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1 Inngangur 

Samkvæmt 1. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 (hér eftir skammstafað stjskr.) 

er Ísland lýðveldi með þingbundinni stjórn. Í 2. gr. stjskr. er ríkisvaldinu skipt upp í 

löggjafarvald, framkvæmdarvald og dómsvald. Hugmyndina um þrískiptingu ríkisvaldsins má 

rekja til Montesquieu en kenning hans, sem byggði á heimspeki John Locke, felst í því að 

ríkisvaldinu sé skipt milli þriggja handhafa í þeim tilgangi að þeir sem fara með völdin tempri 

vald hvers annars. Slík temprun eigi þá að koma í veg fyrir að ólíkir handhafar ríkisvaldsins 

taki ákvarðanir byggðar á geðþótta.1  

Hugmyndin um þrískiptingu ríkisvaldsins byggist á því að almenningur sé uppspretta 

valdsins. Megingrundvöllur þrískiptingar ríkisvalds er traust almennings á valdhöfunum og sú 

trú að ekki sé verið að misnota valdið. Þetta traust almennings er því afar mikilvægt í 

lýðræðislegu samfélagi. Tilgangur lýðræðisins er að tryggja réttlátt samfélag með lögum sem 

almenningur styður eða í það minnsta trúir að séu til hins góða. Þegar brotið er í bága við lög 

eða stjórnvaldsfyrirmæli höfum við þriðju grein ríkisvaldsins, dómstóla. Meginhlutverk 

dómstólanna er að leysa úr málum lögum samkvæmt og tryggja þannig almennt réttaröryggi. 

Samkvæmt kenningum um þrískiptingu ríkisvaldsins grundvallast dómskerfið á því að 

dómstólar séu óháðir og óvilhallir öðrum greinum ríkisvaldsins.2  

Í ritgerð þessari verður því kannað hvernig sjálfstæði dómstóla er tryggt í lögum og hvort 

eða hvernig betur mætti fara. Skipun dómara hefur lengi verið ágreiningsefni í íslensku 

samfélagi enda má telja að þar skarist pólitísk sjónarmið ráðherra, æðsta handhafa 

framkvæmdarvaldsins, og þau sjónarmið að hæfasti umsækjandi hljóti skipun í embætti 

dómara.3 Kannað verður hvernig sú skörun á sér stað, bæði fyrir og eftir breytingarnar sem 

gerðar voru á eldri á dómstólalögum með breytingarlögum nr. 45/2010, og hvort skörunin geti 

leitt til þess dómari geti verið skipaður í embætti með geðþóttarákvörðun ráðherra.  

Hér verður einnig reynt að leiða í ljós hvort skipun dómara á Íslandi leiði til þess að traust 

almennings á dómsvaldinu sé minna en ella væri og verður í samanburði litið til skipunar 

dómara í Noregi og Danmörku. Leitast verður eftir að svara því hver beri ábyrgð á skipun 

dómara og hvort íslenskt lagaumhverfi fari í bága við hugmyndafræðina um þrískiptingu 

ríkisvaldsins. Kannað verður hver fer með raunverulegt skipunarvald dómara með tilliti til 14. 

gr. stjskr. og laga um dómstóla.  

                                                 
1 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 23-24.  
2 Sigríður Ingvarsdóttir: „Um dómsvaldið, faglegt mat á hæfni dómara og hlutverk dómstóla í réttarríkinu“, bls. 

471-473. 
3 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 611.  
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2 Hlutverk dómstóla 

2.1 Kenningar um þrískiptingu ríkisvaldsins  

Á 18. og 19. öld voru nýir stjórnarhættir að ryðja sér til rúms í Evrópu og ríki að afmá 

einveldi konungs og setja stjórnarskrár sem byggðust á kenningum um þrískiptingu 

ríkisvaldsins. Þær byggðu á þeim grunni sem John Locke setti fram í lok 17. aldar um 

uppsprettu og markmið ríkisvalds. Hugmyndafræðin að baki þrískiptingu ríkisvaldsins er aftur 

á móti alla jafna kennd við franska stjórnspekinginn Montesquieu sem byggði á hugmyndum 

John Locke.4 Samkvæmt kenningum Montesquieu myndaði dómsvaldið þriðju grein 

ríkisvaldsins. Dómendur skyldu vera sjálfstæðir og dæma einungis eftir lögum. Dómsvaldinu 

var ekki ætlað veigamikið hlutverk sem hluti af ríkisvaldinu en því var þó ætluð sérstök staða 

í stjórnskipulaginu þar sem það væri slitið úr tengslum við aðra þætti ríkisvaldsins.5 

Þessar hugmyndir höfðu talsverð áhrif á mótun stjórnarhátta í vestrænum ríkjum og eiga 

að öllu jöfnu jafn vel við í dag og þegar kenningarnar voru settar fram. Á 19. öld þróaðist 

frekari útfærsla á lýðræðislegum sjónarmiðum. Sú lýðræðisþróun sem átti sér stað byggði 

allra helst á valdgreiningarkenningu, en í henni felst meðal annars að framkvæmdarvaldið 

skuli ekki grípa inn í störf dómsvaldsins. Auknar kröfur hafa verið gerðar með árunum um 

sjálfstæða og óhlutdræga dómstóla er byggir á grunni kenningarinnar um þrískiptingu 

ríkisvaldsins.6 Hin aukna áhersla á sjálfstæði dómstóla má rekja til réttarþróunar seinustu alda. 

„Viðurkennt er að þeir sem fara með vald hafi tilhneigingu til að misnota það og nauðsynlegt 

sé að hafa eftirlit með því en jafnframt að einungis sé hægt að takmarka vald með valdi.“7 

Uppspretta valdsins er hjá almenningi en samkvæmt kenningum um þrískiptingu ríkisvaldsins 

er því valdi skipt milli þriggja handhafa valdsins sem eiga að tryggja að í samfélaginu sé farið 

eftir ákveðnu fyrirkomulagi. Er það meðal annars byggt á lögum í þeim tilgangi að 

samfélagsþegnar geti áttað sig á efni þeirra og hagað háttsemi sinni í samræmi við þær reglur 

sem gilda í samfélaginu.8 

 

2.2 Sjálfstæði dómstóla 

Rekja má breytingar á sjálfstæði dómstóla hér á landi til mannréttindasáttmála Evrópu (hér 

eftir skammstafaður MSE) frá 1953, en sáttmálinn var lögfestur á Íslandi árið 1994. 

                                                 
4 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 105.  
5 Montesquieu: Charles de Secondat: De l‘Esprit des Lois (1748), bls. 164. 
6 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 106. 
7 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 105. 
8 Sigríður Ingvarsdóttir: „Um dómsvaldið, faglegt mat á hæfni dómara og hlutverk dómstóla í réttarríkinu“, bls. 

468. 
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Stjórnarskránni var breytt samhliða þeirri lögfestingu þar sem mannréttindaákvæðum var bætt 

við stjórnarskrána. Mætti hér nefna 70. gr. stjskr. sem sambærileg er ákvæði 6. gr. MSE. Í 

þessum tveimur greinum er tiltekið að allir eigi rétt á að fá úrlausn um réttindi sín og skyldur 

fyrir óháðum og óhlutdrægum dómstóli.  

Í orðalaginu óháðum og óhlutdrægum dómstóli er vísað til þess að dómsvaldið skuli vera 

óháð duttlungum löggjafarvaldsins og framkvæmdarvaldsins. Áður en lög um aðskilnað 

dómsvalds og umboðsvalds í héraði nr. 92/1989 tóku gildi 1. júlí 1992 fóru dómendur með 

umboðsstörf ríkisins í héraði samhliða dómarastörfum á borð við lögreglurannsókn og 

sakamálarannsóknir. Var þá dómsvald og framkvæmdarvald á höndum sömu embættismanna, 

bæjarfógeta og sýslumanna. Hæstiréttur hafði þá hafnað því í dómsúrlausnum sínum að þetta 

bryti gegn 2. gr. stjskr. um þrískiptingu ríkisvaldsins. Með lögum nr. 92/1989 var komið á 

nýrri dómstólaskipan og dómsvaldið flutt frá sýslumönnum til sjálfstæðra héraðsdómstóla. 

Dómsmálaráðherra gat þó löggilt fulltrúa við héraðsdómstól til þess að framkvæmda 

dómsathafnir sem dómstjóri eða héraðsdómari. Heimild þessi var til staðar allt þar til lögum 

nr. 92/1989 var breytt með breytingarlögum nr. 80/1995.  

Í athugasemdum við frumvarp að breytingarlögum nr. 80/1995 var vísað í dóm Hrd. 1995, 

bls. 1444 frá 18. maí 1995.9 Málið varðaði brot sakbornings á reglugerð með stoð í 

umferðarlögum. Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að dómarafulltrúi sem kvað upp dóm í 

héraði bryti gegn grunnreglum stjórnarskrárinnar og 1. mgr. 6. gr. MSE. Dómarafulltrúinn 

væri ríkisstarfsmaður skipaður af ráðherra með stjórnvaldsathöfn, sem ráðherra hefði heimild 

til að afturkalla. Vísað var til þess að dómstólar skyldu vera sjálfstæðir og óvilhallir og þyrfti í 

því tilviki að líta til þess hvernig tilnefningu dómara væri háttað. 

Dómstólar verða að vera sjálfstæðir. Líkt og Garðar Gíslason bendir á þá er hlutverk 

dómenda „að beita lögunum og túlka þau, og hafa þar síðasta orðið. Dómendur mega því ekki 

vera neinum háðir nema réttinum.“10 Garðar telur þetta vera eina meginreglu réttarríkisins 

sem leiða megi af þrískiptingu ríkisvaldsins.11 Sjálfstæði dómstóla byggist á því að aðrar 

greinar ríkisvaldsins geti ekki hlutast til um störf þeirra. Þannig sé tryggt að dómstólar fari 

einungis eftir lögum og að lögin veiti öllum þeim réttindi sem njóta viðurkenningar í 

samfélagi. Til þess að tryggja slíkt verður að gæta þess að niðurstöður dómstóla byggist ekki á 

pólitískum viðhorfum. Ljóst má vera að sjálfstæði dómstóla verður ekki tryggt ef dómstólar 

láta aðra handhafa ríkisvaldsins hafa áhrif á hvort þeir hafi farið eftir lögum eður ei. 

                                                 
9 Alþt. 1995, A-deild, bls. 35.  
10 Garðar Gíslason: Eru lög nauðsynleg?, bls. 144. 
11 Garðar Gíslason: Eru lög nauðsynleg?, bls. 144.  
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Dómstólar eru því, eins og lögin, meginforsenda þess að um réttarríki sé til staðar í 

samfélagi.12  

Dómstólar geta dæmt ríkið bótaskylt vegna ákvarðana framkvæmdarvaldsins eða vegna 

lagasetningar löggjafarvaldsins sem fer í bága við lög og stjórnarskrárvarinn mannréttindi, 

sbr. 60. gr. stjskr. Dómsniðurstaða getur því leitt til fjárútgjalda ríkisins eða tekjutaps ríkisins. 

Er því ljóst að sjálfstæði dómstóla verður að vera tryggt á þann hátt að ekki sé hægt að hafa 

áhrif á niðurstöðu þeirra. Á Íslandi eru tvö mál sem leggja má til grundvallar þeirrar 

hugmyndafræði, en það eru Hrd. 2003, bls. 3411 (549/2002) sem kennt er við 

Öryrkjabandalag Íslands og Hrd. 2003, bls. 1363 (449/2002), en því máli er byggt á 

meginsjónarmiðum um afturvirk lög.13  

Í Hrd. 2003, bls. 3411 (549/2002) reyndi á það hvort ráðherra hefði nægilegar heimildir 

til þess að setja reglugerð er byggði á þágildandi lögum um almannatryggingar sem skerti 

tilkall bótaþega til fullra tekjutrygginga. Niðurstaða Hæstaréttar var sú að skerðing á 

tekjutryggingu bótaþega væri andstæð 1. mgr. 76. gr. stjskr., sbr. 65. gr. stjskr.  

Í Hrd. 2003, bls. 1363 (449/2002) reyndi á það hvort breyting á þágildandi lögum um 

tekjuskatt væru þess eðlis að þau skertu réttindi er aðilar áttu fyrir lagabreytinguna. Fyrir 

lagabreytinguna höfðu aðilar heimild til þess að nýta sér skattahagræði til frádráttar á 

tekjum næstu fimm árin. Niðurstaða Hæstaréttar í því máli var sú að um hafi verið að 

ræða afturvirka löggjöf sem skerti áður fengna skattaívilnun og bryti í bága við 2. mgr. 

77. gr. stjskr.  

Í niðurstöðum Hæstaréttar í þessum málum lá fyrir að ef þau ynnust myndu þau leiða til 

verulegra fjárútláta eða tekjumissi ríkisins. „Ekki síst af þeim sökum er mikilvægt fyrir 

borgarana að dómendur á hverjum tíma séu ekki um of hallir undir tiltekin pólitísk viðhorf 

þegar þeir leysa úr því í dómsmálum hvort aðrir handhafar ríkisvaldsins hafi virt mannréttindi, 

þannig að það geti haft áhrif á niðurstöður þeirra.“14 Í málum þessum reyndi ekki á réttláta 

málsmeðferð fyrir dómi, sbr. 1. mgr. 70. gr. stjskr. og 1. mgr. 6. gr. MSE, en aftur á móti má 

ljóst vera að þær ákvarðanir sem dómarar þurfa að taka í málum eru oft til þess fallnar að 

dæma aðra handhafa ríkivaldsins til greiðslu fjár.15 Til þess að tryggja að dómarar láti ekki 

pólitísk sjónarmið stjórna för verður því að tryggja sjálfstæði þeirra og á það hér einnig við 

um skipun dómara. Enda verður að telja að traust almennings til þess að fá úr máli sínu skorið 

fyrir óháðum og óhlutdrægum dómstóli tengist þeim sjónarmiðum er lagðar eru til grundvallar 

skipunar dómara. 

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

468‒469.  
13 Eiríkur Tómasson: „Hvernig á að standa að skipun dómara í réttarríki eins og Íslandi?“, bls. 210. 
14 Eiríkur Tómasson: „Hvernig á að standa að skipun dómara í réttarríki eins og Íslandi?“, bls. 211. 
15 Eiríkur Tómasson: „Hvernig á að standa að skipun dómara í réttarríki eins og Íslandi?“, bls. 211. 
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2.3 Traust almennings til dómstóla á Íslandi 

Traust almennings til dómstóla er við það bundið að dómstólar tryggi þeim þann rétt er 

tilgreindur er í 70. gr. stjskr. Margt getur grafið undan trausti almennings til dómstóla og 

mætti þar nefna þá skörun sem á sér stað milli framkvæmdarvaldsins og dómsvaldsins. Telja 

verður að því sjálfstæðari sem dómsvaldið er því meira traust beri almenningur til dómstóla 

um að mál þeirra hljóti réttláta málsmeðferð fyrir dómi.  

Samkvæmt nýjustu könnun Gallup á trausti til stofnana frá 1. febrúar 2018 mældist traust 

almennings til dómstóla 36% en á sama tíma árið 2017 mældist það 43%.16 Í skýrslu Gunnars 

Helga Kristjánssonar til dómstólaráðs í maí 2011 má sjá að aðeins einu sinni frá árinu 1999 

hefur traust til dómskerfisins náð upp fyrir 45%, en það var árið 2002. Lægst hefur það verið 

um 30% en það var á árunum 2008–2009.17 Þegar nágrannalönd eru skoðuð í samanburði má 

sjá að samkvæmt nýjustu könnunum World Values Survey á trausti til dómstóla er traustið 

hæst í Noregi eða um 85% (2007), í Danmörku um 79%, í Svíþjóð um 76% (2011), í 

Finnlandi um 82% (2005), í Þýskalandi um 71% (2013), í Bretlandi um 58% (2005) og í 

Bandaríkjunum um 54% (2011). Þessar kannanir voru gerðar á árunum 2005–2013 og verður 

því að telja að þessar tölur sýni ekki endilega það traust á dómstólum í þeim ríkjum líkt og 

það er í dag.18 Til samanburðar var traust almennings til dómstóla á Íslandi á árunum 2005–

2013 samkvæmt könnun Gallup um 30–43%.19 

Velta má fyrir sér í hverju traust til dómstóla felst og hvers vegna traust almennings til 

dómstóla er eins lítið og raun ber vitni á Íslandi. Geta má þess að á hinum Norðurlöndunum 

eru dómstólarnir ekki eins pólitískir og þeir íslensku. „Á síðari árum hafa fjölbreytt álitaefni 

um ósamræmi laga við stjórnarskrá komið til úrlausnar dómstóla. Hefur þar reynt á flest 

mannréttindaákvæðin, oftast þó eignarrétt í 72. gr. stjskr. og jafnræðisreglu 65. gr. stjskr. Í 12 

tilvikum frá árinu 1995 hefur Hæstiréttur vikið lagaákvæðum til hliðar með vísan til þess að 

þau séu andstæð mannréttindaákvæðum“.20 Þegar Ísland er borið saman við Danmörku og 

Noreg í þessu samhengi má sjá að flest mál er varða endurskoðun á því hvort lög séu andstæð 

stjórnarskrá falla á Íslandi.21  

Óhjákvæmilega vekur það upp spurningar um gæði laganna sem sett eru á Íslandi og það 

vald og hlutverk dómstóla að endurskoða lagasetningarvald löggjafarvaldsins. Slík 

                                                 
16 „Traust til stofnana“, http://www.gallup.is. 
17 Stjórnsýsla dómstólanna, bls. 22. 
18 „World Values Survey“, http://www.worldvaluessurvey.org. 
19 „Traust til stofnana“, http://www.gallup.is. 
20 Björg Thorarensen: „Dómstólaeftirlitið með Alþingi. Breytt valdahlutföll í stjórnsýslunni“, bls. 41. 
21 Björg Thorarensen: „Dómstólaeftirlitið með Alþingi. Breytt valdahlutföll í stjórnsýslunni“, bls. 43.  
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endurskoðun verður að teljast að einhverju leyti pólitísk enda er lagasetning í skýru sambandi 

við pólitíska stefnumörkun ríkisstjórnarinnar hverju sinni. Aðhald dómstóla á 

lagasetningarvaldinu verður því að teljast pólitísk að einhverju marki. Slíkt þekkist ekki í svo 

miklu magni í nágrannalöndum okkar að dómstólar hafi slíkt aðhald með löggjafarvaldinu líkt 

og hérlendis. Telja má að vegna stöðu dómstóla á Íslandi leiði það óhjákvæmilega til þess að 

þeir eru pólitískari en dómstólar hinna Norðurlandanna vegna þess að þeir skera í meira mæli 

úr um lagasetningarvald löggjafarvaldsins.22  

 

3 Tilmæli ráðherranefndar Evrópuráðsins og sáttmáli dómenda í Evrópu 

Ráðherranefnd Evrópuráðsins gaf frá sér tilmæli þann 13. október 1994 (Recommendation 

No. R(94)12) um sjálfstæði, skilvirkni og hlutverk dómenda. Í þeim var 6. gr. MSE skýrð 

nánar þar sem aðildarríki voru hvött til þess að gera dómsvaldið sterkara, sjálfstæðara og 

skilvirkara með hliðsjón af sjónarmiðum er komu fram í tilmælunum. Meðal þeirra 

sjónarmiða var að tryggja sjálfstæði dómstóla með lögum. Í c-lið 2. gr. I. þáttar tilmælanna er 

fjallað um almenn sjónarmið um sjálfstæði dómstóla og er lögð áhersla á að þær ákvarðanir 

um skipun dómara skyldu byggðar á hlutlægum sjónarmiðum og verðleika, með hliðsjón af 

hæfni og skilvirkni í starfi. Mælt var með því að það yfirvald sem tæki ákvörðun um skipun 

dómara væri óháð ríkisstjórninni og almennri stjórnsýslu. 

Þegar mannréttindasáttmáli Evrópu var lögfestur á Íslandi árið 1995 var stjórnarskránni 

breytt í kjölfarið og mannréttindakafla bætt við hana með lögum nr. 97/1995. Þar var lögfest 

ákvæði 70. gr. stjskr. sem sambærilegt er 6. gr. MSE. Þar sem MSE er alþjóðlegur samningur 

sem Íslendingar hafa lögfest hafa þau tilmæli og skýringar á 6. gr. MSE áhrif á túlkun og 

framkvæmd hérlendis líkt og í aðildarríkjum Evrópu.  

Til þess að tryggja frekari aðgreiningu milli dómsvaldsins og annarra greina ríkisvaldsins 

var boðaður fundur á vegum Evrópuráðs dagana 8.–10. júlí 1998 í Strassborg þar sem 

samþykktur var sáttmáli dómenda í Evrópu (Explanatory Memorandum No. 

DAJ/DOC(98)23). Við gerð sáttmálans var meðal annars höfð hliðsjón af tilmælum 

ráðherranefndar Evrópuráðsins frá 13. október 1994 (Recommendation No. R(94)12). Í grein 

1.3 í sáttmála dómenda í Evrópu er mælt með því að sérstöku yfirvaldi verði falið að taka 

ákvarðanir um skipun dómara og önnur atriði varðandi stöðu þeirra sem sé óháð handhöfum 

framkvæmdarvaldsins og löggjafarvaldsins. Mælt er með því að minnst helmingur þeirra sem 

                                                 
22 Björg Thorarensen: „Dómstólaeftirlitið með Alþingi. Breytt valdahlutföll í stjórnsýslunni“, bls. 44. 
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þar eiga sæti séu dómarar, kjörnir til starfa af dómendum einum, jafnframt því að tryggt verði 

að þeir komi úr ólíkum áttum þannig að þeir geti talist fulltrúar þeirra sem fara með 

dómsvaldið.23 

Í skýringum með grein 1.3 í sáttmálanum er gert ráð fyrir að sérstaka yfirvaldið sem fer 

með skipun dómara geti gefið frá sér álit, opinbert álit, tilmæli, tillögu eða tekið beina 

ákvörðun um skipun dómara. Einnig er kveðið á um það að þeir sem sitji í þessu sérstaka 

yfirvaldi séu sjálfstæðir og óháðir löggjafarvaldinu og framkvæmdarvaldinu í þeim tilgangi að 

tryggja sjálfstæði þeirra. Þeir sem sitja í því yfirvaldi eru settir af jafningjum sínum og mega 

ekki láta hagsmuni stjórnmálaflokka stjórna för, þótt þeir hafi verið kjörnir af eða með slíkum 

aðilum í sjálfstæða yfirvaldið, um skipun dómara. Þau atriði er koma fram í grein 1.3 í 

sáttmála dómenda í Evrópu má helst líkja við dómnefnd um sérstakt hæfi umsækjenda um 

dómaraembætti á Íslandi sem var skipuð 22. júlí 2010. Nánar verður fjallað um hlutverk 

dómnefndar um hæfni umsækjenda um dómaraembætti í kafla 4.3.1. 

 

4 Samanburður og þróun á skipun dómara 

4.1 Skipun dómara á Íslandi fyrir gildistöku breytingarlaga nr. 45/2010 

Samkvæmt þágildandi lögum um dómstóla nr. 15/1998 voru tvö dómstig á Íslandi, 

Hæstiréttur Íslands sem er æðsti dómstóll ríkisins og átta héraðsdómsstólar er tóku á öllum 

málum á fyrsta dómstigi. Reglur um skipun dómara áður en lög nr. 45/2010 tóku gildi, en þau 

breyttu lögum um dómstóla nr. 15/1998, voru þess eðlis að ekki giltu sömu reglur um skipun 

dómara við Hæstarétt og héraðsdóm. Í lögskýringargögnum með lögum um dómstóla nr. 

15/1998 er ekki að finna neinar skýringar á því hvers vegna löggjafinn taldi mismunandi 

aðferðir við skipun dómara annars vegar við Hæstarétt og hins vegar við héraðsdóm henta 

betur við skipun dómara við dómstóla landsins. Í lögum um dómstóla nr. 15/1998 var kveðið 

á um að forseti Íslands skipi hæstaréttardómara að tillögu dómsmálaráðherra, en 

dómsmálaráðherra skipi héraðsdómara án atbeina forseta.24 „Reglur um skipun 

hæstaréttardómara hafa verið svipaðar frá 1935, en á reglum um skipun héraðsdómara varð sú 

mikilvæga breyting með aðskilnaðarlögunum, sem gildi tóku 1992, að komið var á fót nefnd 

til þess að meta hæfni þeirra sem sækja um embætti héraðsdómara.“25  

 

                                                 
23 Eiríkur Tómasson: „Hvernig á að standa að skipun dómara í réttarríki eins og Íslandi?“, bls. 214. 
24 Friðgeir Björnsson: „Skipun dómara“, bls. 111. 
25 Friðgeir Björnsson: „Skipun dómara“, bls. 111. 



10 

4.1.1 Skipun dómara við Hæstarétt 

Samkvæmt þágildandi 4. gr. laga nr. 15/1998, sbr. 20. gr. stjskr., skipaði forseti héraðsdómara 

að tillögu dómsmálaráðherra. Forseti ber aftur á móti enga stjórnskipulega ábyrgð á skipun 

dómara en það má leiða af 11. gr., sbr. 13. gr. stjskr., þar sem kveðið er á um að forseti láti 

ráðherra framkvæma vald sitt. Ráðherra hefur í höndum sér hið efnislega vald til skipunar á 

dómurum og ábyrgð á þeim stjórnarframkvæmdum, sbr. 14. gr. stjskr.  

Í 4. mgr. 4. gr. laga um dómstóla nr. 15/1998 kom fram að áður en ráðherra skipaði 

dómara við Hæstarétt bæri honum að leita umsagnar Hæstaréttar um hæfi og hæfni 

umsækjenda til að gegna stöðu dómara. Í 2. málsl. 4. mgr. 4. gr. laganna var tekið fram að 

umsækjanda yrði ekki veitt embætti ef í umsögn Hæstaréttar kæmi fram það álit að 

umsækjandi fullnægði ekki skilyrðum 5. eða 8. tölul. 2. mgr. 4. gr. laganna. Í 5. tölul. var 

áskilið að umsækjandi hefði hvorki gerst sekur um refsivert athæfi sem mætti telja svívirðilegt 

að almenningsáliti né sýnt af sér háttsemi sem gæti rýrt það traust sem dómarar yrðu almennt 

að njóta. „Af 5. tölul. verður leidd sú mikilvæga lagaregla að dómsmálaráðherra er skylt [að] 

hafa það að leiðarljósi við skipun dómara í Hæstarétt að skipunin leiði ekki til þess, að 

rétturinn njóti minna almenns trausts en ella.“26  

Í athugasemdum með frumvarpi því er varð að lögum um dómsóla nr. 15/1998 er hvorki 

tilgreint nánar að hverju umsögn Hæstaréttar ætti að lúta né mælt sérstaklega fyrir gildi 

hennar eða áhrif. Aftur á móti er tekið fram að umsögn Hæstaréttar ætti að fela í sér mat á 

hæfni og hæfi umsækjenda til að gegna stöðu hæstaréttardómara. Þar að auki hefði 

Hæstiréttur vald til þess að útiloka að umsækjanda yrði veitt dómaraembætti ef brestur yrði á 

skilyrðum 5. eða 8. tölul. 2. mgr. 4. gr. laga nr. 15/1998. Afstaða Hæstaréttar að þessu leyti 

batt hendur ráðherra.27  

Rétt er hér að velta upp hvort 4. mgr. 4. gr. laganna hefði leitt til þess að vald ráðherra 

samkvæmt stjskr. hafi verið fært til Hæstaréttar með lögum um dómstóla nr. 15/1998 að 

einhverju marki. Verður hér til skýringar litið til álits umboðsmanns Alþingis (hér eftir 

skammstafað UA) vegna skipunar dómara í Hæstarétt haustið 2003 UA 3. maí 2004 

(3882/2003, 3909/2003 og 3980/2003):  

Álit þetta varðaði ákvörðun dómsmálaráðherra um að skipa D í embætti dómara við 

Hæstarétt en meðal umsækjenda voru einnig A, B og C. Umboðsmaður lagði áherslu á 

athugun við tiltekin atriði er lutu að undirbúningi ákvörðunar ráðherra við skipun D sem 

dómara við Hæstarétt og beindi athugun sinni sérstaklega að sjónarmiði um þekkingu 

                                                 
26 Ragnar Aðalsteinsson: „Einungis eftir lögum“, bls. 574. 
27 Alþt. 1997-98, A-deild, bls. 1148. 
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umsækjenda á Evrópurétti sem ráðherra vísaði til í rökstuðningi sínum til umsækjenda. 

Niðurstaða umboðsmanns Alþingis var sú að ráðherra hefði án fyrirliggjandi umsagnar 

Hæstaréttar metið þörfina á því að í Hæstarétt yrði skipaður maður með þekkingu á 

tilteknu réttarsviði, Evrópurétti, auk þess sem hann hefði einhliða lagt mat á þekkingu 

umsækjenda á því sviði. Var það niðurstaða umboðsmanns að við málsmeðferð 

dómsmálaráðherra í framhaldi af umsögn Hæstaréttar og við þá ákvörðun hans að leggja 

sérstaka áherslu á þekkingu á Evrópurétti við val milli umsækjenda hafi hann, eins og 

atvikum var háttað, ekki fullnægt kröfum 4. mgr. 4. gr. laga nr. 15/1998 um að umsögn 

Hæstaréttar lægi fyrir um þessi atriði, bæði almennt með tilliti til þarfa réttarins og einnig 

um hæfni umsækjenda á þessu réttarsviði. 

Af þessu áliti má draga þá ályktun að ráðherra bar að leita umsagnar Hæstaréttar varðandi 

skipun dómara í Hæstarétt og bar ráðherra einnig að bera umsækjendur saman með tilliti til 

þekkingar á Evrópurétti. Hafi ákvörðun ráðherra því ekki verið í samræmi við 10. gr. 

stjórnsýslulaga nr. 37/1993 er varðar rannsóknarskyldu. Þar sem ráðherra hafði ekki upplýst 

nægilega að hvaða leyti hafi sérstaklega reynt á þekkingu á sviði Evrópuréttar og eftir 

atvikum að hvaða marki reynt hefði á slíka þekkingu í störfum þeirra. Umboðsmaður taldi að 

ráðherra hefði tæplega verið unnt að ganga út frá því, þegar hann tók afstöðu til fyrirliggjandi 

umsókna, að þær ásamt fylgigögnum gæfu heildstæða mynd af þekkingu umsækjenda á 

Evrópurétti.  

Umboðsmaður ákvað með hliðsjón af 11. gr. laga um umboðsmann Alþingis nr. 85/1997 

að vekja athygli Alþingis og dómsmálaráðherra á því hvort þörf væri á endurskoðun og 

lagabreytingu á fyrirkomulagi við undirbúning á skipun dómara við Hæstarétt Íslands. 

Breytingar urðu ekki á lögum um dómstóla fyrr en með lögum nr. 45/2010 sem vikið verður 

að í kafla 4.3. 

 

4.1.2 Skipun dómara við héraðsdóm 

Í lögum um dómstóla nr. 15/1998 var annað fyrirkomulag við skipun dómara við héraðsdóm 

en við Hæstarétt. Gert var ráð fyrir því í 3. mgr. 12. gr. laga nr. 15/1998 að dómsmálaráðherra 

skipaði héraðsdómara að fenginni umsögn dómnefndar, en umsögn sú væri þó ekki bindandi 

fyrir ráðherra. Dómnefndin samanstóð af fulltrúum sem voru skipaðir af Hæstarétti, 

Dómarafélagi Íslands og Lögmannafélagi Íslands. Samkvæmt 4. mgr. 12. gr. laganna átti 

dómnefndin að skila dómsmálaráðherra skriflegri og rökstuddri umsögn er varðaði það hvort 

umsækjendur uppfylltu skilyrði 12. gr. laganna. 

Í 12. gr. þágildandi laga um dómstóla nr. 15/1998, sbr. 7. gr. reglna nr. 693/1999 er 

vörðuðu verklagsreglur nefndarinnar, var ljóst að umsögn dómnefndar var ekki bindandi fyrir 

ráðherra. Ráðherra var þó, líkt og við skipun dómara í Hæstarétt, bundinn við sams konar 

ákvæði um að skipun dómara ætti ekki rýra almennt traust almennings til dómstóla, sbr. 5. 
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tölul. 2. mgr. 12. gr. laganna. Hér verður þó að halda því til haga að ráðherra ber að fylgja 

stjórnsýslulögum nr. 37/1993 við skipun dómara. Á það hefur reynt bæði hjá umboðsmanni 

Alþingis og fyrir héraðsdómi hvort hæfasti umsækjandinn hafi verið skipaður dómari við 

héraðsdóm. Hér verður fjallað um álit UA 30. desember 2008 (5220/2008 og 5230/2008) er 

varðaði skipun dómara við Héraðsdóm Norðurlands eystra. 

Í máli þessu reyndi á hvort skipun ráðherra í stöðu héraðsdóms hafi brotið í bága við 10. 

og 11. gr. stjórnsýslulaga og hvort ráðherra hafi með skipuninni byggt á málefnalegum, 

gildum og löglegum sjónarmiðum miðað við umsögn og álit sérstakrar dómnefndar er 

starfaði skv. 12. gr. laga nr. 15/1998. Þar að auki hvort rökstuðningur ráðherra hafi verið í 

samræmi við kröfu 22. gr. stjórnsýslulaga er varðaði efni rökstuðnings. Umboðsmaður 

Alþingis komst að þeirri niðurstöðu að þrátt fyrir að álit dómnefndar væri aðeins 

ráðgefandi þá bæri ráðherra samkvæmt meginreglu stjórnsýsluréttar að ráða hæfasta 

umsækjandann í embætti dómara og sýna fram á að fylgt hafi verið stjórnsýslulögum við 

skipan dómara. Með því að skipa umsækjanda sem skipaður var neðarlega á lista 

samkvæmt dómnefndinni hafi hann þurft að gæta að því að sinna þeirri rannsókn er 

honum er skylt skv. 10. gr. stjórnsýslulaga. Þar sem rökstuðningur ráðherra hafi verið á 

þá leið að rökstuðningur dómnefndar hafi verið lítt rökstuddur og ógagnsær hafi hann átt 

að óska eftir að dómnefndin myndi fjalla að nýju um málið um þá annmarka sem hann 

taldi vera á áliti dómnefndarinnar og fá úr þeim bætt með nýju áliti dómnefndarinnar. 

Ráðherra gerði svo ekki og taldi því umboðsmaður Alþingis að ekki væri hægt að fullyrða 

að hann hafi gætt að reglum stjórnsýsluréttar við mat á umsóknum um dómaraembætti 

við Héraðsdóm Norðurlands eystra. Hafi ráðherra því ekki sýnt fram á með forsvaranlegri 

ályktun miðað við gögn máls að hæfasti umsækjandinn hefði verið skipaður í embættið. 

Af áliti umboðsmanns má draga þá ályktun að ef ráðherra ætlar sér að víkja frá umsögn og 

áliti dómnefndar um hæfni umsækjenda um embætti dómara við héraðsdóm þá ber honum að 

gæta þess að fylgja stjórnsýslulögum nr. 37/1993. Sama ætti alla jafna við ef ráðherra ætlar 

sér að fara eftir umsögn dómnefndar. Megintilgangur dómenda er að styrkja sjálfstæði 

dómstóla og auka traust og tiltrú almennings á því að hæfasti umsækjandi sé skipaður dómari 

og að eigi sé skipaður dómari vegna geðþóttaákvörðunar ráðherra. Álit umboðsmanns 

Alþingis sem reifað var hér að framan rataði til Héraðsdóms Reykjavíkur, sbr. Hérd. Rvk. 23. 

apríl 2010 (E-3614/2009), sem vikið verður hér stuttlega að.  

Mál þetta varðaði miskabótakröfu þess umsækjanda er fékk ekki skipun í embætti 

Héraðsdóms Norðurlands eystra gegn íslenska ríkinu og ráðherra. Í dómi þessum var 

farið yfir það hver tilgangur löggjafans hefði verið með því að setja í lög um dómstóla 

ákvæði er kvað á um að sérstök dómnefnd skyldi meta hæfni umsækjenda um embætti 

dómara við héraðsdóm. Niðurstaða héraðsdóms í máli þessu er varðaði miskabótakröfuna 

var sú að ráðherra hefði ekki sýnt fram á að skipaður hefði verið hæfasti umsækjandinn í 

embætti dómara þar sem stjórnsýslulögum hafi ekki verið fylgt. Ráðherra hefði ekki 

rökstutt þá ákvörðun að skipa þann sem var tveimur hæfnisflokkum neðar en stefndi var 

samkvæmt mati dómnefndar. Var ríkinu og ráðherra gert að greiða stefnda óskipta 

miskabótakröfu. Í dómi þessum var einnig úr því skorið að 14. gr. stjskr. kæmi ekki í veg 

fyrir að skaðabótakrafa yrði höfðuð gegn ráðherra er bryti með saknæmum og 

ólögmætum hætti í starfi sínu. 
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Ljóst er að ráðherra bar ekki að fylgja niðurstöðu dómnefndar er varðaði skipun dómara við 

héraðsdóm, sbr. 4. mgr. 12. gr. laga nr. 15/1998. Aftur á móti verður ráðherra að gæta þess að 

rökstyðja niðurstöðu sína og fylgja stjórnsýslulögum nr. 37/1993 ef hann hyggst víkja frá 

niðurstöðu dómnefndar eftir að hafa fengið dómnefnd til þess að fara aftur yfir þá annmarka 

er ráðherra telur vera á áliti dómnefndar um hæfi umsækjenda.  

Skömmu eftir niðurstöðu héraðsdóms um skipun dómara við Héraðsdóm Norðurlands 

eystra voru gerðar breytingar á lögum um dómstóla með breytingalögum nr. 45/2010. Þær 

breytingar höfðu meðal annars í för með sér að 4. mgr. 4. gr. laga um dómstóla nr. 15/1998 

féll brott og bætt var við 4. gr. a sem kvað á um að ráðherra skipaði fimm menn í dómnefnd til 

að fjalla um embætti héraðsdómara og hæstaréttardómara, tveir tilnefndir af Hæstarétti og 

einn af dómstólaráði og Lögmannafélagi Íslands, loks var fimmti nefndarmaðurinn kosinn á 

Alþingi. Með þessum breytingum á lögum um dómstóla var verið að samræma álit og 

ummæli er varðaði skipun dómara í Hæstarétt og héraðsdóm. Í athugasemdum með frumvarpi 

því sem varð að lögum nr. 45/2010 var sérstaklega litið til 55. gr. norsku dómstólalaganna og 

43. gr. dönsku réttarfarslaganna.28  

 

4.2 Uppruni breytinga á tilhögun við skipun dómara á Íslandi 

Reglur og lög sem koma til skoðunar við skipun dómara á Íslandi eru afar umdeild í íslensku 

samfélagi bæði fyrir og eftir þær breytingar sem gerðar voru á dómstólalögum í maí 2010. 

Verður hér kannaður uppruni breytingalaganna nr. 45/2010. Líkt og komið hefur fram var 

litið til norsku dómstólalaganna við breytingu á lögum um dómstóla nr. 15/1998, sbr. lög nr. 

45/2010. En þær breytingar sem gerðar voru á norsku dómstólalögunum byggjast að sumu 

leyti á þeim breytingum sem gerðar voru á dönsku dómstólalögunum. Verður hér því nánar 

farið í bæði tilhögun á skipun dómara í Noregi og Danmörku í þeim tilgangi að gera gleggri 

grein fyrir ástæðu breytingalaganna nr. 45/2010.29 

 

4.2.1 Skipun dómara í Noregi 

Konungur Noregs skipar dómara í Noregi eftir tillögu ríkisstjórnarinnar, nánar tiltekið 

dómsmálaráðherra. Breytingar urðu á dómstólalögum með lögum nr. 62/2001 er tóku gildi 7. 

maí 2002 eftir niðurstöðu nefndar er skipuð var árið 1996 í þeim tilgangi að endurskoða 

þágildandi réttarreglur norsku dómstólanna. Nefndin endurskoðaði meðal annars tilhögun á 

                                                 
28 Þskj. 698, 138. lögþ. 2009-10, bls. 6 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
29 Arnar Þór Jónsson: „Um traust á dómstólum“, bls. 430. 
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skipun dómara með það að markmiði að efla sjálfstæði dómstóla. Tilgangurinn var að gera 

dómara óháða handhöfum framkvæmdarvaldsins. Með breytingum á dómstólalögunum tók til 

starfa sérstök dómnefnd sem skipuð er sjö mönnum, þ.e. þremur dómurum, einum lögmanni, 

einum lögfræðingi sem starfar hjá hinu opinbera og tveimur mönnum sem eru ekki 

lögfræðingar. Dómsmálaráðherra skipar síðan formann nefndarinnar.30  

Dómnefndin raðar þremur umsækjendum eftir hæfni sem hún rökstyður og afhendir að 

lokum dómsmálaráðherra sem ákveður síðan hvern þeirra þriggja hann ákveður að skipa 

dómara. Dómsmálaráðherra hefur þó heimild til þess að velja annan umsækjanda en þá þrjá 

sem nefndin hefur talið hæfasta eftir að hafa fengið sérstaka umsögn dómnefndarinnar um 

þann umsækjanda. Í Noregi hefur ekki reynt á þessa heimild þótt það hafi komið fyrir að 

dómsmálaráðherra skipi ekki þann sem dómnefndinn telur hæfastan af þeim þremur er þeir 

tilnefna til dómsmálaráðherra. Aftur á móti heyrir það til undantekninga þar sem 

dómsmálaráðherra skipar alla jafna þann sem dómnefndin raðar fremst.31  

 

4.2.2 Skipun dómara í Danmörku 

Í Danmörku fer þjóðhöfðingi landsins með skipun dómara að tillögu dómsmálaráðherra. 

Breytingar urðu á dönsku réttarfarslögunum með lögum nr. 402/1998 eftir að sérstök nefnd 

hafði verið skipuð árið 1993 til þess að endurskoða þágildandi réttarreglur danskra dómstóla. 

Nefndin skilaði áliti til þingsins árið 1996 sem leiddi til þeirra breytinga sem urðu á dönskum 

réttarfarslögum með lögum nr. 402/1998. Ástæða breytinga á tilhögun við skipun dómara í 

Danmörku mátti leiða til mikillar gagnrýni á fyrrum fyrirkomulag við skipun dómara.32  

Fyrir þær lagabreytingar er urðu á réttarfarslögum í Danmörku árið 1999, skipaði ráðherra 

í embætti hæstaréttardómara eftir að hafa fengið umsögn Hæstaréttar um þá umsækjendur um 

embætti dómara þar sem útlistað var hver teldist hæfasti umsækjandinn að mati Hæstaréttar. 

Það hafði aðeins einu sinni gerst á seinustu öld að ráðherra skipaði ekki þann sem Hæstiréttur 

hafði talið hæfastan en það var árið 1961. Þrátt fyrir hið formlega vald dómsmálaráðherra við 

skipun dómara þá fór dómsmálaráðherra ávallt eftir tillögu Hæstaréttar Danmerkur um þá sem 

þeir töldu hæfasta til þess að gegna embætti hæstaréttardómara nema í þetta eina skipti.33  

Meginbreytingin sem varð á dönsku réttarfarslögunum nr. 402/1998 sem tóku í gildi 1. júlí 

1999 var sú að sérstök umsagnarnefnd var skipuð. „Nefndin er skipuð sex mönnum, þ.e. 

                                                 
30 Þskj. 698, 138. lögþ. 2009-10, bls. 6 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
31 Eiríkur Tómasson: „Hvernig á að standa að skipun dómara í réttaríki eins og Íslandi?“, bls. 218. 
32 Eiríkur Tómasson: „Hvernig á að standa að skipun dómara í réttaríki eins og Íslandi?“, bls. 217. 
33 Jens Peter Chistensen: Domstolene – den tredje statsamagt, bls. 76.  
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þremur dómurum af hverju hinna þriggja dómstiga, þ.e. Hæstarétti, landsréttunum tveimur og 

héraðsdómstólum, tilnefndum af dómendum á hlutaðeigandi dómstigi, einum lögmanni, 

tilnefndum af danska lögmannafélaginu, og tveimur fulltrúum almennings, tilnefndum af 

sambandi danskra sveitarfélaga og samtökum frjálsra félagasamtaka í Danmörku.“34  

Nefndin gerir aðeins tillögu um einn umsækjanda sem hún leggur fyrir þjóðhöfðingjann 

en gert er ráð fyrir að ráðherra fari eftir þeirri tillögu. Ráðherra getur þó neitað að fara að 

tillögu nefndarinnar, en hefur þó ekki heimild til þess að skipa annan í embættið úr hópi 

umsækjenda. Markmið breytinganna á réttarfarslögunum fólst í því að gera skipun dómara 

gagnsærri og tryggja sjálfstæði dómstóla og að lokum bæta úr fjölbreytileika í Hæstarétti, þar 

sem auka átti möguleika á því að dómarar sem yrðu skipaðir væru með fjölbreyttari 

starfsreynslu en tíðkaðist fyrir breytingar á réttarfararslögunum í Danmörku, sbr. 43. gr. 

dönsku réttarfarslaganna nr. 402/1998.35 Eftir að dómnefndin tók til starfa hefur ráðherra 

ávallt farið eftir tilhögun nefndarinnar um skipun í dómaraembætti.36  

Þær lagabreytingar er urðu bæði á norsku og dönsku dómstólalalögunum höfðu áhrif á það 

að gerðar voru breytingar á íslensku dómstólalögunum með lagabreytingunni frá árinu 2010 

með hliðsjón af sáttmála dómenda í Evrópu eins og fram kemur í greinargerð með frumvarpi 

því er varð að lögum nr. 45/2010. Verður því að telja að túlkun dómstólalaga bæði í 

Danmörku og Noregi hafi ákveðið gildi þegar skoðað er hvernig íslensku dómstólalögin eru 

túlkuð í framkvæmd.37  

 

4.3 Skipun dómara á Íslandi eftir að breytingalög nr. 45/2010 tóku gildi 

Með lögum nr. 45/2010 sem breyttu dómstólalögum nr. 15/1998 var skipun dómara breytt. 

Markmið laganna var að samræma skipun dómara fyrir Hæstarétti og héraðsdómi. Í frumvarpi 

því sem varð að breytingalögunum er vísað til þeirra markmiða sem leiða mátti af niðurstöðu 

sáttmála dómenda í Evrópu og ráðherraráð Evrópuráðsins hafði samþykkt á fundi þess 8.–10. 

júlí 1998.38 Efni sáttmálans varðaði þá breytingu á skipun dómara í Evrópu að sérstöku 

yfirvaldi sem óháð væri handhöfum framkvæmdarvaldsins og löggjafarvaldsins yrði falið að 

                                                 
34 Eiríkur Tómasson: „Hvernig á að standa að skipun dómara í réttaríki eins og Íslandi?“, bls. 217. 
35 Skipun í dómarastöður á að vera byggð á heildstæðu mati á hæfi umsækjenda um hlutaðeigandi stöðu. Við 

matið á að leggja megináherslu á lögfræðilega og persónulega hæfni umsækjenda. Enn fremur á að taka tillit til 

þess hversu fjölbreytta starfsreynslu umsækjendur eiga að baki, auk þess sem matið að taka mið af því að við 

dómstólana skuli starfa dómendur með mismunandi reynslu af lögfræðistörfum, sbr. Jens Peter Christensen: 

Domstolene – den tredje statsamagt, bls. 78.  
36 Eiríkur Tómasson: „Hvernig á að standa að skipun dómara í réttaríki eins og Íslandi?“, bls. 218. 
37 Þskj. 698, 138. lögþ. 2009–10, bls. 4 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
38 Þskj. 698, 138. lögþ. 2009-10, bls. 3 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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meta hæfni umsækjenda. Bæði Danmörk og Noregur höfðu þegar tekið mið af þeim sáttmála 

og breytt dómstólalögum sínum í samræmi við sáttmála dómenda í Evrópu.39 

 

4.3.1 Hlutverk dómnefndar um hæfni umsækjenda um embætti dómara 

Í greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 45/2010 og breytti lögum um 

dómstóla nr. 15/1998 er vísað til 2., 59., 60. og 70. gr. stjskr. um hlutverk dómstóla að hafa 

eftirlit með framkvæmdarvaldinu og löggjafarvaldinu ásamt því að skera úr um réttindi manna 

og skyldur.40 Til þess að tryggja nánari aðgreiningu frá öðrum handhöfum ríkisvaldsins var 

sett ákvæði 4. gr. a í þágildandi dómstólalög. Ákvæðið mælti fyrir um að ráðherra skipi fimm 

manna nefnd til fimm ára sem fjalla átti um hæfni umsækjenda um embætti 

hæstaréttardómara og héraðsdómara, sbr. 3. mgr. 12. gr. laganna. Sambærilegt ákvæði, sem 

tekur til skipunar dómnefndar um hæfni dómara á öllum dómstigum, er nú að finna í 1. mgr. 

11. gr. núgildandi dómstólalaga nr. 50/2016. 

Hlutverk dómnefndar var (og er enn) fólgið í því að meta hæfni umsækjenda til 

dómaraembætta í Hæstarétti og héraðsdómi og láta ráðherra í té skriflega og rökstudda 

umsögn. Í umsögn dómnefndar skal koma fram hvaða umsækjandi nefndin telji hæfastan, en 

heimilt er að meta tvo eða fleiri umsækjendur jafn hæfa. Helsta breytingin sem gerð var með 

breytingarlögum nr. 45/2010 var sú að ráðherra var gert óheimilt að skipa mann í 

dómaraembætti sem dómnefnd hefði ekki talið hæfastan meðal umsækjenda. Samkvæmt 2. 

mgr. 4. gr. a laga nr. 15/1998, sbr. 2. mgr. 12. gr. núgildandi laga um dómstóla nr. 50/2016, er 

ráðherra veitt heimild til að skipa annan umsækjanda sem fullnægi skilyrðum 2. og 3. mgr. 4. 

gr. laganna (1. og 2. mgr. núgildandi laga) að mati dómnefndar. Ráðherra ber að leggja þá 

tillögu fyrir Alþingi innan tveggja vikna eftir að umsögn dómnefndar hefur verið afhent 

ráðherra eða innan þess tíma frá því að Alþingi kemur næst saman. Alþingi verður að 

samþykkja tillögu ráðherra um skipun dómara í embætti innan mánaðar frá því að hún er lögð 

fram, ella verður ráðherra bundinn af umsögn dómnefndar.41 

Heimild ráðherra til að leggja tillögu um skipun dómara fyrir Alþingi hefur verið umdeild 

þar sem Alþingi er ekki bundið af stjórnsýslulögum nr. 37/1993 líkt og ráðherra og 

dómnefndin.42 Markmið dómstólalaganna um að pólitískar áherslur ráði ekki för við skipun 

dómara er óneitanlega sett í hættu með þessari heimild ráðherra. Ráðherra sem situr í 

                                                 
39 Eiríkur Tómasson: „Hvernig á að standa að skipun dómara í réttaríki eins og Íslandi?“, bls. 214. 
40 Þskj. 698, 138. lögþ. 2009-10, bls. 7 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
41 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 614. 
42 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 613-14. 
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ríkisstjórn er með sterkan þingmeirihluta á bak við sig og ætti því alla jafna auðvelt með að fá 

samþykki meiri hluta alþingismanna fyrir slíkri tillögu í formi í formi þingsályktunar, sbr. 5. 

mgr. 45. gr. laga um þingsköp Alþingis nr. 55/1991.43 Aldrei hafði reynt á þessa heimild 

ráðherra fyrr en sumarið 2016 við skipun dómara við Landsrétt sem nánar verður farið í hér á 

eftir.  

Dómnefndin starfar samkvæmt reglum um störf dómnefndar sem fjallar um hæfni 

umsækjenda um dómaraembætti nr. 620/2010, sbr. 1. mgr. 11. gr. laga um dómstóla nr. 

50/2016. Dómnefndin hefur almennt sex vikur til þess skila til ráðherra rökstuddri umsögn um 

umsækjendur en heimilt er þó að lengja þann frest miðað við fjölda umsækjenda, sbr. 9. gr. 

reglnanna. Nefndinni ber að gefa ráðherra skriflega og rökstudda umsögn um hæfi hvers 

umsækjanda og rökstyðja hvern eða hverja nefndin telji hæfasta til að hljóta embættið, sbr. 6. 

gr. reglnanna. Þau sjónarmið sem dómnefndin skal byggja á eru tiltekin í 4. gr. reglnanna en 

þar er segir að leggja skuli mat á menntun, starfsferil og fræðilega þekkingu, aukastörf og 

félagsstörf, almenna starfshæfni, sértaka starfshæfni og andlegt atgervi.  

Samkvæmt 5. gr. reglnanna ber dómnefndinni að auki að rannsaka umsókn umsækjanda 

umfram það sem kemur fram í 4. gr. reglnanna og sjá til þess að umsögn um hæfni 

umsækjanda sé að öllu leyti nægilega upplýst. Nefndin hefur heimild til þess að líta til birtra 

verka umsækjanda, svo sem fræðirita, dóma, úrskurða og annars þess háttar, við mat sitt 

samkvæmt 5. gr. reglnanna. Þar að auki getur nefndin aflað sér vitneskju um starfsferil 

umsækjanda hjá fyrri vinnuveitendum hans og öðrum sem hafa átt samskipti við umsækjanda 

vegna starfa hans. Umsækjandi hefur þá sjö daga frest til þess að tjá sig um þær upplýsingar 

er dómnefndin aflar. Dómnefndin getur boðað umsækjendur í viðtal og getur dómnefndin lagt 

viðtalið til grundvallar mati sínu skv. 4. gr. reglnanna. 

Ráðningar eru alla jafna matskenndar og ljóst er að reglur dómnefndar um mat á hæfni 

umsækjenda um dómaraembætti geta byggt á huglægu mati enda ólíklegt og jafnvel 

ómögulegt að byggja niðurstöðu á hæfni aðeins á hlutlægu mati. Með reglum dómnefndar er 

þó tryggt að líta beri til ákveðinna hlutlægra þátta við mat á hæfni umsækjenda. Í dómnefnd 

sitja fimm menn sem hafa almennt sex vikur til þess að rannsaka og leggja mat á hæfni 

umsækjenda. Telja má að með því að tryggja það að fleiri en ráðherra komi að skipun dómara 

sé verið að stuðla að sjálfstæðari dómstólum, enda ber ráðherra og dómnefndin að fylgja 

stjórnsýslulögum nr. 37/1993 við mat á hæfni umsækjenda, en ætla má að betur sjá augu en 

auga.  

                                                 
43 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 616. 
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4.3.2 Hlutverkabundin valdmörk 

Með breytingalögum nr. 45/2010 var lögfest að fleiri en eitt stjórnvald skyldi koma að skipun 

dómara, þ.e. ráðherra og dómnefnd. Um er að ræða hlutverkabundin valdmörk þar sem hverju 

stjórnvaldi hefur verið gefið fyrirframákveðið hlutverk við meðferð málsins. Í tilviki skipunar 

á dómurum er um að ræða lögbundna álitsumleitan sem er eitt dæmi um hlutverkabundin 

valdmörk. Stjórnvaldi er þá lögskylt að leita umsagnar annars stjórnvalds eða einkaaðila áður 

en mál er afgreitt.44 „Væri almennt við það miðað að umsögn væri ekki bindandi nema annað 

yrði skýrlega ráðið af lagaákvæði eða lögskýringargögnum.“45 

Dómnefnd um hæfni umsækjenda um embætti dómara er stjórnsýslunefnd sem komið var 

á fót með lögum nr. 45/2010 og breytti lögum um dómstóla nr. 15/1998. Á Íslandi gilda 

stjórnsýslulög nr. 37/1993 um ákvarðanir stjórnsýslunefnda og stjórnvalda um rétt eða skyldu, 

sbr. 2. mgr. 1. gr. laganna. Líkt og ráðherra ber nefndinni því að leggja til grundvallar við mat 

á umsækjendum til embættis dómara þau sjónarmið sem eru til þess fallin að ná fram 

markmiðum laga um dómstóla, sem og sjónarmiðum um vernd mannréttinda og 

réttaröryggissjónarmiða.46  

 

4.3.3 Hlutverk ráðherra við skipun dómara 

Ráðherra er æðsti handhafi framkvæmdarvalds skv. 2. gr., sbr. 13. og 14. gr. stjskr. Ráðherra 

ber ábyrgð á stjórnarframkvæmdum öllum. Í 59. gr. stjskr. kemur fram að skipun 

dómsvaldsins verði eingöngu ákveðin með lögum en ekki stjórnvaldsfyrirmælum. Í frumvarpi 

því sem varð að lögum nr. 45/2010 kom fram að markmiðið væri að styrkja stöðu og 

sjálfstæði dómstólanna sem þriðju valdstoð ríkisins. Í frumvarpinu er vísað til sáttmála 

dómenda í Evrópu frá 8.–10. júlí 1998 en tilgangur breytinga á lögum um dómstóla nr. 

15/1998, sbr. breytingalög nr. 45/2010, var að auka tiltrú almennings á starfsemi 

dómstólanna.47 

Samkvæmt 3. gr. forsetaúrskurðar um skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta í 

Stjórnarráði Íslands nr. 84/2017 er starfsræksla dómstóla eitt af þeim stjórnarmálefnum er 

falla undir dómsmálaráðherra. Aftur á móti eru það lögin sem tryggja umtalsvert sjálfstæði 

innan dómstóla. Þar sem ráðherra er æðsti handhafi framkvæmdarvalds ber hann ábyrgð á 

                                                 
44 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur. Málsmeðferð, bls. 215. 
45 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur. Málsmeðferð, bls. 549. 
46 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin. Skýringarrit, bls. 132.  
47 Þskj. 698, 138. lögþ. 2009‒10, bls. 3 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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skipun dómara, þrátt fyrir að lög kunni að mæla fyrir um að skipun dómsvaldsins skuli vera á 

höndum sjálfstæðrar stjórnsýslunefndar að einhverju eða öllu leyti.  

Hér má velta fyrir sér hvort ábyrgð ráðherra sé í raun og veru formlegs eðlis, með þeim 

afleiðingum að ráðherra beri að sjá til þess að dómsvaldið sé skipað en til þess að tryggja 

sjálfstæði dómstóla þá beri ráðherra að hlutast ekki til um hverjir séu skipaðir dómarar. 

Ráðherra fer með yfirstjórn mála er varða skipun dómara, sbr. 14. gr. stjskr., en til þess að 

tryggja sjálfstæði dómstóla hefur löggjafarvaldið ákveðið að í stað ráðherra sjá dómsýslan um 

innri málefni dómstólanna, sbr. 5. gr. laga nr. 50/2016. Einnig hefur sjálfstæðri 

stjórnsýslunefnd verið falið að fjalla um hæfni umsækjenda um embætti dómara, sbr. 1. mgr. 

11. gr. dómstólalaganna. Hvoru tveggja var komið á fót í tíð eldri dómstólalaga nr. 15/1998. 

Vert er að nefna að ráðherra skipar í fimm aðila í dómsýsluna samkvæmt kjöri 

hæstaréttardómara, landsréttardómara, héraðsdómara og starfsmönnum dómstóla öðrum en 

dómurum, sbr. 1. mgr. 6. gr. laga nr. 50/2016. Ráðherra skipar síðan einn starfsmann án 

tilnefningar og skal hann ekki vera starfsmaður dómstólanna. Hér er um að ræða sjálfstæða 

stjórnsýslustofnun sem ákveður hvernig starfsemi dómsýslunnar skuli háttað sem óháð er 

beinum fyrirmælum ráðherra auk þess sem ákvörðunum dómstólaráðs verður ekki skotið til 

ráðuneytis til endurskoðunar.  

Í athugasemdum með frumvarpi því sem varð að lögum um dómstóla nr. 15/1998 er tekið 

fram að einn megintilgangur þess sé að styrkja stöðu og sjálfstæði dómstólanna og meðal 

annars auka þannig tiltrú almennings á starfsemi þeirra. Tryggja verði í sem ríkustum 

mæli að dómstólarnir verði óháðir hinum tveimur þáttum ríkisvaldsins. Ekki sé nægilegt 

að sjálfstæði dómstólanna sé tryggt í raun, heldur verði sjálfstæðið og trúverðugleikinn, 

sem því fylgir, að vera öllum sýnilegur.48  

Verður að telja að slík sjónarmið eigi einnig við er varðar skipun dómara enda meginmarkmið 

að dómstólar séu óháðir geðþóttavaldi ráðherra. Verður hér að gefa því gaum að ráðherra ber í 

stjórnarframkvæmdum sínum að fylgja stjórnsýslulögum nr. 37/1993 og ráða hæfasta 

umsækjanda til starfa.49  

Samkvæmt lagaumhverfinu í dag hefur ráðherra við skipun dómara þröngar heimildir til 

þess að víkja frá umsögn dómnefndar um hæfni umsækjenda um embætti dómara. En einnig 

verður að kanna hvort ráðherra sé í stakk búinn að taka ákvörðun í þeim efnum innan þess 

tímaramma er lög mæla fyrir um.  

 

                                                 
48 Þskj. 698, 138. lögþ. 2009‒10, bls. 3 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
49 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 606. 
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4.3.4 Getur ráðherra tryggt skipun hæfasta umsækjandans hverju sinni? 

Ráðherra hefur heimildir til þess að víkja frá skriflegri og rökstuddri umsögn dómnefndar um 

embætti dómara. Líkt og þegar hefur komið fram er varnagli sleginn í 2. mgr. 12. gr. laga um 

dómstóla nr. 50/2016 um að ráðherra sé ekki heimilt að skipa í dómaraembætti mann sem 

dómnefndin hefur ekki talið hæfastan meðal umsækjenda, hvort heldur einn eða samhliða 

öðrum. Þó sé hægt að víkja frá þessu ef Alþingi samþykki tillögu ráðherra um að skipa annan 

umsækjanda sem þó fullnægi hæfisskilyrðum að mati dómnefndar. Ráðherra hafi svo tvær 

vikur til þess að leggja slíka tillögu fyrir Alþingi frá því að dómnefnd afhenti ráðherra 

umsögn. 

Hafa verður í huga að tvær vikur eru að jafnaði ekki langur tími og vert er að benda á að 

dómefnd um hæfni umsækjenda um embætti dómara sem skipuð er skv. 11. gr. laga um 

dómstóla nr. 50/2016 hefur sex vikur til þess að vinna sitt starf. Ef sérstaklega stendur á, svo 

sem ef fjöldi umsækjenda er óvenju mikill, hefur nefndin heimild til að taka lengri tíma, sbr. 

9. gr. reglna nr. 620/2010 um störf dómnefndarinnar. Liggur í augum uppi að tilgangur 

dómnefndar um hæfni umsækjenda um dómaraembætti sé að efla sjálfstæði dómstóla með því 

að tryggja að það mat sem fari fram á umsækjendum um embætti dómara sé byggt á 

málefnalegum grunni, enda sé dómnefnd skipuð aðilum sem hafa reynslu og hæfni til þess að 

meta hver umsækjenda telst hæfastur til að gegna stöðu dómara fram yfir sjálfstætt mat 

ráðherra. Dómnefnd um hæfni umsækjenda um dómaraembætti ber að taka afstöðu til þess 

hverjir umsækjenda séu hæfastir til að hljóta dómaraembætti og tryggja að mál sé nægilega 

upplýst áður en umsögn er veitt ráðherra um hæfni umsækjenda. Velta má því upp hvort þau 

gögn sem dómnefnd aflar um umsækjendur séu ekki til þess fallin að hægt sé að taka 

ákvörðun um hver umsækjanda sé hæfastur og hvort sú ákvörðun sé í raun og veru svo 

matskennd að ráðherra geti breytt þeirri ákvörðun án þess að fara í bága við stjórnsýslulög nr. 

37/1993 við skipun í dómaraembætti.  

 

5 Eru lög um skipun dómara til þess fallin að tryggja sjálfstæði og traust 

til dómstóla? 

5.1 Hvers þarf að gæta við val á dómara í embætti? 

Í kröfu réttarríkisins um hlutlaust dómsvald felst að almenningur verður að geta treyst því að 

dómarar dæmi eftir lögum en ekki eftir utanaðkomandi áhrifum. Krafa um að leysa skuli úr 

dómsmálum af óhlutdrægum og óvilhöllum dómara er þannig samofin kröfunni um sjálfstæði 

dómstóla. „Ef hlutleysi er ekki tryggt að þessu leyti veikir það tiltrú manna á því að 
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dómsvaldið uppfylli réttmætar kröfur sem gerðar eru til þess.“50 Til þess að tryggja meiri líkur 

á réttaröryggi verður að leitast við því að gera dómsvaldið sterkara í þeim tilgangi að stefna að 

því að uppfylla þær auknu kröfur er gerðar eru um sjálfstæði dómstóla.51  

Þar sem dómendur endurskoða ákvarðanir handhafa löggjafarvaldsins og 

framkvæmdarvaldsins verður að telja að þau yfirlýstu markmið sem finna má bæði í 

stjórnarskrá sem og almennum lögum, um að sjálfstæði dómstólanna skuli tryggt, gefi tilefni 

til að vanda til verka þegar dómaraefni eru valin. Í ljósi þeirra sjónarmiða sem reifuð voru í 

köflum 2 og 3 verður að telja að í réttarríki sé ekki æskilegt að vald til ákvörðunar á skipun 

dómara sé í höndum eins pólitísks ráðherra. Þegar skoðuð er skipun dómara í Noregi og 

Danmörku til samanburðar verður ekki séð að þær reglur séu mjög frábrugðnar þeim reglum 

sem við lýði eru á Íslandi. Aftur á móti er það svo að framkvæmd hérlendis á skipun dómara 

hefur þróast í öfuga átt miðað við það sem gengur og gerist í Noregi og Danmörku, þar sem 

álitum dómnefnda er næstum undantekningarlaust fylgt. Ráðherra ber ábyrgð á skipun dómara 

skv. 14. gr. stjskr. Ráðherra ber þannig ábyrgð á að gæta þess að stjórnsýslulögum nr. 37/1993 

sé fylgt við skipun dómara og að dómari sé skipaður. Meginregla stjórnsýsluréttar er sú að 

ráða skuli hæfasta umsækjanda til starfa. Ráðherra ber því ábyrgð á því að svo sé gert, sbr. 14. 

gr. stjskr.52  

Ráðherra ber pólitíska og lagalega ábyrgð á skipun dómara, en þegar rýnt er í söguna þá 

verður ekki séð að ráðherrar hafi stigið til hliðar eða sagt af sér þegar umboðsmaður Alþingis 

eða dómstólar hafa komist að þeirri niðurstöðu að ráðherra hafi brotið stjórnsýslulög nr. 

37/1993 við skipun í embætti dómara. Verður því að spyrja sig hvort undirliggjandi tilgangur 

laga um dómstóla um sjálfstæði dómstóla nái fram að ganga þegar æðsti handhafi 

framkvæmdarvalds á sviði dómsmála hefur heimildir til þess að skipa annan en þann sem 

dómnefnd hefur talið hæfastan, án þess að fylgt sé stjórnsýslulögum við skipun þeirra og án 

nokkurra afleiðinga.53  

 

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

475. 
51 Sigríður Ingvarsdóttir: „Um dómsvaldið, faglegt mat á hæfni dómara og hlutverk dómstóla í réttarríkinu“, bls. 

486. 
52 Eiríkur Tómasson: „Hvernig á að standa að skipun dómara í réttarríki eins og Íslandi?“, bls. 221.  
53 Sjá vantrauststillögu á dómsmálaráðherra þann 6. mars 2018 er lögð var fram vegna ákvörðunar 

dómsmálaráðherra að skipa fjóra umsækjendur er dómnefnd hafði ekki talið meðal þeirra 15 hæfustu í embætti 

dómara við Landsrétt. Vantrauststillaga var felld með 33 atkvæðum gegn 29, en einn þingmaður sat hjá, sbr. 

þskj. 458, 148. lögþ. 2017–18, bls. 1 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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5.2 Skipun dómara samkvæmt bráðabirgðaákvæði laga um dómstóla nr. 50/2016 

Þann 7. júní voru sett lög um dómstóla nr. 50/2016 sem tóku við af eldri lögum um dómstóla 

nr. 15/1998. Með nýju dómstólalögunum var tekin stefnumótandi ákvörðun á Alþingi að bæta 

við millidómstigi í íslenskan rétt, Landsrétti, sbr. lög um breytingu á ýmsum lögum vegna 

stofnunar millidómstigs nr. 117/2016. Markmið upptöku millidómstigs má rekja alþjóðlegra 

skuldbindinga sem og stjórnarskrárinnar, sbr. 1. mgr. 70. gr. stjskr og 1. mgr. 6. gr. MSE um 

milliliðalausa sönnunarfærslu, sem telst liður í réttlátri málsmeðferð.54 Með lögum nr. 

50/2016 var því settur á fót Landsréttur sem tryggja skyldi milliliðalausa sönnunarfærslu á 

áfrýjunarstigi og þar með heimild til þess að endurskoða mat á sönnunargildi munnlegra 

framburða. Breytingin á einnig að hafa þau áhrif að létta álaginu á Hæstarétti og mál sem rati 

þangað verði frekar þess eðlis að vera réttarskapandi en að vera almennur áfrýjunardómstóll í 

landinu.55 

Í 2. gr. laga um dómstóla nr. 50/2016 sem tóku gildi 1. janúar 2018 er mælt fyrir um nýtt 

dómstig, Landsrétt. Í bráðabirgðaákvæði IV með lögunum er kveðið á um að skipun dómara 

við Landsrétt skyldi lokið eigi síðar en 1. júlí 2017. Óbreytt frá fyrri lögum er að nefnd skv. 4. 

gr. a þágildandi laga um dómstóla nr. 15/1998 skal meta hæfni umsækjenda um embætti 

dómara við Landsrétt. Ráðherra sé ekki heimilt að skipa dómara nema umsækjandi hafi talist 

hæfastur meðal umsækjanda samkvæmt mati dómnefndar. Ráðherra hefur þó heimild til þess 

að víkja frá áliti dómnefndar ef Alþingi samþykkir tillögu ráðherra um að skipa í embættið 

annan nafngreindan umsækjanda sem fullnægir þó að mati dómnefndar þeim skilyrðum 2. og 

3. mgr. 21. gr. laga nr. 50/2016 er taka á almennum hæfnisskilyrðum. Á Alþingi verður 

ráðherra þá að leggja fram tillögu um hverja skipun í dómaraembætti fyrir Alþingi til 

samþykktar eða synjunar.  

 

5.2.1 Heimildir ráðherra í bráðabirgðaákvæði núgildandi dómstólalaga 

Um er að ræða tvær meginbreytingar á heimildum ráðherra við skipun dómara. Annars vegar 

er tímarammi ráðherra annar við skipun dómara við Landsrétt eftir að ráðherra hefur borist 

umsögn dómnefndar. Í 2. mgr. 12. gr. laga um dómstóla nr. 50/2016, sem er sambærilegt 

ákvæði 3. mgr. 4. gr. a eldri laga um dómstóla, er kveðið á um að ráðherra skuli leggja tillögu 

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

þess tíma frá því að Alþingi kemur næst saman og verður tillaga ráðherra að vera samþykkt 

                                                 
54 Þskj. 1694, 145. lögþ. 2015–16, bls. 21 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
55 Þskj. 1694, 145. lögþ. 2015–16, bls. 22 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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innan mánaðar fá því að hún er lögð fram, ella er ráðherra bundinn af umsögn dómnefndar. 

Því fer lengd þess tíma er ráðherra hefur til að meta umsögn dómnefndar um hæfni 

umsækjanda um embætti dómara við Landsrétt samkvæmt bráðabirgðarákvæði IV við lög nr. 

50/2016 eftir því hvenær dómnefnd um hæfni umsækjenda um dómaraembætti veitir ráðherra 

þá umsögn. Samkvæmt ákvæðinu bar ráðherra að skipa dómara við Landsrétt fyrir 1. júlí 

2017. Af því leiðir að fresturinn hefði getað verið skemmri en tvær vikur í umrætt sinn.  

Þá segir í bráðabirgðaákvæði laga nr. 50/2016 að við fyrstu skipun dómara við Landsrétt 

beri ráðherra að leggja fram tillögu sína um hverja skipun í embætti dómara við Landsrétt 

fyrir Alþingi, til samþykktar eða synjunar. Sambærilegt ákvæði þekktist ekki í eldri lögum um 

dómstóla enda ekki á hverjum degi sem skipaðir eru dómarar fyrir heilt dómstig. Ráðherra 

hafði því allt til 1. júlí 2017 til þess að leggja fyrir Alþingi bæði tillögu um skipun annars 

umsækjanda en samkvæmt umsögn dómnefndar ásamt tillögu sína um skipun fyrir hvert og 

eitt sæti dómara við Landsrétt sem ráðherra hygðist skipa.  

 

5.2.2 Skipun dómara við Landsrétt 

Alls sóttu um 33 umsækjendur um 15 embætti dómara við Landsrétt. Dómnefnd um hæfni 

umsækjenda skilaði niðurstöðu til ráðherra, en ráðherra gerði ekki athugasemd við 

undirbúning málsins af hálfu dómnefndar. Taldi ráðherra dómnefndina hafa upplýst málið 

nægilega og að fullnægjandi rannsókn hefði farið fram sem lá til grundvallar niðurstöðu. 

Aftur á móti lagði ráðherra sjálfstætt mat á hvað leggja skyldi til grundvallar við skipun 

dómara við Landsrétt. Ráðherra mat það svo að dómstörf skyldu vega þyngra en dómnefndin 

hafði markað í rökstuðningi sínum. Þar sem ráðherra taldi að tryggja bæri skilvirkni 

dómstólsins frá fyrsta degi væri því nauðsynlegt að gera reynslu af dómarastörfum hærra 

undir höfði en gert var samkvæmt mati dómnefndar.56 Ráðherra vék því frá umsögn 

dómnefndar og breytti þeim 15 manna lista þannig að fjórir umsækjendur sem voru ekki á 

honum komust á hann og fjórir er dómnefndin taldi hæfasta féllu af listanum.  

 

5.2.3 Niðurstaða Hæstaréttar í málum Hrd. 19. desember 2017 (591/2017) og Hrd. 19. 

desember 2017 (592/2017) 

Tveir umsækjendur um embætti dómara við Landsrétt er taldir voru hæfastir samkvæmt 

dómnefnd höfðuðu mál á hendur íslenska ríkinu vegna ákvörðunar ráðherra um að breyta lista 

                                                 
56 Sigríður Á. Andersen: „Minnisblað dómsmálaráðherra til Alþingis, dags. 30. maí 2017“, 

http://www.althingi.is. 
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dómnefndar með þeim afleiðingum að þeir fengu ekki skipun í embætti dómara við Landsrétt. 

Í dómunum Hrd. 19. desember 2017 (591/2017) og Hrd. 19. desember 2017 (592/2017) kom 

fram að ráðherra hefði brotið gegn stjórnsýslulögum nr. 37/1993 þar sem ráðherra hefði ekki 

sýnt fram á að hann hefði borið þá umsækjendur saman er skipaðir voru dómarar við 

Landsrétt samkvæmt tillögu ráðherra og þá umsækjendur er dómnefndin hafði talið hæfasta í 

embættin. Hefði ráðherra því brotið gegn rannsóknarskyldu skv. 10. gr. stjórnsýslulaga nr. 

37/1993 við skipun dómara við Landsrétt. Í dómunum kemur fram að ráðherra hefði að 

lámarki átt að gera samanburð á hæfni annars vegar þeirra fjögurra umsækjenda sem 

dómnefndin hefði metið meðal þeirra 15 hæfustu og þeirra er ráðherra hefði metið hæfasta í 

embætti dómara við Landsrétt. Hæstiréttur nefnir einnig í dómunum að ekki hafi verið brotið 

gegn bráðabirgðarákvæði laga um dómstóla nr. 50/2016 er kveður um það að leggja skyldi 

fram tillögu ráðherra um hverja skipun til dómaraembættis við Landsrétt fyrir Alþingi, til 

samþykktar eða synjunar. Hafi það grundvallast á því að tekin var afstaða á þingi að leggja 

listann í heild sinni fyrir Alþingi um skipun dómara við Landsrétt, en það var samþykkt fyrir 

atkvæðagreiðslu Alþingis á þeim lista sem ráðherra lagði fyrir þingið. 

 

5.2.4 Staða Landsréttar 

Margir telja stöðu Landsréttar óljósa enda liggja fyrir dómar Hæstaréttar í málum Hrd. 19. 

desember 2017 (591/2017) og Hrd. 19. desember 2017 (592/2017) um að ráðherra hafi brotið 

stjórnsýslulög nr. 37/1993 við skipun dómara við Landsrétt. Sú afleiðing, að í Landsrétti 

starfa nú fjórir dómarar sem skipaðir voru í embætti dómara á ólögmætan hátt, verður að 

teljast alvarleg. Hrd. 8. mars 2018 (5/2018) varðaði kröfu um að landsréttardómari viki sæti í 

máli ákæruvaldsins gegn ákærða þar sem meginröksemd ákærða var sú að dómari við 

Landsrétt gæti ekki dæmt í máli sínu þar sem ekki hafi verið staðið rétt að skipun þess 

dómara. Í því máli var um að ræða einn af þeim fjórum dómurum Landsréttar er skipaðir voru 

þvert á niðurstöðu dómnefndar. Hæstiréttur vísar til þess að ekki hafi neitt legið fyrir 

samkvæmt 6. gr. laga um meðferð sakamála nr. 88/2008 um að landsréttardómari teldist 

vanhæfur til þess að fara með málið gegn ákærða. 

Mögulegt er að mál þetta fari fyrir Mannréttindadómstól Evrópu eða að reynt verði á 

hæfni allra fjögurra dómara er skipaðir voru dómarar við Landsrétt þvert á umsögn 

dómnefndar. Hver niðurstaða dómstólsins verður getur maður aðeins verið með getgátur um. 

Miðað við niðurstöðu Hæstaréttar í Hrd. 8. mars 2018 (5/2018) má þó telja líklegt að þeir 

fjórir dómarar er skipaðir voru dómarar þvert á umsögn dómnefndar teljist hæfir til þess að 
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dæma í málum Landsréttar svo fremi sem þeir teljast ekki vanhæfir samkvæmt 6. gr. laga um 

meðferð sakamála nr. 88/2008 eða samkvæmt 5. gr. laga um meðferð einkamála nr. 91/1991.  

 

6 Lokaorð 

Í ritgerð þessari hefur verið farið yfir hvernig skipun dómara var fyrir lagabreytingar 45/2010 

á þágildandi lögum um dómstóla nr. 15/1998 og hvernig skipun dómara var eftir þær 

breytingar. Þær breytingar er urðu með lögum nr. 45/2010 eru í samræmi við þær breytingar 

eru gerðar voru í Noregi og Danmörku þar sem tekið var tillit til sáttmála dómenda í Evrópu 

frá 8.–10. júlí 1998. Breytingar þær sem urðu með lögum nr. 45/2010 voru til þess fallnar að 

efla sjálfstæði dómstóla, með það að markmiði að tryggja óháða og óvilhalla dómstóla. Til 

þess að dómstólar geti talist sjálfstæðir þurfa þeir að vera óháðir pólitísku valdi 

löggjafarvaldsins og framkvæmdarvaldsins.  

Staðan í dag er sú að ráðherra hefur heimildir til þess að víkja frá tillögu dómnefndar um 

hæfni umsækjenda um embætti dómara ef hann leggur tillögu sína fyrir Alþingi. Sú heimild er 

til staðar í dómstólalögum nr. 50/2016 er tóku í gildi 1. janúar 2018 og var einnig í eldri 

lögum um dómstóla nr. 15/1998, sbr. lög nr. 45/2010. Heimildin hafði þó aldrei verið notuð 

fyrr en við skipun dómara við Landsrétt. Niðurstaða Hæstaréttar í málunum Hrd. 19. 

desember 2017 (591/2017) og Hrd. 19. desember 2017 (592/2017), sem höfðuð voru vegna 

skipunar dómara við Landsrétt, byggði á því að ráðherra hefði átt að bera saman þá 

umsækjendur sem hann taldi hæfari samkvæmt sjálfstæðu mati sínu og þá umsækjendur sem 

dómnefndin taldi hæfari. Ráðherra gerði það ekki og því hafi hann brotið gegn 

rannsóknarreglu 10. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Var því ekki staðið rétt að skipun dómara 

við Landsrétt.  

Hafa verður hugfast að þrátt fyrir niðurstöðu Hæstaréttar um að ráðherra hafi brotið lög í 

umrætt skipti þá verður niðurstöðu ráðherra um skipun dómara við Landsrétt ekki breytt. Slíkt 

verður að telja að skapi ákveðna réttaróvissu í Landsrétti. Tíminn einn getur leitt í ljós hvort 

það muni hafa afdrifaríkar afleiðingar. Niðurstaða mín er því sú að ráðherra sem er pólitískt 

kjörinn á þing eigi ekki að hlutast til um skipun dómara, enda stríði það gegn þeirri 

meginreglu að dómstólar skuli vera sjálfstæðir og óháðir öðrum greinum ríkisvaldsins.  

Dómnefndin er skipuð hæfu fólki sem ber að leggja mat á hæfni umsækjenda samkvæmt 

reglum nr. 620/2010 um störf dómnefndarinnar. Nefndin leggur hlutlægt og að einhverju leyti 

huglægt mat á umsækjendur. Aftur á móti tel ég að dómnefnd sem skipuð er skv. 1. mgr. 11. 

gr. laga um dómstóla nr. 50/2016 sé vel til þess fallin að leggja slíkt mat á umsækjendur um 
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embætti dómara. Þannig er tryggð aðgreining milli framkvæmdarvaldsins og dómsvaldsins 

með þeim afleiðingum að fleiri en ráðherra komi að skipun dómara. Líkt og málshátturinn 

segir, betur sjá augu en auga. 

Vera má að ráðherra sé í raun ókleift samkvæmt lögum að sinna rannsóknarskyldu sinni 

og fylgja öðrum ákvæðum stjórnsýslulaga nr. 37/1993 við skipun dómara ef ráðherra hyggst 

breyta lista eða skipa annan aðila í embætti dómara en þann sem dómnefndin hefur talið 

hæfastan. Samkvæmt 1. mgr. 11. gr. laga um dómstóla hefur ráðherra tvær vikur til þess að 

leggja fyrir Alþingi breyttan lista umsækjanda eða annan umsækjanda í stöðu dómara. 

Samkvæmt álitum umboðsmanns Alþingis og dómum héraðsdóms og Hæstaréttar hefur ekki 

komið til þess að ráðherra hafi við skipun dómara fylgt stjórnsýslulögum nr. 37/1993 eftir að 

ráðherra ákveður að breyta lista umsækjenda eða skipa annan umsækjanda en dómnefnd taldi 

hæfastan. Verður þó ekki loku fyrir það skotið að slíkt sé mögulegt.  

Ljóst er þó að til þess að tryggja sjálfstæði dómstóla og þrígreiningu ríkisvaldsins sé 

æskilegra að ráðherra hefði alla jafna ekki heimild til þess að breyta niðurstöðu dómnefndar 

heldur bæri aðeins þá pólitísku ábyrgð sem kveðið er á um í 14. gr. stjskr. Enda verður að 

telja að miðað við þá þingsályktunartillögu um vantraust á dómsmálaráðherra er lögð var fyrir 

Alþingi 6. mars 2018 að ráðherra beri í raun og veru ekki ábyrgð á skipun dómara enda axlaði 

ráðherra ekki ábyrgð á að hafa brotið lög við skipun dómara.57 Ráðherra hefur alla jafna meiri 

hluta þingmanna á bak við sig og verður því ávallt afar erfitt að knýja ráðherra til þess að axla 

þá pólitísku ábyrgð sem gerð er grein fyrir í 14. gr. stjskr., að því gefnu að meirihluti Alþingis 

styðji ráðherra.  

Ég tel að miðað við það hvernig ráðherrar hafa í gengum tíðina nýtt vald sitt til þess að 

skipa dómara á Íslandi sé full ástæða til þess að endurskoða meðferðina við skipun dómara. 

Með sjálfstæði dómstóla að leiðarljósi og með tilliti til þrískiptingar ríkisvaldsins tel ég 

vænlegt til árangurs að setja ákvæði í lög um dómstóla nr. 50/2016 um að ráðherra beri að 

vísa umsögn dómnefndar aftur til hennar telji ráðherra annmarka vera á umsögn nefndarinnar. 

Þegar dómnefnd hefur farið yfir þau ummæli og annmarka er ráðherra telur vera á umsögn 

dómnefndar til ráðherra, ber dómnefnd að skila ráðherra breyttri eða sömu niðurstöðu í 

annarri umsögn sinni. Sú umsögn dómnefndar yrði þá bindandi og hefði ráðherra ekki heimild 

til þess að víkja frá því áliti. Slíkt tel ég að muni auka traust á dómstólum enda 

meginmarkmið laga um dómstóla að efla sjálfstæði dómstóla og tryggja að pólitísk viðhorf 

                                                 
57 Þskj. 458, 148. lögþ. 2017–18, bls. 1 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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hafi ekki áhrif á skipun í embætti dómara. Það tel ég samræmast hugmyndafræðinni að baki 

þrískiptingu ríkisvaldsins og muni þar af leiðandi auka traust almennings til dómstóla.  
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