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1 Inngangur 

Á undanförnum árum hafa álitaefni sprottið upp um skipun dómara og þá hvort skipun dómara 

hafi áhrif á sjálfstæði dómstóla. Sjálfstæði dómstóla er tryggt í 1. mgr. 70. gr.  stjórnarskrá 

lýðveldisins nr. 33/1944 (hér eftir skammstöfuð stjskr.), þar sem kveðið er á um að öllum beri 

réttur til úrlausna um réttindi sín og skyldur fyrir óháðum og óhlutdrægum dómstól. Ákvæðið 

á að tryggja sjálfstæði dómstóla gagnvart öðrum handhöfum ríkisvaldsins. Skv. 1. mgr. 4. gr. 

laga um dómstóla nr. 15/1998 skipar forseti Íslands hæstaréttardómara samkvæmt tillögu 

dómsmálaráðherra. Í 2. gr. stjskr. er kveðið á um þrískiptingu ríkisvaldsins þar sem dómendur 

fara með þriðja þátt ríkisvaldsins, dómsvaldið. Ákvæði 1. mgr. 79.gr. stjskr. fjallar um að allir 

skulu eiga rétt til réttlátrar málsmeðferðar fyrir sjálfstæðum og óvilhöllum dómstól. Þetta 

ákvæði á sér fyrirmynd í 1. mgr. 6. gr. samnings Evrópuráðsins um verndun mannréttinda og 

mannfrelsis1. MSE var lögtekinn hér á landi árið 1994. 

Til að ríki geti talist réttarríki eru skilyrði um að dómstólar séu óvilhallir og óhlutdrægir. 

Þess ber að geta að margir íslenskir fræðimenn telja það vera eina af meginreglum réttarríkisins2 

að dómstólar verði að vera sjálfstæðir.3 Ljóst er að hugmyndin um sjálfstæði dómstóla er sett 

fram til að tryggja mannréttindi borgara. Miklu máli skiptir, til þess að viðhalda trausti 

almennings á dómstólakerfinu að vandað sé til verka þegar dómarar eru skipaðir.4 Því er 

mikilvægt að skoða hvort það halli á sjálfstæði dómstóla þegar dómari er skipaður og 

sérstaklega með hliðsjón af því hvort sú skipun rýri mannréttindi almennings. 

Í ritgerðinni verður farið yfir hvers vegna nauðsynlegt er að við skipun nýs dómara verði 

ekki skerðing á sjálfstæði dómstóla. Fjallað verður almennt um  kenningu um þrískiptingu 

ríkisvaldsins sem á uppruna í hugmyndir frá Forn-Grikkjum og seinna Aristóteles, kenningin 

verður tekin fyrir eins og hún var sett fram árið 1748 af Montesquieus.  Þá verður rætt um 

hvernig staðið hefur verið að skipun dómara hér á landi frá árinu 1998 fram til dagsins í dag. 

Þar á eftir verður skoðað hvernig staðið er að skipun dómara á Íslandi í dag með hliðsjón af 

breytingarlögum nr. 45/2010 um breytingu á lögum um dómstóla. Farið verður yfir gagnrýni 

sem hefur vaknað í samfélaginu vegna skipunar dómara bæði fyrir og eftir breytingarlögin. 

Skipun dómara í nágrannalöndum verður borin saman við hið íslenska fyrirkomulag. Að lokum 

verður rýnt í þetta fyrirkomulag með hliðsjón af matsnefnd við skipun dómara sem sér um að 

                                                 

1 Samningurinn verður hér eftir nefndur Mannréttindasáttmáli Evrópu eða MSE 
2 Hafsteinn Þór Hauksson: Tímarit lögfræðinga. Beitti hnífurinn – um réttarríkishugmynd Joseph Raz 58(3).   

Útgáfa. Reykjavík 2008  
3 Garðar Gíslason: Um rétt, réttlæti og réttarríkið. Eru lög nauðsynleg? Reykjavík 1991 
4 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi. Reykjavík 2008 
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veita umsögn um umsækjendur í starf dómara. Skoðað verður hvort skipun dómara eins og 

henni er háttað í dag halli á sjálfstæði dómstóla sem leiði af sér skerðingu á  réttindum 

almennings. 

2 Almennt um kenningar um þrískiptingu ríkisvalds og sjálfstæði 

dómstóla 

2.1 Þrískipting ríkisvalds 

Í 2. gr. stjskr. er kveðið á um þrískiptingu ríkisvalds. Ákvæðið hljómar svo: 

 

2. gr. Alþingi og forseti Íslands fara saman með löggjafarvaldið. Forseti og önnur 

stjórnarvöld samkvæmt stjórnarskrá þessari og öðrum landslögum fara með 

framkvæmdarvaldið. Dómendur fara með dómsvaldið.  

 

 Löggjafarvaldið setur almenn lög, framkvæmdarvaldið fylgir lögunum eftir og dómsvaldið 

sker úr um réttindi og skyldur manna á grundvelli laganna.5 Þessi kenning um þrískiptingu 

ríkisvalds er grundvallarregla í íslenskri stjórnskipan. 2. gr. stjórnarskrárinnar hefur verið 

óbreytt frá árinu 1944, frá því þegar Ísland varð sjálfstætt lýðveldi.  

Þessi kenning um þrískiptingu ríkisvald hefur verið til í einhverju formi frá Forn-Grikkjum. 

Á fjórðu öld fyrir krist vakti grískur fræðimaður, Aristóteles athygli á þrígreiningu ríkisvalds í 

ritinu sínu „Politics” og fjallaði hann um mismunandi nálgun Forn-Grikkja á efninu. Kenningin 

þróaðist í aldanna rás og enski fræðimaðurinn, John Lock setti fram ákveðnar hugmyndir um 

þrískiptingu ríkisvalds í ritinu „Two treaties of Civil Government” árið 1690, eftir að hafa 

rannsakað enska kerfið. Frakkinn Baron Motesquieus byggði á hugmyndum Locke, 

fullkomnaði þær og breiddi út með riti sínu, „De lÉsprit des lois” (ísl. Andi laganna) sem kom 

út árið 1748. Fyrir útgáfu ritsins hafði Montesquieus kynnt sér enska stjórnskipun í tvo áratugi 

og byggir ritið á rannsóknum hans. 

Kenningin byggir á því að ríkisvaldi sé skipt í þrjár greinar þar sem hver og ein hefur 

sérgreint vald og skyldur og þær gangi ekki á valdsvið hvorrar annarrar. Þessar þrjár stoðir 

ríkisvaldsins tempri eða takmarki vald hinna. Ríkisvaldi er þá skipt á milli löggjafarvalds, 

framkvæmdarvalds og dómsvalds.  Ef allt ríkisvald væri á einni hendi eða stofnunar var álit 

                                                 

5 Eiríkur Tómasson: „Hvernig má tryggja hæfilega valddreifingu í íslenskri stjórnskipun?“, 

http://skemman.is/stream/get/1946/6704/18294/3/EirikurTomasson_LOGbok.pdf, (skoðað 21. október 2016) 



 

6 

 

Montesquieu að hætt væri við ofríki og kúgun. Með þessarri skiptingu ríkisvalds á þrjár hendur, 

minnkar hættan verulega.6  

Þessi valdgreining gildir í íslenskri stjórnskipan þó hún sé ekki alger. Þess má geta að 

Alþingi hefur mikil afskipti af meðferð framkvæmdarvaldsins sem leiðir af 

stjórnskipunarvenjum.7 Dómsvaldið gegnir því hlutverki að hafa eftirlit með löggjafar- og 

framkvæmdarvaldinu og dæmir um embættistakmörk stjórnvalda skv. 60. gr. stjskr. 

Vestræn ríki ganga mislangt í að samræma stjórnskipan sína að kenningu Montesquie. 

Hvergi er reglan algild og hægt er að sjá margar útfærslur af henni. Hún er þó undirliggjandi í 

hinum vestræna heimi. Þegar dómari er skipaður hér á landi þá er það gert af ráðherra sem hefur 

á sama tíma löggjafarvald. Slíkt fyrirkomulag er greinilega andstætt kenningu Montesquieu þar 

sem hugmyndir hans fólu í sér algera skiptingu á verk- og valdsviði hvers handhafa ríkisvalds. 

Við skipun dómara er löggjafarvald að stíga inn á svið dómsvaldsins að vissu leyti. 

Ljóst er að þegar rætt er um þessa þrjá stólpa ríkisvalds þar sem einn hefur eftirlit með 

öðrum, þá verður einhverstaðar að vera viss skörun. Þá þarf að gera sér grein fyrir hversu mikil 

skörun er nauðsynleg og hvenær hún er farin að skerða sjálfstæði einhvers hluta af ríkisvaldinu. 

 

2.2 Almennt um sjálfstæði dómstóla 

Í sjálfstæði dómstóla felst að dómarar geti treyst því að þeim verði ekki vikið úr embætti, þótt 

þeir dæmi ríkisvaldinu í óhag. Dómstólar þurfa oft að taka afstöðu í málum sem varða 

ríkisvaldið og geta haft mikil áhrif á það. Þá er mikilvægt að dómstóll sé óháður og óhlutdrægur 

í öllum málum. 

Líta má til tveggja mála sem fóru fyrir Hæstarétt Íslands á árunum 2000 og 2003 en í báðum 

tilvikum hafði niðurstaðan í för með sér fjárútlát fyrir íslenska ríkið. Þessir dómar eru H. 

2000:4480 (nr 125/2000) (Öryrkjubandalag I) þar höfðaði Öryrkjabandalag Íslands 

viðurkenningarmál á hendur Tryggingastofnun ríkisins vegna meintrar ólögmætrar 

bótaskerðingar á grundvelli reglugerðar. Hæstiréttur staðfesti þessa kröfu og taldi að ekki hefði 

verið heimild í lögum fyrir ráðherra til að setja reglugerð sem skerti tilkall ákæranda til bóta. 

Þessi niðurstaða leiddi til verulega fjárútláta fyrir ríkið. Í H. 2003:3411 (nr. 549/2002) 

(Öryrkjubandalag 2) höfðu verið gerðar lagabreytingar svo reglugerðin sem um ræddi í fyrra 

málinu ætti sér stoð í lögum og þeim var beitt afturvirkt. Niðurstaða Hæstaréttar var sú að 

breytingin á skattalögum fæli í sér afturvirkni og bryti þannig í bága við 2. mgr. 77. gr. stjskr. 

                                                 

6 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur. 2. útgáfa. Reykjavík 1999. bls. 26 
7 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur. 2. útgáfa. Reykjavík 1999. bls. 26 
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Ekki var um að ræða verulegar fjárhæðir í þessu máli, en úrslitin hefðu getað leitt til verulegs 

tekjutaps fyrir íslenska ríkið. Umræddir dómar féllu var það háttalag á að hæstaréttardómarar 

gáfu umsögn til ráðherra um hvaða umsækjandi um starfið væri hæfastur.  

Þessi mál eiga það sameiginlegt að niðurstaða Hæstaréttar var sú að háttsemi löggjafarvalds 

bryti í bága við stjórnarskrá. Áhugavert er að málin féllu bæði á atkvæði eins 

hæstaréttardómara.8 Í þessum dómsmálum hafði niðurstaða dómsins áhrif á fjárhagsleg útgjöld 

fyrir íslenska ríkið og þá er nauðsynlegt að dómarar telji sig sjálfstæða gagnvart öðrum 

handhöfum ríkisvalds.  

Þegar borgarar telja brotið á rétti sínum af t.d. löggjafarvaldinu, er nauðsynlegt að þeir geti 

treyst því að dómsvaldið og þeir dómarar sem sitja í dómstólum landsins, taki vel upplýsta og 

óvilhalla ákvörðun um réttindi sín og skyldur. Þetta er dæmi um nauðsyn þess að dómstólar séu 

sjálfstæðir í réttarríki. 

Hvers ber að líta til þegar athugað er hvort almenningur geti í raun treyst því að dómstóll sé 

óvilhallur og óhlutdrægur eftir að hann hefur verið skipaður? Líta þarf til tvenns þegar þetta er 

skoðað. Fyrst hvort dómari hafi í raun verið óvilhallur í ákveðnu máli. Síðan hvort tilefni sé til 

að efast um að dómari hafi verið óvilhallur. Sem dæmi má nefna Hrd. 1990, bls. 2. Þar var 

fjallað um vanhæfi fulltrúa sýslumanns sem kvaddi upp dóm í héraði. Sami aðili starfaði einnig 

að lögreglumálum við sýslumannsembættið í Árnessýslu. Var þess krafist að málið yrði ómerkt 

vegna tengingar fulltrúans við framkvæmdarvaldið. Niðurstaða Hæstaréttar var sú að þó svo að 

ekkert benti til þess að fulltrúi sýslumanns í héraði hefði verið hlutdrægur, var ekki talið að 

þessi staða tryggði nægilega traust almennings á sjálfstæði dómstóla. Ef upp kemur sú staða að 

sá ráðherra sem skipaði ákveðna dómara Hæstaréttar, er ákærður fyrir að hafa brotið af sér skv. 

almennum hegningalögum nr. 19/1940, verður þá hægt að treysta því að dómari verði óvilhallur 

í framkvæmd eða hefur almenningur ástæðu til að efast um óhlutdrægni dómara? Þá er dómari 

í þeirri stöðu að dæma mál sem varðar aðilann er réð hann til að sinna dómarastarfi við æðsta 

dómstól landsins.  

Umfjöllunarefni hér er sjálfstæði dómstóla hvað varðar skipun dómara en einnig vakna upp 

spurningar um sjálfstæði hvað varðar fjárveitingu til dómstóla. Fjárveiting til dómstóla er á 

höndum löggjafarvaldsins skv. 25. gr. laga um dómstóla nr. 15/1998 (hér eftir skammstöfuð 

dsl.). Hafa dómstólar og þar af leiðandi dómarar ekki hagmuna að gæta þegar um ræðir 

mögulega fjármuni löggjafarvaldsins? Þegar um er að ræða dómsmál sem getur fallið á þann 

                                                 

8 Eiríkur Tómasson: „Hvernig á að standa að skipun dómara í réttarríki eins og Íslandi?“. Afmælisrit. Lagadeild 

háskóla Íslands hundrað ára. Ritstj. María Thejll. Reykjavík 2008 
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veg að ríkið er dæmt til að borga verulega fjárhæð, getur dómstóll verið óhlutdrægur þar sem 

fjárveiting dómstóla kemur úr sama sjóði? Þó fjárveitingarvald sé í höndum Alþingis þá gerir 

framkvæmdavaldið tillögur um fjárveitingar hverju sinni. Á þennan hátt er dómsvaldið orðið 

háð bæði löggjafarvaldi og framkvæmdarvaldi.9  

Vakin er athygli á því að ráðherra er pólitískur en það leiðir af þingræðisreglunni. 

Þingræðisreglan er ólögfest meginregla og af henni leiðir að ríkisstjórn geti aðeins setið með 

stuðningi löggjafarþingsins. Ráðherra fylgir yfirleitt flokkspólitík og er kosinn á Alþingi í 

gegnum stjórnmálaflokk. Sú staða getur komið upp að sami ráðherra situr í langan tíma og skipi 

þar af leiðandi marga hæstaréttardómara. Meirihluti dómara við Hæstarétt væri þá skipaður af 

sama ráðherra. Hefði ráðherra óheflað vald til þess að skipa dómara gæti hann skipað þá 

einstaklinga sem hafa sömu pólitísku skoðanir og hann sjálfur. Þessi staða gæti grafið undan 

sjálfstæði dómstóla. Þetta eru rök fyrir mikilvægi þess að takmarka vald ráðherra til þess að 

skipa dómara.  

3 Þróun á skipan dómara á Íslandi frá 1998-2010 

3.1 Inngangur 

Árið 930 var Alþingi stofnað og varð æðsti dómstóll Íslendinga. Þar störfuðu fjórðungsdómur 

og fimmtardómur. Fimmtardómur starfaði frá árinu 1005 sem yfirréttur. Á 17. öld var 

Hæstiréttur stofnaður í Danmörku og um svipað leyti tók Hæstiréttur Danmerkur við sem æðsti 

dómstóllinn á Íslandi. Íslenski dómstóllinn, þá Alþingi, fékk hlutverkið millidómstig. Árið 1973 

voru sett lög um Hæstarétt Íslands nr. 75/1973. Þar kom fram í 3. mgr. 5. gr. þeirra að við skipun 

dómara skuli leita umsagnar dómsins um dómaraefni. Þá veitti Hæstiréttur Íslands umsögn um 

umsækjendur um starf hæstaréttardómara. Þau lög giltu með breytingum til ársins 1998. 

Hér á eftir verður fjallað um hvernig héraðsdómarar og hæstaréttardómarar hafa verið 

skipaðir í gegnum árin og verður megináhersla sett á tímabilið frá árinu 1998 til ársins 2010. 

3.2 Héraðsdómari fyrir lög nr.  45/2010 

Um skipan héraðsdómara var fjallað um í lögum nr. 92/1989 um framkvæmdarvald ríkisins í 

héraði. Hið eiginlega skipunarvald dómara er í höndum ráðherra. Stjórnsýslan er lögbundin og 

                                                 

9 „Skýrsla nefndar dómsmálaráðherra um endurskoðun reglna um skipan dómara“, 

http://www.innanrikisraduneyti.is/media/frettir/Skyrsla_nefndar_um_skipan_domara_okt09.pdf, (skoðað 3. 

október 2016) 
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ber ráðherra að fylgja lögum við skipun dómara. Allt fram til þess að lög um dómstóla nr. 

15/1998 voru sett, var innri stjórnsýsla dómstólanna í höndum dómsmálaráðuneytisins.10 Fyrir 

setningu dsl. var enginn heildstæður lagabálkur til um skipun dómara. Með 2. mgr. 5. gr. laga 

nr. 92/1989 var fjallað um sérstaka dómnefnd sem átti að láta ráðherra í té umsögn um hæfni 

umsækjanda um starf héraðsdómara. Við setningu laga nr. 15/1998 var það ráðherra sem 

skipaði héraðsdómara skv. 1. mgr. 12. gr. laganna. 2. mgr. 5. gr. laga nr. 92/1989 var breytt 

með 3. mgr. 12. gr. laga nr. 15/1998. Þar kom fram að sérstök dómnefnd átti að láta ráðherra í 

té skriflega og rökstudda umsögn um umsækjendur um embætti héraðsdómara. Skv. 3. mgr. 12. 

gr. laganna skipaði dómsmálaráðherra þrjá menn í dómnefnd sem fjallaði um hæfni 

umsækjanda um embætti héraðsdómara. Formaður nefndarinnar var tilnefndur af Hæstarétti 

Íslands, Dómarafélag Íslands tilnefndi annan mann og Lögmannafélag Íslands þann þriðja.  

Dómnefndin lagði dómsmálaráðherra í té skriflega og rökstudda umsögn um umsækjendur skv. 

4. mgr. 12. gr. dómstólalaganna. Dómnefndin fjallaði einnig um hvort skilyrði 2. mgr. 12. gr. 

dsl. voru uppfyllt.  

Þegar þessi regla var við lýði, var ekki meginregla fyrir því að dómsmálaráðherra færi 

eftir umsögn hinnar sérstöku dómnefndar skv. 7. gr. reglna nr. 693/1999 sem giltu um störf 

nefndarinnar.11 Dæmi eru um það að í framkvæmd hafi settur dómsmálaráðherra gengið þvert 

á umsögn dómnefndarinnar sbr. UA. 24. febrúar 2004 (5220/2008 og 5230/2008). Í því máli 

kvörtuðu tveir umsækjendur um stöðu héraðsdómara vegna skipunar setts ráðherra í embættið. 

Þá hafði ráðherra talið vandkvæði að skipa dómara eingöngu á umsögn dómnefndarinnar og 

gekk þvert á tilnefningu hennar. Ráðherra skipaði aðila sem var talinn hæfur en aðrir tveir höfðu 

verið metnir hæfari af dómnefndinni. Umboðsmaður tók fram að megintilgangur dómnefndar 

væri að styrkja sjálfstæði dómstóla og auka traust almennings á dómstólum. Umboðsmaður 

taldi að annmarkar hefðu verið á undirbúningi í samræmi við reglur stjórnsýsluréttarins að 

ákvörðun dómsmálaráðherra við skipun dómara. Málið var höfðað á hendur setts ráðherra fyrir 

dómstólum. Hæstiréttardómur tók málið fyrir í Hrd. 14. apríl 2011 nr. 412/2010. Hæstiréttur 

komst að sömu niðurstöðu og Umboðsmaður, að ráðherra hefði ekki sinnt rannsóknarskyldu 

sinni skv. 10. og 11. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Ákæranda voru dæmdar miskabætur. 

Áður fyrr störfuðu dómarafulltrúar við héraðsdóma. Dómarafulltrúar voru skipaðir af 

forstöðumanni héraðsdómstóla, dómsmálaráðherra löggilti síðan dómarafulltrúa til dómstarfa 

                                                 

10 „Skýrsla nefndar dómsmálaráðherra um endurskoðun reglna um skipan dómara“, 

http://www.innanrikisraduneyti.is/media/frettir/Skyrsla_nefndar_um_skipan_domara_okt09.pdf, (skoðað 3. 

október 2016) 
11 Stjórnartíðindi, B-deild (III), 1999, bls. 1926-1928 
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og gat framkvæmdarvaldið haft áhrif á stöðu þeirra með ráðstöfunum sínum á stjórnsýslusviði 

og bundið enda á ráðningu og launagreiðslur til þeirra. Í ofangreindu máli, Hrd. 1990, bls. 2 var 

ekki sýnt fram á að dómarafulltrúi hefði verið hlutdrægur en þrátt fyrir það taldi Hæstiréttur að 

vegna stöðu dómarafulltrúa gætu þeir ekki gengið inn í störf dómara að þessu leyti. Hæstiréttur 

leit m.a. til niðurstöðu Mannréttindadómstóls Evrópu (hér eftir skammstafaður MDE), þar sem 

MDE taldi stöðu dómarafulltrúa ekki uppfylla grundvallarreglur stjórnarskrárinnar um 

sjálfstæði dómstóla.  

3.3 Hæstaréttardómari fyrir lög nr.  45/2010 

Fyrir gildistöku dsl. giltu lög um Hæstarétt Íslands nr. 75/1973. Þar kemur fram í 3. mgr. 5. gr. 

laganna að „áður en dómaraembætti er veitt, skal leita umsagnar dómsins um dómaraefni“. Þá 

var á höndum dómara að fjalla um hvort umsækjendur uppfylltu skilyrði 5. gr. laganna. Hvergi 

kom fram að dómarar skyldu taka fram hvern þeir töldu hæfastan. Með nýju lögunum nr. 

15/1998 um dómstóla var kominn fyrsti heildstæði lagabálkurinn sem fjallaði um bæði dómsstig 

Íslands með samfelldum reglum. Áður en skipað var í embætti hæstaréttardómara þurfti 

ráðherra að leita umsagnar Hæstaréttar um hæfi og hæfni umsækjanda sbr. 4. mgr. 4. gr. 

laganna. Þá var 3. mgr. 5. gr. til hliðsjónar við setningu 4. mgr. 4. gr. dsl. Með nýju lögunum 

voru sett skilyrði um að þessi umsögn yrði mun ítarlegri en áður var gert ráð fyrir um hæfi og 

hæfni umsækjanda. Sem dæmi var útilokað að skipa umsækjanda í dómaraembætti ef 

Hæstiréttur léti í ljós að umsækjandi fullnægði ekki hæfisskilyrðum skv. 5. eða 8. tl. 2. mgr. 4. 

gr. dsl.  

Ekki var tekið fram að Hæstiréttur ætti að raða umsækjendum upp í forgangsröð í 

umsögn sinni. Mikið var deilt um það þegar skipað var í laust embætti við Hæstarétt, m.a. um 

hvernig umsögn Hæstaréttar ætti að vera gerð og hvort samræmis væri gætt á milli umsagna. 

Róbert Spanó setti spurningamerki við þetta í grein sinni, þar sem hann segir að við þessar 

aðstæður væri hætta á að umsagnir Hæstaréttar hafi ekki það vægi sem þær ættu að gera þegar 

skipunarvald er í höndum pólitísks ráðherra.12  

Umboðsmaður Alþingis fékk þrjú mál á borð til sín árið 2003 og tók þau sameiginlega 

til athugunar í máli UA. 3. maí 2003 (3882/2003, 3909/2003 og 3980/2003) um skipun í embætti 

hæstaréttardómara. Þar voru þrír aðilar sem kvörtuðu yfir ákvörðun dómsmálaráðherra um að 

leggja til við forseta Íslands að aðili D yrði skipaður í starf hæstaréttardómara. Aðilarnir þrír, 

A, B og C, voru einnig umsækjendur um starfið. Þeirra álit var að tillaga dómsmálaráðherra 

                                                 

12 Róbert Spanó: Tímarit lögfræðinga. Skipun Hæstaréttardómara – er lagabreitinga þörf? 56(1). útgáfa. 

Reykjavík 2006 
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hafi ekki verið nægilega vel undirbúin með tilliti til rannsóknarreglu og jafnræðisreglu 

stjórnsýsluréttar. Niðurstaða Umboðsmanns Alþingis var sú að málsmeðferð hefði ekki 

fullnægt kröfum 4. mgr. 4. gr. dsl. og rannsókn málsins ekki í samræmi við 10. gr. 

stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Umboðsmaður tekur ekki afstöðu til þess hvernig hefði farið ef rétt 

hefði verið farið að málsmeðferð en hann beinir til Alþingis og dómsmálaráðherra að athuga 

hvort þörf sé á endurskoða það fyrirkomulag sem var á skipun dómara og ef það verður 

niðurstaðan, þá þurfi að gera lagabreytingar.  

Margir fræðimenn stigu fram, eftir þennan dóm og kölluðu eftir lagabreytingum, líkt og 

Umboðsmaður gerði árið 2003, og nefndu að við setningu nýrra laga ætti að líta til 

nágrannalanda okkar, Danmerkur og Noregs. 

Þess má geta að Jón Steinar Gunnlaugsson hæstaréttarlögmaður og fræðimaður fjallar 

um hugmyndir um umsagnarnefnd, í grein sinni, um skipun hæstaréttardómara, árið 2006. Hann 

vekur athygli á því að nefndir fagmanna bera enga ábyrgð á ákvörðunum sínum, heldur lendir 

ábyrgðin á þeim sem ákvörðun tekur, í þessu tilviki hjá ráðherranum.13 Lagabreytingin sem 

varð árið 2010 breytti þó ekki þessarri ábyrgð, en hún liggur ennþá hjá ráðherranum og 

umsagnarnefndin sem starfar eftir núgildandi lögum, ber í raun enga ábyrgð á ákvörðunum 

sínum.  

4 Kerfið samkvæmt núgildandi lögum á Íslandi 

Á Íslandi gilda dsl. sem var síðast breytt með lögum nr. 78/2015 og við þau er stuðst þegar 

dómari er skipaður í embætti. Í 2. gr. þeirra kemur fram að dómstólar í héraði eru átta talsins. 

Hæfisskilyrði gilda svo unnt sé að skipa aðila í embætti héraðs- og hæstaréttardómara og þau 

eru upptalin í 2. mgr. 12. gr. laganna (varðandi héraðsdómara) og í 2. mgr. 4. gr. dsl. (varðandi 

hæstaréttardómara). Breytingarlög nr. 45/2010 höfðu það í för með sér að breyting varð á skipun 

dómara og þá kom inn í lögin, ákvæði 4. gr. a. Við þessa grein verður stuðst í umfjöllun um 

dómnefnd sem fjallar um hæfi umsækjenda til embættis héraðs- og hæstaréttar. Í 24. gr. dsl. 

kemur skýrt fram að dómarar eru sjálfstæðir í dómsstörfum og lúta aldrei boðvaldi annarra. 

                                                 

13 Jón Steinar Gunnlaugsson: Tímarit lögfræðinga. Skipun Hæstaréttardómara. Er breytinga þörf? 56(2). útgáfa. 

Reykjavík 2006 
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4.1 Hvernig eru dómarar skipaðir á Íslandi? 

Þegar skipað er í embætti héraðsdómara eða hæstaréttardómara er fyrirkomulagið það sama. 

Þegar fjallað er um kerfið við skipun dómara í dag, þá er bæði átt við héraðsdómara sem og 

hæstaréttardómara. 

Ráðherra skipar fimm manna dómnefnd skv. 1. málsl. 4. gr. a. dsl. til að fjalla um hæfni 

umsækjanda um dómaraembætti. Ákvæðið er svohljóðandi: 

 

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 

 

Til þess að koma í veg fyrir að dómnefndin sitji í langan tíma og komi að skipun  á 

einsleitum hópi af aðilum, þá er hver nefndarmaður skipaður í 5 ár í senn. Þó þannig að 

skipunartími eins manns rennur út á hverju ári. Þannig kemur nýr maður inn í nefndina árlega.  

Dómnefnd lætur ráðherra í té rökstudda umsögn um umsækjendur og í henni skal taka fram 

hvern dómnefnd telur vera hæfastan til að hljóta embættið. Óheimilt er að skipa mann sem 

dómnefnd hefur ekki talið hæfastan skv. 3. mgr. 4. gr. a. dsl. en undantekning er á því, ef Alþingi 

samþykkir tillögu ráðherra um að skipa annan nafngreindan umsækjanda sem fullnægir þó 

skilyrðum 2. og 3. mgr. 4. gr. dsl.  

Ráðherra leggur síðan tillögu um skipun manns í embætti hæstaréttardómara fyrir Forseta 

Íslands sem hann skipar ótímabundið skv. 1. mgr. 4. gr. dsl.  

Ráðherra hefur sett fram reglugerð, með lagasetningarheimild í 2. mgr. 4. gr. a. dsl., nr. 

620/2010 og hún birtist í B-deild Stjórnartíðinda 22. júlí 2010.14 Í 4. gr. hennar koma fram 

ákveðin viðmið sem mat dómnefndar skal byggt á í umsögn hennar. Þau eru menntun, 

starfsferill og fræðileg þekking, aukastörf og félagsstörf, almenn starfshæfni, sérstök 

starfshæfni og andlegt atgervi. Með reglugerð þessari leggur ráðherra skyldu á herðar 

                                                 

14 B-deild stjórnartíðinda: https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=3731a968-ae36-40a1-a169-

070fc1f34e24 22. júlí 2010 (skoðað 25. október 2016) 

https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=3731a968-ae36-40a1-a169-070fc1f34e24
https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=3731a968-ae36-40a1-a169-070fc1f34e24
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dómnefndarinnar varðandi hvað hún skal byggja á við hæfnismat. Ráðherra telur upp með 

tæmandi hætti hvaða viðmiða dómnefndin skal taka tillit til við hæfnismatið. Í framkvæmd 

hefur dómnefnd farið skýrt eftir þessum viðmiðum sem koma fram í reglugerð ráðherra og í 

athugasemdum við 2. mgr. 4. gr. frumvarps laga sem urðu að dómstólalögunum. Skýrsla 

dómnefndar er sett upp þannig að talin eru upp þau viðmið sem dómnefnd ber að fara eftir og 

upptalning á reynslu umsækjanda sem falla að hverju og einu viðmiði.15 Umsagnir 

dómnefndarinnar verða í framkvæmd upptalning á starfreynslu og menntun í stað heildarmats 

á hæfi umsækjanda. 

Ljóst er að almennt við ráðningu ríkisstarfsmanna er skylda um ráðningu hæfasta 

einstaklings hverju sinni, án frekari viðmiða sem líta ber til. Hægt er að færa rök fyrir því að 

nægilegt væri að setja dómnefnd þau fyrirmæli að ráða skuli hæfasta einstaklinginn og að 

umsögn dómnefndar skuli snúa að því. Umsögn yrði þá hverju sinni heildarmat á hæfni 

einstaklinga og dómnefnd myndi vega og meta hvaða viðmið eiga við hverju sinni.  

5 Hvernig er staðið að skipun dómara í nágrannalöndum? 

Í dag getur almenningur sem telur að á mannréttindum sínum sé brotið, leitað til dómstóla. 

Evrópuráðið og Sameinuðu þjóðirnar hafa reynt að beina ríkjum í þá átt að dómstólar séu 

sjálfstæðir frá löggjafarvaldi sem og framkvæmdarvaldi.16 Þau lönd sem standa okkur 

Íslendingum næst hvað varðar löggjöf og stjórnkerfið yfirhöfuð eru nágrannalönd okkar, 

Danmörk og Noregur. Við lagasetningu og framkvæmd er oft litið til þess hvernig þessu er 

háttað í þeim löndum. Verður nú vikið að því hvernig staðið er að skipun dómara í Noregi og í 

Danmörku og lagakerfi þeirra landa borið saman við núgildandi lög á Íslandi. 

5.1 Danmörk 

Í Danmörku skipar þjóðhöfðinginn dómara, að tillögu dómsmálaráðherra. Áður fyrr lögðu 

dómstólarnir sjálfir fram umsögn um umsækjendur um starf dómara. Það fyrirkomulag sætti á 

sínum tíma gagnrýni í Danmörku. Sérstaklega þar sem dómarar þóttu steyptir í sama mót og 

ekki þótti næg fjólbreytni innan dómstólanna. Gerðar voru breytingar á dönsku 

                                                 

15 Vefur innanríkisráðuneytisins: https://www.innanrikisraduneyti.is/media/frettir-2015/Umsogn-22.09.2015.pdf 

(skoðað 20. nóvember 2016) 
16 „Skýrsla nefndar dómsmálaráðherra um endurskoðun reglna um skipan dómara“, 

http://www.innanrikisraduneyti.is/media/frettir/Skyrsla_nefndar_um_skipan_domara_okt09.pdf, (skoðað 1. 

desember 2016). Bls. 7 

https://www.innanrikisraduneyti.is/media/frettir-2015/Umsogn-22.09.2015.pdf
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dómstólalögunum, (dk. retsplejeloven), með lögum nr. 402 frá 26.júní 1998 sem tóku gildi 1.júlí 

1999. Megin breytingin var sú að sett var á stofn umsagnarnefnd, eða dómnefnd (dk. 

„dommerudnævnelsesrådet”).17 Samkvæmt núgildandi 43. gr. dönsku réttarfarslaganna ber að 

skipa í dómarastöður eftir heildarmati á hæfni umsækjanda til að gegna stöðunni. Í greininni er 

tekið fram að litið skuli til lögfræðilegrar þekkingar, persónulegra eiginleika og fjölbreytileika 

starfsferils. Áhugavert er að tekið er fram í lögum að litið skuli til þess að við dómstólinn skuli 

starfa einstaklingar með mismunandi lögfræðilegan starfsferil.18 Þetta er gert til að stuðla að 

fjölbreytni við dómstóla í Danmörku og að þar starfi einstaklingar mótaðir af fjölbreyttu 

umhverfi sem ýta undir fjölbreytta sýn á dómsmál. Færa má rök fyrir því að Íslendingar gætu 

tekið þetta ákvæði upp vegna gagnrýni á ófjölbreytileika dómstóla. Danska umsagnarnefndin 

gerir tillögu, til ráðherra, að því hvaða umsækjandi telst vera hæfastur. Þannig þótti hlutleysi 

vera betur tryggt heldur en ef dómstólar sjálfir eða þjóðþingið hefðu þetta ráðningarvald.   

Umsagnarnefndin er skipuð sex aðilum. Þremur dómurum af hverju hinna þriggja dómstiga, 

einum lögfræðingi útnefndum af lögmannafélaginu og tveimur fulltrúum almennings, 

útnefndum af ”Kommunernes Landsforening” og „Dansk Folkeoplysnings Samråd” eða 

Sambönd sveitarfélaga og Samráð um almannafræðslu.19 Rökin fyrir því að hafa tvo fulltrúa 

almennings eru að möguleiki væri á að fram kæmu önnur sjónarmið en þau sem byggð eru á 

þröngum faglærðum sjónarmiðum. Tekið er fram að þeir skuli ekki vera tilnefndir á pólitískum 

grundvelli.20 Almenningur á að geta treyst dómstólum hvers ríkis og það að almenningur komi 

að skipun dómara getur ýtt undir slíkt traust. Fulltrúar almennings eru óháðir bæði 

löggjafarvaldi og framkvæmdarvaldi og því eru greinar ríkisvalds ekki að skarast við þessa 

framkvæmd. Nefndin má aðeins gera tillögu um einn umsækjanda og gert er ráð fyrir því að 

ráðherra farið eftir þeirri tillögu. Þá eru settar skorður við þessu með því að setja viðmið sem 

umsagnarnefndin á að líta til í 43. gr. dönsku réttarfarslaganna. Umsagnarnefnd skal leggja 

megináherslu á lögfræðilega og persónulega hæfni umsækjanda. Einnig skal skoða fjölbreytta 

starfsreynslu og að við dómstóla skulu starfa dómendur með mismunandi reynslu.  

                                                 

17 Eiríkur Tómasson: „Hvernig á að standa að skipun dómara í réttarríki eins og Íslandi?“. Afmælisrit. Lagadeild 

háskóla Íslands hundrað ára. Ritstj. María Thejll. Reykjavík 2008, bls. 205-227.  
18 Sigríður Ingvarsdóttir: „Um dómsvaldið, faglegt mat á hæfni dómara og hlutverk dómstóla í réttarríkinu“. 

Tímarit lögfræðinga, 4. tbl. 2004, bls. 488 
19„Dommerudnævnelsesrådets 

sammensætning”, http://www.domstol.dk/Dommerudnaevnelsesraadet/sammensaetning/Pages/default.aspx, 28. 

desember 2006 (skoðað 20. október 2016) 
20 „Skýrsla nefndar dómsmálaráðherra um endurskoðun reglna um skipan dómara“, 

http://www.innanrikisraduneyti.is/media/frettir/Skyrsla_nefndar_um_skipan_domara_okt09.pdf, (skoðað 1. 

desember 2016). Bls. 9 

http://www.domstol.dk/Dommerudnaevnelsesraadet/sammensaetning/Pages/default.aspx
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Þá má benda á það að dómsmálaráðherra er sá sem hefur vald til þess að skipa dómara. Sá 

hinn sami ráðherra skipar eða staðfestir útnefningu ofangreindra aðila, í umsagnarnefndina. 

Tilgangur umsagnarnefndarinnar er m.a. að auka hlutleysi löggjafavalds við skipun í embætti 

dómara frá löggjafavaldi. Má þá álykta að það falli betur að tilgangi nefndarinnar að hún væri 

óháð löggjafavaldinu, þegar kemur að ráðningu í störf hennar. 

5.2 Noregur 

Í Noregi skipar konungur dómara, eftir tillögu dómsmálaráðherra. Norsku lögunum var breytt 

með lögum nr. 62/2001 sem tóku gildi þann 7. maí 2002. Breytingarnar sem gerðar voru, voru 

mjög líkar þeim breytingum sem gerðar voru á dönsku lögunum árið 1999. Þá var sett fram 

sérstakt ráð sem kallast „Innstillingsråd” og það gerir tilllögu um skipun dómara.21 Eftir þessar 

breytingar á lögunum hefur yfirleitt tillögu dómnefndarinnar verið fylgt. Þó hefur það komið 

fyrir í framkvæmd að annar umsækjandi en sá sem dómnefndin hafði raðað fremstum, hafi verið 

skipaður.  

Nefndin er skipuð 7 mönnum: þremur dómurum, einum lögmanni, einum lögfræðingi sem 

starfar hjá hinu opinbera og tveim mönnum sem eru ekki lögfræðingar.22 Norska dómnefndin 

skal gera rökstudda tillögu til konungs um þrjá umsækjendur sem hún telur hæfasta, eða færa 

rök fyrir öðru ef tillögur eru um færri en þrjá umsækjendur. Venja er fyrir því að nefndin raði 

þessum þremur umsækjendum eftir hæfni. Ef um er að ræða skipun hæstaréttardómara lætur 

forseti Hæstaréttar Noregs einnig í té eigin umsögn eftir að tillögur dómnefndar liggja fyrir.23 

Minnihluti dómnefndar getur skilað einhverskonar sératkvæði og rökstuddri tillögu um skipun 

umsækjanda sem er ekki í hópi þeirra þriggja sem meirihlutinn velur. Það eru sett viðmið sem 

nefndin skal taka tillit til í 2. mgr. 55. gr. norsku dómstólalaganna. Viðmiðin sem eru nefnd eru 

fagleg hæfni og persónulegir eiginleikar, mismunandi starfsreynsla, lögmannsréttur og 

þingsréttur. Norska nefndin um dómstóla (NOU) setti fram skýrslu árið 1999 þar sem kemur 

fram að í dag eru gerðar aðrar kröfur til dómara en hér áður fyrr og nauðsynlegt sé að dómarar 

komi frá fjölbreyttum sviðum.24 Tveir nefndarmeðlimir í norsku dómnefndinni eru ekki 

                                                 

21 Sigríður Ingvarsdóttir: „Um dómsvaldið, faglegt mat á hæfni dómara og hlutverk dómstóla í réttarríkinu“. 

Tímarit lögfræðinga, 4. tbl. 2004, bls. 465-499 
26 „Skýrsla nefndar dómsmálaráðherra um endurskoðun reglna um skipan dómara“, 

http://www.innanrikisraduneyti.is/media/frettir/Skyrsla_nefndar_um_skipan_domara_okt09.pdf, (skoðað 1. 

desember 2016). Bls. 10 
23 Eiríkur Tómasson: „Hvernig á að standa að skipun dómara í réttarríki eins og Íslandi?“. Afmælisrit. Lagadeild 

háskóla Íslands hundrað ára. Ritstj. María Thejll. Reykjavík 2008 
24 „Skýrsla nefndar dómsmálaráðherra um endurskoðun reglna um skipan dómara“, 

http://www.innanrikisraduneyti.is/media/frettir/Skyrsla_nefndar_um_skipan_domara_okt09.pdf, (skoðað 3. 

október 2016). Bls. 10 
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lögfræðingar. Þeir aðilar eiga að stuðla að fjölbreytileika og auka traust almennings á 

dómstólum. 

 Þess má geta að sá ráðherra sem ber ábyrgð á skipun í embætti dómara, skipar í 

dómsnefndina sem um ræðir. 

5.3 Hvað lá til grundvallar þessum lagabreytingum? 

Lagabreytingarnar sem urðu í Danmörku árið 1999 og í Noregi 2001 eiga það sameiginlegt að 

við setningu þeirra var það haft til hliðsjónar, að skipun dómara skuli vera opið og gegnsætt 

ferli. Rökin fyrir því voru að dómstólar nytu trausts sem hlutlaus stofnun, þar sem leyst væri úr 

málum á grundvelli faglegrar þekkingar sem væri fyrir hendi í réttarríki. Þessi viðhorf ættu 

einnig að gilda hér á landi þar sem hagsmunirnir eru á allan hátt þeir sömu.25 

5.4 Skoðun Evrópusambandsins og Sameinuðu Þjóðanna 

Á fundi ráðherranefndar Evrópuráðsins 13. október 1994 voru samþykkt tilmæli til 

aðildarríkja ráðsins um sjálfstæði, skilvirkni og hlutverk dómenda.26 Þar kom einnig fram að 

tilnefning dómara skuli vera óháð framkvæmdarvaldi og löggjafarvaldi.27 

Á fundinum var tekið fram að það yfirvald sem tekur ákvörðun um skipun dómara og 

framgang þeirra í starfi, á að vera óháð ríkisstjórninni og hinni almennu stjórnsýslu. Þar sem 

ákvæði stjórnlaga eða almennra laga og venjur gera ráð fyrir að dómarar séu skipaðir af 

ríkisstjórninni á að búa svo um að tryggt sé að tilhögun á skipun dómara sé gagnsæ og óháð í 

framkvæmd. Evrópuráðið tekur sem dæmi að þessu sé hægt að framfylgja með sérstökum 

óháðum umsagnaraðila eða með rétti til að skjóta ákvörðun til óháðs yfirvalds þannig að 

yfirvaldið komi í veg fyrir að ómálefnaleg sjónarmið komi til tals við ráðningu.28 

 Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna staðfesti þann 29. nóvember 1985 

grundvallarreglur um sjálfstæði dómstóla. Þar segir að ríki skuli vernda sjálfstæði dómstóla og 

að ákvæði um sjálfstæði dómstóla skuli koma skýrt fram í stjórnarskrá hvers ríkis. Einnig kemur 

                                                 

25 Sigríður Ingvarsdóttir: „Um dómsvaldið, faglegt mat á hæfni dómara og hlutverk dómstóla í réttarríkinu“. 

Tímarit lögfræðinga, 4. tbl. 2004, bls. 489  
26 Eiríkur Tómasson: „Hvernig á að standa að skipun dómara í réttarríki eins og Íslandi?“. Afmælisrit. Lagadeild 

háskóla Íslands hundrað ára. Ritstj. María Thejll. Reykjavík 2008, bls. 205-227 
27 „Skýrsla nefndar dómsmálaráðherra um endurskoðun reglna um skipan dómara“, 

http://www.innanrikisraduneyti.is/media/frettir/Skyrsla_nefndar_um_skipan_domara_okt09.pdf, (skoðað 1. 

desember 2016). Bls. 7 
28 „Basic principles on the independence of the Judiciary”, 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/IndependenceJudiciary.aspx 26. ágúst til 6. september 1985 

(skoðað 25. október 2016) 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/IndependenceJudiciary.aspx
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fram að einungis megi skipa einstaklinga sem teljast hæfir og búa yfir reynslu af því að vinna 

með lög.29  

6 Spurningar sem hafa vaknað eftir að breytingarlög nr. 45/2010 tóku gildi 

6.1 Val í dómnefndina, hún hefur verið gagnrýnd fyrir skort á fjölbreytni 

Dómnefndin er samansett af fimm mönnum sem eru tilnefndir af Hæstarétti, Lögmannafélagi 

Íslands, Dómstólaráði og Alþingi. Formaður nefndarinnar sem og annar nefndarmaður eru 

tilnefndir af Hæstarétti. Hægt væri að færa rök fyrir því að sú staða kæmi upp að dómarar 

Hæstaréttar vildu að einstaklingur sem skipaður yrði samstarfsmaður þeirra, væri með sömu 

hugmyndir og þeir sjálfir eða einstaklingur sem dómarar Hæstaréttar kunna vel við. Er þá rétt 

að dómarar Hæstaréttar geti með óbeinum hætti haft áhrif á hverjir verði samstarfsmenn þeirra? 

Þó svo að engin spilling væri fyrir hendi, þá gildir það almennt ekki við skipun á 

ríkisstarfsmönnum að einstaklingar geti haft áhrif á hverjir verði samstarfsmenn þeirra. Einnig 

tilnefnir Lögmannafélag Íslands og Dómstólaráð einn starfsmann nefndarinnar hvor. Þar er lítil 

pólitísk tenging og mikil þekking á lögunum og geta þeir aðilar talist almennt óhlutdrægir. Þá 

tilnefnir Alþingi einn nefndarmann. Rökin á bakvið það eru þau að þeir sem sitja inni á Alþingi 

eru lýðræðislega kjörnir og sá aðili sem Alþingi tilnefnir getur talist vera fulltrúi almennings. 

Hægt er að líta á þessa tilnefningu frá öðru sjónarhorni. Alþingi er löggjafarvald. Einn 

nefndarmaður í dómnefndinni er tilnefndur af löggjafarvaldinu. Með þeim hætti er 

löggjafarvald komið að skipun dómara. Nágrannalönd okkar, Danmörk og Noregur styðjast við 

svipað kerfi og gildir á Íslandi í dag. Þar eru tveir nefndarmenn fulltrúar almennings. Fjallað 

verður betur um það hér á eftir.  

 Hugmyndin um dómnefnd er m.a. að gera skipun í embætti dómara gagnsærra og 

lýðræðislegra ferli en þegar ráðherra skipaði einn í embættið. Bent hefur verið á að í 

framkvæmd er raunin sú að dómnefndin samanstendur af frekar einsleitum hópi fólks, þ.e. allir 

nefndarmenn hafa verið karlmenn á fremur stuttu aldursbili. Þetta hefur verið gagnrýnt á þeim 

grundvelli að svo umsögn dómnefndarinnar verði sem lýðræðilegust, ættu að koma fram 

hugmyndir frá mismunandi hópum fólks. Þannig sé hægt að komast að sem bestri niðurstöðu. Í 

framkvæmd eru þetta menn sem eru uppaldir á svipuðum tíma, menntaðir jafnvel af sömu 

                                                 

29 „Basic principles on the independence of the Judiciary”, 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/IndependenceJudiciary.aspx 26. ágúst til 6. september 1985 

(skoðað 25. október 2016) 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/IndependenceJudiciary.aspx
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kennurum með sömu hugmyndir. Ekki er hægt að segja með vissu að ef nefndin væri samansett 

á annan hátt, kæmist hún að annarri niðurstöðu. Það skiptir máli að það hvernig nefndin er 

samansett hefur áhrif á traust almennings á skipun í embætti dómara. Færa má rök fyrir því að 

vænlegast væri að samsetning dómnefndarinnar gæti endurspeglað skoðanir sem flestra í 

landinu. Dómnefndin er sett á fót, til þess að standa vörð um réttindi almennings fyrst og fremst 

og færa má rök fyrir því að fjölbreytt dómnefnd auki traust almennings á skipun dómara. 

Á Íslandi gilda lög um jafna stöðu kvenna og karla nr. 10/2008 (hér eftir nefnd jafnréttislög). 

Skv. 15. gr. jafnréttislaganna skulu nefndir á vegum ríkisins gæta þess að hlutfall hvors kyns sé 

ekki minna en 40% þegar um fleiri en þrjá fulltrúa er að ræða. Skv. 2. mgr. 15. gr. skal tilnefna 

bæði karl og konu þegar tilnefndir eru aðilar í nefndina. 

Þegar ráðherra óskaði eftir tilnefningu í dómnefndina kom í ljós að einungis voru karlar 

tilnefndir. Ráðherra leitaði á nýjan leik til tilnefningaraðila og óskaði eftir bæði tilnefningu um 

karl og konu. Þá urðu bréfasamskipti á milli þessarra aðila sem enduðu á þann veg að 

tilnefningaraðilar töldu sig óbundna af ákvæðum 15. gr. jafnréttislaga. Dómsmálaráðuneytið 

skipaði þá eftir upphaflegum tilnefningum. Þetta kemur fram í bréfi dómsmála- og 

menntamálaráðuneytis þann 22. júlí 2010. Athygli er vakin á að tilnefningaraðilarnir tilnefndu 

allir konur sem varamenn í nefndina. 

Hægt er að velta því álitaefni upp, hvers vegna slíkar stofnanir geta undanskilið sig lögum 

og talið önnur lög ganga jafnréttislögum framar? Á Íslandi standa almenn lög jöfn, engin lög 

eru talin æðri en önnur, að undanskilinni stjórnarskránni. Jafnréttislög eiga stoð í 65. gr. 

stjórnarskrár. Eru stjórnvöld ekki bundin af lögum, eins og allir aðrir í samfélaginu? Mikilvægt 

verður að telja að í dómnefnd skv. 1. mgr. 4. gr. dsl. sem kemur að skipan í embætti dómara, 

m.a. við Hæstarétt sem er ein æðsta stofnun ríkisins, fari eftir núgildandi lögum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Framkvæmd í nágrannalöndum okkar sem og hér á landi stuðlar að fjölbreytni aðila sem 

gegna dómaraembætti. Rökin fyrir því eru að stuðla að auknu trausti almennings á dómstólum. 

Í framhaldi af því má færa rök fyrir því að það sama skuli gilda um nefndina. Fjölbreytileg 

dómnefnd getur stuðlað að fjölbreyttari dómstól. 

6.2 Hvers vegna er undantekning á að ráðherra fari eftir umsögn dómnefndarinnar? 

Sett er á fót dómnefnd sem er talin hæfari en ráðherra, til að tilnefna aðila í embætti dómara. 

Hvers vegna er gerð undantekning í lögum þar sem ráðherra getur gert tillögu fyrir Alþingi um 

að skipa annan nafngreindan mann en dómnefndin mælti með. Ef Alþingi samþykkir slíka 

tillögu ráðherra þá skipar hann annan mann en dómnefndin taldi hæfastan.  
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Setja má fram dæmi þar sem meiri hluti Alþingis er einn stjórnmálaflokkur. Ef maður innan 

þess flokks situr sem ráðherra sem hefur vald til að skipa í embætti dómara er ósammála 

dómnefnd um skipun í embættið, getur hann lagt tillögu fyrir Alþingi um að skipa annan 

nafngreindan umsækjanda. Alþingi þarf að samþykkja tillögu ráðherra skv. 3. mgr. 4. gr. a. dsl. 

Frá pólitísku sjónarhorni myndi stjórnmálaflokkur ráðherrans standa með honum í þessarri 

ákvörðun og þar með gæti ráðherra skipað annan mann en dómnefnd taldi hæfastan. Þá er komin 

sú staða að ráðherra getur skipað í embætti dómara eftir pólitískum skoðunum sem gengur þvert 

á lýðræði og sjálfstæði dómstóla. 

Undantekningin sem um ræðir getur verið neyðarheimild fyrir ráðherra til að grípa inn í, 

komi upp eitthvað óeðlilegt við tilnefningu dómnefndarinnar. Færa má rök fyrir því að þessi 

heimild sé nauðsynleg til að koma í veg fyrir mögulega spillingu innan dómnefndarinnar. 

6.3 Hver ber ábyrgðina eftir breytingarlögin nr. 45/2010? 

Ráðherra ber ábyrgð á skipun í embætti dómara. Þetta hefur fræðilega ekki breyst eftir að 

breytingalög nr. 45/2010 tóku gildi. Dómnefndin ber enga ábyrgð á umsögn sinni samkvæmt 

lögum. Ráðherra er bundinn við umsögn dómnefndarinnar, með þröngri undantekningu. 

Umsagnarnefndin fjallar um hæfi umsækjanda og kemst að niðurstöðu að því hvern hún telur 

hæfastann í starfið. Þá má velta því upp hvort það muni geta reynt á lögmæti skipunar dómara 

þar sem ekki er möguleiki fyrir hendi að láta dómnefndina svara fyrir umsögn sína sem ráðherra 

er, með þröngri undantekningu, skylt skv. lögum að fylgja. Er það heppilegt að ábyrgðin sé 

þannig í raun hvergi? Samkvæmt núgildandi lögum á almenningur rétt á að geta leitað til 

dómstóla ef hann telur að á rétti sínum hafi verið brotið. Af því má draga þá ályktun að 

umsækjandi um starf dómara sem telur á sér brotið við skipun á öðrum en honum sjálfum, ætti 

að geta krafist svara og leitað til dómstóla ef það telst nauðsynlegt. Ekki getur hann leitað til 

dómnefndarinnar þar sem hún er undanskilin ábyrgð með lögum. Hann á að geta leitað til 

ráðherra sem mun skýla sér á bakvið það að hann hafi einungis verið að framfylgja lögum með 

því að fara eftir umsögn dómnefndarinnar við tilnefningu í starfið. Dómnefndin er skipuð 

aðilum sem eru taldir hæfir til að gefa umsögn um hæfi aðila við skipun dómara. Þá gæti talist 

heppilegt að sú nefnd sérfróðra manna geti borið ábyrgð á umsögn sinni og rökstutt hana ef 

þess er krafist. Ráðherra er settur í erfiða stöðu að bera ábyrgð á umsögn nefndarinnar þar sem 

hann kemur ekki beint að henni sjálfur.  

Þetta er eitt sjónarmið fyrir því að ráðherra geti tilnefnt annan aðila í embætti dómara en 

dómnefnd lagði til, eftir að hafa vísað þeirri ákvörðun til Alþingis.  
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6.4 Viðmiðin sem dómnefndin á að fara eftir, vægi þeirra og hvernig þau virka í 

framkvæmd 

Í skýrslu nefndar dómsmálaráðherra um endurskoðun reglna um skipan dómara kom fram að 

„Rétt þykir að lögfesta þau sjónarmið sem gilda eiga við mat á hæfni umsækjenda.”30 Í 

réttarfarslögum Danmerkur má einnig finna viðmið sem dómnefndin skal taka mið af. Hvers 

vegna eru sett viðmið og hvernig á nefndin að ákveða vægi hvers viðmiðs hverju sinni? 

Afleiðingin af þessu er sú að umsagnir dómnefndarinnar verða eins konar upptalning á 

reynslu umsækjandans. T.d. er talið upp hversu margar fræðigreinar umsækjandi hefur skrifað 

og hversu mörg ár hann hefur starfað sem prófessor innan lögfræðinnar. Þessa vinnu og 

samanburð á fjölda fræðigreina, gæti skrifstofa ráðherra einfaldlega framkvæmt. Þetta er 

einfaldur samanburður á tölfræði. Í framkvæmd hefur það gerst, að atriði er látið vega mikils 

við skipun eins aðila í embætti hæstaréttardómara en sama reynsla látin vega minna næst þegar 

skipa skal dómara. Þá má líta til umsagnar frá 10. júli 2015 þegar dómnefnd mat Karl Axelsson 

hæfastann umsækjanda, þá vísaði hún einkum til ” umfangsmikilla og vandasamra starfa hans 

fyrir óbyggðanefnd“31. Karl var talinn búa yfir mestu reynsluna af stjórnsýslustörfum.  Í umsögn 

frá 15. júlí 2011  þegar Benedikt Bogason var metinn hæfasti umsækjandi sagði dómnefndin 

„hann skarar, að mati dómnefndarinnar fram úr öðrum umsækjendum á tveimur sviðum, þ.e. 

annars vegar með fræðilegum rannsóknum sínum og skrifum“32. Þess má geta að Benedikt var 

ekki talin búa yfir mestu reynsluna af stjórnsýslustöfum. Þann 18. febrúar 2011, voru tveir 

umsækjendur metnir hæfastir og vísaði nefndin í að „þeir hafa báðir verið mikilvirkir á sviði 

vísindalegra rannsókna í lögfræði og ritað bækur sem teljast til grundvallarrita í íslenskri 

lögfræði“33. Af þessarri umfjöllum má sjá að niðurstaða dómnefndar byggir á mismunandi 

viðmiðum, til úrslita um hver er talinn hæfastur í hvert skipti.  

 Færa má rök fyrir því að þegar hæfni umsækjanda um starf er skoðuð, skiptir persónulegur 

þáttur máli. Einstaklingur getur verið framúrskarandi með tilliti til menntunar og fræðigreina 

                                                 

30 „Skýrsla nefndar dómsmálaráðherra um endurskoðun reglna um skipan dómara“, 

http://www.innanrikisraduneyti.is/media/frettir/Skyrsla_nefndar_um_skipan_domara_okt09.pdf, (skoðað 3. 

október 2016). Bls. 14 
31 „Umsögn dómnefndar skv. 4. gr. a laga nr. 15/1998 um dómstóla um umsækjendur um embætti dómara við 

Hæstarétt Íslands sem auglýst var laust til umsóknar í Lögbirtingablaði 10. júlí 2015.“, 

https://www.innanrikisraduneyti.is/media/frettir-2015/Umsogn-22.09.2015.pdf (skoðað 15. nóvember 2016) 
32 „Umsögn dómnefndar skv. 4. gr. a laga nr. 15/1998 um dómstóla um umsækjendur um embætti dómara við 

Hæstarétt Íslands sem auglýst var laust til umsóknar 15. júlí 2011“, 

https://www.innanrikisraduneyti.is/media/frettir-2011/umsogn_setning_haestarettardomara_03_10_11.pdf 

(skoðað 15. nóvember 2016) 
33 „Umsögn dómnefndar skv. 4. gr. a laga nr. 15/1998 um dómstóla um umsækjendur um embætti dómara við 

Hæstarétt Íslands sem auglýst var laust til umsóknar 18. febrúar 2011“, 

https://www.innanrikisraduneyti.is/media/frettir-2011/umsogn_domnefndar_2011.pdf (skoðað 15. nóvember 

2016) 

https://www.innanrikisraduneyti.is/media/frettir-2015/Umsogn-22.09.2015.pdf
https://www.innanrikisraduneyti.is/media/frettir-2011/umsogn_setning_haestarettardomara_03_10_11.pdf
https://www.innanrikisraduneyti.is/media/frettir-2011/umsogn_domnefndar_2011.pdf
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en á erfitt með samskipti. Taka þarf tillit til allra þátta og taka ákvörðun um hæfi einstaklings á 

grundvelli heildarmats. Ef dómnefnd eru settar of þröngar skorður um hvers skal líta til, dettur 

heildarmatið úr samhengi.  

Dómnefnd er samansett til þess að fá skoðanir sérfróðra manna til að meta hæfni 

umsækjanda. Velta má upp hvort ekki sé fullnægjandi að setja dómnefnd þau fyrirmæli að hún 

skuli fjalla um hæfni umsækjanda. Dómnefnd skuli leggja til hver hún teldi vera hæfasta 

einstaklinginn. Samkvæmt núgildandi lögum gildir almennt sú regla að ráða skuli hæfasta 

einstaklinginn, þegar starfsmenn ríkisins eru skipaðir eða tilnefndir. 

7 Er þetta besta leiðin við að skipa dómara svo ekki halli á sjálfstæði 

dómstóla? 

Sjálfstæði og trúverðugleiki dómstóla eru mikilvæg atriði í réttarríki. Sjálfstæði dómstóla er 

einn af hornsteinum kenninga um þrískiptingu ríkisvalds frá m.a. Locke og Montesquieus. Lög 

um skipun dómara á Íslandi hafa þróast í gegnum árin í samræmi við nágrannalönd okkar, 

Danmörku og Noreg. Með núgildandi lögum er reynt að auka sjálfstæði dómstóla sem og traust 

almennings til dómstóla, betur en áður hafði verið. Íslenska ríkið tók upp dómnefnd sem fjallar 

um hæfi umsækjenda um dómaraembætti og það dreifir valdi ráðherra, að vissu leyti á fleiri 

hendur. Ekki getur af réttarríkissjónarmiðum talist æskilegt að vald til skipunar dómara á Íslandi 

sé á höndum eins pólitísks ráðherra. Samkvæmt núgildandi lögum hefur skipun dómara þróast 

frá því að ráðherra tekur ákvörðun upp á sitt einsdæmi og á sínum forsendum, yfir í að ráðherra 

er gert að fylgja umsögn dómnefndar þó með undantekningu.  

Við spurningunni um það hvernig skal standa að skipun dómara svo ekki halli á sjálfstæði 

dómstóla, er ekkert eitt rétt svar. Með því að rýna í kerfið, láta reyna á það og gagnrýna er hægt 

að gera breytingar á því til hins betra. Með þeirri aðferð mun réttarríkið sem við búum við í 

dag, sífellt þróast til hins betra. Ef kerfið er hafið yfir gagnrýni heldur það aftur af framförum á 

þessu sviði. Færa má rök fyrir því að framkvæmdin við skipun dómara eins og hún er skv. 

núgildandi lögum hafi vissa galla sem hægt sé að bæta. Þá væri möguleiki að endurskoða skipun 

í dómsmatsnefndina og jafnvel auka ábyrgð nefndarinnar á umsögnum sínum.  

Til hliðsjónar skal líta til þess hvað skiptir máli í heildar samhenginu. Hvernig getum við 

tryggt að íslenska ríkið uppfylli skilyrði réttarríkisins sem best? Skiptir mestu máli að 

dómstóllinn sé að öllu leyti sjálfstæð ríkisstofnun eða að hagsmunum almennings sé gætt eftir 
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fremsta megni? Það má álykta að hagsmunir almennings vegi þyngra og því bera að komast að 

niðurstöðu sem telst þjóna þeim hagsmunum sem best. 

Grundvöllurinn í íslenskri stjórnskipan er lýðræði. Ráðherra hefur með höndum vald til þess 

að skipa dómara. Hægt væri að rökstyðja það þannig að ráðherra hefur vald sitt frá þjóðinni og 

þar með er hann óbeint að fylgja vilja þjóðarinnar þegar hann skipar í embætti dómara. 

Dregin verður sú ályktun að lögin sem við styðjumst við í dag, séu ekki laus við gagnrýni. 

Lögin eru gædd mörgum kostum og fela í sér  framþróun í átt að sjálfstæði dómstóla. Fræðilega 

er ekki nauðsynlegt að dómarar séu skipaðir fullkomnlega óháð löggjafarvaldinu, heldur skal 

leitast eftir fullkomnu trausti almennings á sjálfstæði dómstóla. Það verður gert með umræðu 

og gagnrýni. Kerfið sem við styðjumst við, við skipun dómara, þarf að endurskoða í sífellu til 

að aðlagast samfélaginu með umræðu og gagnrýni.  
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Álit umboðsmanns Alþingis 
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