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1. Inngangur 

Haustið 2013 skipaði innanríkisráðherra nefnd sem ætlað var að semja reglur um skipan og 

starfsemi dómstóla með tilliti til upptöku millidómstigs og taka einnig til skoðunar stjórnsýslu 

dómstólanna og fyrirkomulag við skipan dómara. Nefndin skilaði drögum að frumvarpi í 

febrúar 2015 og lagði grunn að því frumvarpi sem varð að lögum um dómstóla nr. 50/2016 (hér 

eftir skammstöfuð dsl). Lögin munu taka gildi þann 1. janúar 2018 og þá falla úr gildi 

núgildandi lög um málefnið nr. 15/1998, (hér eftir skammstöfuð ng.dsl.). Þó enn sé óljóst  

hversu mikla réttarbót breytingarnar munu í raun fela í sér er  unnt að fullyrða að þær séu að 

miklu leyti nauðsynlegar og tímabærar. Þó eru þær svo verulega umfangsmiklar að spurningar 

vakna um hvort breytingarnar feli í sér of mikið stökk í einu lagi.  

Í athugasemdum með frumvarpi dsl. kemur fram að ástæða lagasetningarinnar hafi einkum 

verið þríþætt. Í fyrsta lagi þótti nauðsynlegt að uppfylla kröfur Mannréttindasáttmála Evrópu 

(hér eftir skammstafaður MSE), sbr. lög um hann nr. 62/1994, varðandi milliliðalausa 

sönnunarfærslu sem lið í réttlátri málsmeðferð, eins og Mannréttindadómstóll Evrópu hefur 

skýrt regluna, (hér eftir skammstafað MDE). Í öðru lagi þótti óeðlilegt og ekki til þess fallið að 

tryggja réttaröryggi að endurskoðuð væri úrlausn héraðsdóms sem skipaður hefði verið 

sérfróðum meðdómendum, án þess að jafnframt væru kvaddir til sérfróðir meðdómendur á 

áfrýjunardómsstigi. Í þriðja lagi hafi álag á Hæstarétti verið óviðunandi og skapað hættu á að 

réttarskapandi áhrif dóma réttarins væru minna en æskilegt teldist.1 Tæplega hefði verið unnt 

að leysa úr þeim vanda sem þessi atriði skapa án verulegra breytinga á dómskerfinu.2   

Með einföldum hætti hafa helstu nýmæli laganna verið flokkuð upp í eftirtalin tólf atriði:3 

Stofnun Landsréttar, fækkun dómara við Hæstarétt, fjölgun dómara við héraðsdómstóla, 

breytingar á stjórnsýslu dómstólanna, breytingar við fjárveitingar til dómstólanna, breytingar á 

nefnd um dómarastörf og um aukastörf dómara, ákvæði um jafnt kynjahlutfall dómnefndar um 

hæfni umsækjenda um embætti dómara, breytingar varðandi setningar dómara, breytingar 

varðandi sérfróða meðdómendur, reglur um meðferð kvartana starfsmanna dómstóla og loks 

þrenging á aðkomu ráðherra að málefnum dómstóla.  

Í þessari ritgerð verður dreypt á þeim breytingum sem felast í dsl. Fyrst verður farið hrátt 

yfir breytingu á dómstólakerfinu, þ.e. úr tveggja í þriggja þrepa dómskerfi og í kjölfarið verður, 

með hliðsjón að þríþættu markmiði lagasetningarinnar, fjallað um fjórar breytingar nátengdar 

                                                           
1 Þskj. 1017, 145. lögþ. 2015-16, bls. 23 (enn óbirt í A-deild Alþt.).   
2 Sjá t.d: Skýrsla vinnuhóps um millidómstig, bls. 71. Þar sem því er haldið fram að tilkoma millidómsstigs sé 

nauðsynleg til lausnar á þessum vanda. Samhliða setningu dsl. var lögum um meðferð einkamála nr. 91/1991 og 

lögum um meðferð sakamála nr. 88/2008 breytt með lögum nr. 49/2016. 
3: Þskj. 1017, 145. lögþ. 2015-16, bls. 26-29 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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stofnun millidómstigs. Í fyrsta lagi mun sönnunarfærsla fara fram á tveimur dómstigum, í öðru 

lagi verður kostur á að kveða sérfróða meðdómendur til setu í dómi á tveimur dómstigum. Þá 

verður í þriðja lagi sérstaklega fjallað um breytingar á veitingu áfrýjunarleyfa og í fjórða lagi 

breytingar á fordæmisgildi úrlausna réttarins, í ljósi minnkandi málafjölda Hæstaréttar, 

breytinga á starfsemi hans og hlutverki. Að lokum verður fjallað um breytingar sem ekki 

samræmast framangreindum markmiðum á augljósan hátt og lúta að stjórnsýslu dómstólanna.  

Við athugun á þeim breytingum sem hér verða teknar til umfjöllunar vaknar sú spurning hvort 

of geyst hafi verið farið og hvort með þeim skapist að einhverju leiti óákjósanlegt óvissuástand 

innan dómskerfisins.  

 

2 Breytingar á dómstólaskipan 

2.1 Dómstólarnir 

Dómstólaskipan hérlendis hefur verið frábrugðin skipan í þeim löndum sem við oft höldum 

okkur til samanburðar. Þannig eru þrjú dómstig í sakamálum víðast hvar í Evrópu og alls staðar 

á Norðurlöndunum, auk þess tíðkast þar nokkuð fyrirkomulag um kviðdómendur sem taka þátt 

í dómstörfum.4 Hugmyndir um breytingar á dómstólakerfinu í þessa veru hafa verið lengi á lofti 

en ýmsar ástæður svo sem ósamræmi tillagna um breytingar, smæð samfélags okkar og 

kostnaður við aðgerðirnar hafa komið í veg fyrir breytingar.5 Í I. kafla dsl. eru tilteknir 

dómstólar landsins. Hæstiréttur Íslands skal vera „æðsti“ dómstóll ríkisins, sbr. 1. gr., næstur er 

tiltekinn Landsréttur, sbr. 2. gr. og þá eru í 3. gr. ákvæði um átta héraðsdómstóla og umdæmi 

þeirra.6 

Hæstiréttur verður dómstóll fyrir landið allt, í öllum tegundum mála og hefur aðsetur í 

Reykjavík. Hann heldur áfram fyrri verkefnum sínum þó þannig að þeim mun fækka og er því 

eðlilegt að dómurum fækki einnig.7 Með lagabreytingunum verða meiri möguleikar fyrir 

dómara við alla dómstóla að komast í leyfi en áður var. Ákvarða verður fjölda dómara við 

                                                           
4 Álit nefndar um milliliðalausa sönnunarfærslu í sakamálum, bls. 14. Til samanburðar og í dæmaskyni má líta til 

sænsku dómstólalaganna (Rättegångsbalk, 1942:740) sem mæla fyrir um þriggja þrepa dómskerfi. Héraðsdómar 

(s. tingsrätt) skipa almennt fyrsta dómstigið, sbr. 1. gr. 1. kafla laganna. Samkvæmt 6. gr. 2. kafla laganna 

samanstendur millidómstig af sex dómstólum (s. hovrätt) sem eru áfrýjunardómstólar fyrir mál sem lokið hafa 

meðferð fyrir almennum undirrétti, sbr. 1. gr. 2. kafla laganna. Hæstiréttur (s. Högsta domstolen) skipar æðsta 

dómstig sænsks réttar. Á öllum dómstigunum er dæmt í bæði einka- og sakamálum, sbr. 50. og 51. kafli laganna. 

Í ritgerðinni er tekið upp á þeirri nýbreytni að líta einkum til Svíþjóðar þegar nefnd eru erlend dæmi til 

samanburðar. 
5 Sem dæmi um það sjá grein: Stefán Már Stefánsson: „Hugmyndir um millidómstig“, bls. 33-34. Þar sem hann 

kemur með um margt áhugaverðar og mun einfaldari og kostnaðarminni hugmyndir til lausnar, en felast í dsl. Sjá 

einnig: Þskj. 1306, 145. lögþ. 2015-16, bls. 1 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
6 Loks eru ákvæði í 4. gr. dsl. um aðra dómstóla og verður ekkert þá í þessari ritgerð. 
7 Sjá þó kafla 2.5 þar sem fram kemur að beiðnum um áfrýjunarleyfi mun fjölga við breytta skipan. 
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réttinn með hliðsjón því og þrengdri heimild til að kalla til varadómara vegna forfalla og leyfa,8 

ásamt því að líta til þess að fara bæri varlega í að ákveða dómarafjölda, þar sem ekki er ljóst 

hver málafjöldi verður nákvæmlega verður, var hæfilegur fjöldi dómara við réttinn ákvarðaður 

sjö talsins.9 Stærstur fjöldi mála í Hæstarétti er nú dæmdur af þremur dómurum.10 En með 

breytingunum munu að jafnaði fimm dómarar taka þátt í meðferð máls hverju sinni, en þó 

tveimur fleiri í sérlega mikilvægum málum, sbr. 1. mgr. 16. gr. dsl. Auk þess er að finna heimild 

í 2. mgr. sömu greinar um að einn dómari til viðbótar hlýði á málflutning í sérstaklega 

umfangsmiklum málum og taki sæti í dóm ef annar dómari forfallast.  

Um hinn nýja dómstól, Landsrétt, er fjallað í V. kafla laganna. Hann er áfrýjunardómstóll 

og hefur aðsetur í Reykjavík, sbr. 2. gr. dsl. Í honum eiga sæti 15 dómarar, sbr. 1. mgr. 21. gr. 

laganna.11 Hann dæmir bæði í sakamálaum og einkamálum. Fyrirhugað er að aðeins þrír 

embættisdómarar taki þátt í meðferð máls fyrir Landsrétti, sbr. 1. mgr. 24. gr. dsl. með nokkrum 

undantekningum þó og eftir atvikum með setu sérfróðra meðdómenda, sbr. 1. mgr. 39. gr dsl., 

sbr. nánar 2. og 32. gr. laga nr. 49/2016 lög um breytingu á lögum um meðferð einkamála og 

lögum um meðferð sakamála (millidómstig)(hér eftir skammstöfuð brl.eml.sml. lög nr. 91/1991 

um meðferð einkamála verða í ritgerðinni skammstöfuð eml og lög nr. 88/2008 um meðferð 

sakamála, sml.).12 

Fjölgun verður á dómurum við héraðsdómstóla úr 38 í 42. Er hún í raun ótengd þeim 

kerfisbreytingum sem lögin kveða á um en er óhjákvæmileg viðbrögð við nýlegum úrskurði 

kjararáðs 17. desember 2015 (3.001/2015) er kvað á um mikið auknar heimildir dómara til að 

taka leyfi.13 Störf héraðsdómstóla og skipan munu annars að mestu vera óbreytt með tilkomu 

dsl. en um þá er fjallað sérstaklega í VI. kafla laga þeirra. Einn embættisdómari mun að jafnaði 

sitja í hverju máli, með ákveðnum undantekningum þó, sbr. 1. mgr. 33. gr. dsl. og eftir atvikum 

sérfróðir meðdómendur, sbr. 1. mgr. 39. gr. dsl. 14 

                                                           
8  Miðað verður við að ekki verði sett í dómaraembætti nema dómurinn yrði óstarfhæfur ellegar og ekki verður 

settur varadómari nema dómurinn yrði annars ekki fullskipaður. 
9   Sjá hér: Úrskurður kjararáðs 17. desember 2015 (3.001/2015), bls. 7. Um áherslubreytingu varðandi símenntun 

og námsleyfi, sjá einnig: Þskj. 1306, 145. lögþ. 2015-16, bls. 1 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
10 Sést það við lestur dómasafns Hæstaréttar. Sjá einnig að vissu leiti: Ársskýrsla Hæstaréttar Íslands 2015, bls. 3, 

5 og 18. 
11 Til samanburðar skipa í Svíþjóð þrír löglærðir dómarar að jafnaði í dóm á millidómstigi ásamt tveimur 

kviðdómendum nema málið varði aðeins sekt sbr. 1. og 2. mgr. 4. gr. 2. kafla sænsku dómstólalaganna 

(Rättegångsbalk, 1942:740), þó skulu fjórir dómarar sitja í máli sem áfrýjað er frá héraðsdómi (s. tingsrätt). 
12 Sjá frekari umfjöllun í kafla 2.3 um sérfróða meðdómendur. 
13 Úrskurður kjararáðs 17. desember 2015 (3.001/2015), bls. 7.   
14 Almennt verður unnt að áfrýja úrlausnum héraðsdóms til Landsréttar en í undantekningartilvikum verður unnt að 

áfrýja þeim beint til Hæstaréttar, ef þörf er á skjótri niðurstöðu. Sambærilega heimild er að finna í norrænum 

lögum. 
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Segja má að efnislegar breytingar sem verða á starfsemi dómstólanna birtast ekki síst í 

öðrum lögum, þá helst í eml. og sml., eins og þeim var breytt með brl.eml.sml. Eins og áður 

segir er markmið þessara breytinga þau helst að létta álagi af Hæstarétti og færa verkefni þaðan 

yfir á Landsrétt, efla þar með fordæmisgefandi hlutverk Hæstaréttar og ekki síst uppfylla 

skyldur Íslands um réttláta málsmeðferð. Hér á eftir verður farið yfir allra helstu breytingar í 

þessa veru. 

  

2.2 Milliliðalaus sönnunarfærsla 

Eins og áður segir er ætlunin með breytingum á sönnunarfærslu í sakamálum fyrir 

áfrýjunardómstól að koma til móts við kröfur stjórnarskrár og alþjóðlegra skuldbindinga. Fram 

kemur í kafla V í almennum athugasemdum með frumvarpi að dsl. er meginreglan um 

milliliðalausa sönnunarfærslu hluti meginreglunnar um milliliðalausa málsmeðferð og felur í 

sér að öll sönnunargögn skuli færa fram meðan á málsmeðferð stendur fyrir þeim dómurum 

sem dæma málið. 

Hæstarétti hefur lengi verið heimilt að taka skýrslur af ákærðum og vitnum á þann hátt sem 

uppfyllir kröfur MSE, án þess að nýta sér það.15 Með þriggja þrepa málsmeðferð standa vonir 

til um að unnt verði að bæta úr þessu og er gert ráð fyrir að munnleg sönnunarfærsla fari fram 

fyrir Landsrétti, eftir því sem nauðsynlegt þykir, en ekki er áformað að slíkt muni vera gert fyrir 

Hæstarétti. Þykir það eðlilegt í ljósi þess að réttaröryggi ætti að vera nægilega tryggt með 

sönnunarfærslu á tveimur dómstigum.16 Með breytingunni verður 2. og 3. mgr. 208. gr. sml. 

felld brott, en hafa ber í huga möguleikann á að máli verði skotið til Hæstaréttar til að fá 

ómerkingu á sambærilegri forsendu.17 Þrátt fyrir þær kröfur sem felast í reglum MSE um 

milliliðalausa sönnunarfærslu og réttláta málsmeðferð má eflaust a.m.k. í einhverjum tilvikum 

deila um ágæti þess fyrirkomulags að taka skýrslu af vitnum eða aðilum löngu eftir að málsatvik 

                                                           
15 Erfitt er að finna dæmi um að Hæstiréttur hafi látið gefa skýrslu þar fyrir dómi. Sjá Hrd. 2002, bls. 717 (11/2001). 

Höfnun á beiðni er á hinn bóginn algeng, sbr. t.d. Hrd. 2000, bls. 1117 (31/2000). Nýja fyrirkomulagið mun færa 

okkur nær því sem tíðkast á öðrum Norðurlöndum, í þessu samhengi má í Svíþjóð óska eftir að hlýtt verði aftur 

á framburð vitna fyrir dómstólnum á millidómstigi (s. hovrätt) sbr. 2. mgr. 4. gr. 51. kafla Sænsku dómstólalögin 

(Rättegångsbalk, 1942:740). 
16 Sérstaklega með tilliti til heimildar í eml. og sml., sbr. 29. gr. og 68. gr. brl.eml.sml. ef málsmeðferð fyrir 

héraðsdómi eða Landsrétti hafi verið stórlega ábótavant eða dómur Landsréttar sé bersýnilega rangur að formi 

eða efni. 
17 Í Þskj. 1304, 145. lögþ. 2015-16, bls. 14-15 (enn óbirt í A-deild Alþt.). kom fram að slæmt væri að ekki hefði 

verið með berum orðum girt fyrir að málum yrði skotið til Hæstaréttar til endurskoðunar vegna mats á framburði. 

Þessu til samanburðar má benda á að í Noregi og Danmörku gilda sérstakar reglur um að sakamálum verði ekki 

áfrýjað til Hæstaréttar vegna ágalla á mati sönnunar um sekt ákærða. Sjá 2. mgr. 306. gr. norskra laga um meðferð 

sakamála og  2. mgr. 933. gr. og 1-3. tl. 1. mgr. 912. gr. danskra réttarfarslaga. 
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jafnvel mörgum árum síðar.18 Þá ber að benda á að með aðstoð tækninnar eru oft notaðar 

myndupptökur af vitnaskýrslum hjá lögreglu, en það hefur ekki tíðkast við skýrslugjöf fyrir 

dómi, nema í sérstökum tilvikum einkum vegna kynferðisbrota gegn börnum.19 Í þessu 

samhengi má nefna að lengi tíðkast í Svíþjóð að taka dómsframburð upp í hljóð og mynd. 20 

 

2.3 Sérfróðir meðdómendur  

Í dag sitja ekki sérfróðir meðdómsmenn á áfrýjunardómsstigi. Það er eitt af þeim helstu 

vandkvæðum sem ráða skal bót á með dsl. Oft hefur ekki þótt eðlilegt að unnt sé að snúa 

niðurstöðu héraðsdóms sem skipaður var sérfróðum meðdómendum án þess að sérfróðir 

meðdómendur sitji einnig í máli á áfrýjunarstigi, sbr. td. gamall dómur Hrd. 1984, bls. 439, en 

til samanburðar svo nýr dómur Hrd. 1. desember 2016 (17/2016), en þar sagði: „Þótt tveir 

læknar hafi gegnt störfum meðdómsmanna í héraði geta þær röksemdir, sem færðar eru fyrir 

niðurstöðu hins áfrýjaða dóms um að ósannað sé að áfrýjandi hafi orðið fyrir tjóni af 

meðferðinni á Landspítala, ekki haft slíkt vægi að þær fái þessu breytt.“ Til eru einnig dómar 

Hæstaréttar þar sem matsgerð sem lögð var fram eftir uppkvaðning héraðsdóms setur meðferð 

málsins í uppnám, sbr. nýlegt dæmi í Hrd. 13. október 2016 (676/2015).21  Með tilkomu 

millidómstigs verður unnt að kalla til einn eða tvo sérfróða meðdómendur meðdómsmenn fyrir 

Landsrétt, sbr. 2. gr. brl.eml.sml.22 Verða þá endurskoðaðar af sérfróðum mönnum matgerðir 

sem lagðar hafa verið fram eftir uppkvaðningu dóms undirréttar.  

Þessum breytingum til viðbótar var fyrir tilstuðlan ítrekaðra athugasemda ríkjahóps 

Evrópuráðs um aðgerðir gegn spillingu (GRECO)23 varðandi fyrirkomulag um sérfróða 

meðdómendur hér á landi, ráðist í allsherjar endurskoðun um þetta efni og í VII. kafla dsl. má 

finna heildstæð lagaákvæði um sérfróða meðdómsmenn.24 Löngum hefur hefur verið sá háttur 

                                                           
18 Sjá t.d. Hrd. 30. maí 2013 (476/2012). Það hefur um langa hríð verið regla í sakamálum að við staðfestingu 

lögregluskýrslu fyrir dómi verður sá framburður sem fram kemur í skýrslunni með sínum hætti hluti af framburði 

fyrir dómi. Sjá um þetta: Ingibjörg Benediktsdóttir: „Hvaða tilgangi þjóna lögregluskýrslur í dómsmáli?“ bls. 

26. Um nýleg dæmi um þessa aðferð við skýrslutöku fyrir dómi, sjá t.d. Hrd. 26. maí 2016 (573/2015).  
19 Heimild er fyrir þessu í 3. mgr. 13. gr. sml., sbr. reglugerð um réttarstöðu handtekinna manna, yfirheyrslur hjá 

lögreglu o.fl. nr. 651/2009. Er hún sett er skv. heimild í 67. gr. laganna. Sjá einnig 4. mgr. 106. gr. um meðferð 

rannsóknarmála fyrir dómi. Um lögregluskýrslur sjá 2. mgr. 66. gr. og 67. gr.  
20 Stefán Már Stefánsson: „Hugmyndir um millidómstig“, bls. 33. 
21 Málinu var heimvísað án athugasemda við dóm héraðsdóms heldur vegna nýrrar matsgerðar eftir að hann var 

kveðinn upp. 
22 Einnig má hér benda á dóm MDE, Sara Lind Eggertsdóttir gegn Íslandi, 5. júlí 2007 (31930/04). En þar taldi 

MDE að endurskoðun á niðurstöðu dóms skipuðum sérfróðum meðdómendum, á grundvelli álits læknaráðs, 

höggva nærri 6. gr. MSE. Í kjölfar dómsins voru lög nr. 14/1942 um læknaráð felld úr gildi og möguleikar til að 

endurmeta læknisfræðilegt mat sérfróðra meðdómenda takmarkaðist til muna. 
23 Þskj. 1017, 145. lögþ. 2015-16, bls. 52 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
24 Greco fagnar þessum breytingum og telur fullnægjandi með þeim fyrirvara að ferlið var skammt á veg komið þá, 

sbr: FOURTH EVALUATION ROUND Corruption prevention in respect of members of parliament, judges and 

prosecutors. 2016, bls. 4 og 5.  
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á að dómarar þeir sem dæma í máli ákveða alfarið á sitt einsdæmi hverja skyldi skipa til setu í 

máli sem sérfróða meðdómendur og hafa ekki gilt um það neinar formlegar reglur eða skilyrði 

um hæfni. Er það ástand augljóslega einkar bagalegt, eðlilegra væri að valið einkenndist af 

hlutlægni, og sjálfstæði dómara og byggði á gegnsæju ferli.25 Mun það koma í hlut 

dómstólasýslunnar að tilnefna hæfilegan fjölda manna til að gegna störfum sérfróðra 

meðdómsmanna að undangenginni opinberri auglýsingu dómstólasýslan ætti að þá að ganga úr 

skugga um að tilnefndir einstaklingar uppfylli almenn hæfnisskilyrði, ásamt því að setja reglur 

um þá þekkingu og reynslu sem þeir skuli bera, sbr. nánar 39. gr. dsl. Eftir reglum 40. gr. 

laganna er svo kvaddur maður úr þeim hópi til setu í dómi. Jafnframt því getur komið til þess 

að dómstólasýslan tilnefni sérfróða meðdómsmenn til meðferðar einstaks máls sbr. lokamálslið 

2. mgr. 39 gr. og  1. mgr. 40. gr. dsl. 

Einnig er í 3. mgr. 39. gr. laganna að finna kröfu um almennt hæfi sérfróðra meðdómenda 

og eru þau skilyrði þau sömu og hjá dómurum almennt, skoðast það eðlilegt í ljósi þess að 

borgarinn verður að geta borið samskonar traust til allra dómara sem dæma í máli, báðir koma 

fram sem handhafar dómsvalds. Þó var látið nægja að sérfróðir meðdómendur hefðu ná 25 ára 

aldri. Til þess að undirstrika mikilvægi þess að sömu kröfur séu gerðar til þess trúverðugleika 

og traust sem meðdómandi þarf að njóta má benda á 5. mgr. 39. gr. laganna, sem kveður á um 

skyldu þeirra til að undirrita sérstakt drengskaparheit. 

Það var, eins og áður segir, ein af þremur meginástæðum fyrir setningu laganna að 

Hæstiréttur gæti endurskoðað niðurstöðu héraðsdóms sem skipaður var sérfróðum 

meðdómendum, án þess að sérfróðir kæmu að þeirri endurskoðun. Breyting varðandi sérfróða 

meðdómendur varð talsvert umfangsmeiri en þörf var á til að leysa þennan vanda. Einfaldlega 

hefði verið unnt að heimila setu sérfróðra meðdómenda í Hæstarétti í ákveðnum tilvikum og 

hefði ekki þurft tilkomu millidómstigs til að ráða bót á þessum vanda.  

Breytingar á vali sérfróðra meðdómenda, til að koma til móts við athugasemdir GRECO, 

voru þessu í raun ótengdar. Aftur á móti er núverandi fyrirkomulag til þess fallið að vekja upp 

tortryggni almennings gagnvart dómskerfinu, breytingar voru því æskilegar til að stuðla að 

gagnsæi og hlutleysi og þannig auka traust almennings og tiltrú á dómskerfinu. Þvi til viðbótar 

mun breytingin hafa í för með sér ákveðið hagræði við rekstur dómsmála.26 

                                                           
25 FOURTH EVALUATION ROUND Corruption prevention in respect of members of parliament, judges and 

prosecutors. 2016, bls. 5. 
26 Í tengslum við þetta er rétt að benda á að dómkvaddir matsmenn og sérfræðileg vitni þurfa ekki að uppfylla nein 

skilyrði um hæfi og þurfa ekki einu sinni að uppfylla skilyrði stjórnsýslulaga um hæfi. Sjá í þessu samhengi Hrd. 

24. mars 2009 (83/2009) Þar sem tekið var fram að matsgerðir frá slíkum aðilum ættu að hafa minna vægi en 

héraðsdómur skipaður sérfróðum meðdómendum. Enda myndi slík endurskoðun að öllu jöfnu ekki samrýmast 

reglu 6. gr. MSE um réttláta málsmeðferð.  
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2.4 Fordæmi Hæstaréttar 

Eins og áður segir er dsl. einnig ætlað að vinna bug á því óhóflega vinnuálagi sem hvílt hefur á 

Hæstarétti síðastliðin ár.27 Dómstóll sem starfar undir í svona aðstæðum getur tæplega með 

ýtrasta hætti sinnt réttarskapandi hlutverki sínu og endurspeglast þetta ef til vill í þeirri skeikulu 

afstöðu sem ríkir til fordæma.28 Er viðbúið að Hæstiréttur geti betur einbeitt sér að mikilvægustu 

málunum og stuðlað að réttareiningu, og má segja að nauðsyn þess sé sífellt að aukast með 

umfangsmeira og flóknara lagaumhverfi.  

En í vandaðri úrlausnum felast augljóslega einnig mikilvæg mannréttindi borgaranna.29 

Verður því dregin sú meginályktun að réttarskapandi áhrif Hæstaréttar muni aukast. 30 

Í dómum Landsréttar munu að jafnaði aðeins þrír dómarar sitja. Því má spyrja hvort vegið 

sé að vandaðri málsmeðferð í þeim málum sem ekki geta farið fyrir Hæstarétt. Vandinn sem 

fólst í því að Hæstiréttur hafi ekki getað sinnt málum á tilhlýðilegan hátt, þar sem aðeins þrír 

dómarar hafi setið í fjölmörgum dómum sökum málafjölda fyrir réttinum, virðist því ekki að 

fullu hafa verið leystur. Landsréttur hlýtur að dæma í mörgum erfiðum málum sem varða aðila 

miklu og einnig réttarskapandi málum, t.d. á sviði kröfuréttar, sem löngum hefur mótast af 

dómaframkvæmd. 

 

2.5 Áfrýjunarleyfi 

Þrátt fyrir að almennt muni álag á Hæstarétti minnka með tilkomu millidómstigs munu 

ákvarðanir Hæstaréttar um áfrýjunarleyfi verða fyrirferðameiri hluti í starfsemi hans. Þótt 

umsóknum um áfrýjunarleyfi verði að jafnaði einungis sinnt af þremur dómurum, sbr. 4. mgr. 

16. dsl. verður að hafa hugfast að einn megintilgangur dsl. var að létta álagi af Hæstarétti og 

því vert að gæta þess að álag á réttinum verði ekki of mikið hvað þetta varðar. Það má segja að 

hingað til hafi það heyrt til nokkurra undantekninga að Hæstiréttur hafi þurft að taka sérstaklega 

                                                           
27 Nægir að nefna: Jón Steinar Gunnlaugsson: Veikburða Hæstiréttur, bls. 15-19. Sjá um málafjölda: Ársskýrsla 

Hæstaréttar Íslands 2015, bls. 3-5. 
28 Hafsteinn Dan Kristjánsson: „Fordæmi“, bls. 257. Þar kemur meðal annars fram að þýðing fordæma hefur verið 

umdeild meðal fræðimanna. Nýlegt dæmi um mat á gildi fordæmis kemur fram í séráliti tveggja dómara í Hrd. 

13. október 2016 (796/2015), Þar byggðu þeir niðurstöðu sína á fordæmi sem þeir töldu nú hafa myndast af 

framkvæmd Hæstaréttar, þrátt fyrir að hafa áður sjálfir komist að öndverðri niðurstöðu í samskonar máli áður.  
29  Kannski má ætla við minna álag og um sumt annað hlutverk Hæstaréttar að orðalag í dómum Hæstaréttar muni 

breytast og rétturinn bindi sig síður við atvik tiltekins máls heldur reynir að hafa niðurstöðurnar almennari. Sjá 

um orðalag í dómi m.t.t. fordæmisgildis Jón Steinar Gunnlaugsson: Um fordæmi og valdmörk dómsstóla, bls. 

67-69.  
30 Til samanburðar má nefna að í 6. gr. 3. kafla sænsku dómstólalaganna er sérákvæði um dómarafjölda í málum 

þar sem víkja á frá fordæmi en þetta gefur skýra vísbendingu um að þar sé gildi fordæma hæstaréttar virkilega 

mikið.  
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til umfjöllunar áfrýjunarleyfi einstakra mála.31 Með gildistöku dsl. lítur út fyrir að slíkar 

ákvarðanir verði hins vegar að meginreglu frekar en undantekningu.  

Málum verður aðeins áfrýjað til Hæstaréttar að fengnu áfrýjunarleyfi eftir umsókn þar um. 

En skilyrði um áfrýjunarleyfa munu, eðli málsins samkvæmt, breytast, sbr. 176. gr. eml. og 215. 

gr. sml. skv. j-lið 29. gr. og e. lið 68. gr. brl.eml.sml.32 Skilyrðin fyrir áfrýjunarleyfi einkamála 

eru almenn og veita svigrún til túlkunar í hverju tilviki, en í 176. gr. eml. eins og þeim verður 

breytt með brl.eml.sml. segir: 

 

Heimilt er aðila að óska eftir leyfi til að áfrýja dómi Landsréttar til Hæstaréttar. Hæstiréttur 

ákveður hvort orðið verði við umsókn um áfrýjunarleyfi og skal við mat á því líta til þess 

hvort úrslit málsins hafi verulegt almennt gildi eða varði sérstaklega mikilvæga hagsmuni 

þess sem leitar áfrýjunarleyfis. Þá getur Hæstiréttur veitt slíkt leyfi ef ástæða er til að ætla 

að málsmeðferð fyrir héraðsdómi eða Landsrétti hafi verið stórlega ábótavant eða dómur 

Landsréttar sé bersýnilega rangur að formi eða efni. 

 

Hefur þessi afmörkun á áfrýjunarleyfi sætt nokkurri gagnrýni og almennt er talið að afmarka 

þurfi frekar inntak hennar. Verði það ekki gert er viðbúið að það hindri hlutverk réttarins sem 

fordæmisgefandi dómstóls enda myndi mikill tími og vinna fara í það hjá Hæstarétti að 

skilgreina þau mál sem gætu sætt áfrýjun og með þessum óskýrleika má ætla að margir muni 

láta reyna á slíkt.33 Einnig hefur verið bent á til samanburðar að í Danmörku, Noregi og Svíþjóð 

er ekki gert ráð fyrir því að mál sem varða sérstaklega mikilvæga hagsmuni þess sem leitar 

áfrýjunarleyfis sæti áfrýjun til æðsta dómstigs.34 Hæstiréttur hlýtur í fyllingu tímans að setja sér 

einhverjar reglur um slíka ákvarðanatöku. Þar sem framangreind lagaregla rúmar möguleika 

Hæstaréttar fyrir túlkun mun eiga þess kost að stjórna að mestu álagi sem á kemur til með að 

hvíla á honum, enda eru áfrýjunarleyfin sjálf samkvæmt því í raun grundvöllur minnkaðs álags 

á réttin en ekki tilkoma Landsréttar ein og sér. Þá má hér nefna að tiltölulega þrönga heimild til 

áfrýjunar héraðsdóma beint til Hæstaréttar er að finna í 1. mgr. i-liðar 29. gr. brl.eml.sml.35 

Í ritgerð þessari er aðallega fjallað um áfrýjunarleyfi til Hæstaréttar sem dæmi um að ekki 

er einhlítt að álag á réttinn minnki á öllum sviðum, en elur um leið á þeirri staðreynd að með 

breytingum kunna að skapast óútreiknanleg vandamál og hættan sem felst í of umfangsmiklum 

breytingum því mikil. 

 

                                                           
31 Nægir í þessu samhengi að benda á  1. mgr. 198. gr. sml. og auglýsingu innanríkisráðuneytisins frá 5. desember 

2016  um breytingu á áfrýjunarfjárhæð skv. 1. mgr. 152. gr. eml.  
32 Sjá þó undantekningu í k-lið 29. gr. brl.eml.sml. hvað það varðar gagnáfrýjun. 
33 Þskj. 1304, 145. lögþ. 2015-16, bls. 12 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
34 Þskj. 1304, 145. lögþ. 2015-16, bls. 11 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
35 Um áfrýjunarleyfi til Landsréttar, sjá 4. mgr. 24. gr. dsl.  



10 

  

3 Breytingarnar „sem enginn bað um“ 

3.1 Almennt 

Eins og áður hefur verið tekið fram felst ein helsta tilurð setningar dsl. í þeirri viðleitni íslenskra 

stjórnvalda að uppfylla skilyrði alþjóðasamninga og minnka óhóflegt vinnuálag Hæstaréttar. 

Þrátt fyrir þetta virðast einna umfangsmestu breytingarnar sem í lögunum felast snúa að 

sameiningu þess sem kallað hefur verið stjórnsýsla dómstólanna og lýtur í raun að innri 

málefnum þeirra. Þær breytingar er ekki til að ráða bót á þeim þremur vandamálum sem greint 

var frá í inngangi ritgerðarinnar og voru í raun skiptar skoðanir um hvort og þá hvaða breytingar 

rétt væri að ráðast í.36 Til stóð að styrkja og efla sameiginlega stjórnsýslu dómstólanna og um 

leið stuðla að samræmingu á innri framkvæmd allra dómstiganna. Með það fyrir augum kom 

til álita að útvíkka starfssvið dómstólaráðs, sem áður fór með hluta þeirra verkefna 

dómstólanna, en lokaniðurstaðan varð þó sú að það var lagt niður og í staðinn sett á fót sérstök 

stjórnsýslustofnun sem mun bera heitið dómstólasýslan.37 Með breytingunum er valdið til að 

fara með þessi innri málefni dómstólanna, að nánast öllu leyti fært á hendur aðila sem starfa 

innan dómskerfisins. 

Áður fyrr skorti lengi verulega skorti á aðskilnað milli dóms- og framkvæmdavalds á 

Íslandi.38 Rétt er að nefna að með lögum nr. 85/1936 um meðferð einkamála í héraði var 

sýslumönnum, lögmanni í Reykjavík eða bæjarfógetum falið að fara með dómstörf í 

einkamálum en sýslumenn og bæjarfógetar fóru einnig með önnur stjórnsýslustörf. Með lögum 

nr. 27/1951 um meðferð opinberra mála kom fram í fyrsta sinn heildstætt regluverk um 

sakamálameðferð39 en samkvæmt lögunum fóru sýslumenn utan kaupstaða, bæjarfógetar í 

kaupstöðum utan Reykjavíkur og sakadómari í Reykjavík með rannsókn og málarekstur 

opinberra mála á fyrsta dómstigi ásamt því að kveða upp dóm í þeim.40  

Við svo búið mátti ekki standa, þetta ógnaði réttaröryggi borgaranna og var til þess fallið 

að grafa undan því trausti sem nauðsynlegt er að almenningur beri til dómstóla. Auk þess bentu 

                                                           
36 Taldi nefnd sem skilaði drögum að frumvarpi til innanríkisráðherra að, með það að markmiði að greiða fyrir 

málinu og auka líkurnar á sátt um upptöku millidómstigs, að gera ekki tillögur að breytingum á stjórnsýslu 

dómstólanna að svo stöddu. sjá: Skilabréf, bls. 1. Vefsíða innanríkisráðuneytisins,  

https://www.innanrikisraduneyti.is  
37 Þskj. 1017, 145. lögþ. 2015-16, bls. 21, (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
38 Sjá Jónatan Þórmundsson: Opinbert réttarfar, bls. 8-9. Þar eru raktar stuttlega breytingar sem urðu á árinu 1976 

á lögum nr. 74/1974 um meðferð opinberra mála sem áttu m.a. að auka aðskilnað framkvæmdarvalds og 

dómsvalds. 
39 Sjá Jónatans Þórmundsson: Opinbert réttarfar, bls. 6-8. Þar er farið yfir þetta og þar kemur einnig fram að lög 

þessi hafi þá enn að meginstofni verið í gildi þó þá hefðu tekið við lög nr. 74/1974 um sama málefni. 
40 Með lögum um dómsmálastörf, lögreglustjórn, gjaldheimtu o.fl. nr. 67/1928 var bæjarfógetaembættinu skipt í 

lögreglustjóraembætti og lögmannsembætti og sakadómaraembættinu var skilið frá lögmannsembættinu með 

lögum nr. 67/1939. Sjá: Jónatan Þórmundsson: Opinbert réttarfar, bls. 4 og áfram um yfirferð opinbers réttarfars, 

og að nokkru einkamálaréttarfars, frá þjóðveldisöld. 
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úrlausnir Mannréttindanefndar og MDE þegar fram kom á níunda áratuginn til þróunar í þá átt 

að strangar kröfur væru gerðar til aðildarríkja að fylgja MSE í löggjöf sinni.41 Með Hrd. 1985, 

bls. 1290 var hafnað kröfu sakbornings um ómerkingu málsmeðferðar sakadóms Akureyrar sem 

reist var á þeim grunni „að málið hafi ekki verið dæmt af hlutlausum dómara, en sá háttur að 

sami maður hafi afskipti af málinu sem lögreglustjóri (fulltrúi lögreglustjóra) og dómari (fulltrúi 

dómara) brjóti í bága við meginreglur 2. og 61. gr. stjskr. og 6. gr. Evrópuráðssamningsins um 

verndun mannréttinda og mannfrelsis“.42 Sakborningur kærði málið til Mannréttindanefndar 

Evrópu. Þar var fallist á að brotið hefði verið gegn ákvæðum 1. mgr. 6. gr. MSE og lagði nefndin 

málið fyrir MDE.43 Áður en málið var tekið fyrir af MDE gerði íslenska ríkið sátt við sakborning 

um endurgreiðslu sektarinnar sem hann honum hafði verið dæmd ásamt málskostnaðar. Með 

Hrd. 1990, bls. 2 var felld úr gildi málsmeðferð sakadóms Árnessýslu og kveðið á um að málið 

skyldi tekið fyrir til löglegrar málsmeðferðar.44 Bæri að skýra ákvæði laga um hæfi dómara 

þannig að sá sem komið hafi getað að rannsókn sakamáls gæti ekki dæmt í málinu 

einnig.45Atburðir þessir mörkuðu tímamót í íslenskum rétti hvað varðar sjálfstæði dómstóla. 

Lögum nr. 92/1989 um aðskilnað dómsvalds og umboðsvalds í héraði var ekki ætlað að standa 

til frambúðar en voru hluti af ákveðinni heildarendurskoðun sem leiddu til ng.dsl. Með lögum 

þeim var miðað að því að styrkja dómsvaldið hvað varðar innri málefni þess og þannig efla 

sjálfstæði þess í reynd og að sjálfstæðið og trúverðugleikinn sem því fylgir yrði öllum 

sýnilegur.46 

 

3.2 Stjórnsýsla dómstólanna 

3.2.1 Dómstólasýslan 

Um dómstólasýsluna er fjallað í II. kafla dsl. Mun hún taka við fleiri verkefnum á sviði 

stjórnsýslu dómstóla en dómstólaráð hafði og hafa það hlutverk einna helst að annast og vera í 

fyrirsvari fyrir sameiginlega stjórnsýslu dómstólanna alla, sbr. 5. gr. og 1. tölul. 8. gr. dsl. Horfið 

                                                           
41 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 87. 
42 Athyglisvert er hversu Hæstiréttur rökstyður höfnunina með einföldum hætti, en hann vísar aðallega almennt til 

íslenskrar dómsstólaskipunar.  
43 Skýrsla MNE, Jón Kristinsson gegn Íslandi, 8. mars 1989 (12170/86). 
44 Efni framangreindrar sáttar er þar rakið og einnig nefnd önnur sátt sama efnis við annan sakborning. Vísaði 

dómstóllinn til einkum til fimm atriða í niðurstöðu sinni, meðal annars að stjórnarskráin væri byggð á 

þrígreiningu ríkisvalds, Alþingi hefði sett lög um aðskilnað umboðsvalds og dómsvalds í héraði sem taka ættu 

gildi 1. júní 1992, þýðingu MSE að þjóðarrétti og afstöðu MDE um gildissvið 1. mgr. 6. gr. MSE. 
45 Um nánari umfjöllun, sjá: Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 

133-134 og enn frekar Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 87 og 263-265. Nefna má að 

22. febrúar 1990 felldi MDE mál Jóns Kristjánssonar niður.  
46 Alþt. 1988, A-deild, bls. 1107. 
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er frá fyrra fyrirkomulagi að láta hvern dómstól fara að mestu með sína stjórnsýslu.47 Samhliða 

þessu er reynt að takamarka aðkomu ráðherra að málefnum dómstóla við rökbundna eða 

stjórnskipulega nauðsyn. Varðar þetta skipun í nefnd um dómarastörf, sbr. 9. gr. laganna, skipun 

dómstjóra, sbr. 31. gr., leyfisveitingar til dómara, sbr. 4. mgr. 7. gr.48 og setningu reglna um 

þinghár og þingstaði, sbr. 36. gr. Slíkar breytingar eru augljóslega til þess fallnar að styrkja 

stjórnsýslu dómstóla og samræma hana.49 Í 5. gr. dsl. er sérstaklega lögð áhersla á að hún sé 

sjálfstæð stjórnsýslustofnun og fram kemur í frumvarpi að hún lúti ekki boðvaldi neins innan 

dómskerfisins og nýtur auðsjáanlega einnig sjálfstæði frá löggjafa- og framkvæmdavaldi.  

 

3.2.2 Stjórn dómstólasýslunnar 

Samkvæmt 1. mgr. 6. gr. dsl. skipar ráðherra fimm menn í stjórn dómstólasýslunnar og 

jafnmarga til vara. Í ákvæðinu eru ítarlegar reglur um aðferðir við tilnefningar til ráðherra í 

stjórnina. Dómarar á hverju dómstigi kjósa einn fulltrúa úr sínum hópi og starfsfólk 

dómstólanna annað en dómarar sinn fulltrúa.50 Loks skipar ráðherra einn án tilnefningar. Er 

athyglisvert að kveðið er sérstaklega á um að sá skuli ekki vera úr röðum dómara, en í 

athugasemdum með frumvarpinu er vísað um þetta til þess að dómstólarnir heyri 

stjórnarfarslega undir innanríkisráðherra og að leitast sé við að tryggja að þeir sem þar eigi sæti 

hafi mismunandi starfsreynslu. Samkvæmt þessu sækir stjórn dómstólasýslunnar vald sitt að 

mestu til aðila innan dómskerfisins og er þetta augljóslega aðgerð til að marka skil á milli dóms- 

og framkvæmdavalds. 

Ekki hafa hingað til verið að finna ákvæði um fjárveitingu til dómstóla í lögum um 

dómstóla.51 Í 1. og 2. mgr. 7. gr. nýju laganna felast nokkuð athyglisverð ákvæði hvað þetta 

varðar en í 1. mgr. segir: „Stjórn dómstólasýslunnar leggur mat á og gerir tillögu til ráðherra 

um nauðsynlegar fjárveitingar til dómstólasýslunnar, Hæstaréttar og Landsréttar og 

                                                           
47 Þó er enn ráðagert að hver dómstóll fari með þau mál sem varða hann sérstaklega svo sem starfsmannamál og 

úthlutun mála til dómara. Sjá t.d. 5. mgr. 7. gr. dsl.  
48 Þskj. 1017, 145. lögþ. 2015-16, bls. 29, (enn óbirt í A-deild Alþt.). Með ákvörðun kjararáðs var mjög aukið við 

heimildir dómara til endurmenntunar og styrkja til starfsmenntunar. Úrskurður kjararáðs 17. desember 2015 

(3.001/2015), bls. 7.  
49 Um þetta sagði t.d. í umsögn dómstólaráðs um frumvarp til dsl. 29. janúar 2016: „Er lýst sérstakri ánægju með 

að stjórnsýsla allra dómstiga sé sameiginleg, svo sem tíðkast annars staðar á Norðurlöndum.“ Sjá: Þskj. 1255, 

145. lögþ. 2015-16, bls. 1 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
50. Hugtakið „aðrir starfsmenn“ í þessu sambandi er hvorki skilgreint í lögunum né athugasemdum með þeim, að 

öðru leyti en því að í athugasemdum með 6. gr. eru löglærðir aðstoðarmenn nefndir sérstaklega sem dæmi um 

„aðra starfsmenn dómstólanna en dómara“. Í samræmi við tilgang 6. gr. takmarkast kosningaréttur og kjörgengi 

varla við löglærða starfsmenn dómstóls þar sem ekki er sérstaklega kveðið á um það. Líklegast er að 

dómstólasýslan setji reglur um kosningarétt og kjörgengi „annarra starfsmanna en dómara“ eftir atvikum í 

samráði við Hæstarétt og Landsrétt. Er það í samræmi við víðtækt hlutverk hennar samkvæmt II. kafla laganna. 
51 Þskj. 1017, 145. lögþ. 2015-16, bls. 27, (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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sameiginlega fjárveitingu til héraðsdómstólanna. Sé vikið frá tillögum dómstólasýslunnar skal 

ráðherra greina fjárlaganefnd frá ástæðum þess auk þess sem gera skal grein fyrir frávikum í 

frumvarpi til fjárlaga.“ Í 2. mgr. er sérstaklega tiltekið að dómstólar skuli skilgreindir sem 

sérstakt málefnasvið við fjárlög og eru einnig fyrirmæli um sundurliðun fjárveitingar innan 

dómskerfisins. Með þessu er ætlunin að styrkja stöðu dómstólanna gagnvart 

framkvæmdavaldinu og tryggja betur aðkomu Alþingis að fjárveitingum til dómstóla.  Í ljósi 

orðalags ákvæðis og svo ummæla í athugasemdum hlýtur 2. málsl. 1. mgr. 7. gr. dsl. að vera 

túlkuð þröngt þannig að ráðherra skuli ekki víkja frá tillögum dómstólaráðs nema alveg 

sérstaklega eigi við. Með þessu hefur dómsvaldið beinni aðgang að fjárveitingavaldinu. Hér 

verður samleikur þriggja þátta ríkisvaldsins miklu eðlilegri og í ákveðnum lögmæltum skorðum 

og meira í anda þrískiptingar þar sem hver þáttur temprar hinn. 

 

3.2.3 Verkefni dómstólasýslunnar 

Í 8. gr. dsl. eru í sjö töluliðum tíunduð sérstaklega ýmis verkefni sem dómstólasýslunni er 

ætlað að annast, önnur en þau sem getið er um í 7. gr. Þessi upptalning skýrir hlutverk 

dómstólasýslunnar að nokkru, en er bersýnilega ekki tæmandi, sbr. 1. mgr. 8. gr.52 Í 7. tölul. 8. 

gr. dsl. er að finna nýmæli sem opnar fyrir það að dómstólar geti haft frumkvæði að breytingum 

á lögum og reglum sem um þá gilda. Í 2. tölul. má sjá að tilætlunin er að gera símenntun að 

eðlilegum þátt í starfi dómenda.53     

Atriði 8. gr. virðast í sjálfu sér ekki teljandi breytingar á núverandi starfsemi við umsýslu 

dómstólanna umfram það sem áður hefur verið sagt frá, aðra en þá helst að sameinuð eru 

verkefni færð undir einn hatt en þau tilheyrðu áður hverjum dómstóli fyrir sig og dómstólaráði, 

sbr. II. og III. kafla ng.dsl. en eru þó um sumt ítarlegri en ákvæði í ng.dsl.  

 

3.2.4 Nefnd um dómarastörf 

Í 9. og 10. gr. laganna eru sérstök ákvæði um svokallaða nefnd um dómarastörf, en ákvæði um 

slíka nefnd komu fyrst í lög með setningu ng.dsl., sbr. IV. kafla og var það gert í því augnamiði 

að gera dómstólana sjálfstæðari, jafnt inn á við sem út á við. Breytingar sem felast í dsl og snúa 

að nefnd um dómarastörf eru ekki síður til þess fallnar að styrkja sjálfstæði hennar og 

                                                           
52 Sjá t.d. nýmæli um formlegan farveg kvartanna sem berast frá dómurum eða öðrum starfsmönnum réttarins og 

varða störf forstöðumanns dómstóls, sbr. 46. gr. laganna. Nefna má einnig að  í dæmaskyni að skipulag í kringum 

birting héraðsdóma verður óbreytt að því frátöldu að ekki er þörf á aðkomu ráðherra heldur mun þetta hlutverk 

vera á hendi dómstólasýslunna. 
53 Má sjá þess merki víðar í dsl., t.d. 3. mgr. 43. gr sbr. einnig: Úrskurður kjararáðs 17. desember 2015 (3.001/2015), 

bls. 7. 
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dómstólanna. Reynt er að taka betur tillit til hugsanlegra hagsmunaárekstra við skipan í 

nefndina.54 Hugað er betur að kröfum laga um jafna stöðu og jafnan rétt karla og kvenna nr. 

10/2008.55 Í 3. mgr. 9. gr. er svo útkljáð að nefndin er sjálfstæð og starfar hvorki undir boðvaldi 

né eftirliti annarra aðila. 

Hvað varðar breytingar á störfum nefndarinnar má helst nefna þrent. Í fyrsta lagi er þrengd 

heimild dómara til að gegna öðrum störfum, ekki er fyllilega ljóst hvernig sú heimild mun 

takmarkast.56 Í öðru lagi mun starfsvið nefndarinnar breikka og nefndinni falið fjalla um 

aukastörf og eignarhald dómara í félögum eða atvinnufyrirtækjum ásamt því að fjalla um hvaða 

störf samrýmast almennt embættisstörfum þeirra. Í þriðja lagi skulu birt opinberlega álit 

nefndarinnar og einnig skrá um aukastörf dómara og þau störf sem hann hefur gengt.57 

Varla þarf að taka fram að löggjafanum ber að tryggja eftir fremsta megni að dómarar séu 

óháðir og njóti sjálfstæðis í störfum sínum. Reglur eins og þær sem birtast í 10. gr. dsl. eru til 

þess fallnar að tryggja að ekki sé misgert við rétt manna gagnvart dómsvaldinu, t.d. að dómarar 

hafi einhver persónuleg hagsmunatengsl við úrlausnarefni.58 Ætla má að traust og tiltrú 

almennings gagnvart dómskerfinu geti aukist við breytingarnar.59  

Umfang stjórnsýslu dómstólanna mun augljóslega aukast með auknu sjálfstæði og fleiri 

verkefnum og spyrja má þó hvort of mikið sé færst í fang í einu lagi, með því að bæði breyta 

réttarfari með stofnun millidómstigs og ýmsum öðrum breytingu því samfara og einnig að 

gjörbreyta stjórnsýslunni í raun. Svo virðist vera, einkum með hliðsjón af þeim röksemdum sem 

eru færð fyrir nauðsynlegum breytingum og koma fram í athugasemdum með frumvarpi dsl. Í 

því sambandi vísast einnig til afstöðu nefndar sem skilaði drögum að frumvarpi í febrúar 2015 

og fjallað var um í lok kafla 2.2.60 

Einnig má velta því upp hvort þetta sé í raun of mikill umbúnaður og hvers konar réttarbót 

felist í raun í breytingunum og stofnun einnar ríkistofnunar til viðbótar. Eðlilegt er í því 

                                                           
54 Sem dæmi eru nýmæli í 2. mgr. 9. gr. dsl. um að ekki skuli skipa starfandi dómara í nefndina.  
55 Fram hefur komið að þegar margir aðilar koma að tilnefningum í nefnd geta komið upp sérstakar niðurstöður, en 

nefnd um skipan dómara var á tímabili einungis skipuð öðru kyninu. Sjá t.d. viðtal við innanríkisráðherra í 

lögmannablaðinu 1. tbl. 22. árg. 2016, bls. 12. 
56 Í 3. málslið 1. mgr. 45. gr. dsl. segir: „Þá er dómara óheimilt að taka þátt í starfi annarra félaga eða samtaka sé 

starfsemi þeirra bersýnilega ósamrýmanleg embættisstörfum hans.“ Samkvæmt frumvarpinu er ekki ætlað að 

nefndin heimili dómurum að taka að sér stjórnsýslustörf í þágu dóms- eða framkvæmdavalds svo sem seta í 

úrskurðarnefndum, undirbúning lagafrumvarpa og fleira. Til samanburðar má benda á 4. gr. 3. k sænsku 

dómstólalaganna (Rättegångsbalk, 1942:740) en samkvæmt því er Hæstaréttardómurum óheimilt að gegna 

nokkru öðru embætti. Sjá einnig: Þskj. 1306, 145. lögþ. 2015-16, bls. 2 (enn óbirt í A-deild Alþt.).  
57 Með breytingunum er komið til móts við athugasemdir í FOURTH EVALUATION ROUND Corruption 

prevention in respect of members of parliament, judges and prosecutors. 2015, bls. 28-31. 
58 Sjá t.d. Hrd. 18. júní 2009 (604/2008). 
59 Þskj. 1017, 145. lögþ. 2015-16, bls. 38, (enn óbirt í A-deild Alþt.).  
60 Skilabréf, bls. 1. Vefsíða innanríkisráðuneytisins,  https://www.innanrikisraduneyti.is 



15 

  

samhengi að horfa til þess að stjórnsýsla dómstólanna hefur hingað til að meginstefnu rekið sig 

án meiriháttar vandkvæða. Í ákvæðum II. kafla dsl. má sjá glögg merki þess að breytinga á 

stjórnsýslu dómstólanna sem er ætlað að skerpa á mörkunum á milli dómsvalds annars vegar 

og framkvæmda- og löggjafavalds hins vegar. Raunverulegt gildi þessara breytinga á eftir að 

koma í ljós, en ákvæði laganna munu eins og fram hefur komið a.m.k. torvelda óæskileg afskipti 

framkvæmdavalds af dómsvaldinu, eins og skýrast birtist í 1. mgr. 7. gr.  

Á móti kemur það sem margsagt er í athugasemdum með dsl. að um er að ræða þriðju stoð 

ríkisvaldsins og vanda verður til verka varðandi regluverk dómstólanna, hvort sem það er 

formlegs eða efnislegs eðlis.  

Einnig má nefna að enn standa deilur um ýmis atriði varðandi aðkomu annarra þátta 

ríkisvaldsins að dómstólum. Birtist það kannski helst í deilum um aðferðarfræði við skipun 

dómara. 61 

 

4 Lokaorð  

Eins og fram kom þegar í upphafi ritgerðarinnar voru ástæður þær sem egndu til setningar dsl. 

þrjár. Að hafa málsmeðferð í sakamálum í samræmi við MSE, að minnka álag á Hæstarétt og 

auka þar með fordæmisskapandi áhrif dóma hans og loks koma reglu á aðkomu sérfróðra 

meðdómsmanna í samræmi við kröfur GRECO. Við lestur lögskýringagagna sést að fyrsta 

ástæðan var þeirra veigamest. Til þess að ráða bót á þeim vanda hefði verið nægilegt að stofna 

millidómstig í sakamálum eingöngu með heimild til að skjóta þaðan helstu málum áfram til 

Hæstaréttar, að mati réttarins sjálfs. Hefðu þá verið slegnar tvær flugur í einu höggi því þá hefði 

Hæstiréttur sjálfkrafa fengið meiri tíma til að sinna hlutverki sínu sem fordæmisgefandi 

dómstóll og getað raðað að vild fjölda dómara í hvert mál eftir umfangi þess og mikilvægi. Í 

því sambandi var einnig velt upp spurningunni hvort fordæmisgildi dóma almennt muni aukast. 

Er þá aðallega litið til þess að þegar metið er hvaða reglur gildi í ýmsum tilvikum á hinum ýmsu 

réttarsviðum þá er horft til fordæma æsta dómstóls sem fjallar um slík málefni. Telja má að 

Hæstiréttur muni væntanlega ekki síst líta til þess hvort mál sem hann ákveður að taka á dagskrá 

varði atriði sem lúta að stjórnarskrá. Það á eftir að koma í ljós því heimildir Hæstaréttar eru 

rúmar í þessu efni. Telja má þó að Landsréttur muni óhjákvæmilega dæma í mörgum málum 

                                                           
61 Sjá t.d.: UA 3. maí 2004 (3882/2003, 3909/2003 og 3980/2003) varðandi skipun í embætti hæstaréttardómara. 

Þskj. 1306, 145. lögþ. 2015-16, bls. 2 (enn óbirt í A-deild Alþt.). Höfundur þess bréfs telur að breyta þurfi reglum 

um skipan dómara í Hæstarétti. Einnig telur hann að núverandi fyrirkomulag standist ekki 2. gr. stjskr, slík 

ákvörðun ætti að vera í höndum ráðherra eða Alþingis. Sem nýtt dæmi um umfjöllun þessa má nefna að Tímariti 

Lögréttu, 1. hefti 12. árg. er helgað málefninu á sinn hátt. 
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sem varðað geta marga aðila og mikla hagsmuni. Hins vegar munu að öllu jöfnu einungis þrír 

menn sitja í dómi eins og tíðkast einnig mikið hjá Hæstarétti. Því verður varla breyting á 

þýðingu fordæma á stórum sviðum réttarins. Hlýtur það að skipta máli við ákvörðun um hvort 

fara skuli í dómsmál.  

Nokkur hluti ritgerðarinnar fór í að fjalla um dómstólasýsluna. Það var ekki að ástæðulausu 

því í raun er um að ræða eina stærstu breytinguna á íslensku réttarkerfi í heild sinni sem dsl. 

fela í sér. Við þá yfirferð sést að margar nýjar reglur koma til. Augljóst má telja að þrenging á 

aðkomu framkvæmdavaldsins verður til góðs fyrir sjálfstæði dómsvaldsins og verður samleikur 

hinna þriggja þátta ríkisvaldsins við fjárveitingar meira í átt við þrískiptingu valdsins. Þá koma 

einnig skýrt fram í lögskýringargögnum með dsl. þau rök að aðrar þjóðir Evrópu hafi svona 

kerfi. Hins vegar er ekki augljóst að stofna hefði þurft svona ríkisstofnun til að uppfylla eitthvað 

af þeim þremur atriðum sem talin voru upp sem tilgangur setningar dsl. Eftir að hafa farið yfir 

margvísleg atriði sem koma ný inn með setningu dsl. má einnig draga þá ályktun að „kerfið“ 

muni í framhaldinu blása óeðlilega mikið út í svona litlu samfélagi sem Ísland er. 

Samkvæmt framansögðu má telja að með einföldum aðgerðum hefði verið fullnægt þeim 

tveimur helstu ástæðum fyrir setningu dsl. Um þriðju ástæðuna sem lýtur að sérfróðum 

meðdómsmönnum og lauslega er farið yfir í kafla 2.3, má segja að tiltölulega einfalt hefði verið 

að uppfylla þær kröfur um sérfróða meðdómsmenn sem fram voru komnar án þess að stofna 

millidómstig, með því einfaldlega að heimila setu þeirra í Hæstarétti eftir sömu reglum og lýst 

er í dsl. um heimild til setu meðdómsmanna í Landsrétti.  

Í sögulegu samhengi verður að telja þessar breytingar virkilega umfangsmiklar og eiga sér 

einna helst einhverja samsvörun á miklum stjórnarfarslegum umbrotatímum, á kerfi sem að 

mörgu leiti var afar frumstætt. Í inngangi ritgerðarinnar var spurt hvort að kunni að vera að of 

mikið hafi verið gert í einu stökki. Þegar litið er til þessara atriða sem nefnd hafa verið þá verður 

svarið ekki gefið án umhugsunar. Það var einmitt tilgangur ritgerðarinnar að nefna nokkur þau 

atriði sem vekja upp þessa hugsun þegar horft er á það mikla verk sem felst í setningu dsl. og 

viðamiklum breytingum á eml. og sml. sem því fylgdi.  

Flestir ættu að geta sammælst um að þær breytingar sem fólgnar eru í dsl. eru í sjálfu sér 

æskilegar og dómskerfinu til bóta. Með tilliti til þess hvaða kröfur réttarríki gerir til stöðu og 

högun dómsvalds má ætla að eðlilegt hafi verið að ráðast í umræddar breytingar, hins vegar 

kann að vera að of geyst hafi verið farið, með því að ráðast í svo veigamiklar aðgerðir á einu 

bretti á þessu viðkvæma kerfi, sem grundvallast verður á trausti og stöðugleika. Ef til vill hefði 

verið nær að breyta þessu í skrefum á lengra tímabili. Tíminn mun leiða það í ljós. 
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