sem jafnast og ekki minna en 40% þegar um fleiri en þrjá fulltrúa er að ræða. Þetta 

gildir einnig um stjórnir opinberra hlutafélaga og fyrirtækja sem ríki eða sveitarfélag er 

aðaleigandi að. 

Þegar tilnefnt er í nefndir, ráð og stjórnir á vegum ríkis og sveitarfélaga skal tilnefna bæði karl 

og konu. Tilnefningaraðila er heimilt að víkja frá skilyrði 1. málsl. þegar hlutlægar ástæður leiða 

til þess að ekki er mögulegt að tilnefna bæði karl og konu. Skal tilnefningaraðili þá skýra ástæður 

þess. 

Skipunaraðila er heimilt að víkja frá ákvæði 1. mgr. ef undanþáguheimild 2. mgr. á við.  

 

Samkvæmt umræddu ákvæði er ætlast til þess að hlutfall kynjanna sé sem jafnast, að 

minnsta kosti sé hlutfall hvors kyns, ekki minna en 40% þegar um fleiri en þrjá fulltrúa er að 

ræða. Í ákvæðinu er einnig sérstaklega talað um nefndir, ráð og stjórnir á vegum ríkis og 

sveitarfélaga, en það er dómnefnd um hæfi umsækjenda í starf dómara. Hún er nefnd á vegum 

ríkisins. Það er ljóst að hlutfall kvenna í þeirri fimm manna nefnd sem 4. gr. a. dómstólalaga 

mælir fyrir um, er undir 40% hlutfallinu, en hlutfall kvenna í nefndinni er nánar tiltekið 20% 

(1/5 * 100 = 20). Með þessari nefndarskipan er ákvæðum 15. gr. jafnréttislaga ekki fylgt og er 

þannig brotið gegn ákvæðum jafnréttislaga, þ.e.a.s ef þessi tiltekna nefnd er ekki undanþegin 

þeim lagabálki, en það álitaefni er skoðað nánar síðar í ritgerðinni.  

 

4.2. Jafnrétti karla og kvenna  

Um jafnan rétt kvenna og karla er kveðið í 2. mgr. 65. gr. stjskr. en þetta ákvæði kom inn í 

stjskr. árið 1995 með breytingarlögum nr. 97/1995. Í framsöguræðu með þessari 

breytingartillögu kom fram að sérregla þessi væri til þess að veita frekari viðspyrnu, þar sem 

misbrestur væri á jafnrétti kynjanna. Þarna væri því mögulega um víðtækari vernd að ræða en 

almenna jafnræðisreglan í 1. mgr. 65. gr. stjskr. veitir.26 Einnig er Ísland bundið að þessu leyti 

                                                           
24 Um endurskoðun reglna um skipan dómara, bls. 5. 
25 „Dómnefnd um hæfni umsækjenda um embætti dómara“, https://www.innanrikisraduneyti.is. 
26 Elín Hrefna Ólafsdóttir: „Jafnréttislög og stöðuveitingar“, bls. 349.   
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vegna þjóðarréttarsamninga sem það á aðild að, en allt frá því um miðja síðustu öld hefur Ísland 

undirgengist slíkar alþjóðlegar skuldbindingar, bæði á vettvangi EES, Sameinuðu þjóðanna sem 

og annarra alþjóðastofnana.27 Það er því óhjákvæmilegt að áhrifa  frá alþjóðasamfélaginu á 

þessu sviði gæti í íslensku réttarkerfi.28 

Sem dæmi um alþjóðlega skuldbindingu Íslands á sviði jafnréttis kynjanna, er t.a.m. aðild 

Íslands að mannréttindasáttmála Evrópu en samningurinn var lögfestur hér á landi árið 1994 

með lögum nr. 62/1994 um mannréttindasáttmála Evrópu. Í 14. gr. þeirra laga er fjallað um 

bann við mismunun en þar kemur fram að réttindi þau og frelsi sem samningurinn kveður á um 

skuli tryggð án manngreinaálits svo sem vegna ólíkrar stöðu einstaklinga eins og t.d. vegna 

kyns.  

Annað dæmi er Kvennasáttmáli Sameinuðu þjóðanna en hann var samþykktur af 

allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 18. desember árið 1979. Markmið hans er afnám allrar 

mismununar gagnvart konum en sáttmálinn var fullgiltur hér á landi 18. júní 1985 og öðlaðist 

gildi gagnvart Íslandi 18. júlí sama ár.29 Kvennasáttmálinn geymir nánar tiltekið 

kynjajafnréttisákvæði annarra mannréttindasamninga Sameinuðu þjóðanna auk annarra og 

nýstárlegri ákvæða sem ætlað er að vinna gegn mismunun kvenna.30 

 Það er því ljóst að löggjafinn hefur lagt sig fram um að reyna að ná jafnrétti kynjanna og 

viðhalda því sem þegar hefur verið náð. Jafnrétti kynjanna er ekki aðeins tryggt með íslenskum 

lögum heldur er það einnig tryggt í alþjóðlegum skuldbindingum á þessu sviði. 

 

4.3. Jafnréttislögin og markmið þeirra 

Nú hefur aðeins verið vikið að jafnréttislögum í fumfjöllun hér að framan og því tilefni til þess 

að kafa aðeins dýpra í slíka umfjöllun og gera nánar grein fyrir jafnréttislögunum.  

Jafnréttislögin í núverandi mynd eru frá árinu 2008. Áður höfðu gilt lög nr. 96/2000, en árið 

2006 skipaði félagsmálaráðherra sérstaka nefnd til að endurskoða efni þeirra laga.31 Fyrstu 

almennu lögin um jafnrétti kvenna og karla voru hins vegar lög nr. 78/1976 en með þeim var 

m.a. jafnréttisráð stofnað. Þessi lög áttu að stuðla að auknu jafnrétti og tryggja að baráttan um 

launajafnrétti, sem staðið hafði þá frá árinu 1911, næði fyllilega markmiði sínu. Raunin var hins 

                                                           
27 Auk MSE og Kvennasáttmálans er einnig að finna svokallaða valfrjálsa bókun við CEDAW sem var samþykkt 

af Allsherjarþingi SÞ árið 1999 og tók gildi árið 2000. Einnig er innan Evrópuráðsins starfandi stýrinefnd um 

jafnrétti karla og kvenna.  
28 Elín Hrefna Ólafsdóttir: „Jafnréttislög og stöðuveitingar“, bls. 350.   
29 Elín Hrefna Ólafsdóttir: „Jafnréttislög og stöðuveitingar“, bls. 349.   
30 Guðrún Dögg Guðmundsdóttir og Erna Sif Jónsdóttir: Kvennasáttmáli SÞ, bls. 15. 
31 Alþt. 2007-08, A-deild, bls.1002. 
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vegar önnur, þó að lögin hafi vissulega verið bót í máli.32 Markmiðið með jafnréttislögunum 

frá árinu 1976 var m.a. að útrýma svokölluðum kvenna- og karlastörfum sem og að jafna stöðu 

kvenna á þeim sviðum samfélagsins þar sem þær stóðu höllum fæti gagnvart körlum, og þá sér 

í lagi á vinnumarkaðinum. Einnig var horft til þess að jafna út stöðu kvenna á menntastigi, en á 

þessum tíma höfðu konur mun einhæfari menntun en karlar.33 Áhugavert er að sjá að markmiðin 

sem upp eru talin í frumvarpinu, með lögunum frá 1976, eru svipuð þeim markmiðum sem fram 

koma í frumvarpi því sem lagt var til grundvallar jafnréttislögunum árið 2008. Þó mætti ætla að 

ýmislegt hefði breyst á þessum 32 árum og að einhverjum þessara  markmiða hafi þegar verið 

náð. 

 Jafnréttislögin eru svokölluð almenn lög, þ.e. þau eru sett sem varanlegar réttarreglur sem 

allir þegnar þjóðfélagsins eiga að fylgja.34 Gildissvið jafnréttislaganna er rúmt en það nær til 

allra stjórnvalda og því er ekkert stjórnvald undanskilið því að stefna að því að ná markmiðum 

þeirra.35 

Til þess að skoða markmiðið með jafnréttislögunum er nauðsynlegt að víkja að 1. gr. 

laganna en þar má finna svokallað markmiðsákvæði. Þar segir að: „markmið laganna sé að 

koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum kvenna og karla og jafna þannig stöðu 

kynjanna á öllum sviðum samfélagsins“.36 Í ákvæðinu er þar að auki fjallað um hvernig þessu 

markmiði skal náð og eru þar nefnd eftirfarandi atriði:  

 

a. gæta jafnréttissjónarmiða og vinna að kynjasamþættingu í stefnumótun og ákvörðunum á öllum 

sviðum samfélagsins, 

b. vinna að jöfnum áhrifum kvenna og karla í samfélaginu, 

c. bæta sérstaklega stöðu kvenna og auka möguleika þeirra í samfélaginu, 

d. vinna gegn launamisrétti og annarri mismunun á grundvelli kyns á vinnumarkaði, 

e. gera bæði konum og körlum kleift að samræma fjölskyldu- og atvinnulíf, 

f. efla fræðslu um jafnréttismál, 

g. greina tölfræðiupplýsingar eftir kyni, 

h. efla rannsóknir í kynjafræðum, 

i. vinna gegn kynbundnu ofbeldi og áreitni, 

j. breyta hefðbundnum kynjaímyndum og vinna gegn neikvæðum staðalímyndum um hlutverk 

kvenna og karla. 

 

Samkvæmt ákvæðinu er markmiðið skýrt, það er að tryggja jafnrétti kynjanna á öllum sviðum 

samfélagsins. Jóhanna Sigurðardóttir fyrrum forsætisráðherra Íslands og sú sem flutti 

                                                           
32 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 1003. 
33 Alþt. 1975-76, A-deild, bls. 1322.  
34 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 80. 
35 Elín Hrefna Ólafsdóttir: „Jafnréttislög og stöðuveitingar“, bls. 357. 
36 Áhersla höfundar. 
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stjórnarfrumvarpið að núverandi jafnréttislögum, varpaði fram eftirfarandi skoðun sinni á 

jafnréttislögunum og markmiði þeirra í ræðu hjá Kvennréttindafélagi Íslands árið 2008:  

 

Mitt svar er að jafnréttislög eru mikilvægt tæki á langri leið í átt til jafnréttis og jafnstöðu 

kynjanna. Í þeim felst sú yfirlýsing að íslensk stjórnvöld vilja tryggja að þegnarnir sitji við sama 

borð og þeim er ætlað að vera verkfæri í baráttu við aldagamlar hefðir og hugmyndir sem tekur 

langan tíma að breyta. Hitt er svo annað mál að ríkið og stofnanir þess mættu standa sig betur í 

því að virða jafnrétti kynjanna og að því verður að vinna. Stundum er hægt að beita rökum og 

fortölum en stundum þarf að grípa til róttækra aðgerða til að ná fram viðunandi árangri.37 

 

Hér kemur Jóhanna inn á að markmið jafnréttislaganna sé að vernda borgarana fyrir mögulegri 

mismunun og að jafnrétti þeirra sé tryggt eftir fremsta megni. Með jafnréttislögunum er þannig 

verið að tryggja þau grunnmannréttindi sem einstaklingurinn á að búa við í nútímasamfélagi.  

Markmið jafnréttislaga er því ekki svo ólíkt markmiðinu á bak við sjálfstæði dómstólanna, en 

það er að tryggja að dómstólar geti staðið vörð um mannréttindi borgaranna enda eru sjálfstæðir 

dómstólar besta trygging þess að réttaröryggi og réttvísi séu í hávegum höfð.38 Þannig ættu 

sjálfstæðir dómstólar frekar að stuðla að jafnrétti kynjanna en grafa undan því. 

 

4.4. Rök tilnefningaraðilanna fyrir því að nefndin sé undanþegin 15. gr. jafnréttislaga 

Upp á síðkastið hefur mikið borið á umfjöllun um það hvort dómnefnd um hæfi umsækjenda í 

starf dómara eigi að vera undanþegin jafnréttislögum. Fjölmiðlar eru þar engin undantekning 

en slíka umfjöllun má m.a. finna á ruv.is39 og mbl.is.40 Hefur því ýmist verið haldið fram að 

dómnefndin hafi brotið gegn jafnréttislögum eða að hún sé undanþegin þeim.  

 Þegar upphaflega var skipað í nefndina þ.e. eftir breytingarnar á dómstólalögunum árið 

2010, var ljóst að nefndin uppfyllti ekki skilyrði jafnréttislaga. Af því tilefni óskaði þáverandi 

dómsmálaráðuneyti eftir því að tilnefnt yrði í nefndina á nýjan leik og þá í samræmi við 1. 

málsl. 2. mgr. 15. gr. jafnréttislaga.41 Samkvæmt því ákvæði á, þegar tilnefnt er í nefndir, ráð 

og stjórnir á vegum ríkis og sveitarfélaga, að tilnefna hvoru tveggja karl og konu.  

Það varð þó ekki mikið úr slíkum tilnefningum, þ.e. þar sem bæði karl og kona voru tilnefnd, 

og í kjölfarið óskaði ráðuneytið eftir afstöðu tilnefningaraðilanna og rökstuðningi þeirra á því 

hvernig tilnefningar þeirra samræmdust ákvæðum jafnréttislaga. Þegar svör þeirra bárust var 

                                                           
37 Jóhanna Sigurðardóttir: Jafnréttislög – til hvers? https://www.velferdarraduneyti.is/radherra/. 
38 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 275. 
39 „Hæstiréttur segist æðri jafnréttislögum“, http://www.ruv.is. 
40 „Er Hæstiréttur undanþeginn jafnréttislögum?“, http://www.mbl.is. 
41 „Telja sig ekki bundin af jafnréttislögum við skipan í dómnefnd um hæfi dómara“, http://kjarninn.is. 
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niðurstaða tilnefningaraðilanna nokkuð samdóma, þeir töldu nefndina undanþegna 15. gr. 

jafnréttislaga.  

 Niðurstöðu sína rökstuddu tilnefningaraðilarnir með því að dómstólalögin gengu framar 

jafnréttislögunum á grundvelli forgangsreglunnar um lex specialis. Með lex specialis reglunni 

er átt við að ef árekstur er á milli ákvæðis í sérreglu og almennu ákvæði laga, skuli sérreglan 

ganga framar.42 Þar sem ráðherra væri bundinn af áliti dómnefndarinnar skv. ákvæðum 

dómstólalaga, væri óráðlegt að tilnefna fleiri í nefndina en í raun ættu að sitja í henni. Þarna 

væri því um sérákvæði að ræða sem gengi framar almennu ákvæði 15. gr. jafnréttislaga.43  

Einnig rökstuddi dómstólaráð þessa niðurstöðu með vísan til sjálfstæðis dómstóla. 

Eftirfarandi kemur fram í bréfaskiptum dómstólaráðs við þáverandi dómstóla- og 

mannréttindaráðuneyti: 

 

Í þessu sambandi verður að hafa í huga að ætlunin með lögum nr. 45/2010 var að efla sjálfstæði 

dómsvaldsins gagnvart öðrum handhöfum ríkisvaldsins og stuðla að því að pólitískra áhrifa gætti 

síður við skipanir í embætti dómara. Með því að ráðherra hafi sjálfur val um hvern hann skipar í 

hæfnisnefndina úr hópi þeirra aðila sem tilnefningaraðilar tilnefna er verið að ganga gegn þeim 

markmiðum sem að var stefnt með lagasetningunni.  

 

Á grundvelli þessara raka gaf ráðuneytið eftir og skipaði þá sem upprunalega voru tilnefndir í 

nefndina, enda lægi á að nýr hæstaréttardómari yrði skipaður.44 

Í bréfaskrifum frá ráðuneytinu kemur hins vegar fram að mögulega þurfi að breyta 

ákvæðum dómstólalaga í samræmi við jafnréttislög í þeim tilgangi að nefndin starfi í samræmi 

við 15. gr. laganna.45 En líkt og segir orðrétt í einu bréfanna: 

 

Þar sem fyrir liggja eindregin sjónarmið Hæstaréttar, Dómstólaráðs og Lögmannafélags Íslands 

svo sem að ofan greinir hefur ráðuneytið ákveðið að skoða hvort rétt sé að breyta ákvæðum 

dómstólalaga sem kveða á um hvernig tilnefnt er í nefndina með hliðsjón af ákvæðum og 

markmiðum laga um jafna stöðu og jafnan rétt karla og kvenna. 

 

Þetta hefur hins vegar ekki verið gert. Ákvæði 4. gr. a. dómstólalaganna hefur staðið óbreytt frá 

árinu 2010 og hefur í nefndinni setið töluverður meirihluti karla. Eins og kemur fram í 

umfjölluninni er núverandi fjöldi kvenna í nefndinni um 20% þ.e. ein kona af fimm 

nefndarmönnum. Tilnefningaraðilar virðast sem sagt enn í dag telja sig undanþegna 15. gr. 

jafnréttislaganna.  

                                                           
42 Róbert R. Spanó „Túlkun lagaákvæða“, bls. 79. 
43 „Telja sig ekki bundin af jafnréttislögum við skipan í dómnefnd um hæfi dómara“, http://kjarninn.is. 
44 „Telja sig ekki bundin af jafnréttislögum við skipan í dómnefnd um hæfi dómara“, http://kjarninn.is. 
45 „Telja sig ekki bundin af jafnréttislögum við skipan í dómnefnd um hæfi dómara“, http://kjarninn.is. 

http://kjarninn.is/
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Áhugavert er þó að sjá skýra afstöðu ráðuneytisins til þessa efnis, en með bréfaskrifum 

sínum sýnir það skýrt vilja sinn til þess að dómnefndin fylgi jafnréttislögunum. Viljinn er í raun 

það mikill að talin er ástæða til að hugleiða lagabreytingar til þess að bæta úr þessu.  

Þá má hér einnig vitna til skýrslu dómsmálaráðherra um endurskoðun reglna um skipan 

dómara sem gerð var fyrir lagabreytinguna 2010. Þar stendur:  

 

Núgildandi ákvæði um skipun dómara eru í lögum nr. 15/1998 um dómstóla, 4. og 12. gr. Í 

mörgum öðrum lögum eru ákvæði, sem taka verður tillit til við skipan dómara, svo sem 

stjórnsýslulög nr. 37/1993, lög nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla og lög 

nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins 

 

Í skýrslu dómsmálaráðherra kemur skýrt fram að gert sé ráð fyrir því að tekið sé tillit til ákvæða 

jafnréttislaga við skipan dómara. 

 

4.5. Grefur það undan sjálfstæði dómstóla ef dómnefndin fylgir 15. gr. jafnréttislaga? 

Í fyrri umfjöllun hefur markmið þeirrar lagabreytingar á dómstólalögum sem varð með lögum 

nr. 45/2010 verið rakið en það var meðal annars að styrkja sjálfstæði dómstólanna. Á þeim 

grundvelli var valdið til að ráða hvern skipa ætti sem dómara fært úr höndum ráðherra til 

nefndarinnar. Hann er því lögum samkvæmt bundinn áliti nefndarinnar og þarf stuðning 

Alþingis ætli hann að víkja frá því. Honum er því ekki undir neinum kringumstæðum í sjálfs 

vald sett að ákveða sjálfur hvern skipa á úr hópi umsækjenda sem dómara. Þessi tilhögun myndi 

ekki breytast ef tilnefningaraðilar í nefndina þyrftu að tilnefna bæði karl og konu. Ráðherra ætti 

vissulega auðveldar með að raða niður í nefndina eftir eigin hentisemi hefði hann slíkt í hyggju. 

Hins vegar er ekki útséð um hvort það dragi úr sjálfstæði dómstóla að ráðherra sé í vald sett að 

velja á milli þeirra konu og karls sem tilnefningaraðilar leggja til.  

Ljóst er að tilnefningaraðilarnir í nefndina eru Alþingi, dómstólaráð, Lögmannafélag 

Íslands og Hæstiréttur. Valdið til að tilnefna í nefndina væri enn í þeirra höndum þó nefndin 

þyrfti að lúta ákvæðum 15. gr. jafnréttislaga og þyrfti því ráðherra að velja úr afar þröngum 

hópi einstaklinga sem tilnefndur hefði verið frá hverjum tilnefningaraðila. Áhrif hans yrðu því 

tæplega aukin til muna enda má ætla að jafnrétti kynjanna séu afar mikilvæg mannréttindi. 

Sjálfstæði dómstólanna er ætlað að vernda borgarana en ekki dómstólana sjálfa. 
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4.6. Forgangsreglurnar lex specialis og lex superior  

Nú hefur meginreglan um lex specialis verið skilgreind í grófum dráttum og er hún nokkuð 

skýr. Það getur hins vegar verið vandasamt að skilgreina hvaða lög eru sérlög og hvaða lög eru 

almenn lög.46  

Auk þess, eins og hefur komið fram áður, þarf að vera ósamræmi á milli ákvæðanna þ.e. 

þegar tvö eða fleiri lagaákvæði geta átt við um þann ágreining sem er til staðar.47 Í því tilviki 

vilja tilnefningaraðilarnir í dómnefndina meina að ákvæði 4. gr. a. dómstólalaga ýta ákvæði 15. 

gr. jafnréttislaga til hliðar á grundvelli lex specialis. Hins vegar má segja að erfitt sé að sjá 

ósamræmið sem tilnefningaraðilar telja að sé á milli ákvæðanna. Í 4. gr. a. dómstólalaga er tekið 

fram, líkt og áður hefur verið vikið að, að ráðherra eigi að skipa fimm manna nefnd. Einnig er 

tekinn fram sá fjöldi manna sem hver tilnefningaraðili á að tilnefna. Samkvæmt 15. gr. 

jafnréttislaga á hins vegar að tilnefna bæði karl og konu þegar tilnefnt er í nefnd, ráð eða stjórn 

á vegum ríkisins. Að mati tilnefningaraðila í nefndina stríðir það gegn forgangsreglunni um lex 

specialis að túlka 4. gr. a. dómstólalaga í samræmi við 15. gr. jafnréttislaga, því þannig væri 

forgangur reglunnar í almennari lögunum, þ.e. jafnréttislögum, viðurkenndur.  

En hvernig skyldi þetta þá vera í öðrum nefndum á vegum ríkisins? Sem dæmi má hér nefna 

ákvæði 1. mgr. 6. gr. laga nr. 27/1999 um opinberar eftirlitsreglur. Þar er kveðið á um fimm 

manna nefnd sem ráðherra skipar. Frá árinu 2010 virðist hafa verið séð til þess að minnst tvær 

konur sætu í nefndinni.48 Hvergi er minnst á, í ákvæði 1. mgr. 6. gr. laga nr. 27/1999 um 

opinberar eftirlitsreglur, að tilnefna eigi bæði karl og konu. Sama er upp á teningnum í ákvæði 

2. málsl. 4. gr. laga nr. 54/1995 um vernd Breiðafjarðar en þar er meira að segja kveðið á um 

tilnefningaraðila í nefndina og fjölda þeirra sem hver tilnefningaraðili á að tilnefna. Þegar 

upphaflega var skipað í nefndina árið 2010 fylgdu tilnefningaraðilar ákvæði 15. gr. 

jafnréttislaga49 enda væri undarlegt ef að ætlast væri til þess að fram kæmi í öllum lögum sem 

kveða á um skipanir nefnda á vegum ríkisins, að sú nefnd ætti að lúta ákvæðum jafnréttislaga. 

Tilgangurinn með 15. gr. jafnréttislaga væri þar af leiðandi enginn.  

Næst ber hér að taka til skoðunar meginregluna um lex superior en líkt og lex specialis er 

um að ræða forgangsreglu þegar tveimur eða fleiri lagaákvæðum lendir saman um sama atvikið. 

Lex superior forgangsreglan leysir úr slíkum ágreiningi á grundvelli rétthæðar þeirra 

réttarheimilda sem um ræðir.50 Þá er það æðri réttarheimildin sem gengur framar þeirri óæðri, 

                                                           
46 Ingibjörg Þorsteinsdóttir, lögfræði, bls. 65. 
47 Róbert R. Spanó, Túlkun lagaákvæða, bls. 25. 
48 „Skipan ráðgjafanefndar um opinberar eftirlitsreglur“, https://www.forsaetisraduneyti.is. 
49 Svandís Svavarsdóttir: „Jafnrétti í raun“, bls. 31.  
50 Róbert R. Spanó, Túlkun lagaákvæða, bls. 77. 



15 

 

t.d. ganga almenn lög framar reglugerðum ráðherra og stjórnskipunarlög framar almennum 

lögum.51 Fram hefur komið að í 2. mgr. 65. gr. stjskr. sé kveðið á um jafnan rétt karla og kvenna 

auk þeirra alþjóðaskuldbindinga þar sem finna má sambærileg ákvæði. Hins vegar er ekki að 

finna í stjskr. ákvæði þar sem kveðið er á um dómnefnd sem metur hæfi umsækjenda í starf 

dómara, né heldur er Ísland skuldbundið alþjóðlega þar sem slíks er krafist. Á grundvelli 

forgangsreglunnar lex superior má ætla að reglur um jafnan rétt karla og kvenna gangi framar 

reglum um dómnefnd um hæfi umsækjenda í starf dómara. 

Af framangreindu má ráða að nefndin virðist eiga að lúta ákvæðum jafnréttislaga enda er 

erfitt að sjá að það vegi sérstaklega að sjálfstæði dómstólanna eða vinni gegn markmiði 

lagabreytingarinnar með lögum nr. 45/2010. 

 

5 Af hverju er mikilvægt að nefndin fylgi jafnréttislögum? 

5.1. Jafnréttissjónarmið við ráðningar í störf og forgangsreglan 

Ef horft er til almennra jafnréttissjónarmiða við ráðningar í störf má sjá að vilji löggjafans er 

mjög skýr. Í fyrsta lagi ber hér að nefna hina margumræddu 15. gr. jafnréttislaga sem kveður á 

um þátttöku í nefndum, ráðum og stjórnum á vegum hins opinbera og nokkuð jafnt hlutfall 

kynjanna í þeim. Í 17. gr. laganna er svo fjallað um svokallaða kynjasamþættingu í stefnumótun 

og áætlanagerð á vegum opinberra stofnana, sem og ákvarðanatöku innan ráðuneyta og 

stofnana.  

Í öðru lagi er í þriðja kafla laganna fjallað um réttindi og skyldur, en í þeim kafla má finna 

18. gr. sem fjallar um vinnumarkaðinn. Þar er m.a. kveðið á um skyldu atvinnurekanda til að 

vinna sérstaklega að því að jafna stöðu kynjanna innan fyrirtækja sinna eða stofnana. Í 

ákvæðinu er sérstaklega kveðið á um mikilvægi jafns hlutar kynjanna í stjórnunar- og 

áhrifastöðum. Í 20. gr. laganna er svo fjallað um laus störf. Í 1. mgr. 20. gr. er ákvæði þess efnis 

að ef starf er laust  til umsóknar skuli það standa opið jafnt körlum sem konum. 

Að lokum ber að nefna ákvæði 24. gr. jafnréttislaga en þar er fjallað um almennt bann við 

mismunun á grundvelli kyns. Í 2. mgr. ákvæðisins, má hins vegar finna undanþáguheimild: „Þó 

teljast sértækar aðgerðir ekki ganga gegn lögum þessum. Sama á við ef gild rök mæla með því 

að ráða til starfa einstakling af ákveðnu kyni vegna hlutlægra þátta er tengjast starfinu." Í 2. gr. 

laganna má finna orðskýringar á hinum ýmsu hugtökum sem finna má í lögunum. Má þar m.a. 

finna í 7. tölul. orðskýringu á hugtakinu sértækar aðgerðir sem er fjallað um í 2. mgr. 24. gr. 

                                                           
51 Róbert R. Spanó, Túlkun lagaákvæða, bls. 78. 
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jafnréttislaganna. Með sértækum aðgerðum er samkvæmt ákvæðinu átt við „sérstakar 

tímabundnar aðgerðir sem ætlað er að bæta stöðu eða auka möguleika kvenna eða karla í því 

skyni að koma á jafnri stöðu kynjanna á ákveðnu sviði þar sem á annað kynið hallar. Þar getur 

þurft tímabundið að veita öðru kyninu forgang til að ná jafnvægi.“ Hefur þessi regla verið nefnd 

forgangsregla og felur hún í raun í sér heimild til mismununar á grundvelli kyns í því skyni að 

jafna stöðu kynjanna á vinnumarkaðinum.  

Kærunefnd jafnréttismála skal við mat á því hvort umsækjendum hafi verið mismunað 

vegna kyns, horfa til fimm hæfnisskilyrða. Skv. 5. mgr. 26. gr. jafnréttislaga skal hún í fyrsta 

lagi horfa til menntunar umsækjenda, í öðru lagi starfsreynslu þeirra, í þriðja lagi sérþekkingar 

þeirra, í fjórða lagi annarra sérstakra hæfileika sem krafa var gerð um í viðkomandi starfi, skv. 

lögum eða reglugerðum og í fimmta og síðasta lagi ber nefndinni að horfa til annarra sérstakra 

hæfileika sem telja verður að komi að gagni í starfi. Atvinnurekanda ber einnig að taka mið af 

forgangsreglunni sem um ræðir hér framar og Hæstiréttur hefur mótað í dómaframkvæmd.52 

Reglan var fyrst sett fram í dómi í Hrd. 1993, bls. 2230 (339/1990) en í dómnum kemur 

eftirfarandi fram:  

 

Af þessu er ljóst, að með lögunum er leitast við að stemma stigu við mismunun. Erfitt er oft og 

tíðum að sanna, að um hana hafi verið að ræða. Lögin yrðu að þessu leyti þýðingarlitil, nema 

meginreglurnar i 1., 2., 3. og 9. gr. séu skýrðar svo við núverandi aðstæður, að konu skuli veita 

starf, ef hún er að minnsta kosti jafnt að því komin, að því er varðar menntun og annað, sem 

máli skiptir, og karlmaður, sem við hana keppir, ef á starfssviðinu eru fáar konur. Ber að leggja 

þá skýringu til grundvallar i máli þessu. 

 

Hæstiréttur hefur síðar staðfest þetta í dómaframkvæmd sinni m.a. í Hrd. 2006, bls. 4891 

(195/2006).53 Af framangreindu má ráða að velja skuli frekar konu í starf þar sem fáar konur 

eru fyrir, ef konan er jafnhæf karlkyns umsækjenda í starfið. 

 Umrædd forgangsregla er skýrt dæmi um viðleitni löggjafans sem og dómstóla til þess að 

jafna stöðu kynjanna. Hvers vegna ætti því ekki slíkt hið sama að gilda um dómstóla, eina af 

valdamestu stofnunum landsins? Í 18. gr. jafnréttislaganna er sérstaklega lögð áhersla á að jafna 

stöðu kynjanna í stjórnunar- og áhrifastöðum. Út frá því mætti ætla að það sé talið einna 

mikilvægast að staða kynjanna sé jöfn í slíkum stöðum. Það virðist því hreinlega stríða gegn 

jafnréttissjónarmiðum nútímasamfélags að sú dómnefnd sem metur hæfi umsækjenda í starf 

dómara sé undanþegin ákvæðum jafnréttislaga.  

                                                           
52 Skipan í embætti skrifstofustjóra, bls. 7. 
53 Skipan í embætti skrifstofustjóra, bls. 11. 
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5.2. Konur í Hæstarétti 

Hlutverk dómstólanna í lýðræðisríkjum er að tryggja öryggi lýðsins sem í ríkinu býr, og þá fyrst 

og fremst gegn ríkisvaldinu sjálfu.54 Þegar leyst er úr lagalegum ágreiningi þarf sá sem það gerir 

að leggja mat á það hvaða réttarheimildir eigi að leggja til grundvallar og þá hvernig þær eiga 

við um tiltekið atvik.55 Ef ganga á út frá því að notast eigi við almennt viðurkenndar heimildir 

við úrlausn máls, þar sem almennt viðurkenndum aðferðum er beitt, er ljóst að niðurstaðan er 

ekki alltaf ótvíræð.56 Þegar hinni lagalegu aðferð sleppir, verður nefnilega að líta á álitaefnið í 

víðari skilningi. Dómarinn verður því að komast að niðurstöðu á grundvelli eigin skynsemi og 

samvisku og þannig leggja eigið mat til grundvallar við úrlausn málsins.57 

Í þessu ljósi er eðlilegt að upp komi vangaveltur um hvort það geti skipt máli hvaða dómarar 

sitja í réttinum hverju sinni og hvort ýmsir eiginleikar þeirra geti haft óbein áhrif á niðurstöðu 

málsins. Þannig gæti skipt máli á hvaða aldri dómarinn er, hvaðan hann kemur og jafnvel kyn 

hans, svo dæmi sé tekið. Það er þó erfitt að komast að niðurstöðu í þessum efnum, sérstaklega 

hvað varðar kyn dómara enda hefur allt frá upphafi hallað gríðarlega á hlut kvenna í setu við 

dómstóla. Árið 2014 voru konur 44% héraðsdómarar en hins vegar voru konur sem 

hæstaréttardómarar aðeins 11%.58  

Reglulega kemur upp umræða þess efnis að kyn dómara skipti sérstaklega máli í 

kynferðisbrotamálum og kemur það m.a. fram í skýrslu sem unnin var í samstarfi við 

innanríkisráðuneytið árið 2014. Í skýrslunni var stuðst við viðhorf fagaðila en þeir sem rætt var 

við töldu að persóna dómara og mannleg reynsla skipti máli við úrlausn kynferðisbrotamála. Þá 

var komið inn á að reynsluheimar kynjanna væru að sumu leyti ólíkir.59 Þessu til stuðnings má 

nefna þau sératkvæði Ingibjargar Benediktsdóttur, hæstaréttardómara, sem birst hafa í 

kynferðisbrotamálum. Má þar fyrst nefna sératkvæði hennar í Hrd. 31. janúar 2013 (521/2012) 

en í málinu var sakfellt fyrir brot gegn 2. mgr. 218. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 og 

féll sá gjörningur sakfellda að stinga fingrum upp í endaþarm og leggöng brotaþola og klemma 

saman, undir það ákvæði hegningarlaganna. Í sératkvæði Ingibjargar kom hún hins vegar inn á 

það að þarna hefði verið brotið kynferðislega á brotaþola og ætti brotið því að varða 1. mgr. 

194. gr. alm. hgl.  

                                                           
54 Sigríður Ingvarsdóttir: „Hvers vegna konur í dómarastörf?“, bls. 430. 
55 Róbert R. Spanó, Túlkun lagaákvæða, bls. 20 
56 Skúli Magnússon, Hin lagalega aðferð og réttarheimildirnar, bls. 92.  
57 Skúli Magnússon, Hin lagalega aðferð og réttarheimildirnar, bls. 93. 
58 Tölulegar upplýsingar, bls. 27. 
59 Viðhorf fagaðila til meðferðar nauðgunarmála, bls. 62-63. 
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 Annað dæmi er Hrd. 19. júní 2013. (215/2013) þar sem tveir menn voru ákærðir fyrir 

nauðgun en sýknaðir af meirihluta Hæstaréttar. Í sératkvæði Ingibjargar kemur hins vegar fram 

að það sé yfir allan skynsamlegan vafa hafið að ákærðu hafi gerst sekir um nauðgun og tekur 

þannig undir niðurstöðu héraðsdóms.  

Hæstiréttur á töluvert lengra í land með að jafna stöðu kynjanna í dómarastörfum, en 

héraðsdómarnir og til þess að breyta því mætti m.a. ætla að nauðsynlegt sé að Hæstiréttur lúti 

ákvæðum jafnréttislaga. Fjöldi kvenna í dómnefnd um hæfi umsækjenda í starf dómara yrði þar 

af leiðandi meiri og gæti þar haft einhver áhrif. Þannig væri hagsmunum þess kyns, sem hallað 

hefur á í áhrifastöðum samfélagsins í gegnum tíðina, betur borgið. Auk þess gæti það mögulega 

haft í för með sér breytingar á dómsniðurstöðum Hæstaréttar. Konur eru jú þegar allt kemur til 

alls tæplega helmingur landsmanna.60  

6 Niðurstöður 

Baráttunni við að ná jafnrétti kynjanna á Íslandi er hvergi nærri lokið auk þess sem það er 

eilífðarverk að halda jafnréttinu við þegar því hefur verið náð. En kannski verður jafnrétti 

kynjanna seint náð að fullu. Það gefur augaleið að við erum öll einstaklingar með mismunandi 

hæfileika, skapgerð og eiginleika og eflaust mun annað kynið alltaf vera fjölmennara í þessari 

og hinni stéttinni. 

Það sama má segja um dómstólanna, það er ólíklegt að þeir verði nokkurntímann alveg 

sjálfstæðir. Ef sjálfstæði þeirra á að vera algjört, væri það þá í hag fólksins í samfélaginu? Því 

má ekki gleyma, líkt og fram kemur í þessari ritgerð, er markmið sjálfstæðis dómstóla að vernda 

borgarana gegn ofríki ríkisvaldsins og annarra hugsanlegra áhrifavalda. Þetta markmið má ekki 

týnast í þeim reglum og gjörðum sem gerðar eru til að vinna að því. Væri sjálfstæði dómstólanna 

algjört, réðu þeir sér sjálfir. Þeir væru sínir eigin herrar, undanþegnir lögum landsins sem ætlað 

er að tryggja öryggi borgaranna og þar með talið jafnréttislögum.  

Í ritgerðinni hefur sú lagabreyting verið rakin sem varð með lögum nr. 45/2010 á 

dómstólalögunum þegar m.a. 4. gr. a. var komið inn í lögin. Lagabreytingin átti að styrkja 

sjálfstæði dómstólanna til muna og minnka völd ráðherra við skipan í dómaraembætti. Hins 

vegar leið ekki á löngu þar til þessi nýja lagabreyting var farin að vekja umræður úti í 

samfélaginu og beindust þær að því hvort þessi umrædda nefnd ætti að vera undanþegin 

jafnréttislögum, nánar tiltekið ákvæði 15. gr. jafnréttislaga. Tilnefningaraðilar í nefndina töldu 

svo vera.  

                                                           
60 Tölulegar upplýsingar, bls. 3. 
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Hér að framan hefur þetta álitamál verið skoðað m.a. út frá forgangsreglunum lex specialis 

og lex superior og er niðurstaðan sú að þær hafa ýtt stoðum undir að dómnefnd um hæfni 

umsækjenda í starf dómara, eigi að lúta jafnréttislögum. Vilji löggjafans er skýr og kemur fram 

bæði í lagasetningu og annars konar fyrirmælum og bréfaskrifum sem rekja má til ráðuneyta, 

ráðherra og alþingismanna. Þar kemur fram einskær vilji um að jafnrétti skuli nást og hafa 

spjótin sérstaklega beinst að því að jafna hlut kynjanna í áhrifa- og stjórnunarstöðum í 

samfélaginu. Það virðist hins vegar enn ekki hafa tekist sem skyldi innan dómstólanna. Ef horft 

er til þeirra jafnréttissjónarmiða sem stuðst er við þegar ráðið er í störf, til dæmis 

forgangsreglunar, má enn betur sjá skýran vilja löggjafans til þess að sporna gegn kynjamisrétti.  

Markmiðið er einfalt: Að tryggja að allir borgarar þjóðfélagsins njóti sömu réttinda og að 

þau séu tryggð með því að koma í veg fyrir ofríki ríkisvaldsins. Að framansögðu greindu er 

ljóst að dómnefnd um hæfni umsækjenda í dómaraembætti er ekki undanþegin jafnréttislögum, 

frekar en aðrar nefndir á vegum ríkis og sveitarfélaga, enda styrkir það hvorki né veikir 

sjálfstæði dómstólanna. 
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