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Jafnréttislögin og Hæstiréttur: Hvernig er hægt 
að virkja forgangsreglu jafnréttislaga við 
skipun dómara við Hæstarétt Íslands?  

Inga Valgerður Stefánsdóttir 
Oddný Mjöll Arnardóttir* 

Inngangur 

Samkvæmt 1. mgr. 4. gr. dómstólalaga nr. 15/1998 (hér eftir dsl.) eiga níu dómarar sæti 

við Hæstarétt Íslands, en í 46. gr. laganna er að finna heimild sem mælir fyrir um 

tímabundna fjölgun dómara í tíu frá 1. september 2015. Árið 2016 eru níu karlar og ein 

kona skipaðir hæstaréttardómarar, en auk þess er ein kona sett tímabundið í embætti 

hæstaréttardómara. Forseti og varaforseti Hæstaréttar eru báðir karlar. Þegar litið er til 

fyrrverandi dómara við Hæstarétt þá eru tilgreindir 37 karlmenn og þrjár konur. 1 

Jafnframt vekur athygli að samkvæmt gögnum frá framkvæmdastjórn ESB sem unnin 

voru frá 7. júní 2016 til 4. ágúst 2016 þá er hlutfall kvenna við Hæstarétt Íslands með 

því lægra sem gerist í Evrópu. Hlutfall kvenna við æðstu dómstóla ríkja Evrópu er að 

meðaltali 37%.2 

Spyrja má hvort kyn skipti máli þegar kemur að dómstörfum. Almennt má segja að 

nokkuð óumdeilt sé meðal fræðimanna að dómarar geti haft áhrif á mótun réttarins með 

túlkun sinni.3 Eins og vikið verður nánar að hér á eftir, er aftur á móti erfitt að slá því 

föstu að kyn dómara sé breyta sem hafi áhrif á niðurstöður dómsmála, en ýmis önnur 

sjónarmið má eftir sem áður færa fram því til stuðnings að mikilvægt sé að dómstólar 

séu skipaðir bæði konum og körlum til jafns. Með það í huga mun þessi grein fjalla um 

samspil jafnréttislaga og dómstólalaga, með sérstakri áherslu á að gera grein fyrir gildi 

og virkni forgangsreglu jafnréttislaga við skipun dómara í Hæstarétt.  

Helstu sjónarmið varðandi kynjasamsetningu dómstóla  

Kynjasamsetning dómstóla í kynferðisbrotamálum 

Því hefur verið slegið fram í þjóðfélagsumræðu að kyn dómara kunni að hafa áhrif á 

niðurstöður dóma í tengslum við kynferðisbrotamál. Í þessum hluta greinarinnar verður 

annars vegar vikið stuttlega að rannsóknum sem gerðar hafa verið á afstöðu dómara og 

fagaðila til þeirrar spurningar, en síðan verða nokkrir dómar í kynferðisbrotamálum 

skoðaðir út frá því sjónarmiði hvort kyn dómara virðist hafa haft áhrif á niðurstöður 

mála.  

 

                                                             
* Grein þessi er að mestu unnin upp úr Mag. Jur. ritgerð Ingu Valgerðar Stefánsdóttur Skiptir kyn máli 

við skipan dómara í Hæstarétt Íslands?, sem var varin við Lagadeild Háskóla Íslands vorið 2016, en 
Oddný Mjöll Arnardóttir var leiðbeinandi Ingu.   

1 Vefsíða Hæstaréttar Íslands, www.haestirettur.is/haestirettur/. 
2 Vefsíða framkvæmdastjórnar ESB, ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-

making/database/judiciary/index_en.htm. Það athugist að hlutfall kvenna við Hæstarétt Íslands er 
skráð 20% í gögnunum en þar með talið er kvendómari sem er sett tímabundið í embætti til 15. 
september 2017. Samkvæmt gögnum framkvæmdastjórnar ESB sem voru unnin frá 22. júlí 2015 
til 31. ágúst 2015 þá var næst lægsta hlutfall kvenna við Hæstarétt Íslands af æðstu dómstólum í 
ríkjum Evrópu, eða 10%. 

3 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 295, með vísunum til fleiri heimilda. 
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Viðhorf dómara og fagaðila 

Í skýrslunni „Viðhorf fagaðila til meðferðar nauðgunarmála innan réttarvörslukerfisins 

og tillögur að úrbótum“, sem var gefin út í desember 2014, voru tekin viðtöl við 26 

fagaðila á sviði heilbrigðis- og félagsmála, rannsóknarlögreglumenn, réttargæslumenn og 

verjendur, ákærendur og dómara.4 Í skýrslunni er kafli þar sem fjallað er um það hvort 

persóna dómara og mannleg reynsla skipti máli þegar komi að meðferð nauðgunar- og 

kynferðisbrotamála, en almennt voru fagaðilarnir sammála um að svo væri. Kom meðal 

annars fram að það væri misjafnt hvaða mat dómarar legðu á sönnun. 5 Í íslensku 

réttarfari gildir sú meginregla að sönnunarmat dómara er frjálst, sbr. 109. gr. laga um 

meðferð sakamála nr. 88/2008 og 44. gr. laga um meðferð einkamála nr. 91/1991. Við 

mat á sönnunargögnum skulu dómarar eingöngu styðjast við „lögfræðiþekkingu sína og 

heilbrigða skynsemi“.6 Dómari er því ekki bundinn af lögum um það hvenær talið er að 

nægilegar sönnur séu fram komnar. 7  Dómar í kynferðisbrotamálum eru iðulega 

fjölskipaðir og einhverjir viðmælendur töldu mikilvægt að dómaravalið endurspeglaði 

samfélagið í auknum mæli. Þá væri eðlilegt að í nauðgunar- og kynferðisbrotamálum 

sætu í fjölskipuðum dómi bæði kvenkyns- og karlkyns dómarar þar sem reynsluheimur 

kynjanna kynni að vera ólíkur að sumu leyti. Þó treystu viðmælendur sér ekki til að meta 

það hvort viðhorf dómara færi eftir kyni eða öðrum þáttum, t.d. aldri.8 

Í greininni „Viðhorf dómara til fyrningar sakar í kynferðisbrotum gegn börnum“ var 

viðhorf dómara til breytinga á fyrningarreglum almennra hegningarlaga nr. 19/1940 og 

viðhorf þeirra til kynferðisbrota gegn börnum almennt rannsakað með því að taka viðtöl 

við sex íslenska dómara. 9  Í einum kafla rannsóknarinnar er vikið að því hvort 

dómararnir sjálfir teldu skipta máli hvort karlar eða konur skipuðu dómarasæti í málum 

sem væru rekin vegna kynferðisbrota gegn börnum. Dómararnir voru ekki sammála 

hvað þetta varðaði en þrír töldu þetta engu máli skipta, einn hélt ekki en tveir dómarar, 

annar karl og hinn kona, töldu þetta skipta máli. Kvendómarinn taldi að konur hefðu 

aðra sýn á þennan brotaflokk út frá eigin reynsluheimi. Karldómarinn taldi að konur 

væru næmari og viðkvæmari þegar um þessi brot væri að ræða. Einn karldómari, sem 

taldi kyn ekki skipta máli, vísaði til þess að báðum kynjum væri eðlislægt að gæta 

afkvæma sinna og af því sprytti sambærileg samúð með brotaþolum í þessum málum.10 

Þó dómararnir sem rætt var við hafi ekki verið sammála um að kyn kunni að hafa áhrif 

varðandi niðurstöður í málum sem varða kynferðisbrot gegn börnum, þá vísa þeir til 

þess að það skipti máli að dómarinn hafi samúð með þolandanum. Þannig má gera ráð 

fyrir því að það geti skipt máli hvaða einstaklingur sitji í dómarasætinu, þó að erfitt sé 

að slá því föstu hvaða áhrif kyn kunni að hafa. Þá ber þess að geta að þó að í viðtölum 

við dómarana hafi endurspeglast sterk samúð með þolendum kynferðisbrota, þá lögðu 

þeir um leið áherslu á skyldu dómara að tryggja rétt sakbornings til réttlátrar 

málsmeðferðar.11 Ekki er hægt að slá því föstu á grundvelli þessara rannsókna hvaða 

áhrif kyn hefur á niðurstöður í einstaka dómum en þær veita áhugaverða innsýn í efnið.  

 

Má greina áhrif kyns á niðurstöður í fjölskipuðum dómi? 

Það er áhugavert að skoða sératkvæði sem hafa fallið í kynferðisbrotamálum við 

Hæstarétt þar sem Ingibjörg Benediktsdóttir hæstaréttardómari hefur í þó nokkrum 

                                                             
4 Viðhorf fagaðila til meðferðar nauðgunarmála innan réttarvörslukerfisins og tillögur að úrbótum, bls. 

9. 
5 Sama heimild, bls. 60 
6 Eiríkur Tómasson: „ Réttarfar“, bls. 155. 
7 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir: Einkamálaréttarfar, bls. 16–17. 
8 Viðhorf fagaðila til meðferðar nauðgunarmála innan réttarvörslukerfisins og tillögur að úrbótum, bls. 

61–62. 
9 Svala Ísfeld Ólafsdóttir: „Viðhorf dómara til fyrningar sakar í kynferðisbrotum gegn börnum“, bls. 

161–162. 
10 Sama heimild, bls. 175. 
11 Sama heimild, bls. 161. 
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málum komist að annarri niðurstöðu en meðdómendur hennar sem hafa allir verið 

karlar. Nefna má Hæstaréttardóma er varða kynferðisbrot sem féllu á tímabilinu 2007–

2013 þar sem meirihluti Hæstaréttar sýknaði af ákærum fyrir kynferðisbrot, það er Hrd. 

6. desember 2007 (232/2007) (Meint kynferðisbrot gegn dóttur sambúðarkonu), Hrd. 15. nóvember 

2007 (243/2007) (Meint líkamsárás og tilraun til nauðgunar), Hrd. 29. janúar 2009 (558/2008) 

(Meint kynferðisleg áreitni í rennistiga), Hrd. 31. janúar 2013 (521/2012) (Klipið um spöng), Hrd. 

19. júní 2013 (215/2013) (Tveir ákærðir fyrir nauðgun) og Hrd. 24. október 2013 (316/2013) 

(Meint kynferðisbrot gegn dreng). Ingibjörg Benediktsdóttir skilaði sératkvæði í málunum og 

komst að þeirri niðurstöðu að það bæri að sakfella fyrir viðkomandi brot. Niðurstaða 

meirihluta í Hrd. 31. janúar 2013 (521/2012) (Klipið um spöng) vakti sérstaka athygli og var 

dómurinn mikið gagnrýndur. Ragnheiður Bragadóttir, prófessor við lagadeild Háskóla 

Íslands, gagnrýndi meðal annars niðurstöðu meirihluta Hæstaréttar og taldi dóminn 

alvarleg mistök sem ekki gæti haft fordæmisgildi.12 Jafnframt var dómurinn ræddur á 

fundi allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis.13  

Ofangreindir dómar eru nefndir í dæmaskyni þar sem í sératkvæði má greina að mat 

á sönnun og túlkun á ákvæðum hegningarlaga er á annan hátt en hjá meirihluta 

Hæstaréttar. Þess ber að geta að það hafa jafnframt fallið fjölmargir dómar er varða 

kynferðisbrot þar sem Ingibjörg Benediktsdóttir hefur verið sammála meirihluta 

Hæstaréttar. Dómendur eru einstaklingar sem hafa ólíka reynslu og þekkingu, og kunna 

að túlka lögin á ólíkan hátt hvort sem um er að ræða karl eða konu. Í dæmaskyni má 

benda á Hrd. 1999, bls. 3870 (286/1999) (Meint kynferðisbrot gegn dóttur) þar sem meirihluti 

Hæstaréttar sýknaði ákærða fyrir kynferðisbrot gegn dóttur sinni. Meirihluta skipuðu 

tveir karlar og ein kona. Aftur á móti skiluðu tveir karlar sératkvæði og komust að þeirri 

niðurstöðu að rétt væri að staðfesta sakfellingu héraðsdóms. Það er því erfitt að ætla að 

slá því föstu að kyn sé ráðandi breyta í þessu sambandi. 

Í þessu ljósi má einnig benda á niðurstöðu í fjórum kynferðisbrotamálum fyrir 

héraðsdómi sem öllum lauk í nóvember 2015 með sýknu. Í kjölfar dómanna mátti greina 

mikla óánægju í samfélaginu. Meðal annars voru boðuð mótmæli við Héraðsdóm 

Reykjavíkur þann 26. nóvember 2015, þar sem þess var meðal annars krafist að 

kvendómurum við dómstóla landsins væri fjölgað. 14  Það er áhugavert að skoða 

kynjahlutföll dómenda í umræddum málum en dómarnir voru í öllum tilvikum 

fjölskipaðir. Í Hérd. Suðl. 16 nóvember 2015 (S-262/2015) (Vafi um ásetning) og Hérd. Rvk. 

20. nóvember 2015 (S-335-2015) (Fimm menn ákærðir fyrir nauðgun) sátu tveir karlar og ein 

kona. Í Hérd. Vestfj. 24. nóvember 2015 (S-47/2015) (Meint kynferðisbrot gegn 14 ára stúlku) 

og Hérd. Vestl. 25. nóvember 2015 (S-16/2015) (Meint nauðgun 17 ára stúlku) sátu tvær konur 

og einn karl. Hér liggur því fyrir að samtals voru dómendur í þessum málum 12 talsins, 

þar af voru sex konur og sex karlar. Það er því ekki hægt að vísa til þess að það hefði 

þurft konur til að dæma í þessum málum, heldur eru aðrir þættir sem koma til skoðunar 

varðandi hvers vegna er sýknað.  

Hvers vegna skiptir máli að fjölga kvendómurum? 

Jafnrétti á vinnumarkaði verður ekki náð nema hlutur kvenna í æðstu stjórnunar- og 

valdastöðum aukist,15 auk þess sem eðlilegt er að konur komi að því að treysta lýðræðið 

til jafns á við karla.16 Dómstólar taka þátt í að móta réttarheimildirnar í réttarframkvæmd 

og það er mikilvægt að konur taki þátt í þessari mótun, sem í gegnum tíðina hefur að 

mestu verið í höndum karla.17 Kynjahlutfall við Hæstarétt kann auk þess að hafa áhrif á 

                                                             
12 Vísir, „Hvað er nauðgun?“, www.visir.is/hvad-er-naudgun-/article/2013702069939. 
13  Alþingisvefurinn, www.althingi.is/thingnefndir/fastanefndir/allsherjar--og-

menntamalanefnd/fundargerdir/?faerslunr=6413. 
14 Mbl.is, „Mótmæla dómum í kynferðisbrotamálum“, www.mbl.is/frettir/innlent/2015/11/26. 
15 Aukin tækifæri í forystu atvinnulífsins, bls. 17. 
16 Sigríður Ingvarsdóttir: „Hvers vegna konur í dómarastörf?“, bls. 430. 
17 Sigríður Ingvarsdóttir: „Hvers vegna konur í dómarastörf?“, bls. 437. 
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ímynd dómstólsins, en samsettur hópur dómenda af báðum kynjum er líklegri til að 

njóta trausts fremur en einsleitur hópur karla.18 Ef fjölskipaður Hæstiréttur er einungis 

skipaður körlum í mörgum málum þá sendir það út skilaboð sem gefa til kynna útilokun, 

en dómstólar ættu frekar að endurspegla samfélagið í heild.19 Lögin gilda fyrir bæði 

konur og karla og eru í dag sett af bæði konum og körlum. Þannig verður að teljast 

óeðlilegt ef eingöngu karlar koma að því að ákveða hvernig skuli beita lögunum.20 Loks 

er mikilvægt að konur séu ekki útilokaðar frá embættum fyrir það að vera konur.21 

Þessi sjónarmið endurspeglast í ályktun mannréttindaráðs Sameinuðu þjóðanna frá 

30. júní 2015, en þar eru aðildarríkin hvött til að stuðla að fjölbreytileika við samsetningu 

dómstóla, taka tillit til kynjasjónarmiða, og stuðla að jöfnu hlutfalli kynjanna frá ólíkum 

hlutum samfélagsins. Þá þurfi að tryggja að allt skipunarferli dómara mismuni engum, 

sé opinbert og gegnsætt og byggi á hlutlægum viðmiðum sem tryggi að skipun 

einstaklinga byggi á hæfni þeirra.22 

Rannsóknir sýna ýmist að kyn skipti ekki máli fyrir niðurstöður dómsmála, eða að 

það kunni að hafa áhrif í ákveðnum málaflokkum.23 Niðurstöður rannsóknar sem var 

gerð á 13 réttarsviðum í Bandaríkjunum benda til dæmis til þess að það hafi sjaldan 

merkjanleg áhrif á niðurstöður dóma að konur sitji í dómarasæti, en þó mátti greina 

tölfræðilega marktækan mun í málum er varða kynjamismunun (sex discrimination). 24 

Jafnvel þó unnt væri að slá því föstu að það væri ekki munur á konum og körlum 

varðandi túlkun og beitingu laga, þá væri óeðlilegt að aðeins annað kynið sæti í 

dómarasætinu í öllum tilvikum.25 

Hvernig er hægt að virkja forgangsreglu jafnréttislaga við skipun 
dómara við Hæstarétt Íslands?  

Forgangsregla jafnréttislaga 

Í 65. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 (hér eftir stjskr.) er tilgreind 

almenn grundvallarregla um að allir skuli njóta jafns réttar, og hnykkt sérstaklega á því 

að konur og karlar skuli njóta jafns réttar í hvívetna. Lögum um jafna stöðu og jafnan 

rétt kvenna og karla nr. 10/2008 (hér eftir jrl.) er ætlað að tryggja jafnrétti beggja kynja. 

Jafnréttislög voru þó sett til að bregðast við því að lengi hefur hallað á konur í 

samfélaginu og hefur löggjafinn talið mikilvægt að bregðast við því sérstaklega.26 Til að 

jafnrétti náist í reynd kann að vera nauðsynlegt að grípa til sértækra aðgerða til að rétta 

hlut hópa sem hafa þurft að þola misrétti í gegnum tíðina, og koma í veg fyrir að 

mismunun viðgangist.27 Í 7. tölul. 1. mgr. 2. gr. jrl. er að finna skilgreiningu á hugtakinu 

sértækar aðgerðir.  

Svonefnd forgangsregla kom fyrst fram í Hrd. 1993, bls. 2230 (Helga Kress). Málið 

varðaði setningu í tímabundna stöðu lektors í íslenskum bókmenntum við 

heimspekideild Háskóla Íslands. Í niðurstöðu Hæstaréttar voru tiltekin ákvæði 

jafnréttislaga rakin, en svo sagði: 

                                                             
18 Sama heimild, bls. 441–442. 
19 Sally J. Kenney: Gender and Justice. Why Women in the Judiciary Really Matter, bls. 176. 
20 Sigríður Ingvarsdóttir: „Hvers vegna konur í dómarastörf?“, bls. 442. 
21 Sally J. Kenney: Gender and Justice. Why Women in the Judiciary Really Matter, bls. 178-179. 
22  Ályktun mannréttindaráðs Sameinuðu þjóðanna þann 30. júní 2015, A/HRC/29/L.11, 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G15/138/47/PDF/ 
G1513847.pdf?OpenElement, bls. 2–3. 

23 Kate Malleson: „Justifying gender equality on the bench: why difference won‘t do“, bls. 6–7. 
24 Christina L. Boyd, Lee Epstein og Andrew D. Martin: „Untangling the Causal Effects of Sex on 

Judging“, bls. 397.  Sjá einnig bls. 406. 
25 Nienke Grossman: „Shattering the Glass Ceiling in International Adjudication“, bls. 77–78. 
26 Brynhildur G. Flóvenz: „Um rétt og kynferði“, bls. 87. 
27 Handbók um mismunun. Jafnrétti og bann við mismunun, bls. 27. 
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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 þýðingarlítil, nema meginreglurnar í 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 í máli þessu. 

Hér er því um að ræða reglu sem Hæstiréttur leiðir af meginreglum jafnréttislaga. Til 

að forgangsreglan geti átt við í tilteknu máli þarf að uppfylla tvö skilyrði. Fyrra skilyrðið 

er að tveir eða fleiri umsækjendur, af sitthvoru kyninu, þurfa að hafa verið metnir jafn 

hæfir. Grundvöllur þess að forgangsregla komi til skoðunar við ráðningu eða skipun í 

opinbera stöðu er því mat á hæfni umsækjenda.28 Síðara skilyrðið varðar kynjaskiptingu 

á tilteknu starfssviði en það þarf að liggja fyrir að það halli á annað kynið. 

Forgangsreglan hefur verið staðfest með síðari dómaframkvæmd Hæstaréttar, sjá til að 

mynda Hrd. 1996, bls. 3760 (starfsmannastjóri), Hrd. 1998, bls. 3599 (héraðsdýralæknir), Hrd. 

2006, bls. 4891 (195/2006) (sendiráðsprestur í London), og reglan á enn stoð í núgildandi 

jafnréttislögum.  

Forgangsreglan er dæmi um sértæka aðgerð og leiðir til þess að jafnréttislögin feli í 

sér skyldu við tilteknar aðstæður til að beita sértækum aðgerðum. Þó forgangsregla 

jafnréttislaga verði í sjálfu sér ekki beinlínis leidd af 65. gr. stjskr., þá er slík regla talin 

standast jafnræðisreglu stjórnarskrár líkt og fram kom við breytingar á 

mannréttindakafla stjórnarskrárinnar árið 1995.29 

Forgangsreglan er sértæk jafnræðisregla og er þá talið að sjónarmið, sem reglan 

kveður á um, skuli hafa aukið vægi við úrlausn máls þar sem hún kemur til álita.30 Ef 

forsendum hennar er fullnægt þá ber að leggja áherslu á það sjónarmið sem hún byggir 

á, sem er að jafna hlut kynjanna á tilteknu starfssviði. Þannig hefur forgangsreglan áhrif 

á valfrelsi við stöðuveitingar hjá hinu opinbera ef hún á við í ákveðnu tilviki.31 Það að 

bera saman hæfni ólíkra einstaklinga er í eðli sínu matskennt. Í hverju tilviki þarf að fara 

fram mat þar sem líta þarf til allra sjónarmiða sem skipta máli varðandi hæfni aðila. 

Forgangsregla jafnréttislaga kemur ekki til álita fyrr en hæfni umsækjenda hefur verið 

metin á grundvelli málefnalegra sjónarmiða sem kunna að hafa mismikið vægi hverju 

sinni á grundvelli þess frelsis sem veitingarvaldshafi hefur hvað það varðar. Þannig veitir 

reglan engan afslátt af því að það beri að ráða hæfasta umsækjandann.32 

Áhrif forgangsreglu jafnréttislaga við skipun í embætti hæstaréttardómara 

Um skipun í embætti dómara 

Til að matskenndar stjórnvaldsákvarðanir teljist lögmætar eru stjórnvöld bundin við að 

reisa þær á málefnalegum sjónarmiðum.33 Þessi óskráða meginregla stjórnsýsluréttarins 

hefur verið nefnd „réttmætisreglan“ sbr. álit UA 1. október 2013 (6395/2011). 

Meginreglan er sú að stjórnvöld meta á hvaða málefnalegu sjónarmiðum skuli byggja 

innan marka, þar sem lögfestar og ólögfestar efnisreglur geta takmarkað valið eða haft 

áhrif á vægi sjónarmiða. 34  Meginreglan er því frelsi stjórnvalda til mats á hæfni 

umsækjenda hverju sinni en þó eru ákveðnar kröfur um það hvernig matið skuli fara 

fram. Til að mynda má ekki byggja á tilteknu sjónarmiði einu sér og að ákvörðunin verði 

                                                             
28 Margrét Vala Kristjánsdóttir: „Fremst(ur) meðal jafningja“, bls. 161. 
29 Sjá framsöguræðu Geirs H. Haarde, Alþt. 1994-1995, B-deild, bls. 5298–5299. 
30 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 41. 
31 Margrét Vala Kristjánsdóttir: „Fremst(ur) meðal jafningja“, bls. 161. 
32 Sama heimild, bls. 164. Sjá einnig álit UA 26. júní 1996 (1391/1995). 
33 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 126–130.  
34 Sama heimild, bls. 132–133. 
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að byggja á heildarmati þátta svo viðhlítandi samanburður fari fram á hæfni 

umsækjenda.35  

Það er áhugavert að skoða hvort eitthvað við skipunarferli hæstaréttardómara valdi 

því að hlutfall kvenna er jafn lágt og raun ber vitni. Grundvöllur þess að forgangsreglan 

komi til álita veltur á hæfnismati dómnefndar á umsækjendum. Í áliti kærunefndar 

jafnréttismála 5. apríl 2004 (14/2003) kom þetta mat til skoðunar en málið varðaði 

kvenkyns umsækjanda um embætti hæstaréttardómara sem kvartaði yfir skipun í 

embættið. Á þessum tíma voru tveir af níu dómendum við Hæstarétt konur og 

forgangsregla jafnréttislaga gat því komið til skoðunar ef sýnt væri fram á að 

umsækjendur af sitthvoru kyninu væru að minnsta kosti jafn hæfir. Var það álit 

kærunefndarinnar að starfsreynsla kæranda væri veigameiri og starfsferill hennar 

fjölbreyttari en þess sem skipaður var í embættið. Þannig var það mat nefndarinnar á 

grundvelli hinna lögbundnu embættisgengisskilyrða dómstólalaga að kærandi væri 

hæfari en sá sem embættið hlaut. Sjónarmið um sérstaka kosti tiltekinna umsækjenda, 

líkt og meistarapróf í evrópurétti og tiltölulega ungur aldur, gætu ekki komið til skoðunar 

nema í því skyni að velja á milli umsækjenda sem teljast jafn hæfir í ljósi starfsferils og 

lögfræðilegrar þekkingar. Þannig gátu þau sjónarmið sem kærði tiltók, ein og sér, ekki 

talist haldbær í skilningi laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Kærða, 

ráðherra, bar í þessu skyni að gæta þess er hann gerði tillögu um skipun í embættið að 

velja konu, enda teldist hún að minnsta kosti jafn hæf eða hæfari en sá sem embættið 

hlaut. 

Þrír aðrir umsækjendur kvörtuðu jafnframt til umboðsmanns Alþingis yfir ákvörðun 

dómsmálaráðherra um umrædda skipan í embætti dómara við Hæstarétt. Í áliti UA 3. 

maí 2004 (3882/2003, 3909/2003 og 3980/2003) var það niðurstaða umboðsmanns að 

sökum annmarka á undirbúningi og meðferð málsins af hálfu ráðherra hefði ekki verið 

lagður fullnægjandi grundvöllur að skipun í embættið. Í 7. gr. laga um réttindi og skyldur 

starfsmanna ríkisins nr. 70/1996 er kveðið á um að skylt sé að auglýsa opinberlega laus 

störf. Í áliti umboðsmanns kom meðal annars fram að það teljist betur samræmast 

vönduðum stjórnsýsluhætti að upplýsingar um að sóst sé eftir tiltekinni séfræðiþekkingu 

komi fram í auglýsingu um starfið.  

Við skipun í embætti dómara er staðan í öllum tilfellum auglýst. Ef það liggur ekki 

fyrir að leitað sé eftir tiltekinni þekkingu má draga í efa að það sé málefnalegt að byggja 

á þröngum sjónarmiðum við mat á hæfni umsækjenda, nema um sé að ræða jafn hæfa 

einstaklinga, en þá koma slík sérsjónarmið frekar til skoðunar. Þó er mikilvægt líkt og 

fram kemur í áliti umboðsmanns að gæta meðalhófs enda má auglýsing um embætti 

dómara ekki vera svo ítarleg varðandi hæfni á tilteknum sviðum að það kynni að fæla 

annars mjög hæfa einstaklinga frá því að sækja um. 

Ljóst er að forgangsregla jafnréttislaga á fullum fetum við þegar kemur að skipun 

dómara, en af framangreindu áliti kærunefndar jafnréttislaga má ráða að nefndin lagði 

annað mat á hæfi umsækjenda en Hæstiréttur, sem þá hafði það hlutverk að leggja mat 

á hæfni umsækjenda. Til þess að forgangsreglan virkjist þarf að uppfylla það skilyrði að 

umsækjendur séu metnir jafn hæfir. Skýring þess hve fáar konur hafa verið skipaðar í 

Hæstarétt virðist því liggja í þeirri staðreynd að þær hafa ekki verið metnar jafn hæfar 

og karlkyns umsækjendur.   

 

Sjónarmið varðandi kynjahlutfall dómnefndar við skipun í embætti dómara 

Samkvæmt 4. gr. a. dsl. skipar ráðherra nú fimm manna dómnefnd sem fjallar um hæfni 

umsækjenda um embætti hæstaréttardómara og héraðsdómara. Þrátt fyrir ákvæði 15. gr. 

laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008, sem mælir fyrir um að 

við skipun í nefndir á vegum ríkisins skuli þess gætt að hlutfall kynjanna sé sem jafnast 

og ekki minna en 40% þegar um fleiri en þrjá fulltrúa er að ræða, sátu fimm karlar og 

                                                             
35 Ásmundur Helgason: „Löggjöf um opinberar starfsveitingar“, bls. 6. 
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engin kona í dómnefndinni árið 2015. 36  Þegar þetta er ritað situr ein kona sem 

aðalmaður í nefndinni, en allir varamenn eru kvenkyns.37  

Innanríkisráðuneytið hefur vakið athygli á þessu, en árið 2010 áttu sér stað 

bréfasamskipti á milli ráðuneytisins og dómstólaráðs varðandi kynjahlutfall í nefndinni 

á þeim tíma. Í bréfi dómsmála- og mannréttindaráðuneytis til dómstólaráðs þann 22. 

júlí 2010 er tilgreind afstaða Hæstaréttar og Lögmannafélags Íslands varðandi það hvort 

tilnefning í dómnefnd samræmist ákvæðum jafnréttislaga nr. 10/2008. Meginafstaða 

tilnefningaraðila var að þeir væru óbundnir af ákvæðum 15. gr. jrl. og að ákvæði 1. mgr. 

4. gr. a. dsl. víki ákvæði 1. mgr. 15. gr. jrl. til hliðar. Dómstólalögin séu sérlög sem 

samkvæmt gildandi lögskýringarsjónarmiðum gangi framar almennum lögum, þar með 

talið jafnréttislögum. Auk þess hafi markmið með breytingu á dómstólalögum meðal 

annars verið að gera skipunarferli dómara skýrara og draga þar með úr áhrifum 

ráðherra.38 Ljóst er að það er ekki einhugur um þessa lögskýringu.39 Vísa má til þess að 

ef ákvæði í ólíkum lögum eiga við um sama tilvik, ber almennt að leitast við að túlka slík 

ákvæði svo þau verði samrýmanleg áður en forgangsreglum líkt og reglunni um lex 

specialis er beitt,40 en auk þess má líta á jafnréttislögin sem sérlög varðandi jafnrétti 

kynjanna. 

Það skiptir máli að bæði konur og karlar komi að því að skilgreina hvaða hæfni 

umsækjenda sé mikilvæg og hvernig beri að meta hana og leggja til grundvallar við val á 

hæfasta einstaklingi í dómarastarf hverju sinni.41 Það væri mun betur til þess fallið að 

auka traust á hæfnismati umsækjenda ef skipun nefndarinnar væri í samræmi við ákvæði 

jafnréttislaga. Ný dómstólalög nr. 50/2016 sem taka munu gildi þann 1. janúar 2018 

kveða á um að núverandi skipan nefndarinnar skuli ekki raskað við gildistöku laganna, 

en tilgreina jafnframt sérstaklega að þegar skipunartími einstakra nefndarmanna rennur 

út skuli tilnefningaraðilar tilnefna bæði karla og konur til setu í nefndinni.    

 

Hvernig er hægt að virkja forgangreglu jafnréttislaga? 

Í ljósi forgangsreglu jafnréttislaga er það grundvallaratriði að skoða hvernig mat á 

umsækjendum um embætti hæstaréttardómara fer fram. Í reynd er almennt vísað til 

reglunnar í inngangi umsagna dómnefndar, en þar segir meðal annars að á þetta 

sjónarmið kunni að reyna við ákvörðun ráðherra um veitingu dómaraembættis hafi 

dómnefnd metið tvo eða fleiri umsækjendur jafn hæfa til að gegna því.42 Þrátt fyrir að 

vera meðvituð um þetta atriði, virðist nefndin ekki hafa talið sér unnt að slá því föstu 

að kvenkyns umsækjendur teljist jafn hæfir og karlkyns umsækjendur. 

Mikilvægt er að hæfismat umsækjenda sé ávallt gagnsætt og byggi á málefnalegum 

ástæðum. Ef viðmið um hæfi eru óljós og handahófskennd, er auðvelt að komast fram 

hjá reglu líkt og forgangsreglu jafnréttislaga með því einfaldlega að velja að byggja á 

sjónarmiðum sem leiða til þess að tiltekinn umsækjandi sé talinn hæfastur, og þannig 

útiloka jafnvel vel hæfan umsækjanda á grundvelli þess. Þannig þarf að skoða hvaða 

sjónarmið beri að leggja til grundvallar og hvort útfæra þurfi nánar reglur um þau 

                                                             
36 Umsögn dómnefndar 22. september 2015. 
37 Vefsíða Innanríkisráðuneytis, www.innanrikisraduneyti.is/raduneyti/nefndir/fastanefndir/nr/81.  

38 Bréf dómsmála- og mannréttindaráðuneytis til dómstólaráðs 22. júlí 2010 varðandi tilnefningu í 
dómnefnd. 

39 Sjá t.d. Fréttastofa RÚV, „Ólöf hissa á niðurstöðu dómnefndar“, www.ruv.is/frett/olof-hissa-a-
nidurstodu-domnefndar. 

40 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 76–77. 
41 Sigríður Ingvarsdóttir: „Hvers vegna konur í dómarastörf?“, bls. 443. 
42 Umsögn dómnefndar 20. september 2012. Ráðherra hefur einnig vísað til forgangsreglunnar við setningu 

í embætti hæstaréttardómara, sjá vefsíðu Innanríkisráðuneytisins: „Ingveldur Einarsdóttir sett í 
embætti hæstaréttardómara“, www.innanrikisraduneyti.is/frettir/nr/28351. 
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sjónarmið sem mat dómnefndar skal byggja á.43 Í því sambandi gæti þurft að huga að 

því hvort taka eigi sérstaklega á þáttum sem oft eru kynbundnir, svo sem því hvort hlé 

hafi orðið á starfsferli vegna barneigna og umönnunar barna. Einnig mætti hugsa sér að 

kveða á um að til þess að skipa einum umsækjanda neðar en öðrum í hæfismati þurfi að 

vera skýr eða umtalsverður munur á hæfi viðkomandi einstaklinga. 

Niðurstöður 

Ljóst er að það hallar verulega á hlut kvenna við Hæstarétt Íslands. Ýmis rök eru fyrir 

því að mikilvægt sé að jafna kynjahlutfall við dómstóllinn, bæði svo hann endurspegli 

samfélagið betur og til að gæta að jafnréttis- og lýðræðissjónarmiðum. Forgangsregla 

jafnréttislaga kann að hafa áhrif við skipun í embætti hæstaréttardómara þegar 

umsækjendur af sitthvoru kyni eru metin jafn hæf af dómnefnd. Forsenda þess að jafna 

kynjahlutfall við Hæstarétt felst þar af leiðandi í hæfnismati dómnefndar. Matið skal 

byggja á málefnalegum forsendum og lögbundnum embættisgengisskilyrðum. Ef 

viðmið eru óljós og handahófskennd dregur það úr trúverðugleika og leiðir til þess að 

unnt er að komast hjá því að forgangsregla jafnréttislaga verði virk. Nær hún þá ekki 

markmiði sínu sem er að jafna kynjahlutfall á starfssviðinu. Til að virkja forgangsreglu 

jafnréttislaga mætti setja skýrari reglur sem miða að því að útiloka að kynbundnir þættir 

geti haft áhrif á hæfnismatið.  

  

                                                             
43 Gildandi viðmið er að finna í reglum nr. 620/2010 um störf dómnefndar sem fjallar um hæfni 

umsækjenda um dómaraembætti.  



9 

Heimildaskrá 

Alþingistíðindi. 

Alþingisvefurinn: www.althingi.is/thingnefndir/fastanefndir/allsherjar--og-
menntamalanefnd/fundargerdir/?faerslunr=6413, (skoðað 27. september 2016). 

Aukin tækifæri í forystu atvinnulífsins. Skýrsla Tækifærisnefndar iðnaðar- og viðskiptaráðherra um 
aukinn hlut kvenna í yfirstjórnum fyrirtækja. Iðnaðar- og viðskiptaráðuneyti, Reykjavík 
2005.  

Ályktun mannréttindaráðs Sameinuðu þjóðanna þann 30. júní 2015, A/HRC/29/L.11, 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G15/138/47/PDF/ 
G1513847.pdf?OpenElement. 

Ásmundur Helgason: „Löggjöf um opinberar starfsveitingar“. Stjórnmál og stjórnsýsla, 1. 
tbl. 2. árg. Reykjavík 2006, bls. 3–8. 

Bréf dómsmála- og mannréttindaráðuneytis til dómstólaráðs 22. júlí 2010 varðandi 
tilnefningu í dómnefnd. 

Brynhildur G. Flóvenz: „Um rétt og kynferði“. Rannsóknir í félagsvísindum V, 2004, bls. 
81–104. 

Christina L. Boyd, Lee Epstein og Andrew D. Martin: „Untangling the Causal Effects 
of Sex on Judging“. American Journal of Political Science, 54 tbl. (2) 2010, bls. 389–411. 

Eiríkur Tómasson: „Réttarfar“. Um lög og rétt. Helstu greinar íslenskrar lögfræði. 2. útgáfa 
Ritstj. Róbert R. Spanó. Reykjavík 2009, bls. 149–218. 

Fréttastofa RÚV: „Ólöf hissa á niðurstöðu dómnefndar“, www.ruv.is/frett/olof-hissa-
a-nidurstodu-domnefndar, 25. september 2015 (skoðað 28. september 2016). 

Handbók um mismunun. Jafnrétti og bann við mismunun. Human European Consultancy í 
samvinnu við Migration Policy Group. 2012. 

Kate Malleson: „Justifying gender equality on the bench: why difference won't do“. 
Feminist Legal Studies, 11. tbl. 2003, bls. 1–24. 

Margrét Vala Kristjánsdóttir.: „Fremst(ur) meðal jafningja“. Tímarit Lögréttu. árg. 4, nr. 
2. Reykjavík 2007, bls. 153–169. 

Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir: Einkamálaréttarfar. 3. útgáfa 
Reykjavík 2013. 

Mbl.is: „Mótmæla dómum í kynferðisbrotamálum“, 
www.mbl.is/frettir/innlent/2015/11/26, 26. nóvember 2015 (skoðað 7. desember 
2015). 

Nienke Grossman: „Shattering the Glass Ceiling in International Adjudication“. 
Virginia Journal of International Law, 56. tbl. (2) 2016. 

Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin. Skýringarrit. Reykjavík 1994. 

Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða. Reykjavík 2007. 

Sally J. Kenney: Gender and Justice. Why Women in the Judiciary Really Matter. New York 
2013. 

Sigríður Ingvarsdóttir: „Hvers vegna konur í dómarastörf?“. Afmælisrit. Guðrún 
Erlendsdóttir sjötug. Ritstj. Pétur Kr. Hafstein o.fl. Reykjavík 2006, bls. 429–446. 

Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði. Grundvöllur laga - réttarheimildir. Reykjavík 2010. 

Starfsskilyrði stjórnvalda. Skýrsla nefndar um starfsskilyrði stjórnvalda, eftirlit með starfsemi þeirra 
og viðurlög við réttarbrotum í stjórnsýslu. Forsætisráðuneytið, Reykjavík 1999. 



10 

Svala Ísfeld Ólafsdóttir: „Viðhorf dómara til fyrningar sakar í kynferðisbrotum gegn 
börnum“. Stjórnmál og stjórnsýsla. 2. tbl. 4. árg. 2008, bls. 159–180. 

Umsögn dómnefndar 20. september 2012. 

Umsögn dómnefndar 22. september 2015. 

Vefsíða framkvæmdastjórnar ESB: „European Commission database on women and 
men in decision-making - National level Supreme courts“, 
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-
making/database/judiciary/index_en.htm (skoðað 2. október 2016). 

Vefsíða Hæstaréttar Íslands: www.haestirettur.is/haestirettur/ (skoðað 30. ágúst 2016).  

Vefsíða Innanríkisráðuneytis: „Dómnefnd til að fjalla um hæfni umsækjenda um 
embætti hæstaréttardómara og héraðsdómara“,  
www.innanrikisraduneyti.is/raduneyti/nefndir/fastanefndir/nr/81 (skoðað 25. 
september 2016). 

Vefsíða Innanríkisráðuneytisins: „Ingveldur Einarsdóttir sett í embætti 
hæstaréttardómara“. https://www.innanrikisraduneyti.is/frettir/nr/28351 7. 
desember 2012 (skoðað 29. desember 2015). 

Viðhorf fagaðila til meðferðar nauðgunarmála innan réttarvörslukerfisins og tillögur að úrbótum. 
Hildur Fjóla Antonsdóttir í samvinnu við innanríkisráðuneytið, Reykjavík 2014. 

Vísir: „Hvað er nauðgun?“, www.visir.is/hvad-er-naudgun-/article/2013702069939 
(skoðað 27. september 2016). 

Dómaskrá 

Dómar Hæstaréttar Íslands: 
Hrd. 1993, bls. 2230 
Hrd. 1996, bls. 3760 
Hrd. 1998, bls. 3599 
Hrd. 1999, bls. 3870 (286/1999) 
Hrd. 2006, bls. 4891 (195/2006) 
Hrd. 15. nóvember 2007 (243/2007) 
Hrd. 6. desember 2007 (232/2007) 
Hrd. 29. janúar 2009 (558/2008) 
Hrd. 31. janúar 2013 (521/2012) 
Hrd. 19. júní 2013 (215/2013) 
Hrd. 24. október 2013 (316/2013) 
 
Héraðsdómar: 
Hérd. Suðl. 16 nóvember 2015 (S-262/2015) 
Hérd. Rvk. 20. nóvember 2015 (S-335-2015) 
Hérd. Vestfj. 24. nóvember 2015 (S-47/2015) 
Hérd. Vestl. 25. nóvember 2015 (S-16/2015) 
 
Álit umboðsmanns Alþingis: 
UA 26. júní 1996 (1391/1995) 
UA 3. maí 2004 (3882/2003, 3909/2003 og 3980/2003) 
UA 1. október 2013 (6395/2011) 
 
Álit kærunefndar jafnréttismála: 
Álit kærunefndar jafnréttismála 5. apríl 2004 (14/2003) 

 


