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Útdráttur 

Rannsókn þessi beindist að upplifun og sýn héraðsdómara á úrlausn dómsmála og hvort 

munur væri á upplifun, sýn og nálgun kven- og karldómara. Þá var reynt að varpa ljósi á 

hvað hefur áhrif á upplifun og sýn héraðsdómara. Í rannsókninni voru tekin viðtöl við átján 

héraðsdómara á tímabilinu 2016-2017 alls staðar af landinu. Niðurstöður benda til þess að 

kvendómarar leggi frekar áherslu á vandvirkni og góðan undirbúning, og samskiptaþáttur 

starfsins virtist þeim mikilvægari en hjá karldómurum. Kvendómarar voru gjarnari en 

karldómarar til þess að sýna samkennd með málsaðilum og velta fyrir sér aðstæðum þeirra 

og áhrifum niðurstöðu mála á þá. Þá benda niðurstöður til þess að kvendómarar séu gjarnari 

en karldómarar til að beita heildrænni nálgun við úrlausn dómsmála þar sem litið er til 

samhengis mála og aðstæðna. Minni áhersla er lögð á fyrir fram ákveðna aðferðafræði. 

Loks mátti greina áhrif ráðandi orðræðu lögfræðinnar á upplifun og sýn héraðsdómaranna, 

orðræðu sem rekja má til kenninga um réttarríkið og þrískiptingu ríkisvalds. 

 

 

 

 

 

  



 

4 

Abstract 

This study examined the experience and vision of district court judges regarding judicial 

resolution and whether a difference in the experience, vision, and approach across female 

and male judges exists. In addition, this study sought to elucidate what influences the 

experience and vision of district court judges. Interviews were conducted with eighteen 

district court judges in Iceland between 2016 and 2017. The results indicate that female 

judges emphasize thoroughness and good preparation, and the communication aspect of 

the work seemed more important to them than to the male judges. Additionally, the female 

judges appeared to show more empathy toward the parties involved and to give greater 

consideration to their circumstances and any potential impact the case had on them. 

Furthermore, the findings indicate that female judges, compared to male judges, are more 

likely to apply a holistic or contextual approach to judicial resolution and to consider the 

context of the case and its circumstances. In contrast, female judges seem to place less of 

an emphasis on predetermined methodologies. Finally, discourse analyses revealed the 

influence of the ruling discourse in law and jurisprudence on the experience and vision of 

the district court judges, which, in turn, can be attributed to theories on the rule of law and 

the separation of powers. 
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Formáli  

Þessi rannsókn er metin til 60 eininga til meistaraprófs í félagsfræði við Háskóla Íslands. Ég 

vil þakka leiðbeinanda mínum Ingólfi V. Gíslasyni fyrir góða leiðsögn og þá biðlund sem 

hann hefur sýnt mér. Ingólfur hefur veitt mér innblástur og ég mun sakna djúpra og 

skemmtilegra samtala við hann, oft um allt annað en efni ritgerðarinnar. Þá þakka ég 

sérstaklega þeim sem tóku sér tíma og rýndu viðtalsramma ritgerðarinnar og ræddu við 

mig um efni ritgerðarinnar, Hafsteini Þór Haukssyni og Brynhildi G Flóvenz við lagadeild 

Háskóla Íslands. Einnig vil ég þakka Guðnýju Gústafsdóttur fyrir góðar leiðbeiningar og 

ábendingar um efni ritgerðarinnar. Bergljótu Gyðu Guðmundsdóttur þakka ég fyrir að lesa 

yfir ritgerðina á lokametrunum og afar nytsamlegar ábendingar. Loks vil ég þakka Helgu 

Theodóru unnustu minni og Jónatan Leó syni mínum kæran stuðning við gerð 

ritgerðarinnar, án þeirra hefði hún aldrei orðið að veruleika. 

Ritgerðin er hluti af MA námi mínu í félagsfræði við Háskóla Íslands en ég hóf það 

nám strax að loknu MA námi mínu í lögfræði við sama skóla. Í laganáminu fékk ég mikinn 

áhuga á réttarheimspeki, kenningum og aðferðum lögfræðinnar en eftir námið fannst mér 

mig skorta meiri kenningalega og aðferðafræðilega þekkingu. Við rit MA ritgerðar minnar 

í lögfræði, sem snerti aðferðir lögfræðinga og réttarheimspekileg efni, kynntist ég og fékk 

áhuga á stefnu innan réttarheimspeki sem kölluð er lagaleg raunhyggja. Eftir það dvínaði 

áhugi minn á hefðbundinni lögfræði og réttarheimspeki. Í staðinn óx áhugi minn á hinum 

félagslega heimi lögfræðinnar og áhrifa hennar á samfélagið. Ákvað ég því, áður en 

laganáminu lauk, að hefja nám í félagsfræði sem lýkur nú með þessari ritgerð. Nám mitt í 

félagsfræði hefur auðgað mig og þroskað sem persónu, meira en mig hafði órað. Þótt ég 

starfi í dag sem lögfræðingur þá get ég með vissu sagt að nám mitt í félagsfræði hefur 

styrkt mig og nýst mér vel við störf mín sem lögfræðingur. Ber ég því þakklæti til allra 

sem veittu mér leiðsögn og samveru í námi mínu í félagsfræði. Þeirra stunda verður sárt 

saknað. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér, Daða Heiðari Kristinsyni. Ég hef kynnt mér 

Vísindasiðareglur Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og 

fyllstu ráðvendni í öflun og miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis 

sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, 

myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum 

hætti en ber sjálfur ábyrgð á því sem missagt kann að vera sem og öllum villum í texta. 

  



 

6 

Efnisyfirlit 

 

Útdráttur ........................................................................................................................... 3 

Abstract ............................................................................................................................. 4 

Formáli .............................................................................................................................. 5 

Efnisyfirlit .......................................................................................................................... 6 

Töfluskrá ........................................................................................................................... 8 

1 Inngangur ..................................................................................................................... 9 

2 Fræðilegur bakgrunnur og fyrri rannsóknir .......................................................... 12 

2.1 Með ólíkri röddu ............................................................................................... 12 

2.2 Kenning Gilligan í lögfræðilegu samhengi ....................................................... 17 

2.2.1 Nálgun femínískra lagahefða í lögfræði .................................................... 18 

2.2.2 Femínískar lagaaðferðir ............................................................................ 21 

2.2.3 Gagnrýni á femínískar lagahefðir og aðferðir .......................................... 26 

2.3 Fyrri rannsóknir ................................................................................................ 29 

2.3.1 Atkvæðagreiðsla kven- og karldómara ...................................................... 29 

2.3.2 Markfjöldi og vitundarvakning .................................................................. 33 

2.3.3 Rannsóknir á nálgun dómara og lögfræðinga við úrlausn mála ............... 34 

2.4 Aðferðafræði lögfræðinnar á Íslandi ................................................................. 37 

2.4.1 Réttarheimildir í íslenskum rétti ................................................................ 37 

2.4.2 Lögskýringaraðferðir í íslenskum rétti ...................................................... 39 

2.4.3 Aðferðafræði íslenskrar lögfræði formlegs eðlis ....................................... 43 

2.5 Kenningar um dómstörf .................................................................................... 44 

2.5.1 Lagaleg formhyggja ................................................................................... 44 

2.5.2 Lagaleg nytjahyggja/verkfærahyggja ........................................................ 46 

2.5.3 Lagaleg raunhyggja ................................................................................... 47 

2.5.4 Vildarréttur og náttúruréttur ..................................................................... 48 

2.5.5 Réttarríkið, þrískipting ríkisvalds og lýðræði ............................................ 49 

3 Aðferð og framkvæmd rannsóknar .......................................................................... 50 

3.1 Markmið, rannsóknarspurningar og tilgátur ..................................................... 50 

3.2 Rannsóknarsnið ................................................................................................. 50 

3.3 Rannsóknaraðstæður ......................................................................................... 53 

3.4 Viðmælendur .................................................................................................... 54 

3.5 Gagnasöfnun ..................................................................................................... 55 

3.6 Viðtalsrammi og afritun .................................................................................... 56 

3.7 Greining gagna .................................................................................................. 57 

3.8 Gæði gagna ....................................................................................................... 59 



 

7 

3.9 Siðferðileg álitamál ........................................................................................... 60 

3.10 Ígrundun rannsakanda ....................................................................................... 62 

4 Niðurstöður ................................................................................................................. 63 

4.1 Sýn héraðsdómara á störf sín og hlutverk ......................................................... 63 

4.1.1 Álag og vandvirkni í störfum ..................................................................... 63 

4.1.2 Samskipti og einvera í störfum héraðsdómara .......................................... 68 

4.1.3 Samkennd með málsaðilum ........................................................................ 70 

4.1.4 Sameiginleg sýn, ábyrgð, óvissa og Hæstiréttur ....................................... 79 

4.2 Úrlausn og stjórnun dómsmála ......................................................................... 81 

4.2.1 Heildræn nálgun ........................................................................................ 83 

4.2.2 Stjórnun þinghalda .................................................................................... 96 

4.3 Kynferði, persóna og lífsreynsla dómara og hlutfall kynjanna ......................... 98 

4.3.1 Munur kvenna og karla .............................................................................. 99 

4.3.2 Persóna og lífsreynsla dómara ................................................................ 103 

4.3.3 Jafnt hlutfall kynjanna ............................................................................. 104 

4.4 Afstaða til laga og gildis þeirra ....................................................................... 106 

4.4.1 Forræði laga ............................................................................................ 106 

4.4.2 Þekkingarfræðilegt forræði ..................................................................... 108 

5 Niðurlag og samantekt ............................................................................................. 111 

5.1 Upplifun héraðsdómara af störfum sínum ...................................................... 111 

5.2 Nálgun héraðsdómara við lausn lagalegra álitaefna ....................................... 116 

5.3 Viðhorf til áhrifa kynferðis, persónu og reynslu dómara ................................ 120 

5.4 Orðræða lögfræðinnar og sýn héraðsdómara .................................................. 122 

6 Lokaorð ..................................................................................................................... 124 

Heimildaskrá ................................................................................................................. 125 

Viðauki A: Upplýsingabréf .......................................................................................... 133 

Viðauki B: Viðtalsrammi ............................................................................................. 135 

 

  



 

8 

Töfluskrá 

Tafla 1. Nálgun viðmælenda við úrlausn dómsmála. ....................................................... 82 

Tafla 2. Nálgun viðmælenda við stjórnun þinghalda. ...................................................... 96 

 

  



 

9 

1 Inngangur 

Aðfaranótt 22. desember 2011 ruddist kona og þrír karlar inn á heimili annarrar konu og 

beittu hana alvarlegu ofbeldi þar sem sparkað var í hana, hún dregin um á hárinu og hár 

rifið upp með rótum, klippt eða skorið í fingur hennar og þrengt að hálsi hennar. Einn 

ákærðu, karlmaður, stakk fingrum í endaþarm og leggöng konunnar og klemmdi á milli 

svo hún hlaut áverka af. Konan var síðan skilin eftir í íbúð sinni án meðvitundar þar sem 

lögregla kom að henni síðar. Samkvæmt læknisskýrslu kom í ljós við skoðun að áverkar 

væru á ytri kynfærum, byrjandi roðaför á rasskinn og við leggangaskoðun komu í ljós 

miklir verkir við snertingu, einkum afturvegg legganga. Í endaþarmi voru miklir verkir en 

ekki var hægt að sjá áverka vegna eymsla.  

Verknaðurinn leiddi til ákæru gerenda og hinn 31. janúar 2013 gekk dómur í Hæstarétti 

Íslands í máli, nr. 521/2012. Meirihluti Hæstaréttar, allt karlmenn, taldi háttsemina ekki 

teljast til samræðis eða annarra kynferðismaka í skilningi 1. mgr. 194. gr. almennra 

hegningarlaga, nr. 19/1940, þar sem tilgangur geranda hefði einungis verið að meiða 

brotaþola. Meirihlutinn taldi verknaðinn frekar teljast meiri háttar líkamsárás og sakfelldi 

geranda fyrir slíkt, sbr. 1. mgr. 218. gr. almennra hegningarlaga. Einn dómari, kona, skilaði 

sératkvæði þar sem hann var ósammála meirihlutanum. Dómarinn taldi verknaðinn fela í 

sér gróft kynferðislegt ofbeldi og að með honum hefði gerandi brotið freklega gegn 

kynfrelsi brotaþola; verknaðurinn væri af kynferðislegum toga og afar niðurlægjandi fyrir 

brotaþola. Dómarinn taldi það ekki hafa þýðingu í málinu hvort tilgangur ákærða hefði 

verið annar en að veita sjálfum sér kynferðislega fullnægju heldur nægði að verknaðurinn 

væri almennt til þess fallinn. 

Í málinu takast á tvö andstæð sjónarmið um hvað teljist vera kynferðisbrot, 

sjónarmiðið sem kemur fram í meirihluta Hæstaréttar og sjónarmiðið sem kemur fram í 

minnihluta Hæstaréttar og héraðsdómi. Áhugavert er að meirihlutinn, sem ekki taldi 

verknaðinn vera kynferðisbrot, var eingöngu skipaður karlmönnum á meðan minnihluti 

Hæstaréttar og meirihluti héraðsdóms, sem töldu verknaðinn vera kynferðisbrot, voru 

skipaðir konum. Þetta vekur upp spurningar um það hvort kvendómarar og karldómarar 

skynji og túlki lög og málsatvik með ólíkum hætti. Þá hefur jafnframt heyrst að muninn 

eða þessa ólíku sýn á málið megi rekja til þess að einungis konan sem sat í Hæstarétti hafði 

reynslu af því að starfa við sakamál. Þannig megi rekja þessi andstæðu sjónarmið til fyrri 

reynslu dómaranna við réttinn. 
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Þetta er ekki eina skiptið á Íslandi þar sem sjá má skil í túlkun laga á milli kvenna og 

karla. Haustið 2015 var skipaður nýr dómari við Hæstarétt Íslands, Karl Axelsson, eftir að 

dómnefnd sem fjallaði um hæfi umsækjenda um embætti hæstaréttardómara og 

héraðsdómara komst að þeirri niðurstöðu að hann væri hæfastur umsækjenda. Niðurstaðan 

var nokkuð umdeild, þar sem tveir aðrir sóttu um stöðuna, kona og karl, en þau höfðu bæði 

umtalsvert meiri reynslu af dómarastörfum heldur en sá sem fékk starfið, auk þess sem 

konan hafði starfað tímabundið sem dómari við Hæstarétt (Helgi Seljan, 2015; Umsögn 

dómnefnda, 2015). Nefndin var eingöngu skipuð karlmönnum þrátt fyrir að 15. gr. laga, 

nr. 10/2008, um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla kveði á um að hlutfall hvors 

kyns fyrir sig skuli ekki vera minna en 40 prósent í nefndum, ráðum og stjórnum á vegum 

hins opinbera, þegar fulltrúarnir eru fleiri en þrír. Samkvæmt 4. gr. a þágildandi laga nr. 

15/1998 um dómstóla tilnefndi Hæstiréttur Íslands tvo fulltrúa í nefndina, dómstólaráð 

einn og Lögmannafélag Íslands einn. Síðasti var síðan kosinn af Alþingi. 

Tilnefningaraðilar báru því við að 15. gr. jafnréttislaga ætti ekki við þar sem lögin væru 

almenn lög gagnvart dómstólalögum sem væru sérlög (Þórunn Elísabet Bogadóttir, 2015). 

Auk þess rökstuddi Dómstólaráð afstöðu sína með vísan til þess að markmiðið með 

breytingu dómstólalaga, sbr. lög nr. 45/2010, var að efla sjálfstæði dómsvaldsins gagnvart 

öðrum handhöfum ríkisvaldsins og að stuðla að því að pólitísk áhrif hefðu síður áhrif á 

skipanir í embætti dómara. Ef tilnefningaraðilar myndu tilnefna fleiri en einn fulltrúa sem 

aðalmann í nefndina þá hefði ráðherra sjálfur val um hvern hann skipaði í hæfnisnefndina 

og það gengi gegn markmiðunum.  

Þó nokkrar konur stigu fram og gagnrýndu þessa afstöðu, þar á meðal Guðrún 

Erlendsdóttir fyrrverandi hæstaréttardómari sem taldi það andstætt jafnréttislögum að 

dómnefndin væri skipuð fimm karlmönnum (Snærós Sindradóttir, 2015). Undir það tók 

Félag kvenna í lögmennsku og bætti við að þessi túlkun – að jafnréttislög væru almenn lög 

en dómstólalög sérlög og gangi því fyrir – væri „ótæk og til þess fallin að draga úr áhrifum 

jafnréttislaga á vinnumarkaði sem og annars staðar í samfélaginu yrði henni beitt um fleiri 

viðlíka sérlög.“ Brotið gegn jafnréttislögum væri einnig sérlega alvarlegt þar sem eingöngu 

ein kona var skipuð dómari við Hæstarétt á þessum tíma (Kristrún Elsa Harðardóttir, 2015). 

Ragnheiður Bragadóttir prófessor við lagadeild Háskóla Íslands og Brynhildur G. Flóvenz 

(2015) dósent við sömu deild, skrifuðu grein í Fréttablaðið þar sem þær tóku undir fyrri 

sjónarmið Guðrúnar Erlendsdóttur og Félags kvenna í lögmennsku. Auk þess töldu þær að 

jafnréttislög ættu að gilda um öll svið samfélagsins og að það væri án vafa að túlka ætti 

lög í samræmi við tilgang þeirra. Jafnframt mætti ekki gleyma að lögin ættu að þjóna 



 

11 

samfélaginu á Íslandi þar sem karlar og konur ættu að njóta fullkomins jafnréttis. 

Túlkunina töldu þær andstæða heilbrigðri skynsemi og ákvæðum stjórnarskrár um jafnrétti 

kynjanna. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur og fyrri rannsóknir 

2.1 Með ólíkri röddu 

Hugmyndin um að sýn karla og kvenna á umhverfi sitt og samfélag geti verið ólík er ekki 

ný af nálinni. Innan femínisma hafa komið fram kenningar um að munur sé á því hvernig 

konur og karlar skynja heiminn og samfélag sitt. Ein margra er kenning Carol Gilligan 

(1982) sem hún setti fram, til höfuðs kenningu Lawrence Kohlberg um siðferðisþroska 

manna, í bók sinni In a Different Voice sem útleggja mætti á íslensku sem Með ólíkri röddu. 

Kenning hennar gengur út á að konur og karlar leysi úr siðferðilegum álitamálum með 

ólíkum hætti en ólíkt kenningu Kohlberg sem hún gagnrýndi sem og aðrar áþekkar 

kenningar og rannsóknir1, væri sýn kvenna ekki síðri en karla þótt ólík væri. Gagnrýni 

hennar beindist að því að kenning Kohlberg byggist eingöngu á lífsreynslu karla en sýn 

kvenna á samfélagið og lífsreynsla þeirra væri undanskilin. Þar sem sýn kvenna er ólík 

karla voru þær dæmdar siðferðilega óþroskaðri þar sem sýn þeirra samræmdist ekki hinu 

karllæga líkani (Gilligan, 1982). 

Áður en farið er nánar í kenningu Gilligan er rétt að fara lauslega yfir kenningu 

Kohlberg, enda má segja að kenning Gilligan hafi að einhverju leyti orðið til út frá henni, 

sem gagnrýni eða svar. Samkvæmt kenningu Kohlberg fara menn á lífsskeiði sínu í 

gegnum þrjú þrep siðferðisþroska sem hvert hefur að geyma tvö stig (Lightfoot, Cole og 

Cole, 2009). 

Á fyrsta þrepinu – hins for-hefðbundna siðferðismats – byggjast siðadómar 

einstaklings á afleiðingum og algengt er að börn séu á þessu þrepi. Á fyrsta stiginu – stigi 

hlýðni og refsingar – líta börn á reglur fullorðinna sem algildar og taka ákvarðanir í því 

skyni að forðast refsingar. Á öðru stiginu – stigi eiginhagsmuna og skipta – taka börn 

ákvarðanir í því skyni að fullnægja eigin þörfum en þó stundum einnig til að fullnægja 

þörfum annarra ef það kemur sér vel fyrir viðkomandi. Eigin þörf er því enn leiðandi við 

töku siðferðilegra ákvarðana. 

Á öðru þrepinu – hins hefðbundna siðferðismats – byggjast siðadómar einstaklings á 

gildum og væntingum samfélagsins og er algengt að unglingar og ungt fólk sé á þrepinu. Í 

stað þess að taka ákvarðanir eða fella dóma með tilliti til afleiðinga þá eru gildi 

samfélagsins um hvað sé rétt og rangt í bakgrunni og reglum er sjaldan ekki hlýtt eða 

réttlæti þeirra véfengt. Þriðja stigið – stig góðsemdar – einkennist af vilja til að þóknast 

                                                      
1 Sjá sem dæmi Levinson (1977) og Vaillant (1977). 
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öðrum þar sem af ásetningi er reynt að fylgja gildum samfélagsins og njóta þannig 

samþykkis annarra. Siðadómar byggjast á því hvaða afleiðingar þeir hafa á tengsl eða 

sambönd viðkomandi við aðra. Á fjórða stiginu – stigi hlýðni við yfirvöld, lög og reglur – 

telur einstaklingur mikilvægt að fylgja lögum, dómum og gildum samfélagsins. Brot gegn 

lögum sé siðferðilega rangt. Flest fullorðið fólk staðnar á þessu stigi siðferðisþroska að 

mati Kohlberg.  

Þriðja þrepið – hins óhefðbundna siðferðismats – byggist á því að einstaklingar og 

samfélagið séu ekki órjúfanlega tengd og að sjónarhorn einstaklingsins geti haft vægi fram 

yfir gildi samfélagsins. Óhætt sé að óhlýðnast lögum sem brjóta gegn siðareglum. Reglur 

eru nothæfar en þeim má breyta og ekki ber að fylgja þeim hugsunarlaust. Fólk sem nær 

þessu þrepi lifir eftir sínum eigin siðareglum sem snúast oftast um líf, frelsi og réttlæti. Á 

fimmta stiginu – stigi samfélagssáttmála – byggjast siðadómar á því að innan samfélaga 

geti verið ólík sjónarhorn um hvað sé rétt og rangt, og hvað beri að virða. Lög séu ekki 

ófrávíkjanleg heldur byggjast þau á samkomulagi meðal meðlima samfélagsins og því 

megi breyta og víkja frá þeim til að mæta þörfum og vernda hag meirihlutans. Þroskastigið 

einkennist því af nytjahyggju. Á sjötta og síðasta stiginu – stigi algildra siðareglna – 

byggjast siðadómar á óhlutbundinni rökhugsun og algildum siðareglum. Lög séu eingöngu 

gild á meðan þau eru réttlát og ólögum, óréttlátum lögum, beri að óhlýðnast (Lightfoot, 

Cole og Cole, 2009). Þessi hugsun er í anda Immanuel Kant þar sem háttsemi er 

siðferðilega rétt með óskilyrtum hætti; óháð afleiðingum hennar. 

Gilligan gagnrýnir nálgun Kohlberg og bendir á að kenning hans byggist á rannsóknum 

þar sem allir þátttakendur voru karlmenn og þess vegna megi ekki draga þá ályktun af 

niðurstöðum hans að konur nái ekki sama siðferðilega þroskastigi og karlmenn (Gilligan, 

1982, 18). Hún þróaði því kenningu um siðferðisþroska kvenna sem hún kallaði siðferði 

umhyggju (e. ethic of care) út frá eigin rannsóknum á siðferðisþroska kvenna. Eins og sjá 

má þá hefur kenning eða nálgun Gilligan mikinn samhljóm með kenningu Kohlberg og má 

því segja að hún sé að ákveðnu leyti getin af henni. Samkvæmt rannsóknum og kenningu 

Gilligan á siðferðisþroski kvenna sér stað í þremur stigum, rétt eins og kenning Kohlberg 

gerir ráð fyrir. Siðferðislegir dómar fara frá því að snúast upphaflega um að vernda sjálfan 

sig, yfir í að sýna öðrum umhyggju en fórna sjálfum sér, og að lokum í íhugaðan skilning 

á því að það sé réttast að sýna sjálfum sér og öðrum umhyggju þegar leyst er úr ágreiningi 

sem snertir samskipti eða tengsl við aðra (73-74; 105). 

Á fyrsta stiginu – for-hefðbundinna siðadóma, stigi eiginhagsmuna – byggjast 

siðadómar og lausn siðferðilegra vandamála á því að vernda sjálfan sig – rétt eins og á 
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fyrsta þrepinu í kenningu Kohlberg. Ekki er gerður greinarmunur á því sem maður vill og 

því sem maður ætti. Konur einbeita sér að því að sjá um og vernda sjálfar sig sem stafar af 

því að þær upplifa sig einar. Sambönd séu uppspretta vonbrigða og sársauka og því 

einangri konur sig (75). Þessi sýn endurspeglast í viðtölum Gilligan við konur sem voru að 

íhuga að fara í þungunarrof. Rétt eins og Kohlberg notaðist hún við ýmsar gátur sem fela í 

sér siðferðilega klípu eins og svokallaða Heinz-gátu sem er svohljóðandi: 

Kona var að deyja úr ákveðinni tegund krabbameins. Til var eitt sérstakt lyf sem 

læknar höfðu komist að að gæti mögulega bjargað lífi konunnar. Lyfið var mjög dýrt 

í framleiðslu og sá sem fann upp á því tók tíu sinnum hærri greiðslu en það kostaði að 

framleiða það. Eiginmaður konunnar með krabbameinið reyndi sitt besta að safna 

peningum til að greiða fyrir lyfið til að bjarga lífi konu sinnar. Aftur á móti náði hann 

einungis að safna fyrir helmingnum af greiðslunni. Eiginmaðurinn grátbað lyfsalann 

að selja sér lyfið ódýrara en lyfsalinn neitaði og vildi einungis hagnast. Vegna þessara 

svara lyfsalans, braust eiginmaðurinn inn í verslun hans og stal lyfinu til þess að bjarga 

lífi konu sinnar. Átti Heinz að brjótast inn í verslun lyfsalans til að stela lyfinu? Hvers 

vegna eða hvers vegna ekki? 

Sextán ára stúlka leysti sem dæmi gátuna á þeim grunni að mikilvægast væri að 

varðveita líf sitt: 

Ég held að það að komast lífs af sé eitt það fyrsta sem fólk berst fyrir. Ég held að það 

sé það mikilvægasta, mikilvægara heldur en að stela. Að stela getur verið rangt, en ef 

þú verður að stela til að halda lífi eða jafnvel drepa, þá ættir þú að gera það […]. Að 

varðveita líf sitt, held ég, að sé það mikilvægasta. Það kemur á undan öllu öðru í lífinu 

(Gilligan, 1982, 76). 

Á öðru stiginu – hefðbundinna siðadóma, stigi góðsemdar – birtast hugtökin 

sjálfselska og ábyrgð í svörum kvenna og lausn siðferðilegs vanda snýst um tengsl við 

aðra. Greinarmunur er gerður á því sem maður vill og því sem maður ætti, ólíkt fyrsta 

stiginu. Á þessu stigi byggjast siðadómar á sameiginlegum gildum og væntingum og leit 

að viðurkenningu annarra kemur í stað þess að vernda sjálfan sig. Gilligan telur hina 

hefðbundnu kvenlegu rödd birtast á þessu stigi þar sem konur dæma virði sitt eftir getunni 

til að sjá um og vernda aðra (76-77). Koma eigi í veg fyrir að aðrir særist eða verði fyrir 

skaða. Það að valda öðrum særindum er talið sjálfselskt og ósiðlegt á meðan umhyggja í 

garð annarra er talin uppfylla siðferðilega ábyrgð (73). Þessi hugsun veldur aftur á móti 

togstreitu yfir því hver verði særður og konan ákveður að fórna sjálfri sér fyrir aðra (77), 

oft í því skyni að viðhalda samböndum við aðra. 

Togstreitan kemur síðan af stað þroska yfir á þriðja og síðasta stigið – óhefðbundinna 

siðadóma, stigi ábyrgðar á afleiðingum vals. Breytingin frá stigi tvö til þrjú er mörkuð því 
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að áherslan fer af góðsemi yfir á sannleika. Breytingin frá góðsemi til sannleika á sér 

þannig stað þegar siðferði gjörða er metið, ekki á grundvelli ásjónar í augum annarra, 

heldur með tilliti til tilgangs og afleiðinga gjörðanna. Á þessu stigi fara konur að draga í 

efa forsenduna sem hvíldi á bak við sjónarhornið á öðru stigi, að þær séu ábyrgar fyrir 

gerðum annarra á meðan aðrir eru ábyrgir fyrir ákvörðunum sem þær taka. Breytingin hefst 

með endurmati á sambandinu á milli annarra og sjálfs sín, þar sem konur fara að draga í 

efa rökin á bak við það að fórna sjálfri sér fyrir aðra. Sú spurning vaknar hvort það sé 

sjálfselskt eða ábyrgt, siðferðilegt eða ósiðferðilegt, að taka tillit til eigin þarfa í umhyggju 

sinni. Er hægt að vera ábyrgur gagnvart sjálfum sér sem og öðrum? (82-83). 

Konur reyna að taka tillit til eigin þarfa og annarra, og sýna þannig ábyrgð gagnvart 

öðrum og vera „góðar“ en einnig að sýna ábyrgð gagnvart sjálfum sér og þannig vera 

heiðarlegar og samkvæmar sjálfum sér (85). Á þessu stigi hverfur aðskilnaðurinn á milli 

sjálfselsku og ábyrgðar og þótt togstreitan milli eigin þarfa og annarra sé enn til staðar þá 

er vandamálið endurskilgreint. Konur taka þannig ábyrgð á ákvörðunum sínum og gera sér 

ljóst að þær hafa val. Lausn 25 ára konu á Heinz gátunni í viðtölum Gilligan lýsir vel 

hvernig konur leysa úr siðferðilegum vandamálum á þessu stigi: „Hver mun særast meira, 

lyfsalinn sem tapar peningum eða einstaklingurinn sem tapar lífi sínu?“. Með þessum hætti 

vegur konan saman réttinn til eignar og réttinn til lífs en þó ekki á grundvelli réttinda heldur 

raunverulegra afleiðinga. Lausnin fæst þannig með tilliti til samhengis og á grunni 

umhyggju (94-95). 

Lausn siðferðilegs vanda snýst ennþá um skaða, „hversu miklum skaða muntu valda“ 

og „hvers vegna hefur þú rétt til að skaða aðra?“, en spurningin á jafnt við um aðra sem og 

mann sjálfan (134). Konan sjálf er þannig meðal þeirra sem eiga ekki að verða fyrir skaða 

af ákvörðuninni (165) en skaði og misnotkun eru meginþemu kvenna við lausn siðferðilegs 

vanda (64-65; 103). 

Kjarninn í siðferðilegum vandamálum út frá sjónarhorni kvenna er því togstreitan á 

milli þeirra sjálfra og annarra (70-71) þar sem sóst er eftir lausn sem verndar bæði mann 

sjálfan og aðra. Siðferði er þannig skilgreint með tengslum við aðra og að maður sjálfur er 

sá sem kveður upp siðadóma og hefur val (96). Gera eigi það sem hefur sem bestar 

afleiðingar fyrir aðra á sama tíma og tekið er tillit til eigin þarfa. Siðferði byggist þannig á 

ábyrgð gagnvart öðrum og sjálfum sér, og að við tengjumst og erum oft háð öðrum (136-

139) þrátt fyrir þann mun sem er þar á milli. Þetta veldur því að þegar einn er særður þá 

hefur það áhrif á alla aðra sem eiga aðild að máli svo að engin skýr eða einföld lausn er til. 

Í því felst ákveðin afstæðishyggja þar sem hægt er að velja margar leiðir og engin ein er 
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rétt. Eina sem er rétt að gera er að taka siðferðilegar ákvarðanir á grundvelli umhyggju, á 

grundvelli þess sem við vitum og taka ábyrgð á ákvörðuninni á sama tíma og við 

viðurkennum að aðrar mögulegar og réttmætar lausnir eru til. Siðferði gangi því út á það 

að taka ákvörðun eftir að hafa farið yfir hverja málið varðar, hverjar afleiðingar ákvörðunar 

geti orðið og loks að taka ábyrgð á ákvörðuninni. Í þeim skilningi snýst siðferði um 

umhyggju (147-148).  

Í þessum skilningi á lausn siðferðilegs vanda samanstendur samfélag manna af 

tengslum og samböndum þeirra á milli frekar heldur en að fólk standi eitt og sér, ólíkt 

hæsta stigi siðferðisþroska Kohlberg þar sem einstaklingshyggjan er í fyrirrúmi. Þeir sem 

eiga í ágreiningi eru þannig ekki mótaðilar í baráttu um réttindi heldur meðlimir í vef 

sambanda þar sem allir eru háðir því að það viðhaldist. Þess vegna ber að leysa úr 

siðferðilegum vanda eða ágreiningi með samræðum manna á milli (29-30). Siðadómar 

kvenna eru þannig gerðir á grundvelli tengsla, ábyrgðar og umönnunar (159). 

Samkvæmt kenningu Kohlberg byggjast siðferðisdómar (karlmanna) á efsta stigi 

siðferðisþroska á algildum réttindum og óhlutbundinni rökhugsun, óháð afleiðingum 

þeirra. Ákveðin réttindi ganga framar öðrum, eins og réttur til lífs, og lausn siðferðilegs 

vanda felst í rökleiðslu þar sem réttindi eru vegin saman. Konur, samkvæmt kenningu 

Gilligan, byggja siðadóma sína á efsta stigi siðferðisþroska fremur á umhyggju í þeim 

skilningi að taka verði tillit til þess hvaða afleiðingar lausnin hefur á alla sem eiga hlut að 

máli. Taka verði ábyrgð á ákvörðuninni sem snýst um val fremur en algild réttindi. Gilligan 

telur siðferði réttinda byggjast á jafnrétti og sanngirni, að koma eigi fram við alla með sama 

hætti, á meðan siðferði umhyggju byggist á sannsýni, að viðurkenna mismunandi þarfir og 

að það eigi ekki að valda neinum særindum eða skaða (164-165, 174). Konur og karlar 

nálgast þannig siðferðileg viðfangsefni með ólíku sjónarhorni sem skapar ólík sannindi 

(164). Þessi munur veldur því að hvor nálgunin um sig er afskræmd í augum hins hópsins 

(62).  

Gilligan (1982) telur ekki aðra leiðina betri en hina heldur séu þetta tvö ólík sjónarhorn 

á siðferði sem bæta hvort annað upp í stað þess að vera andstæð (33). Að viðurkenna 

sjónarhorn kvenna á siðferði gagnast báðum kynjum, að tengsl við aðra í gegnum lífið séu 

mikilvæg, þörfin fyrir samkennd og umhyggju (98). Komið hafa fram þær skoðanir að svo 

siðferði sé fullnægjandi þurfi það að innihalda sjónarhorn karla og kvenna (Walker og 

Wall, 1997). Markmið Gilligan er að auka þekkingu á siðferðisþroska manna og bæta upp 

galla fyrri kenninga, með því að taka tillit til sjónarhorns kvenna jafnt sem karla (Gilligan, 

1982, 156). Gilligan reynir því að sameina þessi sjónarmið en sumir telja að svo sé ekki 
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hægt vegna þess hvernig hið karllæga hefur útilokað hið kvenlæga í samfélaginu. Valið sé 

á milli þess að reyna að stjórna raunveruleikanum eða hafa hemil á hugmyndafræðilegu 

forræði (e. hegemony) (Scales, 1986, 1385). 

Mikilvægt er að hafa í huga að Gilligan telur sig ekki boða nauðhyggju, að konur og 

karlar séu nauðsynlega ólík. Frekar sé um að ræða tvö þemu sem koma frekar fram hjá 

öðru hvoru kyninu í rannsóknum en gætu komið upp hjá báðum, eins og raunin var í 

rannsóknum hennar. Gilligan reynir ekki að útskýra hvað veldur þessum mun á milli 

kynjanna né segir hún að niðurstöður hennar eigi við óháð menningu og tíma, eða eigi við 

um allan almenning (2). Enda voru rannsóknir hennar gerðar á fáum þátttakendum með 

sambærilegan bakgrunn en margir þeirra voru hvítar, hámenntaðar millistéttarkonur (156). 

Hún telur að rekja megi muninn til félagslegs samhengis (e. social context) þar sem þættir 

eins og samfélagsstaða, vald og líffræðilegir þættir móti reynslu karla og kvenna og 

samskipti kynjanna (2). 

2.2 Kenning Gilligan í lögfræðilegu samhengi 

Rannsóknir og kenningar Kohlberg og Gilligan miða fyrst og fremst við siðferðisþroska 

og siðferðismat einstaklinga. Kenning Gilligan hefur hins vegar verið rædd í öðru 

samhengi, svo sem með hliðsjón af ákvarðanatökum í dómsmálum og lausn lögfræðilegra 

álitaefna, eins og komið verður að hér að neðan. Það virðist rökrétt að draga þá ályktun að 

ef kenning Gilligan er rétt þá beiti konur og karlar einnig ólíkum aðferðum við lausn 

lögfræðilegra álitaefna, rétt eins og siðferðilegra. Með hliðsjón af því að karlar leysi úr 

siðferðilegum álitaefnum á grundvelli algildra reglna og réttinda má færa fyrir því rök að 

karlar ættu þar með að vera líklegri til að leysa úr lögfræðilegum álitaefnum á grundvelli 

laga, reglna, grundvallarreglna og annarra viðurkenndra réttarheimilda. Karlkyns 

lögfræðingar og dómarar væru þá líklegri til að aðhyllast formlega nálgun til laga – sem 

fjallað verður um nánar síðar í ritgerðinni – og halda sig við lagabókstafinn, 

lögskýringargögn og fyrri fordæmi með stigskiptum hætti. Með hliðsjón af kenningu 

Gilligan má aftur á móti draga þá ályktun að konur leysi frekar úr lögfræðilegum 

álitaefnum með efnislegri nálgun; með hliðsjón af samhengi þeirra. Líta verði til markmiða 

laga og tilgangs þeirra, og hvaða afleiðingar niðurstaðan mun hafa á málsaðila, og bera 

hagsmuni allra sem málum tengjast fyrir brjósti.  
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Auk þess má þá gera ráð fyrir að munur geti verið á því hvernig karldómarar og 

kvendómarar stýri þinghöldum í dómsmálum.2 Ef karldómarar styðjast frekar við algildar 

reglur og réttindi séu þeir reglufastari; sýni vald sitt við stjórnun réttarhalda og leggi mikla 

áherslu á skilvirkni. Ef kvendómarar beina sjónum sínum að samhengi og tengslum manna 

á milli séu þær líklegri til að stýra þinghöldum með samráði við málsaðila og lögmenn 

þeirra, og leggja minni áherslu á að tímamörk séu haldin og leggja frekar áherslu á að aðilar 

fái að koma sjónarmiðum sínum á framfæri. 

Því hefur verið haldið fram að erfitt sé að yfirfæra kenningu Gilligan um siðferði 

umhyggju yfir á lögfræði, svo sem vegna þess að konur tengja ekki allar við þætti sem 

áhersla var lögð á í siðferði umhyggju, eins móðurhlutverkið, að setja þarfir annarra ofar 

sínum eigin, samvinnu og að greina vanda með samhengisbundnum hætti (Abrams, 2000, 

1608). Richard Posner telur aftur á móti að lögfræði sem byggist á siðferði umhyggju 

myndi leggja áherslu á sanngirni, rúm viðmið, efnislegt réttlæti, svigrúm, og að aðstæður 

byggist meira á málsatvikum. Siðferði umhyggju samræmist stíl við úrlausn mála sem er 

samhengisbundinn, persónulegur og sem byggist á svigrúmi (Posner, 1989, 210-211). 

Rackley telur að lögfræði á grundvelli siðferði umhyggju myndi leggja meiri áherslu á 

samvinnu en samkeppni, tengsl fram yfir reglur, sætti fram yfir ágreining, umhyggju fram 

yfir afskiptaleysi, samræður fram yfir rökræður, og tengsl fram yfir aðskilnað. Lögð yrði 

meiri áhersla á raunveruleg vandamál, samhengi og sambönd fólks heldur en að vinna eða 

tapa (Rackley, 2006, 761). Nánar verður fjallað um kenningu Gilligan í lögfræðilegu 

samhengi í eftirfarandi köflum.  

2.2.1 Nálgun femínískra lagahefða í lögfræði 

Kenning Gilligan hefur haft áhrif innan femínisma í lögfræði eins og á fleiri sviðum. 

Femínískir fræðimenn í lögfræði hafa á grunni kenningarinnar, auk annarra kenninga innan 

femínisma, sett fram aðferðir í lögfræði sem eiga að taka mið af hinu kvenlega og rétta hlut 

kvenna á sviðinu, sem og í samfélaginu. Mikið hefur verið skrifað um femínisma innan 

lögfræði en hér verður einungis fjallað um femínískar aðferðir innan lögfræði þar sem 

þessi rannsókn beinist að aðferðum dómara við úrlausn dómsmála auk þess sem 

kenningarnar eru margar og mismunandi meðal femínískra fræðimanna. 

Femínistar í lögfræði hafa gagnrýnt vestræn réttarkerfi fyrir að vera karllæg (sjá meðal 

annars West, 1988, 58) og hafa líkt þeim við siðferði réttinda í kenningu Kohlberg (Bender, 

                                                      
2 Ég vil þakka Hafsteini Þór Haukssyni dósent við lagadeild Háskóla Íslands fyrir að benda á þetta atriði. 
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1990, 36-37; Freyer, 1995, 210; Posner, 1989, 211) þar sem áhersla er lögð á að leysa úr 

ágreiningi á milli réttinda sem eru í samkeppni, á grundvelli algildra reglna (Sherry, 1986, 

582). Vestræn réttarkerfi grundvallist á gildum eins og baráttu fyrir málstað, 

sannfæringarkrafti, stigskiptingu, samkeppni og tvíkosta niðurstöðum (að vinna eða tapa) 

(Menkel-Meadow, 1985, 50-51; sjá einnig Walker og Wall, 1997, 262). Posner telur þetta 

fela í sér að vestræn réttarkerfi og lagahefð feli í sér laga- og tæknihyggju þar sem áhersla 

er lögð á lög, þröngar lögskýringar og „köld mál“ (e. hard cases) þar sem fylgni við lög 

eða fordæmi eru kosin fram yfir réttláta niðurstöðu (Posner, 1989, 210).  

Þetta veldur því að sjónarhorni og reynslu kvenna er úthýst úr réttarkerfinu þar sem 

ekki eru borin kennsl á gildi kvenna – nánd, tengsl og umhyggju – þar sem réttarríkið metur 

sjálfstæði umfram nánd og dregur úr kvenlegum gildum (West, 1988, 57-59). Ástæða þess 

að réttarkerfið sé karllægt er að konur hafa að mestu leyti verið útilokaðar frá því að taka 

þátt í mótun þess og þróun (Menkel-Meadow, 1985, 44-45; Sherry, 1986, 544, 581-582; 

West, 1988, 60, 44-45; Bender, 1990, 17-18) og réttarkerfið sem karlmenn mótuðu byggist 

á reynslu þeirra, viðhorfum, skilningi og forsendum um mannlegt eðli og mannleg 

samskipti (Bender, 1990, 17-18). Þetta veldur því að lög líta konur sömu augum og karlar 

gera (Mackinnon, 1983, 644). Dæmi um hvernig lög hafa verið bjöguð í garð kvenna er 

hvernig nauðgun hefur verið skilgreind sem ofbeldi en ekki sem kynferðisleg athöfn eins 

og konur skynja hana (Mackinnon, 1983, 646-647), rétt eins og sjá má í dómi Hæstaréttar 

nr. 521/2012 sem fjallað var um í upphafi. Ef raunin er sú að rödd kvenna, reynsla þeirra 

og skilningur á heiminum, hefur verið útilokaður í réttarkerfinu þá er ráðandi orðræða og 

framkvæmd bjöguð, hlutdræg og takmörkuð (Bender, 1990, 18). 

Réttarkerfi þurfi þó ekki nauðsynlega að vera karllæg (Sherry, 1986, 582). Hin 

karllægu sjónarmið og þau réttarkerfi sem á þeim byggjast eru ekki laus við að vera 

gildishlaðin en eru sveipuð dulu þannig að þau virðast algild, hlutlaus og óhlutdræg vegna 

þeirrar orðræðu sem um þau er höfð, formlegri orðræðu í þriðju persónu (Bender, 1990, 

19; Bourdieu, 1986). Þá hefur verið sett fram hugmynd um að réttarríkið, sem er ein af 

grunnstoðum vestrænna réttarríkja, byggist á aðskilnaði, að fólk hræðist eyðingu af 

höndum annarra og þrái sjálfstæði og því þurfi að vernda það frá íhlutun annarra (West, 

1988, 52, 58). 

Menningarfemínistar (e. difference feminists), sem ganga út frá því að karlar og konur 

séu ólík, vilja bæta réttarkerfið með því að laga það að kvenlegum gildum (Sherry, 1986, 

544; Walker og Wall, 1997, 274) á meðan yfirráðsfemínistar (e. radical / dominance 

feminists), sem leggja áherslu á valdastoðir samfélagsins og að karlmenn undiroki 
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kvenmenn með kynferðislegri hlutgervingu, hafna mörgum gildum þess eins og 

réttarríkinu sem þeir telja að styrki fyrirliggjandi valdastoðir og stuðli að mismunun í garð 

kvenna (Mackinnon, 1983, 645) og vilja þannig bylta því. Aðrir hafa bent á að þótt 

lagahefðir eins og fordæmi geti styrkt valdastoðir, megi einnig nota þær til þess að greina 

sameiginlegan grundvöll eða málstað (Abrams, 1991, 389).  

Sama gildir um hefðbundnar lagahefðir, lögskýringa- og réttarheimildafræði. 

Catharine MacKinnon telur sem dæmi að fylgni við lög, fordæmi og vilja löggjafans 

komist næst því að framfylgja karllægum hefðum. Þessar aðferðir dylji sjónarhorn og 

afstöðu þar sem algild réttindi geri reynslu karlmanna réttmæta (MacKinnon, 1993, 658). 

Með sama hætti gagnrýnir Bartlett (1990) þá hugmynd að hin lagalega aðferð sé ekki 

gildishlaðin, sé hlutlaus og óhlutdræg. Ákveða þurfi hvaða staðreyndir séu viðeigandi, 

hvaða fordæmi, hvernig beita eigi fordæmum, hvernig túlka eigi lög o.s.frv. Þeir sem taka 

ákvörðun hafa þess vegna mikið svigrúm til að komast að efnislegum og gildishlöðnum 

niðurstöðum. Þá sé mikil áhersla á gildi eins og fyrirsjáanleika og stöðugleika, og hollusta 

við fyrri fordæmi og lagabókstafinn – hér mætti bæta við vilja löggjafans – sem feli í raun 

í sér gildishlaðna afstöðu sem styrkir fyrirliggjandi valdastoðir og hylji önnur sjónarmið 

sem hefur verið úthýst úr lögfræði (Bartlett, 1990, 844-845). Með sambærilegum hætti 

taldi Ann Catherine Scales úrlausn lagalegra álitaefna ávallt vera siðferðilega (Scales, 

1986, 1387). Allar lagalegar aðferðir séu gildishlaðnar og því sé lykilspurning hvort tengsl 

á milli aðferða og gilda séu viðeigandi og að dómarar eiga ekki að hafa of mikið svigrúm 

en þeir eiga heldur ekki að vera undir of miklum takmörkunum (Bartlett, 1990, 846). Scales 

telur að á grundvelli laga sé kleift að ná fram réttlæti án þess að finna upp á hjólinu að nýju 

en það megi ekki byrgja sýn okkar á tilgang laga og endurskoða verði eða hunsa lög sem 

eru andstæð markmiðum þeirra. Lög séu viðmið, tilgátur í mótun (Scales, 1986, 1388, 

1403). Hlutverk laga sé að bæta og auðga fjölbreytni lífsins en ekki hunsa það en hlutverkið 

hefur verið sveipað dulu vegna goðsagnarinnar um hlutleysi laga (Scales, 1986, 1387). 

Aðferð Scales er þannig útkomumiðuð þar sem með lögum og lagalegum úrlausnum eigi 

að ná fram siðferðilega réttri niðurstöðu.  

Af þessum ástæðum hafa sumir femínistar talið að ekki eigi að beita hefðbundnum 

aðferðum í lögfræði þar sem þær styrki fyrirliggjandi valdastoðir, feðraveldið (samfélag 

þar sem karlmenn ráða), og viðhaldi mismunun í garð kvenna heldur hafa þeir þróað sínar 

eigin aðferðir (Bartlett, 1990, 830-831; Clougherty, 1996, 2-3). Ekki eru þó allir femínistar 
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sammála um að hunsa eigi hefðbundnar lagaaðferðir3 (Alkan, 2013), femínískar aðferðir 

séu nauðsynlega tengdar hefðbundnum aðferðum (Bartlett, 2000, 46) og að blanda eigi 

aðferðunum saman (Clougherty, 1996, 6). Richard A. Posner hefur sett fram sambærilega 

skoðun um að lög séu blanda af reglum og svigrúmi, lögum og sanngirni, reglum og 

viðmiðum, settum lögum og siðareglum, rökfræði og hagnýtri rökleiðslu, ólöglærðum 

með- eða kviðdómurum og dómurum, hlutleysi og huglægni (Posner, 1989, 212). 

2.2.2 Femínískar lagaaðferðir 

Þótt femínismi hafi verið fyrirferðarmikill innan lögfræði þá hefur lítið verið skrifað um 

femínískar lagaaðferðir – hér mætti einnig nota orðið lögskýringaraðferðir eða -sjónarmið 

– heldur hefur áherslan verið lögð á kenningar (Alkan, 2013, 3). Grein Katharine T. 

Bartlett, prófessor í lögum við Duke háskóla, Feminist Legal Methods (1990) er þar einna 

áhrifamest. Í greininni setur hún fram þrjár aðferðir sem hún telur femínískar og 

endurspegla stöðu kvenna sem útlaga í réttarkerfinu, þ.e. aðferðum sem taka betur mið af 

reynslu og þörfum kvenna (Bartlett, 1990, 831). Þessar þrjár aðferðir eru: (1) að spyrja 

kvenspurninga; (2) femínísk hagnýt rökleiðsla; og (3) vitundarvakning. Ólíkt 

hefðbundnum lagaaðferðum sem leggja áherslu á fyrirsjáanleika, skýrleika og stöðugleika, 

þá byggjast femínískar aðferðir samkvæmt Bartlett á þeirri gagnrýni að hefðbundnar 

aðferðir styrki og viðhaldi valdastoðum og leggi áherslu á svigrúm laga og að bera kennsl 

á sjónarhorn sem hafa verið útilokuð (Bartlett, 1990, 832). Í sameiningu leitast aðferðirnar 

við að bera kennsl á hvernig lög eru bjöguð í garð kvenna og hvernig megi bæta úr því 

(Bartlett, 2000, 35). Mikilvægt er að hafa í huga að Bartlett telur femínista beita sömu 

aðferðum og aðrir, hefðbundnum lögskýringaaðferðum, en auk þess femínískum aðferðum 

(Bartlett, 1990, 836). Verður nú farið yfir hverja og eina aðferð frekar. 

(1) Að spyrja kvenspurninga: Aðferð sem felst í því að spyrja spurninga sem leiða í 

ljós hvernig lög og aðferðir lögfræðinnar, sem virðast vera hlutlausar og óhlutdrægar, 

útiloka eða viðurkenna ekki sjónarhorn og gildi sem eiga frekar við um konur en karlmenn 

sem og sjónarmið annarra jaðarhópa. Spurningar beinast að því sem varðar konur eða aðra 

hópa og sem valdið hefur því að sjónarhorn þeirra eða sýn hefur verið útilokuð. Þá er spurt, 

ef svo er hvernig má þá lagfæra það og hverju myndi það breyta? (Bartlett, 1990, 836-837). 

Clougherty (1996, 7) telur kvenspurningar hafa þrjá nauðsynlega þætti: (a) þær greina 

mismunun í garð kvenna í lagareglum og framkvæmd sem virðist hlutlaus og óhlutdræg; 

                                                      
3 Bartlett er í raun ekki á móti notkun hefðbundinna lagaaðferða í femínískum búningi. 
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(b) þær sýna hvernig lög útiloka reynslu og gildi kvenna; og (c) þær krefjast þess að beitt 

verði lagareglum sem viðhalda ekki undirokun kvenna. 

Sem dæmi um slíkar spurningar í lögfræði er hvers vegna er lögð áhersla á samþykki 

frá sjónarhóli geranda í nauðgunarmálum en ekki sjónarhóli kvenna og þau áform sem 

konan gæti með skynsamlegum hætti hafa látið í ljós gagnvart geranda (Bartlett, 1990, 

842; Estrich, 1987, 92-104). Kvenspurningar leiða í ljós sjálfgefna trú um að konur búi yfir 

ákveðnum eiginleikum sem karlar gera ekki og þeir notaðir sem réttlæting fyrir mismunun 

í garð kvenna. Í ljós kemur hvernig félagslegar formgerðir innihalda hefðir sem gera konur 

öðruvísi og þar með undirokaðar. Kvenspurningar skoða þar með undirliggjandi forsendu 

laga um konur og eðli þeirra og krafa er gerð um að lögum sé beitt þannig að konum sé 

ekki mismunað (Bartlett, 1990, 843).  

Bartlett bendir á að það að spyrja kvenspurninga gæti verið álitið gildishlaðið og þar 

með ósamrýmanlegt hefðbundnum lagaðferðum og gildum réttarkerfisins, réttarríkisins, 

um að hin lagalega aðferð eigi að vera hlutlaus og óhlutdræg. Með þeim sé verið að móta 

efni laga en það sé ekki hlutverk lögfræðinnar heldur að leiða í ljós reglur. Bartlett 

viðurkennir að aðferðin hafi áhrif á efni laga en telur að svo eigi við um allar lagaaðferðir. 

Sá sem tekur ákvörðun hefur rúmt svigrúm til að komast að efnislegri niðurstöðu þar sem 

hann þarf að ákveða hvaða málsatvik hafa þýðingu, hvaða fordæmi eigi að nota og hvernig 

eigi að beita fordæmum. Auk þess má benda á að lögfræðingar hafa rúmt val um beitingu 

lögskýringaraðferða og hvaða vægi þær hafa, eins og sjá má af rökræðum lögfræðinga á 

milli um lögskýringarkenningar. Auk þess feli ströng fylgni við fordæmi í sér að 

fyrirliggjandi valdastoðum er viðhaldið (Bartlett, 1990, 844-845). 

Það sem skiptir máli er ekki hvort það séu tengsl á milli aðferðar og efnis (hvort 

aðferðin sé gildishlaðin) heldur hvort að þessi tengsl séu viðeigandi. Óviðeigandi sé að 

veita þeim sem taka ákvörðun fullkomið ákvörðunarfrelsi til að komast að þeirri niðurstöðu 

sem þeir kjósa en það sé einnig óviðeigandi ef takmarkanirnar eru svo miklar að þeir hafi 

ekkert svigrúm. Rétt er að taka fram að Bartlett er ekki að boða að niðurstöður eigi alltaf 

að vera í hag kvenna heldur að taka eigi ákvarðanir í ljósi þess hvort óréttlætanleg 

mismunun eigi sér stað eða ekki. Í því sambandi bendir Bartlett á að það að halda því fram 

að engin mismunun eigi sér stað án athugunar, er gildishlaðin afstaða. Loks vill Bartlett 

beita aðferðinni þannig að hún miði ekki eingöngu að því að leiða í ljós mismunun gegn 

konum, heldur öllum hópum sem hafa orðið fyrir því að sjónarhorni þeirra hefur verið 

úthýst. Þá verði að taka tillit til þess að konur geti verið ólíkar innbyrðis, svo sem með 

tilliti til stéttar og kynþáttar (Bartlett, 1990, 846-848). Aðrir hafa tekið í sama streng 
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(Sherry, 1986, 581) og nefnir Shirley S. Abrahamson (1992, 1221) fyrrverandi dómari við 

Hæstarétt Wisconsin, í Bandaríkjunum, að þar sem konur hafa verið útlagar frá 

réttarkerfinu þá ættu kvendómarar að sýna viðleitni til að skilja aðra útlaga, svo sem eldra 

fólk, fátækt fólk, fólk með fötlun, og fólk úr öðrum minnihluta hópum. Tryggja eigi að 

allir njóti virðingar í dómssölum. Einhverjir halda því jafnvel fram að réttlæti náist ekki 

nema tekið verði tillit til hagsmuna allra málsaðila (Freyer, 1995, 218). Því hefur þó 

jafnframt verið haldið fram að leit að mismunun í garð allra minnihlutahópa geti leitt til 

þess að grafið sé undan baráttu femínista (Alkan, 2013, 6; Phillips, 2009). 

Eins og áður segir er kvenspurninga spurt í því skyni að greina hvernig lög og 

lagahefðir mismuna konum og öðrum hópum. Clougherty telur að aðferðin greini þó 

eingöngu mismunun sem telja má neikvæða eða slæma í garð kvenna en ekki þá sem telja 

má jákvæða eða góða. Hún telur að aðferðin verði einnig að greina jákvæða mismunun. Þá 

telur Clougherty að niðurstöður kvenspurninga endurspegli viðhorf og skoðanir 

viðkomandi, þess sem spyr spurninganna (Clougherty, 1996, 16-18).  

 (2) Hagnýt femínísk rökleiðsla: Þetta er sú femíníska aðferð sem einna helst sækir 

innblástur úr kenningu Gilligan um siðferði umhyggju. Aðferð Bartlett byggist á líkani 

Aristótelesar um hagnýta ígrundun (e. practical deliberation) þar sem áhersla er lögð á að 

bera kennsl á og taka tillit til sjónarhorns þeirra sem hafa verið útilokaðir frá réttarkerfinu. 

Til viðbótar leggur aðferðin áherslu á raunveruleg vandamál manna á milli og á þar með 

eitthvað sameiginlegt með lagalegri raunhyggju og gagnrýnum lagakenningum (Bartlett, 

1990, 850). Aðferðin fæst því við raunverulegar aðstæður (Scales, 1986, 1387). 

Líkan Aristótelesar felur í sér heildræna skoðun á útkomu, leiðum og gerðum í því 

skyni að bera kennsl á og koma til leiðar því sem er best í tilteknum aðstæðum (Bartlett, 

1990, 850; sjá einnig Rorty, 1988). Hvað eigi að gera, hvers vegna og hvernig veltur á 

aðstæðum hverju sinni (Bartlett, 1990, 851). Aðferðin felur í sér að ákvörðun er tekin með 

tilliti til samhengis og þannig þarf að leggja mat á afleiðingar hennar (Clougherty, 1996, 

16). Vandamál hafi margar hliðar, séu haldin mótsögnum og ósamræmi, en eru ekki 

tvískipt ágreiningsefni. Þar með kalla vandamál ekki á val á einni reglu umfram aðra heldur 

verði að veita kringumstæðum máls athygli. Aðstæður upplýsa hverju sinni um æskileg 

markmið laga (Bartlett, 1990, 851). Hagnýt rökleiðsla hafnar ekki lögum heldur er hlynnt 

meira svigrúmi. Niðurstöður byggjast á lögum eða öðrum réttarheimildum en svigrúm er 

veitt til að komast að niðurstöðu á grundvelli nýrra sjónarmiða og aðstæðna. Bartlett telur 

að lög hafi að geyma uppsafnaða þekkingu sem verði að skoða með tilliti til nýrra aðstæðna 

og að lög veiti vísbendingar um viðeigandi tilgang laga. Auk þess takmarki lög 
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geðþóttavald og ýti undir stöðugleika í aðstæðum þar sem viðhorf og hvati gæti afvegaleitt 

dómsniðurstöður (852-853). Af þessari ástæðu á að greina frá þeim raunverulegu ástæðum 

sem ráða niðurstöðu; rökstyðja eigi niðurstöðurnar en með því tekur viðkomandi ábyrgð á 

ákvörðun sinni (854). 

Hagnýt femínísk rökleiðsla byggist á þessu og bætir við viðfangsefnum og gildum 

annarra femínískra aðferða (854). Hagnýt femínísk rökleiðsla er ólík annarri lagalegri 

rökleiðslu að því leytinu að hún byggist á því að það sé ekki eitt sjónarhorn sem hægt er 

að leita rökstuðnings í heldur mörg. Bartlett viðurkennir þó að hefðbundnar karllægar 

lagaaðferðir feli líka í sér rökleiðslu í samhengi; að fleiri en eitt sjónarhorn hafi þýðingu, 

þá sérstaklega við mat, val og beitingu á fordæmum. Femínísk rökleiðsla krefst þess hins 

vegar að sjónarhorn, réttindi og aðstæður allra málsaðila verði hugleidd (Clougherty, 1996, 

16). Litið er þannig á lagaleg álitamál sem vef margbreytilegra orsaka og afleiðinga sem 

allar er þörf á að skoða (Menkel-Meadow, 1985, 59) rétt eins og konur í rannsókn Gilligan 

litu á siðferðileg vandamál. Femínísk réttarhefð felst því í að ákvörðunarfrelsi og 

einstaklingsbundnar aðstæður taka leiðartauminn í dómsákvörðunum (Walker og Wall, 

1997, 276-277). Littleton telur aftur á móti að með þessu sé verið að gefast upp fyrir 

karllægri hugmyndafræði um hlutlaust sjónarhorn (1989, 771).  

Hin hagnýta femíníska rökleiðsla tengist kvenspurningum með þeim hætti að reynt er 

að bera kennsl á og byggja á sjónarmiðum sem hafa verið útilokuð í réttarkerfinu. Það 

merkir þó ekki að öll sjónarmið hafi sama vægi heldur verði að greina á milli þess sem er 

mikilvægt og þess sem er lítilvægt. Aftur á móti geti hagnýt femínísk rökleiðsla og 

kvenspurningar leitt til þess að fleiri staðreyndir teljist viðeigandi. Auk þess gefur hagnýt 

femínísk rökleiðsla sér ekki að einhverjar ákveðnar ástæður/rök geti ekki verið mikilvæg 

en krefst þess þó ekki að allar ástæður/rök verði talin mikilvæg. Þá tekur femínísk 

rökleiðsla gilt með rýmri hætti að reynsla manna geti verið fjölbreytileg, að taka eigi tillit 

til fullyrðinga sem skarast eða eru andstæðar, viðurkennir hlutdrægni sína og á hvaða 

siðferðilegu og pólitísku viðhorfum hún hvílir. Þá viðurkennir aðferðin hvernig hún dreifir 

og beitir valdi (Bartlett, 1990, 855-857). 

Aðferðin er jafnframt útkomumiðuð þar sem meiri áhersla er lögð á útkomu og 

afleiðingar heldur en að gæta hlutleysis og að lög séu algild (Scales, 1986, 1385). Lög séu 

tæki og gildi þeirra fari eftir því hversu skilvirk þau eru í að ná fram því sem skiptir máli 

(Scales, 1986, 1380); framþróun (1385). Þá telur Scales að femíníska leiðin feli í sér að 

fundin er sú útkoma/niðurstaða sem hefur sem mesta jákvæða siðferðilega þýðingu 
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(Scales, 1986, 1403) á meðan Abrams telur að niðurstöður eigi að stuðla að tengslamyndun 

og nánd milli fólks (Abrams, 2000, 1616-1617).  

Velta má vöngum yfir hvort hagnýt femínísk rökleiðsla veiti of mikið svigrúm til 

efnislegrar niðurstöðu. Margir óttast að ef „kvenröddin“ verði innleidd í réttarkerfið þá geti 

það valdið lagalegum óstöðugleika (Walker og Wall, 1997, 268). Bartlett telur að ef gert 

er ráð fyrir engu svigrúmi við úrlausn mála þá sé hagnýt femínísk rökleiðsla ekki 

viðeigandi. Aftur á móti ef gert er ráð fyrir að það eigi hvorki né sé hægt að koma alveg í 

veg fyrir að dómarar taki efnislega ákvörðun að einhverju leyti, þá sé hagnýt femínísk 

rökleiðsla viðeigandi þar sem hún gerir það frekar sýnilegt hvaða þættir hafa áhrif á 

niðurstöðuna heldur en hefðbundnar lagaaðferðir (1990, 862). Ekki er þó eftirsóknarvert 

að ákvörðunarfrelsi dómara sé algjört (Walker og Wall, 1997, 277).  

Umfjöllun Bartlett um hagnýta femíníska rökleiðslu samræmist skoðun Posner um að 

kvenrödd Gilligan ætti að leiða til þess að minni áhersla sé lögð á reglur og rökfræði og að 

viðhalda fyrirsjáanleika, skýrleika og stöðugleika laga. Áhersla sé frekar lögð á hagnýta 

rökleiðslu (Posner, 1989, 211-212). 

(3) Vitundarvakning: Aðferðin felst í því að miðla reynslu kvenna og gefa henni 

merkingu með öðrum sem hafa sömu reynslu og þar með skapa þekkingu. Markmiðið er 

að gefa einstaklingum og hópum vald. Vitundarvakningu er beitt þegar konur lýsa reynslu 

sinni af undirokun og útilokun sem stuðlar að breyttu viðhorfi almennings í garð þeirrar 

merkingar sem konur leggja í eigin reynslu. Vitundarvakning er undirstaða annarra 

femínískra aðferða þar sem hún gerir femínistum kleift að nota eigin reynslu og annarra til 

að skora á hólm ráðandi sýn á hinn félagslega raunveruleika (Bartlett, 1990, 863-866). 

Aðferðin hefur verið fyrirferðarmikil í svokallaðri MeToo herferð sem farið hefur sem 

eldur um sinu á netheimum, þar sem konur deila reynslu sinni af samskiptum við karlmenn 

og yfirgangi þeirra. 

Einn helsti formælandi þess að beita vitundarvakningu í lögfræði er Catharine 

MacKinnon en hún telur aðferðina þá einu sem sé í raun femínísk (Littleton, 1989, 768; 

MacKinnon, 1982, 519). Littleton telur aðferðina fela í sér að frásögnum kvenna sé trúað 

(Littleton, 1989, 764) og MacKinnon lýsir henni þannig að um sé að ræða samvinnu við 

að endurskilgreina merkingu reynslu kvenna eins og konur upplifa hana (MacKinnon, 

1983, 543). Littleton telur aðferð MacKinnon tvíþætta. Annars vegar að reynslu kvenna sé 

lýst og því samhengi sem hún á sér stað í. Hins vegar að dómsmál séu gagnrýnd út frá 

sjónarhóli kvenna (Littleton, 1989, 766). Sem dæmi telur Littleton að í 

kynferðisbrotamálum yrði tekið tillit til sjónarmiða þolanda í stað geranda, í stað þess að 
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miða við sjónarhól þriðja aðila um hvað hafi verið skynsamlegt að gera (hér er vísað til 

bonus pater familias eða í sambærilegar reglur) eða miða við hver tilgangur geranda með 

verknaðinum hafi verið (Littleton, 1989, 769-770; Mackinnon, 1983, 651-652). Ljóst er að 

þetta samræmist illa hagnýtri femínískri rökleiðslu þar sem taka á tillit til sjónarmiða allra 

en í því sambandi má nefna að Littleton telur að aðferðin veiti reynslu kvenna meira vægi 

en annarra (Littleton, 1989, 783).  

Abrams nefnir tvö dæmi um hvernig beita megi aðferðinni um vitundarvakningu í 

dómssölum. Annars vegar geti lögmaður notað reynslu sína til þess að koma reynslu 

skjólstæðings síns á framfæri við dómara og kviðdóm (sjá einnig Menkel-Meadow, 1985, 

54). Á hinn bóginn mætti koma reynslu skjólstæðings á framfæri í dómsmáli með því að 

tengja hana við reynslu annarra málsaðila og jafnvel dómara sjálfs (Abrams, 1991, 394-

395).  

Clougherty gagnrýnir aðferðina eins og aðrar femínískar aðferðir og segir hana, eins 

og það að spyrja kvenspurninga, ekki greina á milli jákvæðrar og neikvæðrar mismununar 

og að slíkt mat fari fram á grundvelli reynslu viðkomandi. Auk þess sé ekki hægt að gera 

ráð fyrir að dómurum finnist reynsla kvenna hafa meira vægi heldur en rótgróin réttindi 

(Clougherty, 1996, 18-19).  

Loks hefur fjórða aðferðin verið nefnd (4) sáttamiðlun. Freyer heldur því fram að 

siðferði umhyggju ætti að gera það að verkum að ekki sé lengur þörf fyrir dómsmál (Freyer, 

1995, 208). Leysa eigi úr ágreiningi með viðræðum manna á milli þannig að hagsmunir 

allra séu í fyrirrúmi (Freyer, 1995, 216). Menkel-Meadow hefur lengi talað fyrir kvenlegri 

leið til að leysa úr ágreiningsefnum, í stað þess að leysa úr málum fyrir dómi eigi að beita 

sáttamiðlun (Menkel-Meadow, 1983; 1985; 1995). Menkel-Meadow telur að réttarkerfi 

Amy – 11 ára þátttakanda í rannsókn Gilligan – fælist í því að konur myndu frekar vilja 

reyna að ná sátt heldur en að dæma í málinu. Reyna eigi að fá málsaðila til að eiga í 

samskiptum og reyna að leysa úr málinu þannig að tillit sé tekið hagsmuna allra og dómarar 

ættu að taka beint þátt sáttamiðluninni (Menkel-Meadow, 1985, 52-53).  

2.2.3 Gagnrýni á femínískar lagahefðir og aðferðir 

Femínískar aðferðir hafa verið gagnrýndar með ýmsum hætti. Hér áður var nefnt hvernig 

Clougherty (1996) gagnrýndi kvenspurningar og vitundarvakningu á þeim grunni að þeim 

mistækist að greina á milli góðrar og slæmrar mismununar og að niðurstaða aðferðanna 

ráðist frekar af viðhorfum og skoðunum viðkomandi heldur en aðferðunum. Clougherty 

gagnrýnir hagnýta femíníska rökleiðslu með sama hætti. Auk þess gagnrýnir hún að 
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aðferðirnar skorti sannfæringarmátt. Femínistar vilji að dómarar og aðrir beiti hinum 

femínísku aðferðum og að það muni leiðrétta þá mismunun sem á sér stað gagnvart konum. 

Ekki er víst að dómarar verði sannfærðir um að beita þessum aðferðum nema þeir séu nú 

þegar femínistar en þá sé jafnvel ekki víst að þeir vilji beita þeim. Clougherty vill því að 

femínistar noti frekar hefðbundnar lagaaðferðir til að ná markmiðum femínisma þar sem 

líklegra sé að dómarar verði sannfærðir af rökleiðslum sem þeim eru kunnugar 

(Clougherty, 1996, 18-26). 

Femínísku aðferðirnar hafa einnig verið gagnrýndar á þeim grunni að þær séu í raun 

ekki femínískar eða ekki uppfinning femínista (Posner, 1989). Karlar hafi fyrir löngu 

hafnað formlegri nálgun til laga en það hefur verið kennt við lagalega raunhyggju (e. legal 

realism), lagalega gagnsemishyggju (e. legal pragmatism) og lagalega verkhyggju (e. legal 

intrumentalism) en auk þess mætti bæta við gagnrýnni lagafræði (e. critical legal theory) 

og gagnrýnni kynþáttakenningu (e. critical race theory). Í raun sé femínísk lagahefð ekkert 

annað en lagaleg raunhyggja (Posner, 1989, 212-214)4 og aðferðirnar séu áþekkar þeim 

sem notaðar eru í efnahagslegri nálgun til lagasem Posner var einn upphafsmanna að og 

auk þess einn helsti formælandi hennar. Walker og Wall (1997, 217-218) taka í sama streng 

og velta fyrir sér hvort leiðin sé frekar mannhyggjuleg (e. humanist) en kvenleg og 

spurningin snúist um það hvort konur eða karlar beiti henni í mismiklum mæli. Í þessu 

sambandi má taka undir með MacKinnon að aðferð þurfi ekki endilega að vera femínísk 

þótt henni sé beitt af femínistum (Littleton, 1989).  

Robin West telur þetta hins vegar misskilning (West, 1988, 38-39). Hún telur 

gagnrýnin lagafræði og þar með lagalega raunhyggju, byggjast á því sem hún kallar 

aðskilnaðarkenningu, rétt eins og hefðbundnar karllægar lagakenningar; að (karl)menn séu 

að eðlisfari aðskildir hver frá öðrum, að þeir séu sjálfstæðir einstaklingar. Á meðan 

hefðbundnar lagakenningar, sem hún kennir við frjálshyggju, álíti (karl)menn þrá 

sjálfstæði frá öðrum og vernd fyrir eyðingu af hendi annarra, þá álíti gagnrýnin lagafræði 

að (karl)menn upplifi sig úr tengslum við aðra og þrái, vegna aðskilnaðar, nánd við aðra 

(5). Þvert á móti séu konur ekki nauðsynlega aðskildar heldur nauðsynlega tengdar öðrum, 

í gegnum kynþroska, meðgöngu, samræði, brjóstagjöf, og siðferði daglegs lífs (3). 

Samkvæmt menningarfemínisma þá meta konur nánd mikils, þróa með sér hæfni til að 

sýna umhyggju og siðferði umhyggju, og óttast aðskilnað frá öðrum. Samkvæmt 

yfirráðsfemínisma fela aftur á móti tengsl kvenna við aðra öðru fremur í sér innrás og eru 

                                                      
4 Gagnrýn lagafræði hafa að miklu leyti tekið við keflinu af lagalegri raunhyggju. 
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uppáþrengjandi, og að konur hræðist slíkt í raun og veru (15). Í raun er því 

grundvallarmunur á milli gagnrýnna lagafræða og femínískra þar sem tengslin sem 

gagnrýnin lagafræði stefna að eru konum eðlislæg (39). Rétt er að benda á það, sem áður 

hefur komið fram, að femínískir fræðimenn telja flestir að femínistar eigi að beita 

hefðbundnum lagaaðferðum auk femínískra aðferða (Clougherty, 1996, 10). MacKinnon 

og Littleton telja þó að eingöngu eigi að beita femínískum aðferðum, vitundarvakningu, 

þar sem aðrar aðferðir séu karllægar og að notkun þeirra styrki fyrirliggjandi valdastoðir 

(Littleton, 1989, 764-766). 

Femínísku leiðirnar, sérstaklega aðferð MacKinnon, hafa þó einnig verið gagnrýndar 

fyrir að vera karllægar; þær feli í sér það sem þær gagnrýna í hinum karllægu kenningum. 

Röddum annarra en kvenna sé úthýst þar sem reynsla kvenna fær forgang yfir reynslu 

annarra og í því felist stigskipting þar sem femínísku aðferðirnar fái forgang yfir aðrar 

(Clougherty, 1996, 21-22). Þótt þetta eigi við um sumar femínískar aðferðir eða útfærslu 

sumra femínista á aðferðunum, þá er ekki að sjá að kenning Bartlett feli þetta í sér; heldur 

sé það þveröfugt.  

Loks hafa Mackinnon og Littleton haldið því fram að aðrar aðferðir en 

vitundarvakning muni í raun styrkja feðraveldið, eins og komið hefur fram (Littleton, 1989, 

757, 764). MacKinnon telur að þessari „kvenrödd“ hafi verið þröngvað upp á konur af 

feðraveldinu og að þær hafi ekki haft raunverulegt tækifæri til að þróa með sér eigin rödd 

(Littleton, 1989, 756, nmgr.). Abrams segir MacKinnon halda því fram að konur hafi lært 

að sýna umhyggju vegna þess að það væri það sem þær væru metnar eftir. Munurinn á 

milli kvenna og karla væri tilkominn vegna þess að konur eru kerfisbundið kyngerðar af 

karlmönnum (Abrams, 2000, 1610). 

Þá hafa sumir talið að það að eigna konum þessi persónueinkenni geti í raun styrkt þær 

staðalímyndir sem hafa leitt til mismununar gegn konum (Menkel-Meadow, 1985, 41; 

Bender 1990, 20, 34, 39). Bender (1990) telur hins vegar að menningarkenningar taki tillit 

til þess að konur hafi verið útilokaðar í samfélaginu. Þá megi velta vöngum yfir hvort komi 

á undan: hvort það að konur og karlar séu mismunandi hafi leitt til þess að konur hafa verið 

útilokaðar eða það að konur hafa verið útilokaðar valdi mismuninum (11). Auk þess bendir 

hún á að það að afneita mismuni sé andstætt þeirri forsendu femínisma að við græðum á 

fjölbreytileika (35). Umhyggja, samvinna og tengsl eru allt verðskulduð gildi og 

vandamálið er ekki umhyggja heldur útilokun hennar (41). 
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2.3 Fyrri rannsóknir 

2.3.1 Atkvæðagreiðsla kven- og karldómara 

Kenning Gilligan hefur verið viðfangsefni rannsókna síðustu þrjá áratugi þar sem kannað 

hefur verið hvort karl- og kvendómarar dæmi með ólíkum hætti. Rannsóknirnar hafa flestar 

verið megindlegar þar sem dómar hafa verið innihaldsgreindir og unnið úr niðurstöðum 

með tölfræði en nokkuð mismunandi er hvaða tölfræðiaðferðum hefur verið beitt. 

Algengast er að skoðað sé hvort kvendómarar séu líklegri en karldómarar til að greiða 

frjálsleg eða íhaldssöm atkvæði í dómsmálum. Frjálsleg atkvæði eru í flestum 

rannsóknanna skilgreind svo að þau séu greidd sakborningi í hag í sakamálum og þess sem 

krefst einhverra réttinda í einkamálum. Íhaldssöm atkvæði eru aftur á móti skilgreind með 

þeim hætti að þau séu greidd ákæranda eða brotaþola í hag í sakamálum og stefnda eða 

ríkinu í hag í einkamálum (Sjá sem dæmi Collins, Manning og Carp, 2010, en fjölda 

annarra rannsókna mætti nefna). Rannsóknirnar hafa flestar verið gerðar í Bandaríkjunum 

og á mismunandi dómstigum, bæði á alríkis- og ríkisstigi og á öllum dómstigum, á fyrsta 

stigi, áfrýjunarstigi og við Hæstarétti. Nokkrar rannsóknanna hafa þó verið gerðar í Kanada 

og Skandinavíu.  

Hér verður farið yfir meginniðurstöður megindlegra rannsókna. Umfjölluninni er skipt 

þannig að fjallað er um niðurstöður er varða einkamál og málaflokka þar undir, um 

niðurstöður er varða sakamál og málaflokka þar undir, og loks mál er varða mannréttindi. 

Hér verður þó ekki fjallað nákvæmlega um niðurstöður hverrar rannsóknar fyrir sig heldur 

verða niðurstöður teknar saman og skoðaðar í heild. Þá eiga niðurstöður það sammerkt að 

einhverjar rannsóknir sýna að munur sé á milli niðurstaðna karl- og kvendómara, sumar að 

karlar séu líklegri til þess að greiða frjálsleg atkvæði en aðrar að konur séu það. Þá sýna 

aðrar rannsóknir að enginn munur sé til staðar. 

Þegar niðurstöður rannsókna á dómum í einkamálum eru skoðaðar kemur í ljós að 

kvendómarar virðast almennt líklegri til að greiða atkvæði með stefnanda í máli þegar 

dómar í einkamálum eru skoðaðir á heildina litið án þess að greina það eftir málaflokkum 

(Allen og Wall, 1987; Johnson og Songer, 2009; Johnson, Songer og Jilani, 2011; 

Scheurer, 2012; Scheurer, 2014; Songer og Johnson, 2007). Sömu sögu má að mestu segja 

þegar einkamál eru skoðuð nánar undir þeim málaflokkum sem heyra þar undir. Algengt 

er að rannsóknir flokki réttarsvið undir einkamálum þannig að hópuð eru saman svið sem 

fjalla um einhvers konar efnahagsleg réttindi. Heyra þar undir mál er varða 

tryggingakröfur, launakröfur, skuldamál, fasteignamál leigumál, atvinnutengd mál, réttindi 
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neytenda, skaðabótamál og fleira. Flestar rannsóknir sýna að kvendómarar séu í slíkum 

málum líklegri en karldómarar til þess að dæma stefnanda í hag (Allen og Wall, 1987; 

Jacobsen, 2012; Johnson og Songer, 2009; Johnson, Songer og Jilani, 2011; Ostberg og 

Wetstein, 2007; Scheurer, 2014; Skiple, Grendstad, Shaffer og Waltenburg, 2016; Walker 

og Barrow, 1985). Þó eru niðurstöður einhverra rannsókna á þá leið að engan mun er að 

finna þótt þær séu færri (Collins, Manning og Carp, 2010; Grendstad, Shaffer og 

Waltenburg, 2011; Johnson og Songer, 2009; Manning og Carp, 2005; Songer og Johnson, 

2007). Ein rannsókn hefur jafnframt leitt í ljós að karldómarar séu líklegri en kvendómarar 

til að dæma stefnanda í hag í slíkum málum (Scheurer, 2012).  

Önnur flokkun innan einkamála sem algengt er að höfð sé að leiðarljósi við rannsóknir 

er sú að flokka saman mál sem varða einhvers konar mismunun í garð málsaðila í 

vinnusambandi. Rannsóknir virðast benda til þess að í slíkum málum séu kvendómarar 

almennt (óháð grundvelli mismununar) líklegri til að dæma einstaklingi í hag, þess sem 

þolað hefur mátt mismununina, heldur en karldómarar (Brudney, Schiavoni og Merritt, 

1999; Johnson og Songer, 2009; Johnson, Songer og Jilani, 2011; Songer, Davis og Haire, 

1994). Rannsóknir hafa þó jafnframt sýnt engan slíkan mun (Hutson, 2014; Johnson og 

Songer, 2009). Þegar flokkurinn er brotinn niður má sjá að í málum þar sem mismunun á 

sér stað á grundvelli kynferðis viðkomandi, eru kvendómarar líklegri til að dæma þolanda 

í hag (Boyd, 2016; Boyd, Epstein og Martin, 2010; Moyer, 2013; Peresie, 2005; Scheurer, 

2012). Þó hefur ein rannsókn jafnframt sýnt að karlar séu það (Terpstra, Honorée og Friedl, 

2013) og tvær hafa sýnt engan mun á því hvernig karlar og konur dæma í slíkum málum 

(Gottschall, 1983; Westergren, 2004). Þegar skoðuð eru mál þar sem mismunun átti sér 

stað á grundvelli kynþáttar þá kemur í ljós að ein rannsókn hefur sýnt að konur séu líklegri 

til að greiða atkvæði þolanda í hag (Terpstra, Honorée og Friedl, 2013) en tvær hafa ekki 

leitt mun í ljós (Boyd, 2016; Gottschall, 1983). Ein rannsókn hefur sýnt að kvendómarar 

séu líklegri til að greiða atkvæði þolanda í hag þegar mismunun átti sér stað á grundvelli 

örorku (Terpstra, Honorée og Friedl, 2013) en sama rannsókn leiddi í ljós að karlar séu það 

þegar mismununin á sér stað á grundvelli aldurs viðkomandi.  

Fáar rannsóknir virðast hafa tekið mál sem varða sifjarétt sérstaklega fyrir. Þó hafa 

tvær rannsóknir leitt í ljós að kvendómarar eru líklegri til að greiða atkvæði konum í hag í 

skilnaðarmálum (Martin og Pyle, 1999; 2004) án þess að fram komi hvað það merkir 

nákvæmlega. Þá hafa einhverjar rannsóknir kannað mun í flokki sem skilgreindur hefur 

verið sem mál sem varða konur sérstaklega. Nokkuð erfitt er að skilgreina þann flokk enda 

er flokkunin stundum mismunandi milli rannsókna. Þetta geta verið áðurnefnd mál sem 
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varða mismunun á grundvelli kynferðis en jafnframt fleiri. Þessar rannsóknir gefa ekki 

einhlítar niðurstöður. Tvær sýna að kvendómarar séu líklegri en karldómarar til að dæma 

konum í hag (Allen og Wall, 1987; Scheurer, 2012) ein að karldómarar séu það (Segal, 

2000) og loks tvær að ekki sé munur þar á milli (Martin og Pyle, 1999; Walker og Barrow, 

1985). Mögulega má útskýra þennan mun með ólíkri skilgreiningu á flokknum. 

Niðurstöður rannsókna hvað varðar sakamál eru nokkurn veginn á sama veg. Þegar 

sakamál eru skoðuð almennt, án þess að skoða nánar tiltekin réttarsvið eða málaflokka, 

kemur í ljós að karldómarar virðast líklegri til að dæma sakborningum í hag (Bogoch, 

1999; Collins og Moyer, 2007; Gruhl, Spohn og Welch, 1981; Johnson, 2012; Johnson og 

Songer, 2009; Johnson, Songer og Jilani, 2011; Songer og Reid, 2016; Tiede, Carp og 

Manning, 2010). Nokkar rannsóknir hafa þó sýnt hið andstæða (Collins og Moyer, 2008; 

Kritzer og Uhlman, 1977; Manning og Robert, 2005; Steffensmeier og Hebert, 1999) og 

aðrar jafnvel að enginn munur sé á því hvernig karlar og konur dæma (Johnson og Songer, 

2009; Songer og Johnson, 2007).  

Í rannsóknum hafa jafnframt ýmsir málaflokkar undir sakamálum verið skoðaðir en 

hér verður þó einungis fjallað um rannsóknir á kynferðisbrotum og heimilisofbeldi þar sem 

þeir tengjast líklegast helst reynsluheimi kvenna. Þegar rannsóknir á kynferðisbrotum eru 

kannaðar almennt kemur í ljós að tvær rannsóknir virðast sýna að karldómarar séu líklegri 

til að dæma sakborning til refsingar heldur en konur (Bogoch, 1999; Gruhl, Spohn og 

Welch, 1981) á meðan þrjár rannsóknir leiddu engan mun í ljós (King og Greening, 2007; 

King, Meernik og Kelly, 2016; McCormick og Job, 1993). Aftur á móti virðast rannsóknir 

á kynferðislegri áreitni leiða í ljós að konur séu líklegri til að dæma sakborning til refsingar 

heldur en karlar (McCall, 2003; Moyer og Tankersley, 2012; Peresie, 2005) en ein 

rannsókn hefur þó leitt í ljós engan mun þar á (Kulik, Perry og Pepper, 2003). 

Heimilisofbeldi virðist einungis einu sinni hafa verið rannsakað sem sérstakur flokkur og 

kom þá í ljós að kvendómarar væru líklegri en karldómararnir til að dæma konum í hag 

(McCall, 2007).  

Niðurstöður virðast sýna að kvendómarar séu almennt gjarnari til að dæma þolanda 

refsibrots í hag og er því áhugavert að rannsóknir hafa sýnt að þeir séu gjarnari til að dæma 

sakborningum í hag í málum er varða réttindi þeirra, svo sem mál er varða gæsluvarðhald, 

en ekki hvort eigi að sakfella þá (Allen og Wall, 1987; Collins, Manning og Carp, 2010; 

McCall og McCall, 2007). Engu að síður hafa fleiri rannsóknir sýnt að enginn munur sé á 

milli kven- og karldómara (Ashenfelter, Eisenberg og Schwab, 1995; Gottschall, 1983; 

Segal, 2000; Walker og Barrow, 1985) en þær rannsóknir eru þó talsvert eldri.  
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Loks var athugað hvað niðurstöður rannsókna hafa sýnt er varðar mál sem snerta 

mannréttindi. Almennt er þetta réttarsvið skoðað á heildina án þess að kanna nánar tiltekna 

málaflokka sem undir það heyra, svo sem mál er varða tjáningarfrelsi sérstaklega. 

Væntanlega má útskýra það með smæð þýðis í þessum málaflokkum. Meirihluti rannsókna 

virðist sýna að kvendómarar séu líklegri en karldómarar til þess að dæma þolanda 

mannréttindabrots í hag (Collins, Norton, Manning og Carp, 2008; Johnson og Songer, 

2009; Johnson, Songer og Jilani, 2011; Manning og Robert, 2005; Manning og Carp, 2008; 

Scheurer, 2014; Segal, 2000; Smith, 2005; Songer og Johnson, 2007). Þó hafa tvær 

rannsóknir sýnt að karlar séu líklegri til þess (Collins, Manning og Carp, 2010; Songer, 

Radieva og Reid, 2016; Walker og Barrow, 1985) og þrjár að engan mun megi sjá milli 

karla og kvenna (Ashenfelter, Eisenberg og Schwab, 1995; Johnson og Songer, 2009; 

Scheurer, 2012). 

Í þeim rannsóknum þar sem munur kom fram milli kven- og karldómara getur hann 

verið nokkuð misjafn að stærð. Með muni er hér átt við sem dæmi að ef karlar dæmdu 

sakfellingu í 50% tilvika en konur í 60% var 10 prósentustiga munur á sakfellingarhlutfalli 

kven- og karldómara. Rannsóknir gátu þó einnig skoðað línulega eða hlutfallslega 

breytingu. Þótt hér hafi ekki verið farið nákvæmlega yfir þann mun sem fram kom í 

rannsóknunum má geta þess að munurinn gat verið í sakamálum óháð málaflokkum frá 

2,4-24 prósentustig, í málum er vörðuðu kynferðislega áreitni frá 10-19 prósentustiga, í 

málum er vörðuðu mannréttindi óháð málaflokkum 2,2-13,7 prósentustig og loks í málum 

er vörðuðu mismunun á grundvelli kynferðis gat munurinn verið frá 10-15 prósentustig. 

Hér eru einungis nokkrir flokkar valdir til þess að varpa ljósi á þann mun sem fram kom í 

rannsóknum á milli þess hvernig konur og karlar dæmdu. Samanburður milli rannsókna 

getur reynst erfiður þar sem skilgreiningar og flokkanir geta verið ólíkar og beitt er 

mismunandi aðferðum, til dæmis við tölfræðilega úrvinnslu. Þá eru rannsóknirnar gerðar 

á mörgum mismunandi dómstigum, gerðar á mismunandi tímabilum og notast er við ólíkar 

frum- og stjórnbreytur að einhverju leyti.  

Rannsóknirnar eru ekki lausar við aðferðafræðilega vankanta. Kvendómarar sinna oft 

talsvert færri málum en karlar sem getur dregið úr alhæfingargildi rannsóknanna. Sumar 

rannsóknanna eru með lítil úrtök, stundum um 100 mál, sem veldur því að niðurstöður sem 

annars hefðu sennilega verið tölfræðilega marktækar, eru það ekki. Þá styðjast aðrar 

rannsóknir við mjög stór úrtök, jafnvel allt að 40 þúsund dómsmál, sem verður þess 

valdandi að jafnvel lítill munur mælist tölfræðilega marktækur. Síðan má segja að þessar 

rannsóknir skoði í reynd ekki kenningu Gilligan þar sem hún gerir í raun ekki ráð fyrir að 
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niðurstöður karla og kvenna þurfi að vera ólíkar, heldur að leiðin að þeim sé það. Þessar 

rannsóknir einblína á útkomuna sjálfa en ekki þá nálgun sem dómararnir beita til að komast 

að henni. 

2.3.2 Markfjöldi og vitundarvakning 

Rannsakendur hafa margir velt vöngum yfir hvernig standi á því að niðurstöður rannsókna 

geti verið með jafnólíkar og framangreint yfirlit gefur til kynna. Sumar rannsóknir hafa 

leitt í ljós að konur eru líklegri en karlar til að dæma á ákveðinn veg í tilteknum málaflokki, 

aðrar sýna að karlar séu það og enn aðrar að enginn munur sé til staðar. Að einhverju leyti 

má skýra þann mun á grundvelli ólíkrar aðferðarfræði og jafnframt misstórra úrtaka þar 

sem munur sem fram kemur er ekki marktækur þótt hann sé mjög sennilega til staðar í því 

úrtaki sem var til skoðunar. 

Rannsakendur hafa í auknum mæli beint sjónum sínum að svokallaðri 

markfjöldakenningu og kenningu um vitundarvakningu til að skýra þennan mun á milli 

rannsókna. Hér verður ekki farið ítarlega í saumana á þessum kenningum en rétt er þó að 

geta þeirra stuttlega, sem og rannsókna á þeim, til að varpa nánara ljósi á þann mun sem er 

á fyrri rannsóknum á viðfangsefninu. 

Markfjöldakenningin kveður á um að fjöldi kvendómara hafi áhrif á það hvernig konur 

dæma; kvendómarar mynda sér ekki ólíka rödd fyrr en konur hafa náð ákveðnu hlutfalli 

við dómstól. Mikilvægt er að hafa í huga að markfjöldakenningin var ekki samin með 

konur sérstaklega í huga heldur á hún almennt við um jaðarhópa sem hafa verið í 

minnihluta innan ákveðins hóps. Kenningin gerir ráð fyrir að þegar minnihlutahópur nær 

ákveðnu hlutfalli innan stærri hóps breytist samskipti innan hans og að greina megi 

markverðan mun á hegðun hans miðað við meirihlutann. Meðlimir hópsins öðlast þá meiri 

vissu um sameiginlega hagsmuni sína og sjónarmið og fara í kjölfarið að sýna aðra hegðun 

en meirihlutinn. Með öðrum orðum þá mun minnihlutahópur fylgja lagi meirihlutans 

þangað til hann nær ákveðnu hlutfalli af hópnum í heild sinni. Oft er miðað við 15-25% en 

í litlum hópum gæti það verið minna (Kanter, 1977a, 1977b). 

Niðurstöður rannsókna á dómaframkvæmd hafa stutt markfjöldakenninguna þannig að 

fjöldi kvendómara við dómstóla geti haft áhrif á það hvernig konur dæma. Þegar 

kvendómarar ná ákveðnu hlutfalli við dómstól þá fara þeir að sýna aðra nálgun og dæma 

með ólíkum hætti miðað við karldómarana en ekki fyrr (Collins, Manning og Carp, 2010; 

Gill, Kagan og Marouf, 2015; Manning og Robert, 2005; Martin og Pyle, 2004; McCall, 

2003; 2008; McCall og McCall, 2007; Moyer, 2013; Peresie, 2005; Scheurer, 2014; Skiple, 
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Grendstad, Shaffer og Waltenburg, 2016; Songer og Crews-Meyer, 2000). Þó hefur í 

einhverjum rannsóknum ekki verið greindur neinn munur á hegðun kvendómara þótt þær 

rannsóknir séu færri (Collins, Manning og Carp, 2010; Johnson, Songer og Jilani, 2011; 

King og Greening, 2007; Ostberg og Wetstein, 2007; Songer, Radieva og Reid, 2016). 

Þessar niðurstöður geta útskýrt það hvernig sumar af eldri rannsóknunum sýna engan mun 

á því hvernig karl- og kvendómarar dæma á meðan yngri gera það.  

Önnur kenning sem rannsakendur hafa litið til við útskýringar á þessum mun sem finna 

má á milli niðurstaðna rannsókna, er það sem kallað er vitundarvakning. Samkvæmt 

kenningunni um vitundarvakningu mun seta kvendómara í fjölskipuðum dómi og jafnvel 

vera þeirra við dómstól, valda því að karldómarar fara að dæma með ólíkum hætti og líkar 

konunum. Sýn kvendómaranna á störf dómara smitast þannig yfir á karldómarana og þeir 

fara að dæma líkar kvendómurunum. Rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

vitundarvakningu virðast styðja að karldómarar fara að dæma öðruvísi þegar kvendómarar 

sitja með þeim í fjölskipuðum dómi (Boyd, Epstein og Martin, 2010; Gill, Kagan og 

Marouf, 2015; Gryski, Main og Dixon, 1986; McCall, 2008; Moyer, 2013; Moyer og 

Tankersley, 2012; Songer, Radieva og Reid, 2016). 

2.3.3 Rannsóknir á nálgun dómara og lögfræðinga við úrlausn mála 

Rannsóknirnar sem fjallað var um í kafla 2.3.1 og 2.3.2 á kenningu Gilligan í lögfræði hafa 

flestar miðað við að skoða útkomu dómsmála með því að bera saman atkvæði kven- og 

karldómara. Slíkar rannsóknir leiða þó ekki endilega í ljós djúpan skilning á því hvernig 

dómarar nálgast siðferðileg og lögfræðileg álitamál með ólíkum hætti eftir kynferði (Fox 

og Van Sickel, 2000). Til að öðlast slíka innsýn verður að skoða innihald en ekki einungis 

útkomur enda kveður kenning Gilligan ekki á um að konur og karlar komist endilega að 

ólíkum niðurstöðum um lausn siðferðilegs vanda heldur að þau nálgist lausn slíks vanda 

með ólíkum hætti. Ef skoða á kenningu Gilligan er því ekki fullnægjandi að kanna útkomur 

dómsmála heldur verður einnig að skoða hvernig dómarar nálgast úrlausn dómsmála 

(Kathlene, 1995). Í því sambandi er mikilvægt að hafa í huga að oft eiga einhver ferli sér 

stað sem ekki koma fram í sjálfum dómunum, svo sem hvernig dómari vegur og metur 

málsatvik og heimfærir þau upp á lagareglur. 

Fáar rannsóknir hafa skoðað nálgun dómara við að leysa úr dómsmálum og lagalegum 

álitaefnum og er auk þess mismunandi hvernig aðferðum er beitt. Fox og Van Sickel (2000) 

gerðu vettvangsrannsókn á fyrsta dómstigi (e. trial court), sem á Íslandi væru 

héraðsdómstólar, í sakamálum þar sem fylgst var með tuttugu og átta dómurum við 
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þinghöld, fjórtán af hvoru kyni, við níu dómstóla í borgum víðsvegar um Bandaríkin. 

Fylgst var með hverjum dómara í allavega tvö skipti sem hvort gat varað í tvo til fjóra tíma. 

Rannsakendur gerðu gátlista fyrir fram sem fylltur var út á vettvangi. Niðurstöður sýndu 

að kven- og karldómarar gátu búið yfir kvenrödd en að karldómarar væru líklegri til að 

sýna einkenni beggja radda. Kvendómarar voru þó líklegri til þess að dæma sakborning til 

refsingar sem er í samræmi við niðurstöður áðurnefndra rannsókna á útkomum dómsmála. 

Af niðurstöðunum var ekki hægt að sjá hvort kven- og karldómarar beittu ólíkum leiðum 

til að komast að niðurstöðum en í ljós kom að munur var á því hvernig kven- og 

karldómarar stjórnuðu þinghöldum. Kvendómarar voru líklegri til þess að gæta að því að 

allir málsaðilar kæmu sjónarmiðum sínum á framfæri og til að stýra þinghöldum í samráði 

við málsaðila á meðan karldómarar voru líklegri til að sýna vald sitt við stjórnun 

réttarhalda. 

Miller og Maier (2008) fóru aðra leið en Fox og Van Sickel og tóku viðtöl við þrettán 

kvendómara við fjölskyldudómstól í einu ríki á austurströnd Bandaríkjanna. Markmiðið 

var að kanna hvernig ólík viðhorf kvenna, reynsla og gildi hefðu áhrif á réttarhefð (e. 

jurisprudence) þeirra, það er aðferðir við úrlausn mála. Niðurstöður voru margvíslegar en 

meðal annars kom í ljós að viðmælendur töldu réttarhefðina einangraða og íhaldssama, að 

kvendómarar væru þolinmóðari, samúðarfyllri og mannlegri heldur en karldómarar, væru 

líklegri til að viðurkenna að þeir hefðu ekki svör við öllu, væru betri í að ná sáttum, stuðla 

meira að samskiptum milli málsaðila, að kvendómarar reyndu frekar að leysa úr 

vandamálum í stað þess að finna sekt og refsa, að kvendómarar væru næmari fyrir 

vandamálum í samböndum og hjá fjölskyldum, að móðurhlutverkið hefði áhrif á dómstíl 

þeirra, og að þeir skildu betur heimilis- og fjölskyldulíf fólks. Flestir viðmælendur töldu 

að kven- og karldómarar kæmust að sömu niðurstöðum en með ólíkum leiðum en nokkrar 

töldu þó að kynferði hefði meiri áhrif á karldómara. Loks kom í ljós þegar kvendómararnir 

voru spurðir hvað þeim líkaði best við starf sitt þá væri það að mennta fólk, hjálpa fólki 

við að leysa úr vandamálum og vinna saman, að eiga í samskiptum við málsaðila og 

lögmenn, og að skipta sköpum. Aftur á móti fannst þeim verst við starf sitt að það væri 

tilfinningalega erfitt, að það reyndi á að sjá hversu erfitt líf fólk ætti, og að niðurstöður 

þeirra hefðu neikvæð áhrif á fólk.  

Niðurstöður rannsóknar Miller og Maier eru um margt áhugaverðar og að miklu leyti 

í samræmi við kenningar um kvenrödd í lögfræði. Þó eru á henni nokkrir vankantar en 

rannsakendur lögðu út með að skoða hvort ólík viðhorf, reynsla og gildi kvenna hefðu áhrif 

á það hvernig þær dæmdu; hvort þær dæmdu ólíkt körlum. Spurningar rannsakanda snerust 
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hins vegar öðru fremur um viðhorf eða álit viðmælanda á því hvort munur væri á nálgun 

kven- og karldómara. Nálgunin sem slík var ekki könnuð og varða niðurstöðurnar því í 

raun viðhorf viðmælenda, doxa (það sem þykir sjálfsagt og rétt í samfélaginu en er ekki 

endilega rétt), en ekki hið raunverulega, episteme (þekking sem er talin gild í gegnum 

rökræður eða athuganir). Auk þess tóku viðmælendur eingöngu viðtöl við kvendómara svo 

enginn samanburður var gerður á kven- og karldómurum og því ekki hægt að draga 

ályktanir um mun þeirra á milli. Niðurstöðurnar eru engu að síður áhugaverðar og veita 

innsýn inn í hugarheim kvendómara, hvernig þeir upplifa starf sitt og hvaða merkingu þeir 

leggja í það.  

Árið 1989 gerðu Jack og Jack rannsókn á því hvort munur væri á siðferðilegri nálgun 

kven- og karllögmanna. Rannsóknin fólst ekki í því að kanna úrlausn lagalegra álitaefna 

en veitti þó innsýn inn í hugarheim lögfræðinga og hvort kven- og karllögfræðingar búi 

yfir ólíkri siðferðilegri rödd í skilningi kenningar Gilligan. Jack og Jack tóku viðtöl við 36 

lögmenn í Washington ríki í Bandaríkjunum, sextán konur og sextán karla, öll með 

sambærilega menntun, starfsreynslu og bakgrunn. Rannsakendur höfðu áhuga á að kanna 

hvernig reynsla lögmanna úr réttarkerfinu mótaði siðferðis- og sálfræðilegan þroska þeirra, 

og hvort konur hefðu annað sjónarhorn en karlar. Auk þess höfðu þau sérstakan áhuga á 

því hvernig viðmælendur upplifðu sjálfa sig sem lögmenn, hvernig þeir störfuðu og 

hvernig þeir tækjust á við siðferðileg álitamál sem komið geta upp í störfum lögmanna. 

Rannsakendur notuðu viðtalsramma og nálguðust viðfangsefnið með þrenns konar 

hætti, með því að spyrja út í almenna nálgun til siðferðis, biðja viðmælendur um að segja 

frá siðferðilegu álitamáli sem komið hefði upp í störfum þeirra og hvernig þeir leystu úr 

því, og með því að bera undir viðmælendur tvö skálduð siðferðilega álitamál og biðja þá 

um að lýsa því hvernig þeir myndu leysa úr þeim.  

Niðurstöður leiddu í ljós að því nær sem álitaefnið var starfi þeirra þeim mun minna 

mátti greina af einkennum siðferði umhyggju og einkenni siðferði réttinda jukust. Þegar 

spurt var út í almenna nálgun til siðferðis voru konur líklegri til að sýna siðferði umhyggju 

á meðan um þrír af hverjum fjórum körlum sýndu siðferði réttinda. Við frásögn af 

raunverulegum siðferðisvanda var siðferði umhyggju ríkjandi við lausn vandans hjá 

rúmlega helmingi kvenna en siðferði réttinda hjá um þremur af hverjum fjórum körlum. 

Niðurstöðurnar voru ólíkar í skálduðu dæmunum eftir hvoru dæmi sem vörðuðu 

mismunandi málaflokka. Í dæmi sem snerti sakamálarétt og réttindi sakbornings var 

enginn munur á kyni og siðferði réttinda var ríkjandi. Aftur á móti jókst siðferði umhyggju 

töluvert hjá konum í síðara dæminu sem sneri að hagsmunum barna í forsjármáli, og 
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lítillega hjá körlum. Loks kom í ljós að þótt önnur nálgunin gæti verið ráðandi hjá 

lögmönnum þá var hin yfirleitt til staðar að einhverju leyti.  

Að lokum er rétt að gera stuttlega grein fyrir rannsókn Hildar Fjólu Antonsdóttur 

(2014) sem unnin var í samvinnu við innanríkisráðuneytið. Í rannsókninni tók Hildur viðtöl 

við 26 fagaðila sem störfuðu við meðferð nauðgunarmála innan réttarvörslukerfisins til að 

kanna viðhorf og reynslu þeirra af meðferð slíkra mála og hvort, og þá hvernig, breytinga 

væri þörf. Meðal viðmælenda voru fimm dómarar. Hildur skoðaði ekki muninn á kven- og 

karldómurum en spurði viðmælendur hvort þeir teldu persónu dómara og mannlega reynslu 

skipta máli þegar kæmi að meðferð dómara á nauðgunar- og kynferðisbrotamálum. 

Almennt voru viðmælendur sammála um að persóna dómara og mannleg reynsla þeirra 

hefði þýðingu, svo sem við mat á sönnunarreglum og hvernig dómarar dæmdu í málum. 

Aftur á móti treystu viðmælendur „sér ekki til þess að meta hvort viðhorf dómara færi eftir 

kyni, aldri eða öðrum þáttum“ (61). Þá kom fram í viðtölunum að fjölskipaðir dómar 

endurspegluðu fjölbreytileika, svo sem í aldri, kyni, menntun og starfsreynslu. Konur og 

karlar ættu að eiga sæti í fjölskipuðum dómi þegar kynferðisbrotamál væru til meðferðar 

og nefndi einn dómari að það væri vegna þess að reynsluheimur kvenna og karla væri 

ólíkur.  

2.4 Aðferðafræði lögfræðinnar á Íslandi 

Í ljósi þess að viðfangsefni þessarar rannsóknar er aðferðafræði og aðferðir héraðsdómara 

við úrlausn dómsmála, þykir rétt að fjalla stuttlega um aðferðafræði lögfræðinnar á Íslandi, 

sem kölluð er almenn lögfræði. Almenn lögfræði fæst allavega við þrennt. Réttarheimspeki 

sem eru hin heimspekilegu fræði að baki þeirri lögfræði sem er stunduð hverju sinni. 

Réttarheimildafræði sem er sú fræði sem fæst við hvaða heimildir dómurum og 

lögfræðingum er tækt að beita fyrir sig við úrlausn mála. Lögskýringarfræði sem er sú 

fræði sem fæst við hvernig þær heimildir sem viðurkennt er að beita, verði túlkaðar og þær 

skilgreindar. Í komandi köflum verður fjallað stuttlega um réttarheimildar- og 

lögskýringarfræði eins og hún hefur komið fram í íslenskri lögfræði en fjallað verður um 

réttarheimspeki í sérkafla. 

2.4.1 Réttarheimildir í íslenskum rétti 

Í íslenskum rétti hefur hugtakið réttarheimild verið notað fyrir enska hugtakið law en 

hugtakið lög fyrir hugtakið statute. Réttarheimild er því viðtækara en svo að það nái 

eingöngu til settra laga sem samþykkt eru af Alþingi heldur nær það til allra viðurkenndra 

heimilda innan lögfræði sem byggja má niðurstöðu í lögfræði á. Hugtakið hefur verið 
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skilgreint með svohljóðandi hætti: „Réttarheimild eru þau viðmið – gögn, sú háttsemi, þær 

hugmyndir og hvaðeina annað – sem almennt er viðurkennt að nota skuli eða nota megi til 

rökstuðnings þegar réttarreglu er slegið fastri eða hún mótuð almennt eða í ákveðnu tilfelli“ 

(Sigurður Líndal, 2007, 75-76). Algengt er að stuðst sé við þessa skilgreiningu Sigurðar 

Líndal í íslenskri lögfræði og þá sérstaklega við lagakennslu. Aðrir hafa þó spreytt sig á 

fyrirbærinu og segir Garðar Gíslason (1991) sem dæmi réttarheimild vera viðmið eða stoðir 

sem nota megi þegar lagareglur skortir til að komast að niðurstöðu í dómsmálum og að 

reglur verði að styðjast við þessi viðmið til þess að teljast lagareglur.  

Báðar skilgreiningarnar virðast gera ráð fyrir því að umræddar heimildir hafi notið 

viðurkenningar og þannig löggildingar í samfélaginu og orðið ákveðið norm. Þetta má sjá 

af því að með viðurkenningu í skilgreiningu sinni á Sigurður Líndal við að sá sem beitir 

heimildinni geti skírskotað til hennar án þess að því sé mótmælt (2007). Þar sem 

réttarheimild eða skilyrði þess hvað telst réttarheimild er háð viðurkenningu samfélagsins 

þá er það jafnframt bundið tíma og menningu hverju sinni hvað telst réttarheimild. Ólíkt 

getur verið eftir menningu hvað teljist réttarheimild og nýjar heimildir öðlast 

viðurkenningar og aðrar missa hana (Garðar Gíslason, 1991; Sigurður Líndal, 2007).  

Af þessu er ljóst að rekja má hugmyndir í íslenskum rétti um réttarheimildir til 

kenninga milds vildarréttar og þá sérstaklega kenninga Hart, sem ekki verður gerð að 

umfjöllunarefni hér, enda er skilgreining Sigurðar um margt lík viðurkenningarreglu hans 

(Hart, 1994), sem felur í sér með hvaða hætti réttarheimildir öðlast gildi sem lög, í gegnum 

viðurkenningu í framkvæmd. Í íslenskum rétti hefur verið talið að til réttarheimilda teljist 

settur réttur, réttarvenja, fordæmi, lögjöfnun, meginreglur og eðli máls (Garðar Gíslason, 

1991; Sigurður Líndal, 2007). Auk þess nefnir Sigurður sem réttarheimildir kjarasamninga, 

kenningar fræðimanna, almenna réttarvitund, þjóðarréttarreglur, nauðsyn lögum ríkari og 

samninga þjóðfélagsþegnanna. Á hinn bóginn er ekki ljóst hvort viðurkennt sé í íslenskum 

rétti að þessi atriði séu réttarheimildir þótt Sigurður Líndal telji þær upp með öðrum 

viðurkenndum heimildum. Þá hefur Sigurður ekki skrifað um þessar heimildir sérstaklega. 

Hér verður stuðst við skilgreiningar Sigurðar Líndal á viðurkenndum réttarheimildum í 

íslenskum rétti, enda tíðkast á Íslandi að nota bók hans um réttarheimildarfræði til kennslu 

í laganámi.  

Sigurður telur sett lög mikilvægustu réttarheimildina með skírskotun til lýðræðis, 

„með því að samkunda skipuð lýðræðislega kjörnum fulltrúum setur reglurnar og löghelgar 

þær með þeim hætti“ (Sigurður Líndal, 2007, 79), og kenningarinnar um réttarríkið, að lög 

stuðli að réttaröryggi þar sem sjá megi fyrir afleiðingar brota gegn þeim og koma í veg 
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fyrir að ákvarðanir séu háðar geðþótta. Sett lög séu besta tækið til að tryggja réttarríkið. Þá 

styðjist mikilvægi þeirra einnig við hagkvæmnissjónarmið þar sem handhægast sé að miðla 

réttarreglum með lögum. Þetta er sú hugmynd sem femínískir fræðimenn, sem og 

fræðimenn sem kenna sig við raunhyggju og gagnrýn fræði, hafa skorað á hólm. Fræði 

Sigurðar Líndal má því kenna við íhaldssemi. 

Hvað varðar aðrar réttarheimildir þarf venja að vera fastmótuð til að geta talist 

réttarheimild, fylgt stöðugt og af samkvæmni, ekki verið mótmælt og hafa náð 

lágmarksútbreiðslu (Sigurður Líndal, 2007). Rök fyrir því hvers vegna fylgja eigi 

fordæmum eru tengsl við réttarríkið, að það tryggi skýrar og fyrirsjáanlegar reglur og þar 

með réttaröryggi (Sigurður Líndal, 2007; Skúli Magnússon, 2003). Auk þess styðjist það 

við jafnræðisrök að dæma eigi sambærileg mál eins. Af þessu leiðir að ekki eigi að víkja 

frá fordæmum nema þungvæg rök liggi fyrir því, svo sem bersýnileg mistök, mjög 

óheppilegar afleiðingar og gerbreyttar forsendur (Sigurður Líndal, 2007). Að mati Sigurðar 

Líndal koma meginreglur til skoðunar við úrlausn dómsmála þegar aðrar réttarheimildir 

skortir (2007). Ármann Snævarr (1989) taldi að þegar aðrar réttarheimildir þrýtur þá bæri 

að nota eðli máls, að beita ætti þeirri réttarreglu sem samræmdist best eðli máls eða 

hlutarins eðli. Leita skuli eftir þeirri reglu sem sé skynsamlegust og eðlilegust með tilliti 

til málavaxta og sem sé einnig hagkvæmust fyrir þjóðfélagið. Dómarar setji þá réttarreglu 

sem löggjafinn hefði sett. Garðar Gíslason segir eðli máls, ólíkt meginreglum, ekki vera í 

neinum tengslum við sett lög, venjur eða fordæmi, sem leita megi til þegar aðrar 

réttarheimildir þrýtur (Garðar Gíslason, 1991).  

Af þessu má sjá að sú réttarheimildarfræði sem kennd hefur verið hér á landi og stuðst 

hefur verið við í lögfræði, er sú nálgun sem femínískir fræðimenn sem og fræðimenn sem 

kenndir eru við raunhyggju og gagnrýnin fræði, hafa gagnrýnt. Áhersla er lögð á formlegar 

heimildir, stöðugleika, fyrirsjáanleika, algild réttindi og hlutleysi. Litið er framhjá 

afleiðingum eða útkomu, nema mögulega ef aðrar leiðir séu ekki færar við úrlausn mála. 

Hin íslenska nálgun er jafnframt í samræmi við kenningu Kohlberg um siðferðisþroska, 

þar sem áhersla er lögð á algild réttindi, lög og reglur, við úrlausn siðferðilegra álitamála. 

Má því segja að réttarheimildarfræðin á Íslandi sé að einhverju leyti karllæg. 

2.4.2 Lögskýringaraðferðir í íslenskum rétti 

Að áliti Davíðs Þórs Björgvinssonar (2008) hafa aðferðir við skýringu laga aðallega verið 

mótaðar í réttarframkvæmd og síðan rannsakaðar af fræðimönnum sem hafa greint þær og 

tekið afstöðu til þeirra á grundvelli kenninga í réttarheimspeki. Kenningar fræðimanna hafa 
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síðan aftur áhrif á það hvernig lög eru skýrð í framkvæmd. Því má lýsa þróun aðferða við 

skýringu laga sem hringlaga ferli sem er sífellt í mótun og endurmótun. Þessa staðhæfingu 

má þó draga í efa og með jöfnu mætti segja að aðferðirnar hafi verið þróaðar í fræðum og 

síðan teknar upp í framkvæmd. Eflaust er þó um hringlaga ferli að ræða þar sem annað 

hefur áhrif á hitt og þar sem aðferðirnar eru í sífelldri þróun og mótun.  

Davíð Þór Björgvinsson segir orðið lögskýring merkja „þá aðgerð að skýra sett lög“ 

(2008, 13). Hugtakið er því afmarkað með þröngum hætti þannig að það eigi eingöngu við 

um lög sem sett hafa verið af handhafa löggjafarvalds en það er nokkuð þrengri afmörkun 

heldur en gerist í réttarheimildafræðum. Enn fremur segir Davíð Þór skýringu fela í sér að 

efni lagareglu sé ákvarðað, hin lögfræðilega merking þess. Jafnframt notar Davíð Þór 

hugtakið í þeirri merkingu að skýring feli í sér þá aðgerð að ákveða hvort tiltekin tilvik 

falli undir lagareglu eða ekki. Hann blandar því þar með saman skýringu laga og 

heimfæringu málsatvika upp á lagaákvæði. Róbert R. Spanó (2007) og Skúli Magnússon 

(2005) telja að réttara sé að tala um að túlka lög heldur en að skýra. Ástæðan sé sú að 

skýring feli í sér útskýringu á einhverju án þess að því sé ákvörðuð merking, líkt og 

vísindamenn gera um lögmál náttúrunnar. Ályktun um merkingu texta feli fremur í sér 

túlkun sem byggist á mati hlutaðeigandi (Róbert R. Spanó, 2007). Róbert kýs þó engu að 

síður að nota hugtakið „lögskýringaraðferð“ um ferlið að túlka lög. Með hugtakinu 

lögskýringaraðferð vísar hann til þess að túlkun lagaákvæða sé aðferðafræðilegt 

viðfangsefni og að sá sem túlkar hverju sinni eigi ekki að taka sjálfstæða afstöðu til 

siðferðilegs réttmætis efnisreglunnar sem er beitt við úrlausn máls (2007, 24). Róbert 

nefnir þó að túlkun lagaákvæðis feli „í sér aðgerð til nánari afmörkunar á merkingu 

efnisreglunnar sem texti þess lýsir og þá með tiltekið tilvik í huga.“ 

Í lögskýringarfræðum er greint á milli lögskýringargagna, lögskýringarsjónarmiða, og 

lögskýringarleiða. Í íslenskum rétti er hugtakið lögskýringargögn yfirleitt notað í þrengri 

merkingu og vísar þá til gagna sem verða til við undirbúning löggjafar: athugasemdir í 

greinargerðum með lagafrumvörpum, umræður á Alþingi, nefndarálit og upplýsingar um 

meðferð frumvarpa á Alþingi (Davíð Þór Björgvinsson, 2008). Lögskýringarsjónarmið eru 

sjónarmið um það hvernig eigi að skýra lagaákvæði. Með því er átt við þau sjónarmið sem 

ráða vali á lögskýringarleið í hverju tilviki fyrir sig. Lögskýringarsjónarmið ráða því hvaða 

lögskýringargögn hafa þýðingu, hvers skuli leitað í slíkum gögnum, og hvert vægi þeirra 

sé (Davíð Þór Björgvinsson, 2008; Jónatan Þórmundsson, 1999). Lögskýringarleiðir vísa 

til ákvörðunar um val á þeim lögskýringarkosti sem beita á og er það flokkað í þrjár leiðir: 

almenn lögskýring þar sem lagaákvæði er skýrt til samræmis við efni þess og hvorki þrengt 
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né rýmkað miðað við almennan málskilning; þrengjandi lögskýring þar sem færri tilvik eru 

látin falla undir ákvæðið en ráða mætti af almennum málskilningi; og rýmkandi lögskýring 

þar sem fleiri tilvik eru látin falla undir lagaákvæði heldur en ráða mætti af almennum 

málskilningi (Davíð Þór Björgvinsson, 2008).  

Í íslenskum rétti hafa verið talin til gildra lögskýringarsjónarmiða: skýring með vísan 

til orð- eða textafræðilegra atriða; skýring með vísan til atvika sem varða tilurð 

lagasetningar og sögulegan bakgrunn; lagasamræmi (samræmi innan sama lagabálks og 

samræmi milli lagabálka); markmiðsskýringar; meginreglur laga; réttarvenja; fordæmi og 

dómvenjur; skýring með vísan til eðli máls (Davíð Þór Björgvinsson, 2008; Róbert R. 

Spanó, 2007). Auk þess nefnir Davíð Þór Björgvinsson (2008) sem lögskýringarsjónarmið: 

stjórnsýsluákvarðanir og stjórnsýsluframkvæmd; samanburðarskýringu; 

þjóðréttarsamninga; mannréttindavernd; sjónarmið um skýringu lagaákvæða á sviði 

stjórnsýsluréttar; skýring með vísan til löggjafarstefnu. Íslenskir fræðimenn virðast því 

ekki að öllu leyti sammála um hvað teljist til lögskýringarsjónarmiða í íslenskri lögfræði. 

Skýring með vísan til orð- og textafræðilegra atriða er ráðandi sjónarmið og merkir að 

velja þann túlkunarkost sem er í bestu samræmi við orðanna hljóðan – niðurstaðan sé í 

besta samræmi við orðalag lagaákvæðis (Davíð Þór Björgvinsson, 2008). Davíð Þór 

Björgvinsson telur að sérstök rök verði að vera fyrir því að þetta sjónarmið víki fyrir 

öðrum. Ýmis rök hafa verið sett fyrir áherslu á texta lagaákvæða svo sem að eingöngu 

lagatextinn sé bindandi þar sem hann hefur fengið lögbundna meðferð (Davíð Þór 

Björgvinsson, 2008) og að ganga megi út frá því að orðalag lagaákvæða sé vel ígrundað 

og í samræmi við almennan skilning eða sérfræðiskilning (Davíð Þór Björgvinsson, 2008). 

Róbert R. Spanó (2007) segir texta lagaákvæða vera þann merkingarfræðilega ramma sem 

sé bæði forsenda og grundvöllur túlkunar. Markmið túlkunar sé að afmarka merkingu 

lagaákvæðis sem texti þess lýsir með tilliti til ákveðins tilviks. Róbert telur að túlkun laga 

byrji á því að ákvarða merkingu einstakra orða, hugtaka og orðatiltækja lagaákvæða. Með 

því sé mögulegt inntak og gildissvið lagaákvæðis afmarkað sem myndar ramma um frekari 

túlkun. Sé farið út fyrir þennan ramma sé ekki um lögskýringu að ræða (Róbert R. Spanó, 

2007). Þessi rammi sé háður málvenjum og hefðum samfélagsins. Markmiðið með túlkun 

lagaákvæða sé að afmarka lagalega merkingu þess og er almenn málvenja því ekki ráðandi 

um afmörkun á merkingu þeirra hugtaka sem fram koma í lagaákvæði (Róbert R. Spanó, 

2007).  
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Tilurð lagasetningar og sögulegur bakgrunnur vísa til ýmissa atvika eins og tilefnis, 

forsendna, ástæðna og forsögu sem öll vísa til aðdraganda lagasetningar. Þessi atvik 

tengjast því tilgangi eða markmiði laga (Davíð Þór Björgvinsson, 2008).  

Lagasamræmi er skipt í tvennt, samræmi innan sama lagabálks og samræmi milli 

lagabálka (Davíð Þór Björgvinsson, 2008; Róbert R. Spanó, 2007). Samræmi innan sama 

lagabálks felur í sér að lagaákvæði er skýrt með hliðsjón af öðrum ákvæðum í sama 

lagabálki. Samræmi milli lagabálka felur í sér að lagaákvæði er skýrt með hliðsjón af 

öðrum ákvæðum í öðrum lagabálki/um, svo sem með því að skýra sama hugtakið með 

sama hætti þannig að það hafi sömu merkingu og í samræmi við skýringu annarra 

lagaákvæða og hugtaka þeirra. Róbert R. Spanó talar um að við lögskýringar gildi 

grundvallarviðmið um að leggja beri til grundvallar heildstætt mat á samhengi lagaákvæðis 

og það leiði til þess að ákvæði verði að túlka til samræmis við önnur ákvæði. Róbert telur 

þetta skapa fyrirsjáanleika í réttarkerfinu (2007).  

Davíð Þór Björgvinsson (2008) skiptir markmiðsskýringum í tvennt, skýring með tilliti 

til vilja löggjafans og skýring með hliðsjón af tilgangi laga. Skýring laga með vísan til vilja 

löggjafans á rætur að rekja til kenningar sama heitis og felur í sér að vilji löggjafans eigi 

að ráða ferðinni við skýringuna. Sú niðurstaða eða lögskýringarleið er valin sem talin er 

samræmast best vilja löggjafans. Helsta heimildin fyrir vilja löggjafans er greinargerð laga. 

Skýring með skírskotun til tilgangs laga felur í sér að valin er sú lögskýringarleið sem 

samræmist sem best tilgangi lagaákvæðis eða laga í heild eða þannig að tilganginum verði 

sem best náð.  

Róbert R. Spanó telur markmiðsskýringu hafa mismikið vægi. Markmið sem fundin 

eru með skýrum hætti í lagatextanum og/eða lögskýringargögnum hafi að jafnaði mikið 

vægi en þannig leggur hann höfuðáherslu á formlegar heimildir. Þá hafi 

markmiðsskýringar lítið vægi á réttarsviðum þar sem miklar kröfur eru gerðar til skýrleika 

lagaákvæða og fyrirsjáanleika, svo sem í refsirétti og opinberum rétti eins og á sviði 

samkeppnisréttar og fjármálamarkaðsréttar. Róbert telur enn fremur að þegar markmið er 

afmarkað þá verði það að rúmast innan merkingar texta lagaákvæðis. Ástæðan er sú að 

Alþingi samþykkti lagatextann sem er andlag túlkunarinnar (Róbert R. Spanó, 2007).  

Meginreglur geta haft áhrif á túlkun laga rétt eins og þær séu réttarheimild. Davíð Þór 

Björgvinsson (2008) segir að þegar við lögskýringu sé skírskotað til undirstöðuraka, 

grunnraka, grunnreglna og almennra reglna, sé verið að skýra lög með vísan til 

meginreglna. Meginreglur geti verið lögfestar, leiddar af mörgum lagaákvæðum og síðan 

óskráðar. Davíð telur að þessi skýringaraðferð sé í raun afbrigði af 
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lögskýringarsjónarmiðinu lagasamræmi (Davíð Þór Björgvinsson, 2008). Róbert talar með 

sama hætti um meginreglur, grunnreglur og grundvallarreglur (2007). Hann telur að vægi 

meginreglna sem lögskýringarsjónarmið sé mikið og „að líkur séu með því að lagaákvæði 

verði gefin merking sem samrýmist þeim sjónarmiðum sem leidd verða af meginreglu“ 

(2007, 229). Róbert telur að til séu þrjár tegundir meginreglna: meginreglur með sjálfstætt 

réttarheimildarlegt gildi, meginreglur sem hafa ekki sjálfstætt réttarheimildarlegt gildi og 

síðan svokallaðar líkindareglur. Síðan flokkar Róbert meginreglur nánar í óskráðar og 

skráðar. Meginreglur sem hafa sjálfstætt réttarheimildarlegt gildi geta verið skráðar en eru 

oftast nær óskráðar og hafa verið mótaðar í framkvæmd dómstóla, í álitum umboðsmanns 

Alþingis (2007) og jafnvel fræðiritum. Þessar meginreglur hafa mikið vægi og eru það sem 

Róbert á við þegar hann talar um grundvallarreglu.  

Réttarvenja getur þjónað hlutverki lögskýringarsjónarmiðs rétt eins og hlutverki 

réttarheimildar og er þá lagaákvæði skýrt þannig að það samræmist réttarvenju. 

Fordæmi sem lögskýringarsjónarmið felur í sér að lagaákvæði sé skýrt í samræmi við 

fordæmi þar sem ákvæðið hefur áður verið skýrt (Davíð Þór Björgvinsson, 2008). Vafamál 

er þó hvort fordæmi sé í raun sjálfstætt sjónarmið við lögskýringu þar sem dómurinn 

byggist sjálfur á einhverjum lögskýringarsjónarmiðum.  

Að lokum má nefna skýringu lagaákvæða með vísan til eðlis máls, sem réttarheimild 

vísar það til þess sem er sanngjarnt, réttlátt og hallkvæmt, og einnig þess sem er talið felast 

í „eðli“ hlutanna (Róbert R. Spanó, 2007). Þegar lagaákvæði er túlkað með skírskotun til 

eðlis máls merkir það að ákvæðið hafi að geyma sanngjarna, réttláta og hallkvæma reglu 

(Davíð Þór Björgvinsson, 2008; Róbert R. Spanó, 2007). Róbert telur að í ljósi þess að 

lagaákvæði eru birtar viljayfirlýsingar handhafa löggjafarvalds þá sé það háð 

takmörkunum hversu langt megi ganga í því að veita þessu sjónarmiði vægi við 

lögskýringar. Það sé verkefni löggjafans að ákveða að hvaða marki lagaákvæði endurspegli 

siðferðileg viðmið um sanngirni og réttlæti (2007). 

2.4.3 Aðferðafræði íslenskrar lögfræði formlegs eðlis 

Af þessu má sjá að í íslenskri lögfræði er megináhersla lögð á lög og formlegar heimildir, 

stöðugleika laga og fyrirsjáanleika og hlutleysi, svo sem með því að leggja áherslu á sett 

lög og stjórnvaldsfyrirmæli, fordæmi og greinargerðir laga. Gildi þessi má rekja til 

kenninga um þrískiptingu ríkisvalds og lýðræði en þó einkum til kenningarinnar um 

réttarríkið, sem femínískir fræðimenn, sem og fræðimenn sem aðhyllast raunhyggju eða 

gagnrýnin fræði, hafa gagnrýnt. 
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Megináhersla er lögð á lög og að þau stafi frá löggjafa sem fari með það vald að setja 

reglur í samfélaginu. Aðrar heimildir verða að sækja sér stoð eða vera í samræmi við lög, 

nema lögin sjálf veiti svigrúm til beitingar annarra heimilda. Þannig afmarka því lög í raun 

hvort og að hvaða leyti beita megi öðrum heimildum og þau verða þannig ráðandi í nálgun 

íslenskrar lögfræði. Sama á við um túlkun og skilgreiningu laga þar sem megináhersla er 

lögð á að túlka lög til samræmis við texta þeirra. Þá eru helstu lögskýringarheimildir taldar 

vera þær sem stafa frá höfundi laganna sjálfra, löggjafanum.  

Lögum og löggjafanum er því veitt mikið vægi við beitingu réttarheimilda og túlkun 

þeirra. Rök byggjast á kenningum um lýðræði og þrískiptingu ríkisvaldsins, um að löggjafi 

setji lagareglur og dómstólar eigi að beita þeim, vera málpípa þeirra, en taki ekki virkan 

þátt í lagasköpunarferlinu nema lög heimili það sjálf. Jafnframt er rík áhersla lögð á 

réttarríkið og að lög eigi að vera fyrirsjáanleg, skýr, gagnsæ og stöðug.  

2.5 Kenningar um dómstörf5   

Eins og áður segir gagnrýna femínískir fræðimenn innan lögfræði hefðbundnar kenningar 

í lögfræði og telja þær karllægar, viðhalda óbreyttu ástandi (e. status quo) og útiloka rödd 

og reynslu kvenna. Þess vegna þykir rétt að fjalla stuttlega um kenningar innan lögfræði 

um dómstörf og aðferðir dómara við að komast að lögfræðilegum niðurstöðum í 

dómsmálum. Á Íslandi hefur verið farin sú leið að skipta kenningum um dómsstörf, eða 

lögskýringar, í annars vegar hugrænar og hins vegar hlutlægar (Davíð Þór Björgvinsson, 

2008). Hér verður hins vegar farin sú leið að skipta kenningum og umfjölluninni í þrjár 

nálganir, lagalega formhyggju, lagalega nytjahyggju og lagalega raunhyggju. 

2.5.1 Lagaleg formhyggja 

Sú nálgun sem femínistar hafa gagnrýnt hvað mest er eflaust lagaleg formhyggja. Erfitt er 

að henda nákvæmlega reiður á nálguninni þar sem henni tilheyra í raun fáir kennimenn, 

allavega opinskátt. Lagaleg formhyggja er því oftast nær afmörkuð út frá þeirri gagnrýni 

sem hún hefur sætt (Lyons, 1980). Til að afmarka nálgunina má líta til annarra fræðigreina 

en í siðferði er formhyggja, samkvæmt orðabók, sú kenning að allar gjörðir séu réttar eða 

rangar án tillits til afleiðinga (Sören Sörenson, 1999). Hér er því um að ræða óskilyrtar 

siðfræðikenningar í ætt við kenningu Immanuel Kant. Með sama hætti, eins og komið 

verður að hér síðar í kaflanum, einkennir formlega lagahyggju að lögfræðileg niðurstaða 

                                                      
5 Þessi kafli var upphaflega birtur í MA ritgerð höfundar í lögfræði, „Lagahyggja og tengsl laga og siðferðis. 

Notkun siðferðilegra atriða og sjónarmiða sem réttarheimildar og við túlkun laga“, en birtist hér í breyttri 

mynd. 
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sé rétt eða röng óháð afleiðingum hennar, byggist hún á viðurkenndum réttarheimildum, 

oftast nær lögum eða öðrum formlegum heimildum.  

Davíð Þór Björgvinsson flokkar formlegar kenningar til lögskýringar sem hlutrænar 

kenningar. Í þeim felst sú afstaða að við lögskýringar eigi að miða við lögin sjálf. 

Lagaákvæði séu staðreyndir og mestu skiptir að skoða þau. Davíð Þór skiptir þessum 

kenningum í tvennt, annars vegar þær sem „leitast við að skýra lagaákvæði í samræmi við 

orð þess sjálfs“ (2007, 38). Markmiðið verður þannig að finna þá merkingu laga sem felst 

í orðanna hljóðan. Þetta eru þær kenningar sem fella má undir lagalega formhyggju. Hins 

vegar telur Davíð Þór að kenningar sem ganga út frá að skýra eigi lög svo að þau feli í sér 

„eðlilega, sanngjarna og farsæla reglu“ út frá almennum mælikvörðum, falli undir 

hlutrænar kenningar (Davíð Þór Björgvinsson, 2008, 38-39).  

Nokkur atriði hafa verið talin einkenna formlega lagahyggju. Í fyrsta lagi er áhersla 

lögð á sett lög og að ávallt sé nægilegt að horfa til laga til þess að komast að niðurstöðu í 

lögfræðilegum málum. Þá sé eina rétta niðurstöðu að finna í hverju máli sem leidd er af 

lögum með rökrænni afleiðslu. Í öðru lagi einkennist nálgunin af þeirri trú að lög megi 

rekja til einhvers konar yfirvalds eða yfirráðs en þess vegna er megináhersla lögð á 

formlegar heimildir sem rekja má til mannlegs vilja. Í þriðja lagi að niðurstöður eigi 

einungis að leiða af lagareglum eða öðrum formlegum heimildum. Ekki eigi að líta til 

„ólagalegra“ viðmiða eins og siðferðis eða stjórnmálaskoðana. Í fjórða lagi hefur nálgunin 

stundum verið tengd við þá hugmynd að ákvörðun í dómsmáli sé ekkert annað en tæknileg 

afleiðsla. Loks hafa verið uppi skoðanir um að náttúruréttur teljist til formlegra nálgana 

um dómstörf, vegna þeirrar trúar að til sé ein rétt niðurstaða sem leidd er af algildum 

viðmiðum (Leiter, 2010a; Lyons, 1980). Þessi skilgreining er í samræmi við flokkun 

Davíðs Þórs á hlutrænum kenningum.  

Lagaleg formhyggja hefur verið gagnrýnd fyrir þá staðhæfingu eða trú að dómarar 

komist að niðurstöðum á grundvelli afleiðslurökfræði. Bent er á að atvik mála ráði fyrst og 

fremst niðurstöðu þeirra sem verði ekki ákvörðuð með afleiðslu. Þá séu lög hvorki tæmandi 

né ótvíræð. Lagatextar séu oft óskýrir og jafnvel í andstöðu við aðra lagatexta. Síðan er oft 

hægt að túlka lagatexta með mismunandi hætti og þar af leiðandi ekki hægt að leiða 

niðurstöðu á grundvelli þeirra með afleiðslu (Lyons, 1980). Í grein sinni The Force of Law 

tekur Pierre Bourdieu undir með gagnrýnendum lagalegrar formhyggju. Að hans mati 

nálgast formhyggja lög sem sjálfstætt og lokað kerfi sem er óháð áhrifum úr félagslegu 

umhverfi þess. Nefnir hann sem dæmi nálgun Hans Kelsen The Pure Theory of Law. Í 
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formlegri nálgun sé grundvöllur laga eða réttlæting þeirra fundin í þeim sjálfum eða 

réttarkerfinu (Bourdieu, 1986) sem felur í sér innri mótsögn eða hringskýringu. 

2.5.2 Lagaleg nytjahyggja/verkfærahyggja 

Eins og með lagalega formhyggju getur verið erfitt að skilgreina með einum hætti hvað 

lagaleg nytjahyggja er. Kenningarnar eru margar og ekki er alltaf samstaða þeirra á milli 

(Lyons, 1980). Davíð Þór Björgvinsson (2008) hefur flokkað kenningar sem tilheyra 

lagalegri nytjahyggju sem svokallaðar huglægar lögskýringarkenningar. Slíkar kenningar 

geri ráð fyrir að skýra eigi lög til samræmis við vilja löggjafans eða tilgang. Í heimspeki 

hefur nytjahyggja/verkfærahyggja (hér eftir verður talað um nytjahyggju) verið skilgreind 

sem: 

skoðun […] sem segir að hugsun og hugtök séu ekki annað en verkfæri sem maðurinn 

beitir í lífsbaráttunni. Hugmyndir eru þá verkfæri sem beitt er við athafnir og 

sannleiksgildi þeirra ákvarðast af notagildinu. Verkfærahyggja getur einnig komið 

fram í því að kenningar séu álitnar verkfæri sem vinna úr gögnum reynslunnar. 

Kenningar eru þá ekki sannar í þeim skilningi að þær samsvari einhverju í 

veruleikanum heldur felst réttmæti þeirra í því að þær tengja og kerfisbinda 

upplýsingar (Dóra Hafsteinsdóttir, 2000, 490).  

Með sama hætti snýst lagaleg nytjahyggja um notagildi lagalegra aðferða og þá oft um 

notagildi laga við að koma fram stefnu ráðandi afla.  

Margt er sameiginlegt með lagalegri nytjahyggju og formhyggju, svo sem að lög eigi 

rætur að rekja til lögmæts og viðurkennds yfirvalds. Ekki er þó gengið út frá því að 

ákvarðanir í lögfræði séu teknar á grundvelli afleiðslurökfræði. Lög séu ekki tæmandi og 

ótvíræð og því ekki hægt að komast að niðurstöðu með afleiðslu (Lyons, 1980). Robert S. 

Summers (1978) telur fjögur atriði einkenna lagalega nytjahyggju. Í fyrsta lagi stefni allar 

lagalegar heimildir, yfirleitt lög, að einhverju markmiði. Þessu markmiði megi síðan skipta 

í þrjú stig, lægsta, miðlungs og hæsta. Markmið innan kenninga nytjahyggju geta verið 

margs konar og ekki endilega sett fyrir fram af löggjafa, þótt svo geti verið. Í öðru lagi eru 

lagareglur (réttarheimildir) því í raun verkfæri sem þjóna þeim tilgangi að ná þessum 

markmiðum. Lagareglur geti verið á ýmsu formi eins og fyrirskipanir, reglur, 

grundvallarreglur, venjur og fleira. Lagareglur verði ekki aðskildar markmiðum sínum og 

túlkun þeirra þarfnast skoðunar á markmiðum þeirra. Í þriðja lagi telur hann að lagareglum 

sé beitt hvort tveggja af embættismönnum og öðrum leikmönnum, ólíkt afstöðu formlegri 

nálgana eins og H. L. A. Harts þar sem hann einblínir á hvernig lagareglur öðlast gildi sitt 

með því að embættismenn beita þeim. Í fjórða lagi þjónar markmiðið jafnframt því 
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hlutverki að vera mælikvarði á árangur hinnar lagalegu reglu. Markmiðið og hversu vel 

lagalegar reglur ná því, afmarka þannig árangur eða skilvirkni reglunnar. 

Bourdieu gagnrýnir slíkar kenningar, rétt eins og lagalega formhyggju, en hann telur 

þær endurspegla félagsleg valdatengsl, svo sem með vísan til efnahagslegra viðmiða eða 

vegna þess að lög tjái hagsmuni hins ráðandi hóps í samfélaginu. Þá greini nálgunin í raun 

einungis hlutverk laga í samfélaginu (Bourdieu, 1986).  

2.5.3 Lagaleg raunhyggja 

Loks er hér fjallað um lagalega raunhyggju sem stundum er kölluð ameríska lagalega 

raunhyggjan til aðgreiningar frá hinni skandinavísku sem er þeirri fyrrnefndu um margt 

ólík. Lagaleg raunhyggja vísar til hreyfingar í Bandaríkjunum á árunum 1920 til 1930 þar 

sem áhersla var lögð á að skoða hvernig dómarar kæmust að niðurstöðu í dómsmáli og 

hvað hefði áhrif á þá, í stað þess að einblína á hvernig dómarar ættu að komast að 

niðurstöðum. Markmiðið er þannig að lýsa því hvað hefur raunverulega áhrif á 

ákvörðunartöku dómara (Leiter, 2010b). Því má segja að nálgunin spretti upp sem ákveðið 

mótsvar við hefðbundnum, ríkjandi kenningum innan lögfræði. Þó verður að hafa í huga 

að viðfangsefni raunhyggju er í raun annað en hinna hefðbundnu kenninga.  

Kenningar innan lagalegrar raunhyggju eiga það sameiginlegt að ganga út frá því að 

fleira en lög og formlegar heimildir og rökræn túlkun þeirra hafi áhrif á það hvernig 

dómarar dæma í málum. Undirliggjandi staðreyndir og atvik máls hafi þar fyrst og fremst 

áhrif. Skipta má kenningum innan raunhyggju í tvo flokka. Annars vegar þær sem gera ráð 

fyrir að dómarar og úrlausnir þeirra séu undir áhrifum ýmissa sálrænna þátta eins og 

persónu, eðlisfars og vana sem móti ákvarðanir dómara um hvað sé sanngjarnt og réttlát á 

grundvelli staðreynda máls. Hins vegar þær sem ganga út frá því að félagslegt umhverfi 

dómara hafi áhrif á þá þar sem það mótar þá og skoðanir þeirra (Leiter, 2010b).  

Eins og áður segir hafnar Bourdieu kenningum lagalegrar formhyggju og nytjahyggju 

en hann tekur undir með kennimönnum lagalegrar raunhyggju, að félagslegir og sálrænir 

þættir hafi áhrif á ákvörðunartökur lögfræðinga en ekki einungis lög eða aðrar 

réttarheimildir. Þá telur hann að lög og aðrar réttarheimildir séu aldrei að fullu ákvarðandi 

og alltaf sé eitthvert svigrúm fyrir gerræði dómara. Ólíkt kenningum innan 

raunhyggjunnar, sem skiptast í tvo flokka, gerir hann ráð fyrir samverkandi áhrifum 

félagslegrar mótunar og vilja einstaklinga í gegnum veruháttinn (Bourdieu, 1986). 
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2.5.4 Vildarréttur og náttúruréttur 

Loks er rétt að gera stuttlega grein fyrir vildarrétti og náttúrurétti þar sem það eru þær 

nálganir sem algengast er að kenndar séu í námskeiðum um réttarheimspeki hér á landi, og 

sem hafa eflaust haft einna mest mótandi áhrif á það hvernig lögfræði er stunduð í dag í 

vestrænum ríkjum.  

Náttúruréttur í heimspeki byggist á þeirri hugmynd að til séu grundvallarréttindi sem 

séu óbreytanleg (Dóra Hafsteinsdóttir, 1990). Það er ekki einhlítt hvernig náttúruréttur 

hefur verið skilgreindur af íslenskum fræðimönnum. Hafsteinn Þór Hauksson, dósent við 

lagadeild Háskóla Íslands, skiptir náttúruréttarkenningum í þrenns konar nálganir eftir því 

hver uppruni hinna algildu siðareglna er. Kenningar þar sem reglurnar eru raktar til eðlis 

mannsins og náttúrunnar; til tilvistar æðri veru, Guðs, sem hafi gefið mönnum ákveðnar 

reglur sem þeim ber að fylgja; til samfélagssáttmála manna á milli (Hafsteinn Þór 

Hauksson og Skúli Magnússon, 2012). Garðar Gíslason (1990) hefur haldið því fram að 

allar náttúruréttarkenningar í lögfræði hafi sameiginlegan kjarna sem byggist á fjórum 

atriðum. Í fyrsta lagi að lög séu ekki einungis mannanna verk. Í öðru lagi að til séu algildar 

reglur um háttsemi manna sem hægt sé að skynja og ekki megi brjóta gegn. Í þriðja lagi að 

tengsl séu á milli laga og þessara algildu reglna þannig að lögum beri að samrýmast þeim. 

Í fjórða lagi að lögum beri að fylgja vegna þess að þau samrýmast þessum algildu reglum.  

Vildarréttur (e. positivism) gengur út frá þeirri forsendu, ólíkt náttúrurétti, að 

lagareglur séu mannanna verk. Nálgunin samanstendur af margs konar kenningum sem 

geta verið frábrugðnar hver annarri en greina má þó sameiginleg einkenni eða staðhæfingar 

um veruleikann. Annars vegar ganga þær flestar út frá að réttarheimildir verði afmarkaðar 

á grundvelli skynjanlegrar reynslu en ekki með afleiðslurökleiðslu, þótt til séu kenningar 

innan vildarréttar sem ganga út frá því, eins og kenning Hans Kelsens. Hins vegar megi 

rekja lagareglur til löggjafar og/eða samskiptavenja samfélagsins. Lagareglur megi því 

sannreyna með athugun á sálfræðilegum, efnislegum og áþreifanlegum veruleika eins og 

hann birtist í ákvörðunum löggjafarþings, ummælum í lögskýringargögnum, dómum 

dómstóla eða úrlausnum og ákvörðunum annarra ríkisstofnana (Hafsteinn Þór Hauksson 

og Skúli Magnússon, 2012). Í kenningum vildarréttar er þannig greint á milli þess sem er 

og þess sem ætti að vera. Það hvort lagareglur séu siðferðilega æskilegar hefur þar með 

enga þýðingu um hvort þær séu gildar eða ekki (Sigurður Líndal, 2007). Ekki allar 

kenningar innan vildarréttar hafna þó alveg áhrifum siðferðis og er hefð fyrir því að flokka 

kenningarnar í tvær hefðir, annars vegar harðan vildarrétt þar sem öllum tengslum milli 
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laga og siðferðis er hafnað og síðan mjúkan vildarrétt þar sem áhrif siðferðis á lög eru 

viðurkennd að einhverju leyti. 

2.5.5 Réttarríkið, þrískipting ríkisvalds og lýðræði 

Eins og fram hefur komið í fyrri köflum er réttarríkið oft notað af fræðimönnum sem 

réttlæting fyrir ákveðnu ástandi eða nálgun. Kenningar um réttarríkið byggjast á því að 

samfélaginu eigi að stjórna með lögum en ekki af mönnum eða geðþótta þeirra. Kenningar 

um réttarríkið má þó flokka í tvennt, formlegar og efnislegar kenningar. Formlegar 

kenningar byggjast á því að lög eigi að uppfylla ákveðnar kröfur til að tryggja gæði þeirra, 

óháð innihaldi laganna sjálfra. Þessar kröfur eru meðal annars að lög séu skýr og skiljanleg, 

framvirk, birt og opinberleg, stöðug og svo framvegis. Efnislegar kenningar byggjast á 

sömu hugsun um gæði laga en ganga þó lengra þar sem þær gera einnig ráð fyrir að 

réttarríkið eigi að tryggja fólki ákveðin réttindi (Tamanaha, 2004).  

Kenningar um þrískiptingu ríkisvalds má rekja til skrifa John Locke, Montesquieu og 

stofnfeðra Bandaríkjanna. Hugmyndin um þrískiptingu ríkisvalds gengur út á að skipta 

ríkisvaldi í þrjár greinar, löggjafarvald, framkvæmdarvald og dómsvald, sem hvert væri 

sjálfstætt en þó bundið ákveðnu taumhaldi af hálfu hinna. Handhafar löggjafarvaldsins fari 

með lagasetningarvald og setja lög og reglur samfélagsins. Handhafar 

framkvæmdarvaldsins framkvæma lögin og tryggja að þeim sé fylgt. Handhafar 

dómsvaldsins dæma um málefni manna á grundvelli laga (Finnur Þór Vilhjálmsson, 2007) 

og gekk Montesquieu (1989) svo langt að halda því fram að dómarar ættu eingöngu að lýsa 

texta settra laga, þeir væru málpípa þeirra. 

Loks er rétt að nefna örstutt hvað býr að baki hugmyndinni um lýðræði. Hugmyndin 

byggist á því að meirihluti fólks í samfélaginu eigi að ráða málefnum þess en í 

nútímalýðræðissamfélögum er það gert með lagasetningu. Lýðræði vísar þannig almennt 

til þeirrar aðferðar að láta hóp taka ákvörðun sem gildir um alla þar sem ferlið við 

ákvörðunartökuna einkennist af jafnrétti meðal þátttakenda. Lýðræði má skipta í tvennt, 

annars vegar beint lýðræði þar sem borgarar stjórna sjálfir málefnum ríkisins og 

fulltrúalýðræði þar sem borgararnir kjósa fulltrúa sem taka ákvarðanir um málefni ríkisins 

(Christiano, 2006). 
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3 Aðferð og framkvæmd rannsóknar 

3.1 Markmið, rannsóknarspurningar og tilgátur 

Markmið rannsóknarinnar er að öðlast skilning á ferlinu sem dómarar við héraðsdóma 

Íslands upplifa þegar þeir leysa úr dómsmálum og hvort munur sé á nálgun og sýn kven- 

og karldómara, og hvað mótar nálgun þeirra og sýn á eigin störf. Nálgun við að leysa úr 

dómsmálum vísar til þess hvernig héraðsdómarar leggja mat á atvik máls, hvernig þeir 

skýra eða túlka og beita lögum og öðrum réttarheimildum, og hvernig þeir stýra 

þinghöldum. Þá er ætlunin einnig að gefa dómurum rödd, sérstaklega kvendómurum sem 

hafa lengi verið í minnihluta við dómstóla á Íslandi. Það er, að varpa ljósi á reynslu 

héraðsdómara og hvernig þeir upplifa og skilja hana. 

Meginrannsóknarspurningin er hvaða ferli eða nálgun liggur að baki úrlausn dómara 

við héraðsdóma Íslands í dómsmálum. Rannsóknarspurningunni er skipt í nokkrar 

undirspurningar: 

• Hvernig upplifa héraðsdómarar störf sín og hvað telja þeir mikilvægast í þeim? 

• Er munur á upplifun kven- og karldómara af störfum sínum? 

• Hvernig nálgast héraðsdómarar úrlausn dómsmála? 

• Er munur á nálgun kven- og karldómara við úrlausn dómsmála? 

• Hvaða hugmyndafræði hefur áhrif á nálgun og skilning héraðsdómara af störfum 

sínum? 

3.2 Rannsóknarsnið 

Við gerð rannsóknarinnar notaðist ég við eigindlegar rannsóknaraðferðir, nánar tiltekið 

eigindleg einstaklingsviðtöl. Markmiðið með eigindlegum rannsóknarviðtölum er að 

öðlast skilning á daglegu lífi viðmælanda út frá hans eigin sjónarhorni og leiða í ljós 

skilning viðmælanda á reynslu sinni. Í eigindlegum einstaklingsviðtölum gerum við ráð 

fyrir að viðmælendur taki virkan þátt í að smíða skilning á umhverfi sínu og við viljum 

vita hvernig þeir lýsa reynslu sinni eða skýra frá ástæðum fyrir gerðum sínum. Á sama 

tíma samþykkjum við að fólk er undir áhrifum af orðræðu, valdatengslum og 

hugmyndafræði sem er ekki þeirra eigin en hefur engu að síður áhrif á hvernig fólk talar 

og um hvað (Brinkman og Kvale, 2015). Fólk er þannig höfundar að eigin skilningi á eigin 

reynslu en á sama tíma undir áhrifum utanaðkomandi áhrifaþátta sem móta þann skilning. 

Í rannsókninni er ætlunin að skoða reynslu héraðsdómara af störfum sínum, hvernig þeir 

upplifa reynslu sína, hvernig þeir nálgast störf sín og hvaða hugmyndafræðilegu og 

félagslegu þættir móta sýn héraðsdómara á störf sín. Þess vegna taldi ég eigindlegar 
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rannsóknaraðferðir henta vel við athugun á viðfangsefninu þar sem þær miða við að skoða 

reynslu fólks og upplifun þess á sama tíma og samþykkt er að fólk er undir áhrifum af 

orðræðu, valdatengslum og hugmyndafræði sem mótar hvernig fólk talar um reynslu sína 

og um hvað. 

Í eigindlegum einstaklingsviðtölum er þekking sköpuð með samtölum milli 

rannsakanda og viðmælanda þar sem viðkomandi er hvattur til að lýsa reynslu sinni og 

upplifun af henni. Rannsakandi hefur opinn hug og dregur ályktanir út frá svörum 

viðmælanda í stað þess að prófa fyrirframgefnar hugmyndir um efnið. Skilningur 

viðmælanda getur breyst á rannsóknartíma og rannsóknarniðurstöður geta verið ólíkar eftir 

rannsakendum og hvernig þeir spyrja. Rannsóknarniðurstöður eru þannig næmar fyrir 

rannsakanda sem og viðmælanda sjálfum þar sem þekking er sköpuð í samskiptum milli 

tveggja einstaklinga (Brinkman og Kvale, 2015). 

Gagnrýnin nálgun í bland við post-pósitívisma og femínisma eru þau heimspekilegu 

sjónarhorn sem ég lagði til grundvallar í rannsókninni. Gagnrýnar rannsóknir ganga út frá 

því að til sé veruleiki óháður skynjun okkar en einnig að við sköpum það sem við teljum 

vera veruleika á grunni reynslu okkar, upplifana, skoðana og túlkunar. Reynsla okkar af 

veruleikanum er háð kenningum og hugtökum sem gera okkur næm fyrir ákveðnum þáttum 

veruleikans og hefur áhrif á það hvernig við flokkum hann og metum reynslu okkar. 

Gagnrýnar rannsóknir hafa það að markmiði að skapa þekkingu sem samanstendur af 

staðreyndum um veruleikann og hlutdrægum túlkunum, og sem miðar að því að tengja 

saman staðreyndir um veruleikann og túlkanir á þeim með það að augnamiði að nota 

þekkinguna til að koma fólki til vitundar og hafa þannig áhrif á skynjun fólks og þá 

merkingu sem það leggur í veruleikann, og koma þannig á framförum. Þá er gengið út frá 

því að við séum félagslega mótuð og að við mótum hið félagslega (Neuman, 2014). Ég 

taldi því gagnrýna nálgun henta viðfangsefni rannsóknarinnar vel þar sem ætlunin er að 

skoða hvernig dómarar sinna störfum sínum og jafnframt að kanna hvernig þeir skynja 

eigin veruleika. Rannsóknin miðar því við að skoða hið óskynjaða sem hið skynjaða. 

Femínískar rannsóknir byggjast oft á gagnrýnni nálgun og hafa það að markmiði að 

gefa konum rödd og leiðrétta ráðandi karllæg sjónarmið. Gengið er út frá því að reynsla 

kvenna sé ólík reynslu karlmanna og að konur upplifi veruleikann sem net tengsla milli 

fólks (Neuman, 2014) og að kyn móti líf fólks (Creswell, 2013; Lather 1991). Þá vilja 

femínískir rannsakendur koma á umbótum og leiðrétta það hvernig reynsla kvenna hefur 

verið afmynduð og þögguð og binda enda á mismunun kvenna (Lather 1991, 71, fengið 

hjá Creswell, 2013). Loks fæ ég að láni frá post-pósitívisma að einstaklingar hafi ólík 
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sjónarhorn á veruleikann, og að beita eigi nákvæmum og kerfisbundnum aðferðum við 

söfnun og greiningu gagna (Creswell, 2013), þar sem eitt af markmiðum rannsóknarinnar 

er að gefa kvendómurum rödd með því að varpa ljósi á reynslu þeirra, hugmyndir og 

upplifanir, hentar femínísk nálgun vel. Jafnframt vænti ég þess að rannsóknin muni styrkja 

stöðu kvenna og leiða til þess að nálgun þeirra og hugmyndum verði frekar tekið sem 

gildum en það samræmist hvort tveggja gagnrýnni og femínískri nálgun. 

Ég studdist við aðferðir grundaðrar kenningar í anda Charmaz (2014) þar sem 

þekkingu skortir á þeim ferlum sem eru að baki úrlausn dómara í dómsmálum og vegna 

þess að rannsóknir á því hvort konur og karlar dæmi með ólíkum hætti hafa einkum beinst 

að útkomu dómsmála. Slíkar rannsóknir leiða í ljós djúpan skilning á því hvernig dómarar 

nálgast siðferðileg og lögfræðileg álitamál með ólíkum hætti eftir kynferði (Fox og Van 

Sickel, 2000) sem byggist á reynslu dómara. Grunduð kenning samræmist einnig þeim 

heimspekilegu sjónarhornum sem eru í forgrunni rannsóknarinnar. Beiting Charmaz á 

grundaðri kenningu felst í að þróa/smíða kenningar og/eða hugsmíðar til að öðlast skilning 

á heiminum. Ólíkt Glaser og Strauss (1967) gerir Charmaz ekki ráð fyrir að kenningin 

þróist óháð rannsakandanum heldur þróum við grundaðar kenningar á grundvelli fortíðar 

okkar og nútíma, samskipta okkar við fólk, sjónarmiða okkar, og rannsóknarhefða 

(Charmaz, 2014) sem samræmist vel gagnrýnni nálgun og að reynsla hafi áhrif á það 

hvernig við skynjum og flokkum veruleika okkar. Þá felast í beitingu Charmaz 

kerfisbundnar en þó sveigjanlegar aðferðir við að safna og greina eigindleg gögn til að þróa 

grundaðar kenningar. Auk þess snúast grundaðar kenningar um að þróa kenningar á 

grundvelli reynslu þátttakenda og að kanna þau ferli sem liggja að baki reynslu þeirra 

(Creswell, 2013) sem fellur vel að markmiðum rannsóknarinnar.  

Beiting Charmaz á grundaðri kenningu samræmist því vel forsendum gagnrýnna 

rannsókna þar sem gert er ráð fyrir að fólk skynji og flokki raunveruleikann á grundvelli 

fyrri reynslu. Auk þess gera gagnrýnar rannsóknir ráð fyrir því að rannsakandi hafi ávallt 

áhrif á niðurstöður rannsókna. Þá sækjast gagnrýnar rannsóknir eftir því að kafa undir hið 

sýnilega og varpa ljósi á ferli sem virka undir yfirborðinu og hafa áhrif á okkur, hegðun 

okkar, og skoðanir okkar og þann skilning sem við leggjum í reynslu okkar (Neuman, 

2014). 

Auk aðferða grundaðra kenninga studdist ég við aðferðir sögulegrar 

orðræðugreiningar að hætti Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar (2006) þar sem mér þótti hún 

passa vel við gögnin mín og nálgun hans nýtist vel til að taka tillit til þess umhverfis sem 

orðræðan sem í þeim má finna sprettur úr. Nálgun Ingólfs styðst við skrif Foucaults og 
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Bourdieu en ég mun ekki fjalla nánar um þau hér. Gill bendir á að til séu margar tegundir 

orðræðugreiningar sem þó eiga sameiginlegt að byggjast á félagslegri mótunarhyggju (e. 

social constructionism) sem felur í sér fjóra lykilþætti: gagnrýnið viðhorf til þekkingar sem 

er almennt viðurkennd og efasemdir um að athuganir okkar á veröldinni birti hið sanna 

eðli þess sem um ræðir; gengist er við því að skilningur okkar á veröldinni sé háður tíma 

og menningu, sé breytilegur og afstæður; viðurkenning á því að þekking sé félagslega 

mótuð en ákvarðist ekki af eðli heimsins sjálfs; skuldbinding á því að rannsaka hvernig 

þekking – félagsleg mótun fólks, fyrirbæra og vandamála – tengist athöfnum (Gill, 2000). 

Ingólfur (2006) lýsir skrefum orðræðugreiningar þannig að byrjað er á því að velja 

atburð eða málefni til að greina. Næsta skref er að ákveða hvaða gögn eigi að nota. Þriðja 

skrefið felur í sér að greina gögnin með því að leita eftir flokkum og þrástefum í gögnunum. 

Fjórða skrefið er að bera kennsl á ljósa og leynda átakapunkta í gögnunum sem ég gerði 

með því að rýna í ólík sjónarmið í gögnunum um hlutverk dómara/dómstóla og hvernig 

leysa ætti úr dómsmálum. Fimmta skrefið er að gera grein fyrir samverkan aðstæðna, 

atvika, og hugmynda sem getur af sér orðræðuna í gögnunum, sem ég gerði með því að 

skoða úr hvaða hugmyndafræði orðræða viðmælenda sprettur. Sjötta og síðasta þrepið er 

að setja fram niðurstöður greiningarinnar skriflega. 

3.3 Rannsóknaraðstæður 

Rannsóknin var gerð á Íslandi, á höfuðborgarsvæðinu og á öðrum landshlutum. Ég gaf 

viðmælendum sem staðsettir voru á höfuðborgarsvæðinu færi á að stinga upp á hvar 

viðtölin yrðu tekin. Flestir viðmælendur óskuðu eftir því að viðtölin yrðu tekin á 

skrifstofum þeirra. Eitt viðtal var tekið í fundarherbergi á vinnustað viðmælanda, eitt viðtal 

var tekið á kaffihúsi að ósk viðmælanda og eitt í fundarherbergi á mínum vinnustað, að 

ósk þess viðmælanda. Í bæði skiptin sem viðtöl fóru fram utan vinnustaðar var um 

kvenmann að ræða. Viðtöl við viðmælendur sem staðsettir voru utan höfuðborgarsvæðisins 

fóru fram í gegnum síma, þar sem hringt var í þá á vinnutíma á fyrir fram ákveðnum tíma. 

Skrifstofur viðmælenda voru með nokkuð svipuðu móti. Oftast nær voru þær búnar 

húsgögnum í dökkum lit, nokkuð var um hillur fullar af bókum og skjalamöppum, og oft 

voru skrifborðin og önnur borð hlaðin skjölum. Sumir viðmælenda höfðu lítil fundarborð 

og stóla við. Svo virtist sem kvenkyns viðmælendurnir væru oftar með myndir af 

fjölskyldumeðlimum á skrifborði sínu og á veggjum þó það væri ekki einskorðað við þær.  

Í öllum tilvikum ákvað ég tímasetningu viðtals í samráði við viðmælanda í tölvupósti. 

Á settum tíma mætti ég í afgreiðslu viðkomandi héraðsdómstóls – tveir eru staðsettir á 
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höfuðborgarsvæðinu – þar sem ég kynnti mig og sagðist vera að hitta viðmælanda, án þess 

að tilgreina nánar í hvaða erindagjörðum ég væri. Yfirleitt var mér hleypt strax inn og tóku 

viðmælendur jafnan við mér fyrir innan hurð við anddyri. Þaðan var gengið inn á skrifstofu 

viðmælanda en í eitt skipti fór viðmælandi með mig inn í matssal dómstólsins. Í örfá skipti 

kynnti viðmælandi mig fyrir öðrum á staðnum. 

Ég byrjaði öll viðtölin á léttu spjalli, svo sem með því að spyrja út í skrifstofu 

viðmælanda eða útsýni sem hann hafði, í því skyni að létta andrúmsloftið. Viðtölin voru 

flest ef ekki öll afslöppuð, viðmælendur gjarnir til að brosa og eiga í léttu gríni, og létu af 

varnarstöðu snemma í viðtalinu. Sjaldan mátti greina streitu hjá viðmælendum, jafnvel þótt 

sumir kvendómaranna hefðu fyrir fram lýst yfir áhyggjum yfir að eiga erfitt með að svara 

spurningum. Ég tel að spjall í byrjun um annað en erindi mitt hafi hjálpað við að gera 

andrúmsloftið gott. Þá fann ég bersýnilegan mun á viðtölunum sem ég átti í eigin persónu, 

augliti til auglitis, og í gegnum síma. Í allavega þremur símaviðtölum taldi ég mig greina 

streitu eða óöryggi í rödd viðmælanda og allavega í eitt skipti neikvæðni hjá 

karlviðmælanda. Þetta hafði ég ekki upplifað með sama hætti í öðrum viðtölum. Líklegast 

stafar það af því að erfiðara var að „brjóta ísinn“ í gegnum síma og það vantaði sömu nánd 

og í viðtölunum sem fóru fram augliti til auglitis við viðmælendur. Ég tel mig hafa náð 

nokkuð góðri tengingu við viðmælendur og í einhver skipti var erfitt að slíta samtalið og 

yfirgefa vettvang. 

3.4 Viðmælendur 

Viðmælendur voru dómarar við héraðsdómstóla á Íslandi. Samkvæmt 2. mgr. 18. gr. laga 

nr. 15/1998 um dómstóla6 þurfa einstaklingar að uppfylla eftirfarandi skilyrði til að gerast 

héraðsdómarar: hafa náð 30 ára aldri; hafa íslenskan ríkisborgararétt; vera svo á sig kominn 

andlega og líkamlega að hann geti gegnt embættinu; vera lögráða og hafa aldrei misst 

forræði á búi sínu; hafa hvorki gerst sekur um refsivert athæfi sem telja má svívirðilegt að 

almenningsáliti né sýnt af sér háttsemi sem getur rýrt það traust sem dómarar verða almennt 

að njóta; hafa lokið embættisprófi í lögfræði eða háskólaprófi í þeirri grein sem metið 

verður því jafngilt; hafa í minnst þrjú ár verið alþingismaður (með próf í lögfræði) eða 

stundað málflutningsstörf að staðaldri eða gegnt lögfræðistörfum að aðalstarfi hjá ríkinu 

eða sveitarfélagi, en leggja má saman starfstíma í hverri af þessum greinum.  

                                                      
6 Rétt er að geta þess að ný lög um dómstóla, nr. 50/2016, tóku gildi eftir að gagnasöfnun rannsóknarinnar 

var lokið. 
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Ég sendi öllum starfandi héraðsdómurum á Íslandi, á tímabili rannsóknarinnar, 

þátttökubeiðni óháð aldri eða kynferði. Viðtöl voru tekin við tíu konur og átta karla. Ekki 

er hægt að segja nákvæmlega til um aldur þar sem einungis var skráð niður hvort 

viðmælandi væri eldri eða yngri en 50 ára. Það gerði ég til að tryggja að gögnin yrðu 

ópersónugreinanleg í ljósi þess hversu smátt þýðið er. Fimmtán viðmælenda voru yfir 50 

ára en þrír undir, sem væntanlega skýrist af þeim ströngu hæfisskilyrðum sem gilda um 

héraðsdómara. Flestir viðmælenda störfuðu við Héraðsdóm Reykjavíkur eða Reykjaness 

eða fjórtán en fjórir störfuðu við héraðsdómstóla utan höfuðborgarsvæðisins. Vegna 

persónuverndarsjónarmiða er ekki hægt að gefa upp við hvaða dómstóla þeir störfuðu. Ég 

notaðist við markvisst úrtak (e. purposive sample) þar sem ég valdi viðmælendur með það 

í huga hvaða reynslu og þekkingu þeir búa yfir (Esterberg, 2002). Markvisst úrtak hentar 

vel fyrir rannsóknina þar sem ákveðnar kröfur eru gerðar til þess hverjir geta orðið 

héraðsdómarar og vegna þess að ákveðið var að hafa samband við alla héraðsdómara á 

landinu og óska eftir þátttöku þeirra. Ástæðan fyrir því að ég hafði samband við alla var 

að ég taldi líklegt, vegna fyrri reynslu af rannsóknum á dómurum, að erfitt yrði að fá 

viðmælendur. Það reyndist þó ganga vel en nokkrir höfnuðu þátttöku vegna annríkis, 

einhverjir svöruðu ekki en einn dómari hafnaði þátttöku vegna þess að hann var mótfallinn 

rannsókninni, hann taldi ekki rétt að slík rannsókn yrði gerð á dómurum. Með þessari 

aðferð var jafnframt hægt að útiloka að ég myndi velja viðmælendur sem ég vissi fyrir 

fram, af lestri dóma þeirra, hvaða nálgun þeir væru líklegri til að beita en þá hefði ég 

mögulega getað haft áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar. 

3.5 Gagnasöfnun 

Gagnasöfnun fór fram með hálfstöðluðum viðtölum við viðmælendur. Ég taldi viðtöl 

viðeigandi aðferð við gagnasöfnun með hliðsjón af viðfangsefni ritgerðarinnar, kenningum 

og rannsóknarspurningum. Ég ákvað að beita að hluta hinni sókratísku aðferð í viðtölunum 

en hún felst í því að leiða í ljós mótsagnir í skoðunum viðmælanda með gagnrýnum 

spurningum. Hefðbundin eigindleg viðtöl sem byggjast á fyrirbærafræði skapa þekkingu 

sem endurspeglar doxa, það sem þykir sjálfsagt og rétt í samfélaginu en er ekki endilega 

rétt. Viðtöl sem byggjast á hinni sókratísku aðferð skapa hins vegar þekkingu sem er 

episteme sem er talin gild í gegnum rökræður (Brinkman og Kvale, 2015) og samræmist 

því vel hvort tveggja gagnrýnni nálgun og grundaðri kenningu. Hin sókratíska aðferð 

samræmist einnig vel orðræðugreiningu sem ég beitti við greiningu gagna auk aðferða 

grundaðrar kenningar. 
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Áður en viðtölin áttu sér stað sendi ég öllum viðmælendum kynningarbréf í tölvupósti 

sem sjá má í viðauka A. Í kynningarbréfinu kom fram hver væri ábyrgðaraðili 

rannsóknarinnar, leiðbeinandi nemanda, markmið rannsóknarinnar, hvernig viðmælendur 

voru valdir, hvað fælist í þátttöku, hvernig staðið yrði að trúnaði og afmáun 

persónuupplýsinga, möguleg áhrif viðtals á viðmælanda, siðferðileg atriði, að búið væri að 

tilkynna rannsóknina til Persónuverndar, að viðmælandi gæti hafnað þátttöku og hætt 

þátttöku hvenær sem er án útskýringa, og loks hvernig mætti hafa samband við 

ábyrgðaraðila. Þátttökubeiðni var ítrekuð tvisvar með tveggja vikna millibili. Auk þess bað 

ég alla viðmælendur um að skrifa undir upplýst samþykki í upphafi viðtals. 

Ég hafði samband við viðmælendur með því að senda þeim tölvupóst á vinnunetfang 

þeirra en upplýsingar um þau má finna inn á heimasíðu dómstólanna, www.domstolar.is, 

og hjá dómstólunum sjálfum. 

3.6 Viðtalsrammi og afritun 

Viðtalsramminn samanstóð af hálfstöðluðum spurningum en hann má sjá í viðauka B. 

Spurningarnar hannaði ég með hliðsjón af kenningu Carol Gilligan um mismunandi rödd 

kvenna og karla (1982) og hvernig hún hefur verið þróuð í lögfræði, fyrri rannsóknum, og 

með hliðsjón af rannsóknarspurningum. 

Viðtölin hljóðritaði ég með Samsung snjallsíma og afritaði þau í tölvu við fyrsta 

tækifæri, annaðhvort samdægurs eða í síðasta lagi í sömu viku. Að afritun lokinni eyddi 

ég hljóðupptökunum. Afritunina gerði ég með því að byrja á því að spila viðtölin hægt í 

tölvu og rita þau upp staf fyrir staf. Síðan hlustaði ég aftur á upptökurnar til að fá tilfinningu 

fyrir andrúmsloftinu í viðtalinu og til að heyra tón, blæbrigði og hraða í rödd viðmælanda. 

Stutt hik merkti ég með , miðlungs hik voru merkt með .. en lengri hik og þögn með …. . 

Þá útbjó ég kóða yfir líkamsstöðu og skráði þá í viðtalinu á viðtalsrammann sem var 

útprentaður. Einnig skrifaði ég niður lýsingu á aðstæðum hvers viðtals, aðdraganda og 

eftirmál, um leið og því lauk og ég var einn. Með þessum hætti tel ég mig hafa átt 

auðveldara með að greina viðtölin með hliðsjón af samhengi. Viðtölin tók ég á tímabilinu 

21. júní 2016 til 26. janúar 2017. Viðtölin voru að meðaltali 15 blaðsíður að lengd og voru 

264 blaðsíður samtals. Þá voru viðtölin frá 30 til 80 mínútur að lengd. Flest um 40-50 

mínútur. Ég gaf öllum viðmælendum gervinafn við afritun og hélt raunverulegum nöfnum 

þeirra ekki til haga. 

Forprófun var gerð á viðtalsrammanum. Annars vegar fékk ég kunnáttufólk um 

kenningar og aðferðir í lögfræði til að lesa yfir rammann til að leggja mat á það hvort hann 
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væri líklegur til að fanga viðfangsefni rannsóknarinnar. Á hinn bóginn tók ég viðtöl við 

fimm einstaklinga sem starfa við lögfræði, tvo sem starfa sem aðstoðarmenn dómara og 

þrjá sem vinna við úrskurðarvinnu. Svör þeirra greindi ég með hliðsjón af spurningum til 

að skoða hvort þær fönguðu það sem þeim var ætlað. Ég gerði nokkrar breytingar á 

rammanum í kjölfarið áður en ég notaði hann til að taka viðtöl við héraðsdómara. 

3.7 Greining gagna 

Markmið rannsóknarinnar er að öðlast skilning á ferlinu sem dómarar við héraðsdóma 

Íslands upplifa þegar þeir leysa úr dómsmálum og hvort munur sé á nálgun og sýn kven- 

og karldómara, og hvað mótar nálgun þeirra og sýn á eigin störf. Mælt er með því að kóða 

viðtöl og nota þemagreiningu til að gera samanburð á milli hópa (Kvale og Brinkmann, 

2015). Af þeirri ástæðu notaði ég aðferðir grundaðrar kenningar að hætti Charmaz (2014) 

við greiningu gagna en þær byggjast einmitt að miklu leyti á kóðun gagna, þemagreiningu 

og samanburði. Þá notaði ég sögulega orðræðugreiningu að hætti Ingólfs Ásgeirs 

Jóhannessonar (2006) til að varpa nánari ljósi á þau hugmyndafræðilegu og félagslegu ferli 

sem móta sýn héraðsdómara á starf sitt. Greining gagnanna átti sér stað á þremur stigum 

þar sem ég byrjaði á því að greina hvert viðtal fyrir sig þar sem ég kóðaði þau og 

þemagreindi. Síðan gerði ég samanburð innan hvors hóp um sig og loks á milli hópa. 

Greining viðtala, þemagreining: Við greiningu gagnanna byrjaði ég á þemagreiningu 

þar sem ég notaðist við opna kóða þar sem ég merkti við tilvitnanir í texta, öxulkóðun þar 

sem ég tengdi opnu kóðana saman til að finna þemu og flokka, og loks valkóðun (e. 

selective coding) þar sem ég leitaði eftir tilvikum í gögnunum sem lýstu þemum eða voru 

í andstöðu við þau. Við þemagreininguna notaðist ég hvort tveggja við afleidda kóða sem 

eru frá mér komnir og aðleidda kóða sem ég þróaði út frá gögnunum og endurspegla 

viðfangsefni sem eru mikilvæg viðmælendum (Hennink, Hutter og Bailey, 2012). Afleiddu 

kóðana þróaði ég með tilliti til kenninga, fyrri rannsókna og viðfangsefna viðtalsrammans. 

Ég gætti aðgátar þegar ég beitti slíkum kóðum til að gæta þess að þeir væru studdir af 

gögnunum sjálfum. Aðleiddu kóðana þróaði ég með því að lesa og endurlesa viðtölin með 

virkum hætti þar sem ég leitaði eftir áherslum viðmælanda, atriðum sem komu endurtekið 

fram, tilfinningum, breytingu á viðfangsefnum, mótsögnum, myndlíkingum, hvað var ekki 

sagt o.fl. Þá notaði ég innihaldsgreiningu til að meta mikilvægi atriða í svörum 

viðmælanda með því að kanna tíðni atriða og hugtaka í svörum, og hversu mikinn tíma eða 

hversu mikið pláss umfjöllun um ákveðin atriði tæki miðað við umfjallanir um önnur atriði. 

Ítrekuð atriði eða hugtök og löng umfjöllun um atriði bendir til þess að það sé mikilvægt í 
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huga viðmælanda (Neuman, 2014). Loks greindi ég svör hvers viðmælanda fyrir sig og 

ritaði greiningarblöð fyrir hvern og einn þar sem fram komu helstu niðurstöður um sýn 

viðmælenda á starf héraðsdómara sem og nálgun við úrlausn dómsmála.  

Samanburðargreining innan og milli hópa: Ég bar saman svör einstaklinga innan 

hvors hóps um sig, sem og milli hópanna beggja. Til þess notaði ég útfærslu af 

rökgreinandi samanburði (e. analytical comparison). Annars vegar setti ég upp töflu þar 

sem sjá mátti helstu niðurstöður fyrir hvern viðmælanda eftir þemum. Ég bjó til svokallaða 

sannleikstöflu sem innihélt þau þemu sem fram komu í greiningum viðtalanna auk 

viðeigandi bakgrunnsþátta. Ég fyllti inn í töfluna fyrir hvert viðtal hvort tiltekið þema kom 

fram í viðtalinu. Með þessu móti mátti sjá mun milli einstaklinga og hópa sem og útiloka 

aðrar mögulegar skýringar í bakgrunni viðmælenda sem gætu mótað nálgun og sýn 

viðkomandi, svo sem aldur og fyrri reynsla. Auk þess mátti með þessu móti bera saman þá 

flokka sem fram komu hjá hverjum einstaklingi sem og á milli karla og kvenna.  

Síðan gerði ég samanburð á milli hópa með því annars vegar að nota útfærslu af 

rökgreinandi samanburði (e. analytical comparison) þar sem ég bjó til töflur þar sem bera 

mátti saman niðurstöður eftir hverju þema sem fram kom í greiningum, milli kvenna og 

karla. Þar bar ég saman nálganir viðmælenda eftir hvorum hóp fyrir sig. Auk þess gerði ég 

samanburð á milli þeirra kóða sem mynduðu hvert þema hjá hvorum hópi fyrir sig með því 

að bera saman grundun og innihald milli kvenna og karla. 

Greining viðtala, orðræðugreining: Bender (1990) bendir á að hin lagalega aðferð – 

það er hin karllæga hefðbundna aðferð í lögfræði – sé ekki laus við að vera gildishlaðin 

eins og formælendur hennar halda fram. Hún er svipuð dulu og virðist algild, hlutlaus og 

óhlutdræg vegna orðræðu í þriðju persónu. Þar af leiðandi ákvað ég að nota 

orðræðugreiningu, sem er notuð til að rannsaka hvernig tungumál er notað til að búa til, 

viðhalda og eyða félagstengslum (Kvale og Brinkmann, 2015). Ég ákvað að beita aðferðum 

sögulegrar orðræðugreiningar að hætti Ingólfs eins og áður segir. Ég byrjaði á því að leita 

eftir þrástefum í gögnunum. Síðan voru borin kennsl á ljósa og leynda átakapunkta í 

gögnunum sem ég gerði með því að rýna í ólík sjónarmið í gögnunum um hlutverk 

dómara/dómstóla og ólíka sýn á úrlausn dómsmála. Loks skoðaði ég úr hvaða 

hugmyndafræði orðræðan sprytti með því að skoða samverkan aðstæðna, atvika og 

hugmynda sem getur af sér orðræðuna í gögnunum (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006).  

Ég skrifaði greiningarblað fyrir greiningu á hverju viðtali sem innihélt hugleiðingar 

um kóða og greiningar, og niðurstöður greininga. Ég skrifaði einnig greiningarblöð fyrir 
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samanburðargreiningu viðtala innan hvors hóps fyrir sig, og fyrir samanburðargreiningu 

milli hópanna. Stöðluð greiningarblöð voru notuð við greiningu viðtalanna. 

3.8 Gæði gagna 

Réttmæti í eigindlegum rannsóknum vísar til sannsögli, að lögð sé til lýsing á hinu 

félagslega lífi sem er sanngjörn, heiðarleg og byggist á sjónarhóli þeirra sem lifa lífinu 

(Neuman, 2014). Creswell (2013) skilgreinir réttmæti í eigindlegum rannsóknum sem 

tilraun til að meta nákvæmni niðurstaðna, eins og rannsakendur og þátttakendur lýsa 

viðfangsefninu sem best. Nokkrar leiðir eru færar í eigindlegum rannsóknum til að gæta 

að réttmæti og beitti ég nokkrum þeirra: líkt og Creswell (2013) mælir með geri ég grein 

fyrir mér í rannsókninni og ígrunda hvernig fortíð mín, fyrri skoðanir og sjónarmið hafa 

áhrif á túlkanir mínar og greiningar; ég reyni að veita eins ítarlega og djúpa lýsingu á 

greiningum mínum og gögnum eins og hægt er með tilliti til trúnaðar við viðmælendur 

(Creswell, 2013). Þá reyni ég, að ráði Brinkmann og Kvale (2015), eftir fremsta megni að 

fylgja spurningum og svörum eftir í viðtölum og taka saman túlkanir mínar og bera undir 

viðmælendur til staðfestingar. Almennt er mælt með því að biðja viðmælendur um að lesa 

yfir og staðfesta eða gera athugasemdir við greiningar og niðurstöður (Brinkman og Kvale, 

2015; Creswell, 2013; Neuman, 2014). Aftur á móti fékk ég ábendingu um að í minni 

rannsókn væri ég að rannsaka „upp fyrir mig“ þar sem viðmælendur hafa meira vald en ég. 

Með því að veita þeim færi á að rýna niðurstöður með þessum hætti væri ég því mögulega 

að veita þeim of mikið vald yfir rannsókninni.7 Af þeirri ástæðu ákvað ég að bera 

greiningarblöð ekki undir viðmælendur þótt það verði að teljast að einhverju leyti 

umdeilanlegt.  

Í eigindlegum rannsóknum vísar áreiðanleiki til þess að stöðugleiki sé í athugunum 

rannsakanda. Áreiðanleiki í eigindlegum rannsóknum vísar einnig til þess hvort athuganir 

hafi innra og ytra samræmi. Innra samræmi þannig að gögnin myndi heild, að gögnin 

samrýmist því sem vitað er um einstaklinginn og tilvikið, og að viðmælandi gefi ekki 

rangar upplýsingar, forðist svör eða ljúgi. Ytra samræmi þannig að gögnin samræmist 

öðrum gögnum um tilvikið. Þá getur skipt máli að túlka svör viðmælanda með hliðsjón af 

viðbrögðum hans og kringumstæðum (Neuman, 2014). Til að gæta að áreiðanleika fylgdi 

ég ráðum Creswell (2013) og notaði gott upptökutæki til að hljóðrita viðtölin auk þess að 

afrita þau vel og vandlega. Þá útbjó ég kóðabók fyrir kóðun viðtalanna þar sem fram kemur 

                                                      
7 Ég vil þakka Guðnýju Gústafsdóttur fyrir þessa ábendingu. 
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skilgreining fyrir hvern kóða, dæmi og leiðbeiningar um hvenær eigi að nota hann og 

hvenær ekki. 

3.9 Siðferðileg álitamál 

Fjórar höfuðreglur hafa verið taldar gilda um siðferði rannsókna: sjálfræðisreglan, 

skaðleysisreglan, velgjörðarreglan og réttlætisreglan (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Vísindasiðareglur Háskóla Íslands byggjast á þessum fjórum höfuðreglum auk kröfu um 

heiðarleg og vönduð vísindaleg vinnubrögð (Vísindasiðareglur Háskóla Íslands, 2014). 

Hér á eftir eru siðferðileg álitamál sem tengjast rannsókninni eða eru líkleg til að koma 

upp, skoðuð með vísan til þessara fimm reglna.  

Sjálfræðisreglan „kveður á um virðingu fyrir manneskjunni og sjálfræði hennar“ 

(Sigurður Kristinsson, 2013, 73). Á grunni hennar má ekki hafa gagn af fólki á fölskum 

forsendum eða með þeim hætti sem einstaklingur myndi ekki sætta sig við ef hann hefði 

vitneskju um hvernig málum væri háttað (Sigurður Kristinsson, 2013). Af þessari reglu 

leiðir krafan um upplýst og óþvingað samþykki. Til að virða sjálfræði viðmælenda afhenti 

ég þeim ítarlegt kynningarbréf. Auk þess bað ég viðmælendur um að skrifa undir skjal þar 

sem fram kom upplýst samþykki. 

Skaðleysisreglan kveður á um að umfram allt skuli forðast að valda þátttakendum 

skaða (Sigurður Kristinsson, 2013). Samkvæmt 2.3 grein Vísindasiðareglna Háskóla 

Íslands tekur reglan til neikvæðra afleiðinga fyrir þátttakendur, auk andlegs og líkamlegs 

skaða. Ég tel litlar líkur á því að viðmælendur hafi hlotið beinan skaða af þátttökunni eða 

að þeir hafi fundið fyrir óþægindum við að svara spurningum mínum þar sem ég spurði 

ekki út í viðkvæm efni. Á hinn bóginn bendir Code (2014) á að ef í ljós kemur að kynferði 

hefur áhrif á þekkingasköpun þá getur það viðhaldið og styrkt þá hugmynd að konur geti 

ekki skapað þekkingu eftir ýtrustu viðmiðum. Af þessari ástæðu er mikilvægt að gæta þess 

að aðferðir karldómara, ef ólíkar, verði ekki viðmiðið sem aðferðir kvendómara verða 

dæmdar eftir. Til að sporna við þessu hafði ég heiðarleg og vönduð vísindaleg vinnubrögð 

í forgrunni en ég mun ræða nánar um hvað í því felst hér á eftir. Loks gæti eitthvert 

vinnutap átt sér stað fyrir viðmælendur. 

Velgjörðarreglan „kveður á um skylduna til að láta sem best af sér leiða og velja til 

þess þær leiðir sem minnstu fórna“ (Sigurður Kristinsson, 2013, 74). Þessi skylda nær hvort 

tveggja til samfélagsins og þátttakenda. Þá er gerð krafa um að rannsakendur dragi eins og 

hægt er úr áhættu þátttakenda og auki eins og hægt er ávinning rannsóknar 

(Vísindasiðareglur Háskóla Íslands, 2014). Ég held að ávinningur rannsóknarinnar sé 
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margvíslegur. Annars vegar þá tel ég að rannsóknin geti varpað ljósi á það hvernig dómarar 

starfa sem eykur gegnsæi í samfélaginu og ætti að auka traust almennings á dómstólum. 

Hins vegar tel ég ávinning kvendómara mikinn, að koma sínum sjónarmiðum og 

upplifunum á framfæri í samfélagi þar sem raddir karlmanna hafa verið ráðandi í fræðum 

og á vettvangi. 

Réttlætisreglan „kveður á um sanngirni í dreifingu gæða og byrða og að hver og einn 

eigi að fá það sem hann eða hún á skilið“ (Sigurður Kristinsson, 2013, 74). Reglan á 

einkum við um val á þátttakendum þegar þeir sem taka þátt hafa veika stöðu í samfélaginu 

en þeir sem hagnast af rannsókninni eru í hærri stöðum (Sigurður Kristinsson, 2013). Ég 

tel alveg ljóst að slík áhætta fylgi ekki rannsókninni þar sem viðmælendur eru hluti af 

einum valdamesta hópi samfélagsins, dómurum. Í Vísindasiðareglum Háskóla Íslands er 

auk þess bætt við að „[r]annsakendur skulu taka tillit til kynja- og jafnréttissjónarmiða á 

öllum stigum, m.a. við val á rannsóknarefnum, aðferðum, túlkun, framsetningu og nýtingu 

niðurstaðna.“ (2014, 4). Þessi krafa er uppfyllt enda rannsóknin gerð á kynjamuni.  

Loks er gerð krafa um heiðarleg og vönduð vísindaleg vinnubrögð í Vísindasiðareglum 

Háskóla Íslands. Ég gætti þess að niðurstöður væru vel ígrundaðar í rannsóknargögnum og 

greindi á milli skráningar á atburðum, aðstæðum og sjónarmiðum annars vegar og túlkunar 

á þeim hins vegar. Auk þess mun ég taka virkan þátt í samfélagslegum umræðum um 

eðlilega túlkun rannsóknarniðurstaðna og hvernig sé rétt að nota þær, sbr. 4.8. gr. 

Vísindasiðareglna Háskóla Íslands.  

Siðareglur eins og þær sem ég hef fjallað um hér veita þó ekki endanleg svör við öllum 

aðstæðum heldur þarf að túlka þær og vita hvenær eigi að beita þeim (Brinkman og Kvale, 

2015). Líkt og Brinkman og Kvale (2015) mæla með reiddi ég mig því ekki eingöngu á 

siðareglur heldur reyndi eftir fremsta megni að styrkja eigin hæfni til að skynja og dæma 

siðferðilega með heildrænum hætti frekar en að fylgja reglum blindandi. 

Loks hafði ég ráðleggingar Saunders, Kitzingers og Kitzingers (2015) til grundvallar 

við að afmá persónuupplýsingar til að tryggja nafnleynd og trúnað við þátttakendur. Ég gaf 

viðmælendum gervinöfn. Ég greini ekki frá staðsetningu svo sem við hvaða dómstóla 

viðkomandi starfar. Loks birti ég ekki upplýsingar um hvaða réttarsviði eða hvaða 

málaflokki viðkomandi sinnir. Þetta hefur þó í för með sér þá hættu að greining gagna 

verði takmarkaðri en ella, þar sem samhengi vantar (Saunder, Kitzinger og Kitzinger, 

2015). Til að sporna við því setti ég almenna lýsingu á viðkomandi réttarsviði eða 

málaflokki svo sem að réttarsviðið varði náin fjölskyldutengsl og heyri undir einkarétt, og 
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hvers konar meginreglur við lögskýringar gildi almennt á sviðinu. Engu að síður er um 

frekar einsleitan hóp að ræða svo ágætt er að segja til um innra og ytra samhengi.8 

Rannsóknin er ekki leyfisskyld hjá siðanefndum þar sem viðfangsefni hennar er ekki 

viðkvæmt og hún er ekki gerð á viðkvæmum hópi. Rannsóknin var tilkynnt til 

Persónuverndar, tilkynning nr. S7675/2016. 

3.10 Ígrundun rannsakanda 

Afstaða mín til viðfangsefnisins byggist að miklu leyti á því að ég er lærður lögfræðingur 

og starfa sem slíkur. Ég hef áhuga og þekkingu á réttarheimspeki, lögskýringum og 

aðferðum í lögfræði. Ég er þeirrar skoðunar að við túlkun laga og beitingu þeirra eigi að 

gæta að siðferðilegum sjónarmiðum, rétt eins og gætt er að siðferði við rannsóknir. Í því 

sambandi hefur nálgun lagalegs menningarfemínisma heillað mig og þá sérstaklega 

hugmyndir um að beita eigi heildrænni nálgun við túlkun laga og úrlausn lögfræðimála, 

gæta eigi að tilgangi laga og afleiðingum, og virða eigi sjónarmið allra. Þetta setur mig í 

þann vanda að hætt er við því að ég muni dæma aðferðir viðmælenda og reyna ómeðvitað 

að finna skoðunum mínum fót í gögnum rannsóknarinnar. Á hinn bóginn gæti þekking mín 

í lögfræði eins og Brinkman og Kvale (2015) telja, styrkt gæði rannsóknarinnar og gert 

mér kleift að spyrja nánar og dýpra út í svör viðmælenda. Auk þess hef ég þá sérstöðu að 

geta skoðað viðfangsefnið út frá sjónarhóli lögfræðinga og að einhverju leyti með augum 

skjólstæðinga minna eins og þeir hafa upplifað ferli úrlausnar mála sinna og rætt þau við 

mig. 

 

  

  

                                                      
8 Ég þakka Guðnýju Gústafsdóttur einnig fyrir þessa góðu ábendingu. 
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4 Niðurstöður 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvernig héraðsdómarar upplifa reynslu af eigin 

störfum og hvort það sé munur á upplifun kven- og karldómara og hvernig þeir nálgast 

úrlausn mála sinna. Sú leið er farin hér að skipta umfjölluninni upp þannig að hún 

endurspegli rannsóknarspurningarnar. Byrjað er á að fjalla um skilning héraðsdómara á 

störfum sínum og hlutverki, síðan nálgun við úrlausn dómsmála, mat á málsatvikum, 

stjórnun þinghalda, viðhorf til áhrifa kynferðis og persónu og reynslu dómara, og loks 

mótun félagslegra ferla á skilning og úrlausnir dómara. Hver kafli er settur þannig upp að 

byrjað er að fjalla um sýn kvennanna, svo karlanna og loks það sem var þeim sameiginlegt.  

Við greiningar tók ég eftir því að konur höfðu ríkari tilhneigingu til að sýna ákveðin 

þemu eins og þau sem ég kalla „heildræna nálgun“. Sömu þemu mátti þó oftast nær greina 

að einhverju leyti í svörum karlviðmælenda þótt þau kæmu sterkar fram hjá 

kvenviðmælendum. Af þeirri ástæða kýs ég að tala um kynjaða tilhneigingu þar sem konur 

eða karlar voru gjarnari á að sýna ákveðin þemu. Það merkir þó ekki að hinn hópurinn hafi 

aldrei sýnt viðkomandi sýn eða nálgun, heldur einungis að annar hópurinn hafi haft ríkari 

tilhneigingu til þess. Þess vegna má segja að ekkert þema hafi að fullu einkennt hvorn 

hópinn fyrir sig. Annað er að á meðan kvendómararnir virtust hafa ríkari tilhneigingu til 

að sýna ákveðin þemu þá var erfitt að greina þemu sem karlarnir voru gjarnari á að sýna 

umfram konur. Í þeim tilvikum er þó talað um kynjaða tilhneigingu sem skilgreinist 

neikvætt út frá þeim þemum sem karlarnir sýndu ekki. Þeir hafi ákveðna kynjaða 

tilhneigingu til að hafa ákveðna sýn og beita ákveðinni nálgun því þeir eru ólíklegri til að 

sýna það sem var einkennandi fyrir kvendómarana. Þessi þemu mynda síðan jafnframt 

ákveðinn grundvöll við orðræðugreiningar. 

4.1 Sýn héraðsdómara á störf sín og hlutverk 

Í þessum kafla verður fjallað um sýn héraðsdómara á störf sín og hlutverk, það er hvernig 

þeir upplifa og skilja reynslu sína af því að starfa sem héraðsdómarar. Byrjað er að fjalla 

um álag og vandvirkni í störfum héraðsdómara, síðan samskipti og einveru í störfum þeirra, 

og loks samkennd dómara með málsaðilum. 

4.1.1 Álag og vandvirkni í störfum 

Ýmislegt í svörum kvendómaranna bendir til þess að þeir upplifi ákveðnar áskoranir í 

störfum sem karldómarar upplifa ekki. Annaðhvort vegna þess að viðmælendur nefndu það 

sérstaklega sem áskorun fyrir konur eða það bar á góma í viðtölum við kven- en ekki 
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karldómarana. Áskoranir eru erfiðleikar eða hindranir sem dómarar verða fyrir í störfum 

sínum. Dómstólum er lýst sem karllægum vinnustað þar sem karlamenning ræður ríkjum 

og þar sem karlmenn „tala um sjálfan sig sem alfadýr“, að sögn Guðbjargar. Kristjana lýsti 

því hvernig fyrstu kvendómararnir hefðu verið taldir beita kvenlegum viðmiðum, stundað 

kvennalögfræði: 

Þegar hún var að kveða upp dóma þá var oftar en ekki sagt við hana að þetta væru svo 

kvenlæg viðmið sem að væru þarna, það var talað um einhverja svona 

kvennalögfræði. 

Þegar konur ruddu sér fyrst rúms í dómskerfinu og fóru að starfa sem dómarar virðast 

þær ekki hafa átt sér rödd innan kerfisins og þær verið taldar beita öðrum aðferðum en 

karldómarar, aðferðum kvenna. Það rými sem þær sóttu inn á var karllægt þar sem aðferðir 

og hefðir karla verða mælistika þess hvaða aðferðum skuli beita. Viðhorfið kemur þó 

einnig frá þátttakendum, eins og í viðmóti lögmanna til dómara eins og Guðbjörg lýsir því: 

Hvenær kemur dómarinn, það var ein kona sem sagði mér að það hefði verið spurt. 

Þá var hún mjög ung eða svona frekar ung kona um 30 og var spurð hvenær kemur 

dómarinn, einhver lögmaður sem áttaði sig ekki á því einu sinni að hún væri dómarinn. 

Aðrir viðmælendur lýsa athugasemdum frá karlkyns samstarfsfélögum sínum, eins og 

spurningu um hvers vegna hún væri svo notaleg við vitni. Spurning sem gefur til kynna 

ákveðið viðhorf til aðferða kvenkollega. Svör eins karldómarans, Óskars, lýsa þessu vel:  

Veistu ég bara þekki það ekki, það náttúrulega, maður hefur heyrt það hérna innanhús 

að.. hvers vegna maður hefur eingöngu heyrt af konum, sem hafa misst svona 

taumhald á tíma, og réttarhöldin hafa farið, svona nánast út um þúfur og verið nánast 

bara skrípaleikur en ég veit ekkert hvort þetta er einkennandi meira fyrir konur eða 

karla. 

Kvendómarar virðast því sumar upplifa ákveðið viðhorf um að þeir beiti með 

einhverjum hætti ólíkri og jafnvel síðri lögfræði en karlkyns kollegar þeirra, ef mark má 

taka á Ásrúnu þegar hún segir að „sumir séu ennþá þannig hugsi að þær séu nú ekki 

jafngóðar“. Úr þessu viðhorfi skín þekkingafræðileg staðhæfing, að aðferðir karla skapi 

hina réttu sýn á raunveruleikann. Beiti konur annarri nálgun sé hún öðruvísi og ef til vill 

síðri. 

Nokkuð áberandi var að kvendómararnir voru gjarnari en karldómararnir til að tala um 

álag í starfi, bæði beint og óbeint með því að gefa það í skyn með svörum sínum, þegar 

þeir voru spurðir út í hvað þeir teldu erfitt við starfið. Svar Lovísu við spurningunni lýsir 

því vel þegar hún segir:  
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Nei það er kannski bara önnur atriði sem að eru kannski, erfiðari sem að var ekki 

svona ráðandi þáttur það er álagið. Bæði þungi málanna og fjöldi. Það var einhvern 

veginn svona lygnari sjór þegar ég var aðstoðarmaður og það var bara eðlilegt álag en 

það hefur mjög lengi verið hérna óeðlilegt álag, frá því að hrunið var og við erum 

ennþá að takast á við. Sumt af þessu er að fjara út núna en það náttúrulega verður til 

þess að það verður svona langvarandi þreyta í mörgum. Ég kem svo sem ekki inn í 

þetta fyrr en eftir á en ég finn samt fyrir þessu, þessari aukningu og vissulega komu 

þá fleiri dómarar inn. Nú er búið að vinda ofan af því þannig að það var bara 

tímabundið sem að dómurunum var fjölgað, það virtist meira segja ekki duga til. 

Ýmsir þættir virðast valda álagi í störfum héraðsdómara. Álagið virðist hafa aukist 

eftir efnahagshrunið 2008 og þá sérstaklega vegna ágreiningsmála út af gjaldþrotaskiptum. 

Jafnvel í svo miklum mæli að búin var til sérstök deild við stærsta dómstól landsins til þess 

að sjá um þau mál. Þrátt fyrir að búið sé að ljúka „hrunmálunum“ að mestu hefur álagið þó 

ekki endilega minnkað. Skiptir þar máli að dómurum hefur fækkað aftur eftir að hafa verið 

fjölgað til að takast á við aukinn málafjölda og nú hefur nýlega aukist að dómarar fari í 

námsleyfi sem veldur auknu álagi. Togstreita myndast síðan á milli þess álags sem 

kvendómarar upplifa og kröfu um skilvirkni og tímastjórnun innan dómstólanna þar sem 

markmiðið sé að ljúka málum, eins og Guðbjörg kemst að orði:  

Svo er auðvitað bara mikil tímapressa, það er alltaf það er rosalega mikil, það er svona 

krafa um mikla skilvirkni í því formi að koma út mörgum dómum, mér finnst 

andrúmsloftið hérna er alltof mikið að við séum, verksmiðja en ekki dómstóll, komdu 

bara út málum [smellir fingrum].  

Það er þó að einhverju leyti „eðlilegt“ þar sem á dómurum hvílir rík skylda samkvæmt 

lögum og stjórnarskrá að ljúka málum innan tíma. Samkvæmt 1. mgr. 184. gr. laga um 

meðferð sakamála og 1. mgr. 115. gr. laga um meðferð einkamála, skal dómur kveðinn 

upp svo fljótt sem unnt er og hafi dómur ekki verið kveðinn upp í máli sem var munnlega 

flutt innan fjögurra vikna frá því að það var dómtekið skal það flutt að nýju nema dómari 

og aðilar telji það óþarft.  

Álagið veldur því síðan að málalengingar lögmanna virðast fara verr í kvendómarana 

heldur en karl-, eða eins og ein kallaði það „réttarfarsflækjur“. Með því hugtaki er átt við 

að lögmenn flæki mál með því að leggja áherslu á atriði sem að mati viðmælenda eru 

aukaatriði og séu mikið að kæra og krefjast úrskurða dómara. Þetta sést vel af svari Rósu 

við spurningunni um hvað hún teldi erfitt við að starfa sem dómari: 

Það er kannski sem að, þvælist kannski mest fyrir manni er þegar að lögmenn eru með 

svona alls konar, réttarfarsflækjur sem að stundum pirrar mann. Lögmenn eru kannski 

að leika Matlock og eru með einhverjar réttarfarsflækjur, krefjast úrskurða sem að 
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maður veit í upphafi að mun ekki skila honum neitt nema tefja fyrir málinu, flækja 

það en niðurstaðan verður alltaf sú sama. 

Kvendómararnir töldu þó ekki allir að réttarfarsflækjur væru vandamál og þá mátti 

jafnvel greina hjá einhverjum karlmönnum að þetta færi í taugarnar á þeim. Þetta virtist 

þeim þó ekki jafnmikilvægt þar sem enginn þeirra nefndi þetta að fyrra bragði sem 

vandamál eða eitthvað sem væri erfitt í starfi.  

 Af álaginu og kröfunni um skilvirkni myndast togstreita í huga kvendómaranna, á 

milli þess að vilja vanda sig og þeirra krafna sem gerðar eru til þeirra um að vera skilvirkar. 

Togstreita sem veldur álagi og mögulega streitu. Þá má gera ráð fyrir, þótt um það sé ekki 

hægt að fullyrða, að kvendómarar sinni fremur heimilisstörfum og börnum heldur en makar 

þeirra, eins og almennt gerist, og geti því ekki sinnt málum eins mikið utan venjulegs 

vinnutíma eins og karldómarar.  

Af samanburði milli svara kven- og karl dómaranna virtust kvendómararnir leggja 

meiri áherslu á vandvirkni í störfum sínum heldur en karlarnir. Það lýsti sér í því að 

konurnar voru talsvert gjarnari til þess að lýsa sér sem skipulögðum, þær lýstu aðferðum 

sem báru með sér mikla vandvirkni, nákvæmni og skipulag, eða þær hreinlega lögðu 

áherslu á mikilvægi vandvirkni. Það merkir þó ekki að karldómarar séu ekki vandvirkir í 

störfum sínum heldur frekar að vandvirkni sé ofarlega í huga kvendómaranna og þeim því 

mikilvæg. Í raun var ekkert í svörum karldómaranna sem gaf til kynna að þeir væru ekki 

vandvirkir.  

Eitt af því sem bar merki um áherslu á vandvirkni í svörum kvendómaranna var að þeir 

legðu áherslu á söfnun allra gagna í máli, þannig að dómari „hafi allar upplýsingar sem 

réttarágreiningur snýst um“. Jafnvel þannig að skoðuð séu öll gögn sem lögð eru fram. 

Mikilvægt sé að dómari kynni sér heimildir sjálfur í stað þess að treysta um of á málflutning 

og túlkanir málsaðila eða lögmanna þeirra og skoða verður heimildir í samhengi eins og 

Lovísa segir frá: 

Maður fer eiginlega alltaf í grunnheimildina sjálfur og það er alltaf þessi varnagli, 

maður þarf að ganga úr skugga um þetta sjálfur og sjá þetta með eigin augum. Skoða 

þetta í samhengi […] af því að það getur eitthvað staðið þarna en […] hins vegar ef 

þú lest aðeins neðar og það er oft þannig, þeir taka út akkúrat sem að passar eða 

einhvern dóm sem að þeir byggja á og svo þegar þú lest hann í heild sinni þá sérðu að 

þetta er fordæmi sem á alls ekkert við. 

Þannig verður „að fara mjög grundigt ofan í gögnin“, sem felur meðal annars í sér að 

skoða þarf gögn og samhengi þeirra og jafnvel skoða betur það sem sagt var í dómssal, 

með því að hlusta aftur á hljóðupptökur af skýrslutökum. Jafnvel þurfi „maður að lesa sér 
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eitthvað til, ef það er eitthvað réttarsvið sem er manni ekki tamt“ eins og Kristjana komst 

að orði.  

Þá er mikilvægt samkvæmt Lovísu „að passa að taka á öllum varnarsjónarmiðum“. 

Þannig tekur dómari á öllu sem málsaðilar bera við en klárar ekki einungis mál af þeirri 

ástæðu sem þeir telja geta leyst málið strax. Þó er það þannig að mál eru kláruð án þess að 

fara í allar málsástæður eða skoða öll sjónarmið málsaðila og er þá ritað í dóma „þegar af 

þeirri ástæðu“. Í slíkum tilvikum er ekki þörf á að málalengja þar sem málið er skýrt og 

greinargott. Það geti farið eftir tilfinningu eða jafnvel áherslum í málflutningi þannig að ef 

„það er mjög rík áhersla lögð á tiltekna málsástæðu þá ertu gjarnari kannski á að taka þær 

inn í dómsúrlausnina“, samkvæmt Lovísu.  

Annað sem má sjá af svörum kvendómaranna er að þeir virðast leggja áherslu á að 

vera vel undirbúnir fyrir aðalmeðferð máls, „að fara ekki inn í málflutning án þess að 

þekkja málið til hlítar“. Undirbúningur fyrir aðalmeðferð felst í því að vera vel lesinn, 

kynna sér gögn málsins vel, málsástæður og röksemdir málsaðila. Ástæðan er að dómari 

vill geta verið á verði í þinghöldunum og spurt viðeigandi og réttra spurninga. Geta spurt 

nánar út í málsástæður og málsflutning málsaðila. Kristjana lýsir þessu svo:  

Ég er alltaf búin að lesa málið áður en það fer af stað og þegar einkamál er að ræða þá 

reyni ég alltaf að vera búin að semja málsatvikalýsinguna. Sömuleiðis fara í gegnum 

málsástæður og lagarök og stilla þeim upp líka þannig að maður sé með svona nokkuð 

góða mynd af málinu og geti þá spurt. Og það sama með sakamálin þá er ég búin að 

semja mig niður að þeim hluta sem gerist í aðalmeðferðinni (R: Og hvers vegna 

gerirðu þetta?) Til að geta spurt ef að ég þarf við aðalmeðferðina, ef það er eitthvað 

sem þarfnast skýringa og maður þarf að hafa það á takteinum náttúrulega í 

sakamálunum hver hefur sagt hvað ef það verður allt í einu breyting á framburði þá 

þarf að spyrja út í það. 

Dómur er jafnvel settur upp fyrir aðalmeðferðina, það er kaflar hans eru ritaðir aðrir 

en niðurstaðan sjálf. Með því setur dómari sig vel inn í málið áður en kemur að aðalmeðferð 

og málflutningi. Ekki er einungis nóg að undirbúa sig vel fyrir aðalmeðferð heldur er einnig 

mikilvægt að dómari sé vakandi og haldi athygli í aðalmeðferð, sé „á tánum“ í 

aðalmeðferðinni. 

Eina leiðin til þess að vera öruggur um að spurt sé að öllu sem þörf er á og að allt komi 

fram sem fram þarf að koma, er að vera vel undirbúinn fyrir þinghöld. Annars er hætt við 

að dómari komist að því eftir á, þegar hann skoðar málið almennilega, að eitthvað hefði 

þurft nánari skýringar. Í versta falli þarf dómari jafnvel að láta flytja mál aftur, því lög gera 

ekki ráð fyrir að mál séu flutt skriflega nema í undantekningartilvikum. Dómari er þannig 



 

68 

búinn að greina og hugsa um það fyrir fram hvað þurfi að sýna fram á í málflutningi aðila, 

hvað þarfnist nánari skýringa og raka. Af þessu virðast kvendómararnir leggja áherslu á 

vandvirk vinnubrögð og skipulag þar sem farið er yfir gögn máls og undirbúningur fyrir 

þinghöld er mikill. Þessi vandvirkni kvendómaranna lýsir heildstæðri nálgun. Mál er 

skoðað með heildrænum hætti með því að fara yfir allt það sem varðar málið og draga af 

því heildstæða ályktun í stað þess að leggja áherslu á ákveðna afmarkaða hluti í málsferlinu 

eða stoppa á ákveðnum stað og ekki halda áfram skoðun. 

4.1.2 Samskipti og einvera í störfum héraðsdómara 

Störf dómara krefjast mikilla samskipta við ýmsa aðila, bæði innan sem utan dómssals. 

Þeir eiga í samskiptum við samstarfsfólk sitt en einnig málsaðila og lögmenn þeirra. Þess 

vegna má segja að hluti starfsins felist að miklu leyti í samskiptafærni. Dómarar stýra 

þinghöldum með því að ákveða skipulag, dagskrá og stýra því sem gerist hverju sinni. Þeir 

þurfa að taka mið af væntingum og sjónarhorni beggja aðila við borðið og miðla málum. 

Þá eiga dómarar í samskiptum við aðila og vitni í skýrslugjöf.  

Ýmislegt í svörum kvendómaranna bendir til þess að samskipti séu þeim mikilvægur 

þáttur í starfinu, svo sem af því að þeir nefna að samskipti séu eitt af því sem heilli þá við 

starfið. Lovísa nefnir sem dæmi að starfið sé lifandi, samskipti mikil og samskiptahæfni 

því mikilvæg: 

Lifandi, það snertir á mörgum flötum og þú ferð þarna út, ert í dómsalnum þar sem þú 

hittir alls konar fólk og þú þarft að geta verið svoldið mannlegur í samskiptum. Það 

er að segja átt auðvelt með mannleg samskipti og stýra þinghöldum er náttúrulega líka 

svona þáttur í því. 

Samskiptafærni er mikilvæg þar sem dómari hittir fólk fyrir á erfiðum tímum og þarf 

að hafa hæfileika til að halda ákveðinni ró í dómsalnum, tryggja að þinghöldin gangi rétt 

fyrir sig, og að „halda andrúmsloftinu í lagi þrátt fyrir að viðstöddum líði illa“. 

Kvendómararnir voru þannig gjarnari til að nefna að samskipti væru mikilvæg í starfinu 

en þeir töluðu einnig oftar um mikilvægi þess að „bera sig saman við aðra“ það er að 

ráðfæra sig við aðra um störf sín eins og Lovísa lýsti því: 

Mér finnst mikilvægt að eiga í mannlegum samskiptum við mína kollega. Ég held að 

það stuðli frekar að því að þú einangrir þig enn frekar og þú veist það er enginn sem 

getur sagt ég ætla bara að gera þetta svona og ég ætla ekkert að spá í neitt annað þó 

að þú takir á endanum ákvörðun. Svo er þetta oft lagaatriði og túlkunaratriði og fólk 

er að bera saman úrlausnir Hæstaréttar og þessi kollegi getur munað eftir einhverju 

sem að gagnast þér og svoleiðis. Þannig að það er alltaf gagnlegt alveg sama hvernig 
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þú lítur á það finnst mér og ég held ég gæti heldur ekkert þrifist annars. Ég þrífst 

ekkert í þannig umhverfi. 

Mikilvægt er að dómarar beri sig saman við aðra þegar þeir komast að niðurstöðu í 

málum en dómari fær þannig meiri vissu um að niðurstaðan eða ákvörðun hans sé rétt og 

einn viðmælandi nefnir það jafnvel sem leið til að leysa úr álitamálum um túlkun laga. 

Þetta merkir þó ekki að karldómarar ráðfæri sig ekki við aðra.  

Loks þá nefndu nokkrir kvendómarar það sérstaklega sem erfitt í starfi, að geta rekist 

á málsaðila fyrir utan réttarsalinn, sem er annar þáttur í samskiptum. Rósa segir svo frá: 

Þannig að ef ég hitti manneskju út á götu sem ég hafði kannski hitt í rótarí og hún 

heilsar mér þá hugsa ég stundum, ah bíddu er ég, dæmdi ég hana eða þekki ég hana 

annars staðar frá og fyrir vikið til að vera ekki að heilsa kannski einhverjum sem ég 

er nýbúin að dæma á einhverjum svona kunningja basis þá frekar læt ég sem ég þekki 

hana ekki en það getur verið óþægilegt að lenda í þessari stöðu. 

Áhugavert er að enginn karldómaranna hafði orð á þessu. Reynt er að komast hjá því 

að rekast á málsaðila utan dómssals sem leiðir til þess að allir sem viðkomandi man ekki 

alveg eftir verða mögulegir málsaðilar. Dómari lendir því í þeirri stöðu að draga sig úr 

samfélaginu, allavega að einhverju marki, og á það sérstaklega við um dómara á minni 

stöðum úti á landi. Í störfum sínum hitta dómarar fyrir fólk alls staðar úr samfélaginu, 

jafnvel fólk sem sækir sömu búðir og á börn í sama skóla. 

Þetta lýsir vandasamari þáttum samskiptahluta dómarastarfsins. Dómarar hitta fólk á 

þeirra verstu stundum inn í dómssal og þurfa að eiga við fólk sem á í deilum sem reynir á 

samskiptafærni. Dómarinn á síðan í hættu á að rekast á sömu aðila í sínu daglega rými. Af 

hættu við að verða vanhæfur, og líklega einnig af feimni eða ótta við að eiga í samskiptum 

við fólk sem viðkomandi hefur þurft að dæma í óhag eða jafnvel til refsingar, þá dregur 

dómari sig að einhverju leyti úr hinu daglega rými annarra borgara.  

Karldómararnir voru aftur á móti gjarnari til þess að nefna það sem kost við starfið að 

þeir nytu frelsis í því á meðan konurnar nefndu einveru starfsins sem ókost. Héraðsdómarar 

eru ekki undir stjórn annarra og þurfa ekki að hlýða fyrirmælum. Þá ráða þeir sjálfir sinni 

dagskrá og skipulagi vinnu sinnar. Þeir eru sem kóngar í eigin ríki þótt dómstjóri sjái 

reyndar um að úthluta málum til dómara. Þannig ráða þeir ekki hvaða mál þeir fá til 

meðferðar. Lárus lýsir þessu vel þegar hann segir: 

Annað við þetta starf náttúrulega að það komi líka fram að maður er svoldið frjáls, 

maður getur skipulagt dagskrána sína sjálfur, því að maður er náttúrulega sá sem að 

ræður henni. Það er enginn yfirmaður sem að segir þú verður að taka þetta mál fyrir 
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núna og það þarf að flýta þessu máli. Maður stýrir þessu algjörlega sjálfur. Maður ber 

náttúrulega um leið ábyrgð á því að ljúka því og og gera það sómasamlega. 

Á sama tíma fylgir því þó ábyrgð að vinna verkin sómasamlega og af dugnaði og 

ábyrgðin verður í raun meiri á að sinna sínum verkum. Samkvæmt 1. mgr. 7. gr. laga um 

meðferð einkamála, nr. 91/1991, stýrir dómari þinghaldi og gætir þess að það sé háð eftir 

réttum reglum. Þá ákveður hann í hvaða röð mál verða tekin. Það er því dómari sem stjórnar 

þinghöldum einn og óstuddur að mestu. Þessu fylgir þó að dómari þarf að komast að 

niðurstöðu einn og óstuddur, sitji hann einn í dómi en ekki fjölskipuðum, og hann þarf ekki 

að búast við því að vera tekinn á teppið og að ýtt sé á eftir verkefnum hans. 

4.1.3 Samkennd með málsaðilum  

Kvendómararnir hneigðust frekar til þess en karldómararnir til að sýna samhug með 

málsaðilum, þótt karldómarar sýndu það einnig. Það er, að setja sig í spor málsaðila, skilja 

í hvaða stöðu þeir eru, sýn þeirra á málaferlin og að láta sér annt um að mál dragist ekki 

um of á langinn. Því eftir allt saman snúast þau um raunverulegt fólk sem bíður úrlausnar 

mála sinna. 

Mál og málaferli eru dómurum daglegt brauð en fyrir málsaðila getur dómssalurinn 

verið óþekktur heimur utan rýmis hins daglega lífs. Mál sem virðast dómurum lítilvæg og 

hversdagsleg geta verið málsaðilum þungbær og erfið. Jafnvel er málið þeirra eina fyrir 

dómstólum á ævinni. Þetta má sjá vel af svari Sigrúnar: 

Auðvitað geta öll mál haft djúpstæð áhrif á fólk. Jafnvel mál sem að ég myndi segja 

að væri kannski lítilvægt miðað við önnur sem ég hef verið með. Það er ekkert 

endilega minn mælikvarði á því hversu stórt og mikið málið er sem gildir fyrir fólk ég 

átta mig alveg á því. Það að skulda 100 þúsund eða 500 þúsund og fá á sig áritaða 

stefnu eða dóm, það getur verið mjög þungbært fyrir fólk. Það þarf ekki endilega að 

vera neitt sem allir aðrir líta á. Ég átta mig á þessum mun, hvað þetta er persónubundið 

fyrir fólk. 

Hagsmunirnir geta verið miklir og málsaðilum er teflt til móts hvorum við annan 

þannig að annar sigrar en hinn tapar. Fyrir þann sem situr eftir er eins og dómskerfið hafi 

brugðist og ekki sinnt skyldu sinni. Það veldur andlegu álagi fyrir dómara, að vita að þeir 

hafi þessa hagsmuni í höndum sér, eins og Guðbjörg lýsir því:  

Þetta er svona þetta er lúmsk, ábyrgð, svona andlega. Þetta er lúmskt, þetta er lúmskt 

andlegt álag. Þú ert með mikla hagsmuni undir, oft mjög mikla hagsmuni undir og 

fólk reiðir sig á að dómskerfið bregðist ekki og það er alltaf mjög oft annar aðilinn 

sem telur þig hafa brugðist. 
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Það kom áberandi oftar fram hjá kvendómurunum að gæta þyrfti þess að meðferð mála 

væri ekki meiðandi fyrir málsaðila. Jafnvel sé „það líka í rauninni hluti af skyldum 

[dómara] í kerfinu, það er að gera málsmeðferðina, gæta þess að hún verði ekki meiðandi“. 

Enda sé það ekki auðvelt að koma fyrir dóm, hvort sem viðkomandi er málsaðili eða vitni 

enda getur andrúmsloftið verið þrúgandi. 

Þannig er málsaðila sýndur samhugur þar sem hugað er að því að málið geti verið 

honum þungbært, mál sem er lítilvægt þeim sem lifir og hrærist í heimi lögfræðinnar. Erfitt 

geti verið að koma í dómssal og dómarar þurfa að veita málsaðilum svigrúm vegna þess. 

Jafnframt þarf að gæta að málsmeðferð stuði málsaðila ekki. Framkoma dómara skiptir 

þannig máli og kurteisi og almennilegheit geta komið dómurum langt, eða eins og 

Ásgerður komst að orði: 

Ég […] reyni að koma jafnt fram við alla og almennilega og það kostar ekkert að vera 

kurteis og jafnvel þótt maður sé við erfiðar aðstæður og það skilar alltaf bestum 

árangri fyrir rannsókn mála fyrir dómi, við skýrslutökur, ef það er svona þokkalegt 

andrúmsloft í salnum. 

Það er þó ekki einungis til þess að gæta að málsaðilum og líðan þeirra í dómsmáli, 

heldur stuðlar það að því að mál upplýsist betur. Enda má ætla að málsaðili og vitni sem 

líður vel í dómssal eigi auðveldara með að segja frá og rifja upp það sem gerst hefur.  

Með þessu setja kvendómararnir sig í spor málsaðila og þeim er umhugað um upplifun 

þeirra, aðstæður og hvernig málalok snerta þá. Annað sem kom sterklega í ljós er að 

aðstæður málsaðila og áhrif niðurstöðu mála á þá virtust kvendómurunum hugleikið og 

þeir gjarnari til þess að leiða hugann að því. Karldómararnir voru aftur á móti gjarnari til 

að telja að aðstæður málsaðila og málalok hefðu ekki og mættu ekki hafa áhrif á þá. Það 

er þó ekki bundið við kvendómarana og þeir höfðu ekki allir þessa tilhneigingu. Orð Láru 

lýsa þessu vel, að dómarar verði að hafa tilfinningar í starfi sínu: 

Ég held að maður væri ekkert góður í þessu starfi ef maður hefði engar tilfinningar og 

maður væri bara lokaður á allt og þetta væri alveg klippt og skorið. Nei maður þarf að 

hafa einhverjar tilfinningar líka í þessu. 

Kvendómararnir leiða hugann að því í hvaða aðstæðum málsaðili er og hvaða áhrif 

niðurstaðan sem dómari mun komast að, muni hafa á aðila og líf þeirra. Sakamál virðast 

sem dæmi reyna á þar sem aðstæður geta verið slæmar eins og þegar alvarlegu ofbeldi 

hefur verið beitt og geta myndir úr málum setið lengi í dómara eða eins Ásrún kvað, „ég 

man ennþá hverja einustu mynd í myndamöppu í [ákveðnum] morðmálum“. Aðstæður í 

sakamálum geta verið erfiðar, bæði sá verknaður sem hefur verið framinn en einnig þær 
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aðstæður sem málsaðilar lifa oft við. Aðstæður málsaðila geta þannig haft áhrif en ekki 

bara atvik eða hvað gerðist í máli. Erfitt getur verið að horfa upp á fólk í dómssal sem hefur 

misstigið sig í lífinu. Fólk sem er ekki slæmt en hefur orðið undir í lífsbaráttunni eins og 

Guðríður lýsir því þegar hún var spurð hvað henni þætti erfitt við starf dómara: 

Erfiðast, maður náttúrulega, þarf oft að taka mjög erfiðar ákvarðanir um persónuleg 

málefni fólks eins og í forsjármálum og ákvarða refsingu hjá ungu fólki til dæmis. Það 

er mjög erfitt að horfa upp á í sakamálunum hvernig fólk hefur ratað í mikla ógæfu 

sem maður sér að er besta fólk en hefur misstigið sig. Þú veist og maður hugsar alltaf 

einu sinni voru þetta lítil saklaus börn sem fóru út á rangar brautir. Þannig að það getur 

oft verið það erfiðasta. 

Guðríður veltir þannig fyrir sér og setur sig spor sakbornings og hvernig líf hans hefur 

orðið, eitthvað sem reynir á og getur verið erfitt að meðtaka. Aðstæður sakborninga geta 

þannig haft áhrif á ákvörðun um refsingu þeirra, til lækkunar, eins og almenn hegningarlög 

gera ráð fyrir, sbr. VIII. kafli, sérstaklega 70. og 74. gr., þar sem fjallað er um atriði er hafa 

áhrif á refsihæð. 

Dómari dæmir eftir sinni aðferðafræði en eftir á þá veltir hann fyrir sér hvernig það 

hafi fengið á fólkið í salnum og hvernig það hafi tekist á við niðurstöðuna. Hvernig það 

verkar á raunverulegt líf þeirra sem búa að baki málum, eins og sjá má af svari Ásgerðar: 

Þetta er nú kannski aðallega ef þetta eru sérlega erfið mál, eitthvað sem varðar til 

dæmis lítil börn eða erfiðar fjölskylduaðstæður og kannski alvarlegustu málin. Maður 

hefur kannski þurft að dæma einhvern í mjög langt fangelsi. […] Kannski hvarflar að 

manni hvernig ætli þessi hafi tekist á við þetta eða eitthvað þannig. Það er kannski 

eitthvað sem gerist eftir á hjá fólki, manni flýgur það stundum í hug. 

Mál geta þannig verið erfið, ekki vegna lögfræðinnar, heldur vegna þeirra afleiðinga 

sem þau hafa fyrir fólk og líf þess, þar sem mál geta varðað „ofboðslega mikla hagsmuni“. 

Það er þó ekki einungis hvernig málalokin fá á málsaðila sem kvendómararnir veltu fyrir 

sér heldur einnig hvaða áhrif niðurstaða mála hefur á þá sem eru nákomnir aðilum. Eins 

og Kristjana komst að orði: „maður hugsar náttúrulega um stöðuna sem þetta fólk er í og 

áhrifin sem það hefur á það sjálft og þeirra sem eru í kringum það […] í þessum erfiðu 

málum“. Hluti af starfi dómara er að bera þessa ábyrgð, að taka ákvarðanir sem hafa áhrif 

á líf fólks.  

Ákvarðanir sem hafa áhrif á líf fólks, eins og að dæma það til refsingar eða dæma því 

í óhag þegar það hefur lent í slysi og/eða orðið fyrir tjóni, virðast því vera kvendómurunum 

hugleiknar. Með því setja þeir sig í spor málsaðila, velta fyrir sér hvaða afleiðingar 

ákvarðanir þeirra og störf hafa, og skoða málin í samhengi við kringumstæður í stað þess 
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að horfa blákalt á málin sem hluta af lögfræðilegum úrlausnarefnum. Málin varða 

raunveruleika fólks og hafa áhrif á líf þeirra. Eins og að dæma fólk til fangelsisrefsingar. 

Af svörum kvendómaranna virðist sem að það fari eftir því um hvers konar mál er að ræða, 

hvernig þau verka á þá. Mál sem varða líf fólks virðast reynast þeim hugleiknari heldur en 

önnur mál svo sem þau er varða kröfur. Eins og Guðbjörg komst að orði: 

Stundum eru menn lítið flæktir í þau, menn geta bara greint á um hvort að krafa sé 

fyrnd eða ekki. Það er náttúrulega bara hreint lögfræðilegt úrlausnardæmi. Menn vilja 

bara fá dóminn til að segja það. Þá getur maður lesið sér til um fyrningu og skoðað 

ofan í kjölinn punktur. Það þarf ekki að fara neitt lengra en oft eru málin miklu flóknari 

en það. Þú ert að setja ofan í þig kannski erfið skaðabótamál eða forsjármál eða 

samskipti við banka. Þá þarftu virkilega að reyna að bæði að bera virðingu fyrir þeim 

sjónarmiðum sem sett eru fram þannig að þú segir rétt frá því sem gerðist í 

atvikakaflanum, ruglist hvergi, og segir með sanngjörnum hætti frá málsástæðum 

beggja aðila, og þér ber að skrifa hvað gerðist. 

Lögfræðin virðist því ekki helsta áskorunin fyrir kvendómarana, eins og Ásrún sagði: 

„svo þegar allt hitt fer að spila inn í allt svona mjög persónulegt, þegar að persóna 

manneskjunnar hefur þýðingu, mér finnst það í rauninni vandasamast að eiga við vegna 

þess að úr lögfræðinni þarft þú bara að finna úr því, með þeirri þekkingu sem þú hefur“. 

Þar sem það er eins og Guðríður segir, „ekki erfitt að komast að því sem maður telur vera 

lögfræðilega rétt niðurstaða“. Mál sem snúast að mestu um lögfræði reyna þannig minna á 

kvendómarana og valda þeim minna hugarangri. „Lögfræðimál“ virðast jafnframt vera 

þeim auðveldari heldur en mál sem snerta fólk. Eitthvað sem virðist í andstöðu við upplifun 

karldómaranna sem segja margir að eitt það erfiðasta við starfið sé hreinlega að finna 

niðurstöðuna, þótt konurnar nefndu það líka. Orðræða sem virðist beinast að lögfræði 

málanna.  

Það virðast þannig vera mál sem snerta líf fólks sem eru kvendómurunum hugleikin 

og það á sérstaklega við um mál sem snerta náin sambönd fólks. Margir kvendómaranna 

töluðu sérstaklega um forsjármál sem mál sem séu erfið. Eða eins og Lovísa komst að orði, 

„svo er auðvitað þessi mannlegu mál eins og forsjármálin og svona, þau auðvitað geta tekið 

á og maður kemur stundum alveg gjörsamlega úrvinda eftir heilan dag í svoleiðis málum“. 

Slík mál fjalla ekki einungis um lögfræði heldur einnig um líf fólks, samskipti og tengsl 

þess og erfiðar aðstæður þess þar sem miklir hagsmunir eru í húfi. Hagsmunir barna en 

einnig foreldra. Spurð hvað henni finnist erfitt við starf dómara svaraði Ásrún: 

Erfiðast, ég myndi nú segja að það séu þessi mál sem að maður getur eiginlega varla 

sagt að séu beint lögfræðileg. Það eru mundi ég segja forsjármál, það er svo erfitt 
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þegar að, báðir foreldrarnir eru jafnhæfir og […] ég get eiginlega ekki sagt að þetta sé 

lögfræði. Mér finnst alauðveldast þegar þetta er bara hrein og klár lögfræði. 

Þessu fylgir mikil ábyrgð og kvendómararnir gera sér grein fyrir að ákvarðanir þeirra 

hafa bein áhrif á líf þeirra sem hlut eiga að máli. Þá eru málin ekki auðveld enda snúast 

þau um hagsmuni foreldranna og ekki síst barnanna, sem ekki fara alltaf saman. 

Tökum sem dæmi mál þar sem að verið er að dæma forsjá af foreldrum, verið að 

ráðstafa börnum í fóstur eða taka þau varanlega af. Það hefur náttúrulega gífurlegar 

afleiðingar fyrir bæði barn og foreldra þannig að og það er ábyrgðarhluti að ákveða 

bæði að, það eigi að taka barn af foreldri og líka ákveða að barn eigi að vera áfram hjá 

einstaklingum sem kannski eru, ekki bestu. (Freyja). 

Það eru ekki bara mál um forsjá sem eru kvendómurum erfið heldur einnig önnur 

fjölskyldumál, mál sem varða börn og fjölskyldur og sérstaklega ef aðstæður eru erfiðar. 

Kvendómararnir virðast því telja mál sem snerta náin sambönd fólks þau erfiðustu sem 

þeir vinna með en ekki endilega lögfræðileg álitamál. Það gefur til kynna að við úrlausn 

mála láti þeir sig ekki einungis lögfræðina varða heldur horfi þeir á mál í samhengi og láti 

líf og umhverfi fólks hafa áhrif. Þessu tengt töldu margir kvendómararnir jafnframt að í 

málum sem varða sambönd fólks þá sé mikilvægt að reyna að ná sáttum meðal aðila. Með 

því móti má varðveita tengsl þeirra á milli eftir að úr málinu er leyst. Í stað þess að láta það 

í hendur dómara sem kveður upp dóm öðrum í óhag. Freyja hafði um þetta að segja: 

V: […] þeir sem eru að mæta hérna fyrir þessa aðila, það á bara að koma dómur en 

þegar um er að ræða tvo einstaklinga, það eru þau mál sem mér finnst mikilvægt að 

samkomulag náist. Ég tala nú ekki um í fjölskylduréttinum þar er það náttúrulega mjög 

brýnt. Svo líka ef þetta eru nágrannakredur og einhver ágreiningur út af 

fasteignakaupum og, skaðabótamál sem ekki snúast að tryggingafélögum (R: heldur 

bara einstaklinga á milli) já. Þannig að það eru svoleiðis mál sem mér finnst mikilvægt 

að sættist og eru einhverjar líkur á. Það þýðir ekkert að vera að reyna að sætta mál 

sem að tryggingafélögin eru bara við ætlum að fá dóm um þetta, þetta er búið að fara 

fyrir úrskurðarnefndina. 

R: Þú nefnir sem dæmi fjölskyldur og nágranna, ég sé fyrir mér að þetta er fólk sem 

er í nánum samskiptum, ertu líka að hugsa um að það sé þá betra fyrir samskipti þeirra 

og milli og sambandið að fá sátt? 

V: Og ég meina fyrir framtíðina eftir (R: varðveitist frekar sambandið) já fólk getur 

bara tekist í hendur og bara haldið áfram lífi sínu. 

Með sátt getur fólk frekar haldið áfram og viðhaldið tengslum sínum og sambandi í 

stað þess að annar aðilinn tapi máli og sitji eftir með sárt ennið. Með sátt verða 

einstaklingarnir sem hlut eiga að máli jafnframt sáttari með málalokin þar sem þeir hafa 
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sæst á miðri leið. Þá er hægt að beita öðrum sjónarmiðum heldur en lögum og lögfræði við 

úrlausn mála með sátt eða eins og Lovísa kemst að orði: 

Ég held á endanum þá sé fólk sáttara við ef að það hefur náð saman. Kannski mæst á 

miðri leið. Ég hef allavega upplifað það í nokkur skipti og báðir gefa eitthvað eftir. 

Þeir eru kannski ekkert 100% sáttir og þeir segja það alveg en bæði það og þú ert orðin 

svoldið svona opinber persóna strax og dómurinn er kominn. Dómarinn þarf að dæma 

eftir lögunum á meðan sáttin getur gengið meira út á sanngirni. 

Með sátt þá „hefur þú stýrt niðurstöðunni sjálfur þó þú hafir gefið eftir þá áttu þessa 

niðurstöðu þú ákvaðst að þetta væri, værir sáttur við þetta, í staðinn fyrir að fá einhvern 

dómara til að segja þér eitthvað allt annað“, segir Sigrún. Kvendómararnir upplifa þannig 

að einstaklingar verði ánægðari ef sátt næst í máli og líta jafnframt til þess að báðir aðilar 

verði ánægðari, þótt eflaust yrði annars sá sem vann ánægður með sigurinn. Þannig líta 

kvendómararnir heildrænt á málið og á hagsmuni beggja aðila þar sem æskileg niðurstaða 

er sú sem virðir hagsmuni allra en ekki aðeins annars, sem skilar sér í meiri ánægju og 

viðheldur samböndum. Af svörum kvendómaranna má jafnframt sjá að það er mikilvægt 

að niðurstaðan sé sanngjörn fyrir alla þá sem koma að máli en ekki bara að einn vinni. Eða 

eins og Rósa sagði: „þá verður niðurstaðan alltaf að vera þannig að hún sé sanngjörn fyrir 

alla“. 

Þrátt fyrir að kvendómararnir virðist margir vera snortnir af aðstæðum málsaðila og 

það hvernig málalok fá á þá, þá telja þeir engu að síður að dómari verði að bægja slíku frá 

sér en það gera þeir með því að beita þeim aðferðum lögfræðinnar sem þeim hafa verið 

kenndar og þeir tamið sér, eða eins og Guðríður komst að orði: 

Maður verður stundum að bægja þeirri hugsun frá sér. Maður er stundum inni í 

dómssal og finnur til með fólki en svo fer maður niður og semur dóminn og, þá er, þá 

beitir maður bara þeirri aðferðafræði sem að, manni hefur verið kennd. 

Með tíð og tíma og vaxandi reynslu brynjar dómari sig fyrir hörmungum mála, 

aðstæðum málsaðila, og hættir að láta það hafa áhrif á líðan sína, allavega að því er þeir 

telja sér trú um. Með því að brynja sig er skilið á milli vinnu og tilfinninga sem þá tilheyra 

einhverju öðru rými og ef til vill öðrum tíma, þeim tíma er dómari var nýr og reynslulítill: 

Í sjálfu sér snertir mig ekki, ég er löngu löngu búin að læra það að skilja vinnuna frá 

mínum tilfinningum eða minni persónulegu upplifun, ég er löngu búin að skilja þar 

að. (Rósa) 

Þannig myndast togstreita á milli þess að vilja vera annt um aðra, að láta sig aðra varða 

og hagsmuni þeirra og örlög, og þeirrar kröfu að dómarar eigi að vera hlutlausir og að þeir 
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eigi og geti leyst úr málum á grundvelli laga og aðferða lögfræðinnar, óháð tíma og rúmi, 

örlögum og aðstæðum fólks. Togstreita sem vafalaust myndast vegna áhrifa hins sterkara 

lögmáls orðræðunnar sem rekja má til aldagamalla kenninga innan lögfræði og 

stjórnmálaheimspeki. Kenninga eins og um þrískiptingu ríkisvalds og um réttarríkið. Að 

dómarar eigi að dæma en löggjafinn að setja reglur, og að lög eigi að vera framvirk, skýr, 

fyrirsjáanleg og stöðug. Engu að síður má greinilega sjá af svörum kvendómaranna að 

þeim er umhugað um aðstæður málsaðila og það hvernig niðurstöður mála hreyfa við þeim 

og lífi þeirra.  

Aftur á móti mátti greina af svörum karldómaranna og af samanburði við svör 

kvendómaranna að þeir væru gjarnari en kvendómararnir til að telja að aðstæður málsaðila 

og málalok hefðu ekki áhrif á þá og störf þeirra. Það merkir þó ekki að aðstæður og málalok 

hafi ekki haft áhrif á þá eða að þeim hafi ekki verið hugsað til þeirra, heldur frekar að það 

viðhorf að aðstæður og málalok eigi ekki að hafa áhrif virðist mikilvægara í huga 

karldómaranna og jafnvel að þeir eigi erfiðara með að viðurkenna áhrif þessara þátta. 

Mögulega er það vegna áhrifa karlmennskunnar. 

Á meðan aðstæður málsaðila og áhrif málaloka virtust hreyfa við kvendómurunum 

kom aftur á móti sú skoðun nokkuð sterkt fram í svörum karldómaranna að aðstæður 

málsaðila og afleiðingar málaloka hafi ekki og megi ekki hafa áhrif á það hvernig dómarar 

sinna störfum sínum, eða eins og Kristján komst að orði: „maður getur ekki verið að dæma 

bara af einhverri vorkunnsemi, maður hefur ekki leyfi til þess, maður verður bara að taka 

blákaldar ákvarðanir“. Þegar komist er að niðurstöðu í dómsmáli verði dómari þannig að 

taka ákvörðun án þess að velta vöngum yfir því hvaða áhrif hún muni hafa á viðkomandi 

aðila. Dómsmál og úrlausn þeirra snýst um að meta sönnunargögn og sönnun mála og síðan 

hvernig eigi að leysa úr lagatæknilegum atriðum eins og túlkun laga, eins og Bergþór segir 

frá: 

Nei maður reynir nú að ýta því algjörlega frá sér [aðstæðum málsaðila og afleiðingum 

niðurstöðu], það er eins og það er og þá auðvitað er þetta alltaf spurning um sönnun 

og niðurstöðu í því tilliti og svo er þetta í öðru lagi spurning um refsingu og auðvitað 

reynir maður að rekja það eftir þeim leiðum sem að lögfræðin býður upp á og og taka 

tillit til fordæma varðandi refsingu. Auðvitað getur þetta snert menn en það hefur 

engin áhrif held ég, ekki allavega í mínu tilviki get ég sagt. 

Úrlausn dómsmála snýst þannig um að meta hvað gerðist í máli eða hvað telst sannað 

að gerðist í máli og að leysa mál með aðferðum lögfræðinnar. Engu að síður má sjá af 

svörum karldómaranna að þeir leiði hugann að því og að það geti jafnvel valdið þeim 
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hugarangri hvaða afleiðingar niðurstaðan mun hafa á málsaðila, þótt þeir virtust ragari en 

kvendómararnir til að viðurkenna það og töluðu minna um slíkt, hvað þá að fyrra bragði. 

Frásögn Lárusar sýnir hvernig hann leiðir hugann að aðstæðum málsaðila: 

Af úrlausn, af niðurstöðu, maður er alltaf með það í huga þegar maður stendur frammi 

fyrir því að taka ákvörðun um það hvort að móðir eigi að að missa forsjá yfir barni 

sínu þá er það eitthvað sem maður, það er ekkert auðvelt alltaf eða dæma einhvern til 

þess að greiða háar skaðabætur eða sýkna einhvern af skaðabótakröfu. 

Þrátt fyrir að virðast ekki leiða hugann eins mikið að aðstæðum málsaðila og áhrifum 

niðurstöðu, þá var áberandi í svörum nokkurra karldómaranna að það væri erfitt að dæma 

fólk til refsingar. Óskar sagði sem dæmi þegar hann var spurður út í hvað honum þætti 

erfitt við starf héraðsdómara: „það er náttúrulega alltaf erfiðast að dæma menn til 

fangelsisvistar, að frelsissvipta einstakling er náttúrulega gríðarlega, gríðarlega erfitt“. 

Með því er lögð áhersla á réttindi eða hagsmuni sakbornings sem telja má frekar einhliða 

afstöðu í stað heildrænnar þar sem hagsmunir allra sem mál snertir eru hafðir í huga. Þá 

má einnig rekja þessa afstöðu til formlegra kenninga um réttarríkið þar sem áhersla er lögð 

á skýrleika og fyrirsjáanleika, oft með hagsmuni þeirra sem hlotið geta refsingar að 

leiðarljósi. Auk þess samrýmist þetta ýmsum meginreglum sakamálaréttarfars eins og að 

skynsamlegan vafa eigi að skýra sakborningi í hag sem er í samræmi við meginreglu 

stjórnarskrárinnar um að hver sá sem er borinn sökum um refsiverða háttsemi skal talinn 

saklaus þar til sekt hans hefur verið sönnuð, sbr. 2. mgr. 70. gr. stjórnarskrár lýðveldisins 

Íslands, nr. 33/1944.  

Karldómararnir sýndu þó einnig í einhverjum tilvikum samkennd með hagsmunum og 

aðstæðum brotaþola eins og sést af svari Kristjáns: 

Mér fannst alltaf mikil umræða um sakamenn og sérstaklega mannréttindi þegar 

maður var að dæma menn í fangelsi […] en það var aldrei umræða um brotaþolann 

sem sat eftir með sárt ennið. 

Svar Kristjáns bendir þó jafnframt til þess að umræðan hafi verið talsvert einhliða og 

miðað meira að réttindum og hagsmunum þess ákærða heldur en þolanda brots. Þetta er 

áhugavert í ljósi þess að umræðan í samfélaginu hefur virst mest ganga út á gagnrýni á 

sýknudóma og vægar refsingar (sjá sem dæmi Jón Hákon Halldórsson, 2012 og „Segir 

dóminn of vægan“, 2018). Eflaust fer það þó eftir tegundum brota og jafnvel innan hvaða 

hóps umræðan fer fram. 

Séu þessi svör karldómaranna borin saman við svör kvendómaranna virðist þessi sýn 

þeirra geta verið einhliða, á meðan sýn kvennanna virðist heildrænni og ná yfir breiðara 
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svið. Jafnframt virðast kvendómarar frekar velta fyrir sér afleiðingum og aðstæðum fólks 

í tilteknum kringumstæðum, sérstaklega í málum sem varða fjölskyldur og náin tengsl og 

samskipti fólks. Sumir karldómararnir, en þó færri en meðal kvennanna, nefndu þó 

sérstaklega að erfitt væri að dæma í forsjármálum. Þess vegna má greina ákveðna kynjaða 

tilhneigingu þar sem karldómarar einblína á refsingar og aðstæður sakborninga eða jafnvel 

aðstæður annarra málsaðila sakamála, á meðan kvendómarar líta meira til mála sem varða 

fjölskyldur og náin tengsl og sambönd fólks. 

Þessu tengt þá virtust karldómararnir talsvert gjarnari en kvendómararnir til að leggja 

áherslu á að dómarar þyrftu að gæta hlutleysis eða að það virtist af svörum þeirra að 

hlutleysi dómara væri þeim mikilvægt. Þótt konur legðu einnig áherslu á það mátti sjá 

ákveðinn mun í því að karlarnir lögðu meiri áherslu á að dómarar ættu ekki að dæma eftir 

eigin skoðunum eða annarra, heldur lögunum. Þá eiga allir að vera jafnir fyrir lögunum 

sem fara ekki í manngreiningarálit, ef haft er eftir Hallgrími:  

Það er alveg sama hver á í hlut að mínu viti, hvort þú ert hátt eða lágt settur í 

samfélaginu, það skiptir mig engu máli. Það fá allir sömu meðferð það er það sem ég 

er að ræða, hvort sem þú ert karl eða kona, ríkur eða fátækur, samkynhneigður eða 

gagnkynhneigður. Mig varðar ekkert um það er bara það eiga allir sinn rétt, það eiga 

allir að geta fengið úrlausn sinna mála. 

Þessa afstöðu má jafnvel rekja til meginreglu réttarfars um jafnræði málsaðila sem 

kveður á um að allir aðilar eigi að njóta sömu aðstöðu við rekstur máls síns án nokkurrar 

mismununar og lögfest er í 70. gr. stjórnarskrárinnar og 6. gr. Mannréttindasáttmála 

Evrópu, sbr. lög nr. 62/1994.  

Einnig kom fram í svörum sumra karldómaranna, þó sjaldgæft væri, að niðurstaða yrði 

að standast lögfræðilega skoðun, eða eins og Lárus lýsti því þegar hann var spurður út í 

aðstæður málsaðila og afleiðingar niðurstaðna: „Ég held að maður hefur meiri áhyggjur í 

rauninni af því að niðurstaðan að standist lögfræðilega skoðun“. Því leggja karldómararnir 

áherslu á að fylgja fordæmum Hæstaréttar og dæma í samræmi við þau. 

Sýn karldómaranna á störf sín einkennist af algildri og frekar formlegri og einhliða 

nálgun þar sem áhersla er lögð á hlutleysi og að beita réttri aðferðafræði til að komast að 

réttri niðurstöðu. Aðstæður málsaðila og afleiðing niðurstaðna á þá má ekki hafa áhrif á 

verkefni sem dómari stendur frammi fyrir og hafi það áhrif á dómara, þá hafi það þó ekki 

áhrif á þá sjálfa heldur einungis aðra. Dómarar stjórna þinghöldum og njóta frelsis í starfi 

þar sem þeir þurfa ekki að reiða sig á aðra. Afstaða sem felur í sér aftengingu við aðra þar 

sem dómari er einn en ekki í neti samskipta. Fylgja skal dómafordæmum og til er ein rétt 



 

79 

niðurstaða. Karldómararnir nefna þó jafnframt að það sé erfitt að finna niðurstöðu og að 

sú óvissa sé erfið. Það bendir til þess að þeir telji sér trú um að hægt sé að rökstyðja eina 

niðurstöðu en ekki endilega sé um eina rétta niðurstöðu að ræða í þeim skilningi að einn 

sannleikur sé til. Sýn karldómaranna virðist því eiga rætur að rekja til kenninga um 

nytjahyggju frekar en formhyggju en þær síðarnefndu gera ráð fyrir að hægt sé að leiða 

niðurstöðu af lögum með afleiðslurökfræði sem væntanlega merkir að til sé ein algild og 

rétt niðurstaða. Margt í svörum karldómaranna má þannig rekja beint til formlegri 

kenninga í lögfræði, svo sem um réttarríkið, og til laga og mannréttinda. Þannig má rekja 

orðræðu þeirra til hins sterkara lögmáls orðræðunnar, eins og komið verður nánar að síðar. 

4.1.4 Sameiginleg sýn, ábyrgð, óvissa og Hæstiréttur 

Hér verður fjallað um sýn dómara á störf sín þar sem ekki mátti greina kynjaða tilhneingu 

en sem þykir rétt að tæpa á.  

Starfi dómara fylgir mikið vald og mikil ábyrgð. Í störfum sínum taka þeir ákvarðanir 

sem hafa bein áhrif á líf fólks og hafa mótandi áhrif á samfélagið allt og hvaða reglur gilda 

í því, „og því fylgir þessu náttúrulega mikið vald, maður er náttúrulega að höndla með 

mjög mikilvæga hagsmuni […] og svo eru það hagsmunir náttúrulega samfélagsins alls“ 

eins og Óskar komst að orði. Mikilvægt er að dómarar séu meðvitaðir um að þeir bera þetta 

vald og hvaða hagsmuni þeir hafa í höndunum, eða eins og Hallgrímur sagði, „þú verður 

að vita af því að þú hefur þetta vald“. Það eru ekki bara hagsmunir þeirra sem reka mál 

fyrir dómstólum og hagsmunir samfélagsins sem dómarar bera ábyrgð á, heldur bera þeir 

í raun ábyrgð á dómskerfinu sjálfu eða þeirri hugmynd sem það er, „við erum dómsvaldið 

í heild sinni og við förum sameiginlega með það, og ég lít á þetta sem okkar sameiginlegu 

ábyrgð á að vera dómskerfið“ segir Guðbjörg. 

Dómarar bera ábyrgð á sinni vinnu og þeim niðurstöðum sem þeir komast að. Fram 

kom hjá nokkrum dómurum að þessi ábyrgð gæti verið erfið þar sem dómari ber hana oft 

sjálfur, einn og óstuddur, „þú ert einn með sjálfum þér og þeim verkefnum sem þér eru 

falin, þú leysir þau einn á þína eigin ábyrgð“ (Hallgrímur). Með reynslunni verður 

auðveldara að axla þessa ábyrgð en þrátt fyrir það og að dómari geti ráðfært sig við 

samstarfsmenn sína, þá ber hann á endanum ábyrgðina á sínum málum og niðurstöðum. 

Dómarar geta ekki vikið sér undan þessari ábyrgð og þeir verða að dæma í málum. 

Þar með var einnig áberandi í svörum dómaranna að þeim fyndist erfitt að komast að 

eða finna niðurstöðu í dómsmáli og ekki var að sjá neina kynjatilhneigingu í því. Sem er 

áhugavert í ljósi þess að einhverjir kvendómarar nefndu að karldómarar væru öruggari með 



 

80 

sig og væru ekki jafngjarnir á að viðurkenna að eiga erfitt með að leysa mál. Mögulega 

reynist þeim erfiðara að viðurkenna slíkt í vitna viðurvist en auðveldara sé að tjá sig um 

slíkt nafnlaust við rannsakanda sem bundinn er trúnaði. Hvað sem því líður er ljóst að þeir 

karldómarar sem ég ræddi við áttu í erfiðleikum með þetta eins og kvendómararnir, eins 

og sjá má af svari Lárusar: 

Þetta er stundum svolítil angist sem fylgir […] þú ert ekkert alltaf viss en að lokum 

þá sannfærir maður sjálfan sig um að maður sé kominn með skynsamlega og rétta 

niðurstöðu. Sæmilega rétta niðurstöðu sem að heldur þegar menn fara að rýna það. 

Dómarar eru þannig ekki alltaf vissir um hvort niðurstaðan sem þeir komast að sé rétt. 

Sumir viðmælenda töldu jafnvel að þeir væru í algjörri óvissu um að hvaða niðurstöðu þeir 

ættu að komast. Þessi óvissa virðist sérstaklega vera til staðar í sakamálum þar sem 

niðurstaðan getur orðið sakfelling og dómur til fangelsisrefsingar. Hallgrímur svarar svo: 

Mér finnst vont að dæma fólk í langa tukthúsvist. Ég er frekar meyr þegar að því 

kemur að ákveða refsingu. Ég vil að minnsta kosti að það sé meira en skynsamlegur 

vafi fyrir sektinni. Ég þarf eiginlega, að leita alltaf að einhverri fullvissu á að sektin 

sé til staðar. 

Dómarar vilja þannig vera alveg vissir um að það sé enginn skynsamlegur vafi til 

staðar í málinu, áður en þeir fara að dæma fólk til refsingar. Ástæðan fyrir því að erfitt 

getur verið að komast að niðurstöðu er hreinlega sú að oftar en ekki eru fleiri en ein 

niðurstaða tæk. Það er, hægt er að rökstyðja fleiri en eina niðurstöðu með aðferðum 

lögfræðinnar eins og Guðbjörg komst að orði: 

Svo lendi ég oft í erfiðleikum með niðurstöðuna. Það er mjög oft sem ég er komin 

mjög langt í að leysa úr málinu og ég finn ekki réttu niðurstöðuna, að ég engist bara. 

Hvernig leysi ég úr þessu? Bæði af því það geta verið nokkrir möguleikar tækir eða 

ég sé ekki alveg hvernig. 

Auk þess geta báðir aðilar að einhverju leyti haft rétt fyrir sér, „oft [hafa] aðilar hvor 

nokkuð til síns máls“. Störf dómara eru því í raun ekki svo klippt og skorin. Meðferðin og 

hefðin gerir ráð fyrir að annar aðili tapi á meðan hinn vinni málið. Raunveruleikinn er hins 

vegar oft flóknari og báðir aðilar geta haft rétt fyrir sér að einhverju leyti. Það kemur því 

ekki á óvart hvað sumir dómaranna leggja mikla áherslu á mikilvægi þess að reyna að 

koma á sáttum meðal málsaðila eða að þeir reyni sættir.  

Ekki er einungis erfitt að finna niðurstöðuna sjálfa heldur getur verið erfitt að finna út 

úr því hvernig eigi að rökstyðja hana eða eins og Bergþór segir frá: „Útfærslan á 
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rökstuðningnum getur stundum verið erfitt“. Vafinn virðist því oft vera til staðar og ef til 

vill er hann eins og einn viðmælandi nefndi „innbyggður í þetta réttarkerfi“. 

Endurskoðun Hæstaréttar léttir þó á þessari óvissu og þessari ábyrgð dómaranna. Það 

léttir á ábyrgð héraðsdómara að vita að ákvarðanir þeirra eru rýndar og fái endurskoðun. 

Svigrúm Hæstaréttar virðist einnig meira að mati dómaranna. Þar sem hendur 

héraðsdómara eru bundnar hafa hæstaréttardómarar frelsi til að bregða út af. Ásrún lýsir 

þessu vel þegar hún talar um mál sem hún hefði viljað dæma á annan veg, máli sem var 

síðar snúið í Hæstarétti: 

Svo taldi Hæstiréttur sig hafa það svigrúm, sneri við niðurstöðu hjá mér og mér fannst 

það bara gott (R: Þú hefðir sem sagt viljað fara aðra leið?). Já vegna þess að barnið 

var svo ungt og aðstæður og allar upplýsingar um pabbann að hann væri 

ofbeldismaður en barnaverndarnefnd í því landi sem þau höfðu verið áður hafði sinnt 

þeim eða hjálpað konunni og þá hefði hún auðvitað átt að vera undir þeirra 

verndarvæng á meðan verið væri að leysa úr því hjá hvoru foreldri forsjáin ætti að 

vera en Hæstaréttur taldi sig finna einhvern flöt á því að barnið þyrfti ekki að fara og 

mér fannst það bara fínt en eins og þetta horfði við mér fannst mér ekki geta komist 

að þeirri lögfræðilegu niðurstöðu. 

Dómararnir virtust vel meðvitaðir um að störf þeirra og ákvarðanir eru undir vökulu 

auga Hæstaréttar sem snúið getur niðurstöðum þeirra við. Þess vegna vilja þeir fylgja 

fordæmum dómstólsins og vera á sömu línu, eins og sést þegar Sigurjón segir: 

R: Hvers vegna er mikilvægt að skoða hvað Hæstiréttur hefur sagt eða gert? 

V: [andar djúpt] það skiptir heilmiklu máli vegna þess að maður verður alltaf að reikna 

með því að maður verði endurskoðaður og ef Hæstiréttur vill breyta einhverju sem 

hann hefur gert áður þá er það hans að gera það ekki mitt. Þannig að maður vill […] 

ekki láta sér yfirsjást það að eitthvað hafi verið dæmt áður á þennan veg. 

Vilji Hæstiréttur breyta út af fyrri framkvæmd þá er það hans að ákveða það en ekki 

héraðsdómara. Það merkir þó ekki að dómararnir hafi verið gagnrýnislausir í garð 

Hæstaréttar og gátu þeir jafnvel verið ósammála niðurstöðum hans en engu að síður talið 

að það beri að fylgja þeim. 

4.2 Úrlausn og stjórnun dómsmála 

Nálgun kven- og karldómara til úrlausnar mála var borin saman með rökgreinandi 

samanburði (e. analytical comparison) þar sem þemu sem fram komu í svörum viðmælenda 

voru borin saman milli viðmælanda og hópanna kven- og karldómarar. Í töflu 1 má sjá 

samanburð á nálgun kven- og karldómara við úrlausn dómsmála. Við greiningar var gerður 

ítarlegri samanburður á ýmsum atriðum sem talin voru geta skýrt mun á milli kven- og 
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karldómara, eins og bakgrunnur þeirra og fyrri reynsla í lögfræði. Sá samanburður leiddi í 

ljós að slík atriði virtust ekki skýra þann mun sem kom fram.  

 

Tafla 1. Nálgun viðmælenda við úrlausn dómsmála. 

Kynferði 
Úrlausn dómsmála 

Heildræn Væg formhyggja Formhyggja 

Konur 8 2 0 

Karlar 1 6 1 

 

Í töflunni má sjá að konur höfðu meiri tilhneigingu en karlarnir til að beita því sem 

kalla má heildrænni eða samhengisbundinni nálgun til úrlausnar dómsmála á meðan 

karlarnir höfðu meiri tilhneigingu til að beita nálgun sem kalla má væga formhyggja eða 

væga vildarréttarlega nálgun. Svar eins karlsins bar þess þó merki að hann hneigðist til 

strangrar formhyggju. Í einhverjum tilvikum gat dómari hvort tveggja fallið innan vægrar 

formhyggju og heildrænnar og var hann þá flokkaður í heildræna þar sem í raun má segja 

að sú nálgun innihaldi væga formhyggju sem gengur þá skemur.  

Væg formhyggja felur í sér að við úrlausn mála er megináhersla lögð á að beita 

formlegum réttarheimildum, heimildum sem eiga uppruna sinn að rekja til formlegs valds. 

Engu að síður eru aðrar „huglægari“ heimildir viðurkenndar en njóta þó minna vægis. 

Þannig er áhersla lögð á að leysa úr málum á grundvelli settra laga, réttarvenja og fordæma 

en heimildir eins og meginreglur og eðli máls fá þó notið sín, sé ekki hægt að leysa mál á 

grundvelli þeirra fyrrnefndu. Nálgunin er þannig jafnframt stigskipt þar sem 

réttarheimildum er raðað í röð eftir vægi, þar sem lög koma efst og eðli máls neðst. Sama 

er að segja um beitingu lögskýringarsjónarmiða þar sem áhersla er lögð á formlegar 

heimildir eins og greinargerðir lagafrumvarpa, nefndarálit og umræður á Alþingi, þ.e. 

heimildir sem stafa frá einhvers konar yfirvaldi. Önnur sjónarmið eins og skýring með 

hliðsjón af meginreglum og eðli máls fá þó einnig sitt rými en þó helst ef önnur sjónarmið 

duga ekki til.  

Í heildrænni nálgun er aftur á móti lögð meiri áhersla á að kanna allar heimildir og 

sjónarmið sem geta nýst við að leysa úr álitaefni og draga síðan heildstæða ályktun út frá 

þeim. Það er þó ekki þar með sagt að heimildir og sjónarmið hafi ekki innbyrðis vægi sín 

á milli eins og í vægri formhyggju. Vægi fer hins vegar meira eftir hverju máli fyrir sig og 

aðstæðum hverju sinni og skoðuð eru innbyrðis tengsl heimilda og sjónarmiða. Nálgunin 

verður þannig heildrænni og samhengisbundnari. Heildræna nálgunin gefur þannig 
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aðstæðum hverju sinni meiri gaum og þeir sem beita henni eru jafnframt gjarnari á að leiða 

hugann að aðstæðum málsaðila og þeim sem málum tengjast, og hvaða áhrif málalok hafa 

á þá. 

Væg formhyggja og heildræn nálgun deila þó ýmsum einkennum sem koma stundum 

sterkar fram hjá annarri nálguninni, eins og með stigskipt vægi réttarheimilda og 

lögskýringarsjónarmiða. Í raun mætti segja að heildræna nálgunin innbyrði hina en gangi 

síðan lengra í ákveðnum efnum. Ofan á bætist þessi heildræna sýn, vandvirkni og meiri 

samhugur með aðstæðum málsaðila.  

4.2.1 Heildræn nálgun 

Eitt af því sem einkennir heildræna nálgun, eins og hún birtist í svörum kvendómaranna, 

er að sjónarhorn og hagsmunir allra í málinu fá að njóta sín til jafns. Dómari kynnir sér 

sjónarhorn og leggur upp úr því að „reyna að setja sig í spor beggja aðila“ eins og Guðbjörg 

komst að orði. Þannig reynir dómari að leggja skilning í það hvernig málsaðilar upplifa 

málið og sjónarhorn þeirra, jafnvel þótt það hafi ekki allt úrslitaþýðingu í máli sem 

málsaðilar telja að skipti máli. Þá er mikilvægt að veita málsaðilum rödd og „báðir 

[málsaðilar] þurfa að fá að koma sínum sjónarmiðum á framfæri“ (Kristjana). Málsaðilar 

hafa ólíka upplifun af því sem gerðist í máli og segja jafnvel frá sama atburði með ólíkum 

hætti. Dómari er hins vegar ekki í aðstöðu til þess að segja hvor sé að segja satt heldur 

getur verið að þeir séu að lýsa ólíkri sýn, ólíkri upplifun á sannleikanum. Annar málsaðili 

hefur ef til vill ekki endilega rétt fyrir sér og hinn ekki, báðir eiga sök, eða eins og Ásrún 

sagði frá: 

Oft þannig í þessum málum [ber létt í borðið], annar hefur farið aðeins yfir strikið og 

þá kannski fer hinn aðeins yfir strikið og svo lenda menn í ógöngum og hvorugur getur 

viðurkennt að það sé einhver sök hjá báðum. 

Með því að horfa til sjónarmiða allra aðila og leiða hugann að hagsmunum allra, þá 

beitir dómari jafnframt heildrænni og samhengisbundinni nálgun til úrlausnar máls þar sem 

hann horfir heilt yfir málið og vegur og metur andstæða hagsmuni. 

Annað sem einkennir hina heildrænu nálgun er samhengisbundið og heildrænt mat á 

atvikum máls, hvað gerðist í máli. Aðstæður mála móta þannig hvað dómari þarf að skoða 

hverju sinni „og engin tvö mál eru eins, þau liggja bara misjafnlega fyrir“, að sögn 

Kristjönu. Þess vegna er ekki hægt að reiða sig að fullu á fastákveðnar reglur um 

sönnunarmat. Þrátt fyrir það virtust flestir kvendómararnir styðjast við ákveðnar reglur við 

mat á sönnun og ekki var hægt að sjá mun á karl- og kvendómurum í því. Konurnar voru 
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þó gjarnari til þess að bera því við að það færi eftir málum hvernig mat væri lagt á hvað 

gerðist og hvað teldist sannað að hefði gerst. Lykilatriðið að mati Sigrúnar er „náttúrulega 

[…] að skoða öll þau gögn sem eru lögð fram“. Það fer þannig eftir hverju máli fyrir sig 

og hvaða atvik eru uppi en auk þess þarf að skoða samhengi við það sem gerðist. Ásgerður 

lýsir því vel: 

Hvernig maður metur málsatvikin, hvað telst sannað, ég get eiginlega ekki svarað 

þessu mikið betur en bara það fer eftir atvikum hverju sinni. Meðal annars auðvitað 

trúverðugleika framburða og kannski hversu skýr framburður er, hvernig aðstæður 

voru á vettvangi. Maður er alltaf að horfa á þetta út frá klassískum sakamálum, til 

dæmis var dimmt, hafði vitni möguleika á að sjá það sem það segist hafa séð. Maður 

verður að hugsa um öll þessi atriði þegar maður er að meta trúverðugleika og svo er 

fólk mjög misjafnt sumir taka djúpt í árina og einhvern veginn tala og alhæfa og 

fullyrða en aðrir eru ekki fullyrðingaglaðir eða eru með fyrirvara við allt sem þeir 

segja. Þannig að maður en sérstaklega þarf maður að horfa eftir aðstæðum til dæmis í 

sakamáli bara gat viðkomandi séð þetta, þurfti hann að sjá fyrir horn, hvar stóð hann, 

hve nálægt var hann. 

Af svari Ásgerðar má sjá að það fer eftir aðstæðum hverju sinni hvernig mat verður 

lagt á atvik en jafnframt má sjá að nálgunin er heildræn í því að hún virðist leggja áherslu 

á að skoða eða kanna allt sem mögulega hefur áhrif eða skiptir máli. Þannig sýnir hún 

jafnframt vandvirkni í störfum.  

Málsatvikin sjálf eins og þau eru skráð niður skipta ekki einungis máli heldur einnig 

framburðir málsaðila og vitna. Við mat á þeim þarf að huga að mörgu, svo sem 

trúverðugleika frásagnar og sannleiksgildi hennar en í lokin er um heildarmat að ræða, 

„þetta er bara svona heildarmat á framburði“ eins og Guðríður komst að orði. Freyja lýsir 

þessu ágætlega þegar hún segir: 

Það eru náttúrulega bara þessar almennu reglur, eftir því sem vitnið er nátengdara 

öðrum aðilanum að þeim mun minna sönnunargildi en þetta er náttúrulega, þetta er í 

stigum, þetta er ekki annaðhvort hefur þetta sönnunargildi eða ekki […]. Maður þarf 

bara að horfa á heildarmyndina. 

Hér koma ýmis atriði inn í matið á því hvort framburður vitnis sé trúverðugur, sem 

dæmi tengsl þess við málsaðila. Þetta er hins vegar ekki klippt og skorið, annaðhvort er 

framburður trúverðugur eða ekki, heldur má frekar mæla það í stigum. Líklegast nær 

framburður eða sönnun aldrei því stigi að eitthvað sé fullsannað og í raun er ekki gerð krafa 

um það í lögfræði heldur að sekt sé hafin yfir skynsamlegan vafa (Stefán Már Stefánsson, 

2007). Þá er ekki nóg að skoða framburðinn sjálfan og hvað megi telja líklegt að 

viðkomandi geti borið vitni um, út frá aðstæðum á vettvangi og öðru samhengi, heldur er 
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trúverðugleiki framburðar einnig skoðaður með því að kanna samræmi við önnur gögn í 

málinu. 

Það er ekki einungis nálgunin við mat á málsatvikum, eða hvað gerðist í máli og hvað 

ekki, sem er heildræn heldur einnig hin lagatæknilega nálgun, val og beiting réttarheimilda 

og túlkun þeirra. Réttarheimildafræði er sú grein innan lögfræði sem fjallar um á hvaða 

grundvelli megi leysa lagaleg álitaefni. Afstaða kenninga og nálgana innan lögfræði er 

mismunandi en almennt er lagt til grundvallar að lög, sett af löggjafa viðkomandi ríkis, séu 

hin helsta heimild sem dómarar og aðrir lögfræðingar beiti við úrlausn mála. Eins og komið 

hefur verið að fyrr eru síðan skiptar skoðanir milli fræðimanna um aðrar heimildir og vægi 

þeirra. Svör kvendómaranna benda til þess að þeir hafi ríkari tilhneigingu til að nálgast 

viðfangsefnið með heildrænum og samhengisbundnum hætti þar sem þeir leggja áherslu á 

að skoða ýmsar tegundir réttarheimilda og draga af þeim heildstæða ályktun í stað þess að 

leggja megináherslu á ákveðnar réttarheimildir, oft formlegar heimildir sem stafa frá 

einhverju yfirvaldi, og láta staðar numið við þær. Það er þó ekki þar með sagt að allar 

heimildir hafi sama vægi heldur frekar að þær séu látnar styðja hver við aðra. 

Svar Ásgerðar lýsir þessari nálgun ágætlega, sem og togstreitunni á milli hins 

upplifaða og þess kennda, þegar hún var spurð út í afstöðu sína til réttarheimilda:  

Ætli ég sé nú ekki bara mjög hefðbundin í því. Þannig að það er auðvitað bara fyrst 

og fremst sett lög og þá auðvitað stjórnarskráin okkar sem að liggur þar til grundvallar. 

Ég held ég myndi nú bara horfa á, Ármann Snævarr og telja þetta í sömu röð. Þannig 

að ég veit það ekki (R: Hvað myndi koma á eftir?), á eftir settum lögum, nú bara 

hreinlega man ég ekki nákvæmlega hvernig hann til dæmis til tók þetta en ég myndi, 

það er einhvern veginn, það myndi bara reyna á þetta í hverju máli fyrir sig það er 

erfitt að svara þessu svona. 

Hér má sjá togstreituna á milli hins sterkara lögmáls orðræðunnar, þess sem talið er 

gilt og hefur verið gert að normi, og milli þess skynjaða. Ásgerður byrjar að lýsa því sem 

henni var kennt og því sem er almennt viðurkennt en endar á því að telja að í raun fari þetta 

ekki eftir fastákveðinni og fyrirframtilgreindri reglu, heldur eftir hverju máli fyrir sig. Eða 

eins og Kristjana sagði, „það þarf alltaf að skoða heildarmyndina það er aldrei hægt að 

horfa bara á lagatextana“. Þegar dómarar leysa mál þá eru þeir ekki einungis að beita 

lögunum heldur koma aðrar heimildir eða viðmið til sögunnar en samkvæmt Guðbjörgu„ 

þurfa [dómarar] oft að beita fleiru […] en hugmyndin að við beitum bara lögunum eða 

staðhæfingin mér finnst hún bara ófullnægjandi“.  

Þegar dómari leysir úr dómsmáli eða lögfræðilegu álitamáli, þá stendur hann ekki 

einungis frammi fyrir því að þurfa að velja á hvaða grundvelli hann leysir mál, heldur þarf 
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hann einnig að taka þann grundvöll sem hann velur og beita honum á málið, túlka hann. 

Sú fræðigrein innan lögfræði sem fæst við túlkun laga kallast lögskýringarfræði. Í íslenskri 

lögskýringarfræði er lögð áhersla á að túlka lög eða lagaákvæði til samræmis við 

athugasemdir í greinargerð frumvarps þess er varð að viðkomandi lögum, þótt litið sé 

einnig til annarra sjónarmiða. Eins og með heimildargrundvöllinn þá virðast 

kvendómararnir gjarnari en karldómararnir til að beita og túlka réttarheimildirnar með 

heildrænum hætti þar sem farið er yfir ýmis sjónarmið og síðan dregin heildstæð ályktun 

út frá þeim. Ásrún lýsir þessu vel þegar hún segir: 

Ég mundi reyna að fylgja einhverjum viðurkenndum túlkunarreglum. Ég mundi fara 

í þetta sem maður lærði bara á fyrsta ári eða Guð veit hvenær. Ég hef hérna verið með 

svona mál, það var fyrir löngu löngu síðan og þetta snerist um túlkun lagaákvæðis og 

báðir höfðu nokkuð til síns máls og þá var ég lesa Davíð Þór og Róbert Spanó. Þessar 

lögskýringarbókmenntir allar eða bækur, og ég klóraði mig einhvern veginn út úr því 

ég man ekkert hvað ég lagði áherslu á, ég var bara að reyna að finna sjónarmið og 

auðvitað, kannski þarf maður að velja úr sjónarmiðum en ég get ekki sagt, ég held að, 

allt sem að maður gerir það stýrist af því hvernig málið er vaxið því sem maður hefur 

í höndunum. Ég held að maður geti ekki komið og sagt eitthvað óháð málinu, ég held 

ekki. Það er mín tilfinning að maður geti ekki sagt burtséð frá öllum atvikum þá myndi 

ég alltaf gera svona og svona. […] Maður les sér til um hvaða sjónarmið hafa verið 

talin geta haft þýðingu við túlkun lagaákvæða, þau sem að maður velur hljóta að ráðast 

af málsatvikum engu að síður eða það sýnist mér. 

Eins og sjá má af svari Ásgerðar um réttarheimildirnar má greina togstreitu og ef til 

vill átök á milli þess viðurkennda og venjubundna og þess upplifaða í svari Ásrúnar. Átök 

milli þess að beita fyrir fram ákveðnum sjónarmiðum um túlkun laga, óháðum og algildum, 

og þess raunveruleika að atvik málsins ráði því í raun hvað hafi þýðingu, hvað þurfi að 

koma til svo leysa megi úr því. Jafnvel megi líkja þessu við eldamennsku eins og Ásrún 

gerði í framhaldinu. Ekki er hægt að renna blint í snjóinn og elda eftir uppskrift óháð 

hráefninu. 

Eins og ef þú segðir við einhvern kokk hvað leggurðu áherslu á í eldamennsku, ég 

segi það fer auðvitað eftir hráefninu, hvað ertu að elda […]. Það hlýtur að fara eftir, 

hvort að þessi túlkun á lagaákvæði varðar þetta málefni, hvort að þetta er í skattarétti 

eða gjaldþrotarétti. Það hlýtur að skipta máli hvort þú ert með fisk eða kjöt. Ég held 

að þú getir ekki horft á þetta algjörlega burtséð frá málefni, viðfangsefninu. 

Það er þó ekki þannig að kvendómararnir fylgi ekki neinum reglum eða venjum við 

lagatúlkun heldur frekar að þeir líta svo á að þær henti ekki ávallt raunveruleikanum sem 

blasir við dómaranum í störfum hans í dómssalnum. Í fræðum og kenningum er oft gert 

ráð fyrir að túlkun byggist á óháðum og algildum reglum og jafnvel stigskiptingu, þar sem 
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ákveðin viðmið hafi meiri þýðingu en önnur og jafnvel þannig að lögfræðingi beri að færa 

sig niður ákveðinn lista. Raunveruleikinn er hins vegar sá að erfitt er að fara eftir einhverri 

ákveðinni röð heldur verður að draga heildstæða ályktun út frá því sem er til staðar hverju 

sinni, og sem atvik máls og aðstæður kalla á. Lára tekur undir með Ásrúnu þegar hún segir: 

Það er bara mismunandi ég meina það það hlýtur að vera. Það eru auðvitað þessar 

túlkunarreglur, og auðvitað leitar maður í þær […] er það vilji löggjafans eða eða 

markmiðið, hvað getur maður lesið út úr þessu og hvað er það sem að maður endar á 

[…]. Maður leitar og hvað getur maður séð um þessi sjónarmið. Stundum eru það 

yngri lög sem að hafa meira vægi eða stundum eru það sérlög á ákveðnu sviði sem 

hafa þá meira vægi. Þú skilur það eru öll þessi lagatúlkunarsjónarmið sem að maður 

lærir sem að maður þarf að skoða, hvað á við þarna. Þetta er ekki einfalt, maður gerir 

þetta einhvern veginn, já ég veit ekki hvort það er hægt að útskýra það eitthvað nánar. 

Ég fer ekki endilega kannski eftir einhverri ákveðinni röð, bara hvað getur maður séð 

út úr þessu. 

Svar Láru lýsir vel samhengisbundinni nálgun við túlkun laga þar sem leitað er lausna 

í mörgum sjónarmiðum en í stað þess að fara eftir fyrir fram ákveðinni stigskiptri röð við 

túlkun, þá leitar hún eftir lausnum þar sem þær er að finna, jafnvel þótt hún styðjist við 

ákveðnar viðurkenndar túlkunarreglur.  

Margt í svörum kvendómaranna bendir til þess að sjónarmið eða viðmið við túlkun 

laga blandist eða tvinnist saman, í stað þess að um sé að ræða innri röðun og átök. Það 

sjónarmið endurspeglar áherslu á samhengisbundna nálgun en einnig umhyggju og 

samvinnu í stað átaka og baráttu. Eitthvað sem stundum hefur verið talið kvenlægt í stað 

karllægs. Rósa lýsir því hvernig sjónarmið um túlkun blandast saman eins og að synda, þar 

sem dómari þarf að nota öll sjónarmið og láta þau spila saman: 

Ég veit þú lærir það þannig en svo þegar þú kemur út í bringusund, þú syndir það á 

bringunni en til þess að geta synt bringusund þá þarftu að nota bæði hendurnar og 

fæturna og hausinn, þú þarft að nota allt, það þarf allt að spila saman svo þetta gangi 

upp. 

Spurðar út í sjónarmið og lögskýringarheimildir eins og eðli máls og meginreglur 

svöruðu sumar konurnar að í raun væru þessi sjónarmið alltaf að baki öðrum og að dómarar 

hefðu þau ávallt í huga, þótt það kæmi ekki endilega fram í dómsúrlausninni, eins og Freyja 

komst að orði:  

Auðvitað er það eitthvað sem maður er alltaf að beita án þess kannski að gera grein 

fyrir því sérstaklega nema að mati dómsins er það rétt eða rétt þykir að það er á 

raunverulegan engan grunn í öðru heldur en því sem manni finnst sanngjarnt. 
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Þá kom jafnvel fram að þessi sjónarmið væru í raun sjaldnast í andstöðu við önnur 

formlegri viðmið heldur „helst það í hendur“. Þannig að hin formlegu og efnislegri 

sjónarmið styðja í raun við bakið á hvort öðru. Viðmið eins og eðli máls og meginreglur 

standa þannig ekki aftast í röð mögulegra lögskýringarsjónarmiða, heldur til hliðar við 

önnur þar sem þau tvinnast og mynda saman heildstæða niðurstöðu. Ásgerður hafði um 

þetta að segja: 

Ég tók bara hann sem dæmi [spurð út í hvers vegna hún nefndi Ármann Snævarr] 

maður lærði almenna lögfræði á sínum tíma eftir riti hans og þar eru réttarheimildirnar 

taldar upp í ákveðinni röð en ég held að það sé kannski ekkert endilega, ég held að 

allir dómarar séu sammála um að lög og stjórnarskrár séu æðsta eða æðstu 

réttarheimildirnar en þegar maður kemur neðar eftir listanum hvort er hærra 

réttarvenja eða eitthvað annað, það er kannski ekki eins mikið mikið sammæli um það 

ég veit það ekki en maður er bara yfirleitt að skoða þetta allt ef að þörf er á og það 

þarf að fara svona neðarlega út fyrir bara texta laga og lögskýringargögn og svona 

sem að algengast er. Ég bara man ekkert eftir að hafa beinlínis rekið mig á eitthvað 

svona konkrete álitaefni þar sem ég var í vandræðum með hvort ætti að vega þyngra 

einhver ein svona lægra sett réttarheimild eða önnur lægra sett réttarheimild. 

Guðbjörg lýsir þessu einnig vel þegar hún segir: „Dómarar ég held hugsa þetta ekki í 

neinum svona kategoríum, ég hugsa bara hver er reglan, hvaða reglu nota ég til þess að 

leysa úr þessu máli og við hvað styðst hún, reglan styðst við þetta er hérna í lögunum“. 

Þetta virðist þó að einhverju leyti geta farið eftir tegundum mála eða eins og Rósa lýsir því 

„þegar þú ert kominn út í segjum bara kröfurétt eða samningalög eða eitthvað svona þá 

ertu kannski […] meira að pæla í hver er tilgangurinn með lögunum, hvað eru þau að segja, 

þá þarftu meira svona að horfa á heildarmyndina“. Þetta svar Rósu lýsir jafnframt 

samhengisbundinni og heildrænni nálgun þar sem atvik máls og aðstæður hafa áhrif á það 

hvað hefur þýðingu en þannig fer það eftir málum, í stað þess að beita algildum reglum um 

það hvernig beri að túlka lög hverju sinni.  

Það að kvendómararnir beiti samhengisbundinni nálgun merkir þó ekki endilega að 

áhersla sé ekki lögð á lagaheimildir eða að lög hafi æðri stöðu en aðrar heimildir. Fremur 

virðist mega túlka það sem svo að lög séu viðmið, upphafsstaður frekar en endir. Lög þjóna 

þannig þeim tilgangi að varða veginn en aðrar heimildir og önnur sjónarmið koma svo til 

fyllingar. Guðbjörg lýsir þessu ágætlega þegar hún segir:  

Auðvitað notum við lögin, auðvitað byrjarðu alltaf, maður byrjar alltaf á að kíkja, rifja 

upp lögin og fara í greinargerðirnar og reglugerðir og annað en við getum líka alveg 

eins sagt að […] í samningarétti dæmi ég bara eftir samningunum. Það fyrsta sem 

maður gerir, maður tekur náttúrulega samninginn sem fólk deilir um og les hann ég 
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meina hann er náttúrulega grunngagnið miklu meira en samningalögin það stendur 

ekki einu sinni í þeim að samningur skuli. Það er reyndar meginregla sem að er notuð.  

[…] 

Auðvitað ég tek alveg undir það að sett lög eru það sem við byrjum á […] þau eru 

svona upphafspunkturinn á allri skoðun en í bakhöfðinu höfum við líka allt hitt. Við 

höfum allar meginreglurnar, allar hugmyndirnar um réttarkerfið sem er ekki endilega 

skráð þannig að auðvitað er þetta útgangspunkturinn, þú byrjar alltaf þar, þú byrjar að 

athuga hefur löggjafinn sagt eitthvað um þetta og hefur hann sagt það nægilega skýrt 

og get ég bara beinlínis tekið það sem stendur þarna og sagt bara samkvæmt orðanna 

hljóðan. 

Lögin eru þannig grunnstoðin og þegar þeim sleppir þá taka við önnur sjónarmið og 

aðrar heimildir eins og Lovísa kemst að orði: 

Þetta er bara grunnstoðin í okkar réttarkerfi, að dæma eftir lögunum vegna þess að 

lögin leggja, eiga að leggja grundvöllinn að niðurstöðunni og tryggja að það sé ekki 

verið að líta til sjónarmiða sem að eru, annarleg eða eitthvað slíkt en hins vegar eins 

og ég segi þegar því sleppir þá geturðu verið með meiri leikfimi. Það er oftast nær, 

vanaleg alltaf einhver tiltekin lög sem er verið að byggja á lagaheimild eitthvað slíkt. 

Hvernig ætlarðu að höfða mál nema einmitt vegna þess að það er út af einhverjum 

slíkum ágreiningi um lög, vanalega er þetta alltaf ágreiningur um lög.  

Þannig er borin ákveðin virðing fyrir löggjafanum, Alþingi, sem setur lögin sem og 

lögunum sjálfum. Ekki er þó nægilegt að horfa einungis til laga og texta þeirra heldur þarf 

að horfa á lögin í samhengi við aðstæður í samfélaginu hverju sinni. Þannig er gert ráð 

fyrir að lög geti þróast í takt við nýjan tíðaranda eða eins og Guðbjörg segir svo vel frá: 

Dómari má ekki, hann má auðvitað ekki stíga inn og grípa fram fyrir hendur á Alþingi 

og horfa yfir eitthvert lagaákvæði eða fram hjá því […]en hann getur samt gert það 

[…] ef dómstólar segja til dæmis bara eitthvert ákvæði ég meina það er eitthvert 

ákvæði í hegningarlögunum sem er úrelt sem kveður á um refsingar við, 

ærumeiðingum, það sé refsivert, þetta stangast á við sáttmála um tjáningarfrelsi og 

stjórnarskrána og dómstólar beita þessu ekki. Þeir hafa reyndar ekki sagt það beint út 

en þeir beita ekki þessu ákvæði, af hverju vegna þess að réttarþróunin gerir það að 

verkum að við lítum á þetta sem bara annaðhvort andstætt stjórnarskrá eða minnsta 

kosti nánast úrelt. Ég held að það séu mörg okkar sem lítum á það þannig. 

Lög eru mannanna verk og á þeim tíma sem þau eru skrifuð, þau eru samin og þau 

samþykkt, þá er ekki hægt að sjá fyrir allar þær breytingar sem orðið geta og verða í 

samfélagi manna, hvort sem það eru tæknibreytingar eða einfaldlega gildismat. Lög þurfa 

því að taka breytingum og þróast í takt við tímann. Þróist lög ekki þá er hætt við því að 

„rétturinn staðni við það“ eins og Guðríður komst að orði. Þá eru lög jafnvel eiginlega 

aldrei alveg skýr, allavega ekki þau sem um er deilt. Annars væru þau varla uppspretta 
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deilna. Af þessu leiðir jafnframt að lögin eru ekki til í einhvers konar tómarúmi, utan 

veruheims dómarans, heldur eru dómarar virkir þátttakendur í þróun þeirra. Dómarar móta 

þannig réttinn en eru ekki einungis málpípa laganna, endurómur þess sem fram kemur í 

texta laga. Guðbjörg lýsir þessu vel þegar hún segir: 

Dómarar velja ekki bara hvaða lagareglu þeir leggja til grundvallar þeir velja líka 

hvaða staðreyndir þeir leggja til grundvallar og þetta situr svoldið í mér þetta eiginlega 

veistu, hvernig þú túlkar staðreyndirnar og hvernig þú skrifar hérna kaflann um hvað 

gerðist, atvik máls. 

Í svörum kvendómaranna má þannig sjá ákveðinn efa til texta laga eða of mikillar trúar 

á hann. Textinn er viðmið sem þróast áfram í meðförum manna. Freyja hafði um þetta að 

segja: „Ég held að það sé ekki hægt að beita einhverjum texta á eitthvað tilvik nema skilja 

af hvernig passar þetta tilvik við þennan texta“. Það þarf þannig að skoða meira en bara 

texta laganna, skoða hvernig textinn passar við atvik málsins, og hvað bjó að baki, hver 

var ástæðan fyrir lagasetningunni og hver var tilgangur laganna, eða eins og Rósa komst 

að orði: 

Þú tekur ekki bara lagabókstafinn samkvæmt orðanna hljóðan þú þarft auðvitað alltaf 

að túlka eins og þú þekkir sjálfur tilgang laganna og hvað hver var tilgangurinn með 

setningu þessa ákvæðis og hvernig hefur það það verið túlkað á undan, frá því að 

lagaákvæðið var sett, sum ákvæði eru kannski að verða úrelt og er hætt að beita og 

við það skapast kannski venja maður verður alltaf að taka auðvitað eftir öllu sínu 

umhverfi. 

Þar með eru lög túlkuð með heildrænum og samhengisbundnum hætti þar sem dómari 

gefur „umhverfi“ þeirra gaum, tilgangi og breyttum aðstæðum. Af þessu leiðir að dómari 

beitir ekki réttarheimildum í fastákveðinni og stigskiptri röð heldur blandast þær frekar 

saman og það fer eftir atvikum hvaða heimildir eða sjónarmið verða notaðar. 

Annað sem kemur í ljós þegar svör kven- og karldómaranna eru borin saman er að 

nánast allir kvendómararnir nefna tilgang sem sjónarmið við að leysa úr túlkunarvafa 

lagaákvæðis, níu af tíu. Aftur á móti nefndu fimm karldómaranna af átta það sem sjónarmið 

en þar af var einn sem nefndi þó að líta ætti til vilja löggjafans en talaði ekki um tilgang 

eða markmið laga. Þótt segja megi að um sama hlut sé að ræða þá er að einhverju leyti ólík 

hugsun þar að baki, þótt heimildirnar séu þær sömu. Vísun til vilja löggjafans þjónar meira 

þeim tilgangi að ná fram vilja einhvers yfirráðs og nálgunin virðist því nytjahyggjuleg, þar 

sem lög verða tæki til að ná fram vilja ákveðinna einstaklinga. Áhersla á tilgang eða 

markmið laga án þess að blanda vilja tiltekins aðila inn í það, er ekki með sama hætti eins 
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nytjahyggjuleg og miðar mögulega frekar við að skoða samhengi laganna og í hvaða 

aðstæðum þau voru sett.  

Þótt ekki hafi allir viðmælendur rætt um tilgang eða markmið laga sem leið við að 

leysa túlkunarvanda, merkir það ekki að þeir beiti ekki slíkum viðmiðum í sínum störfum. 

Hér er frekar gengið út frá því að tilgangur eða markmið laga sé mikilvægt atriði í huga 

þeirra sem nefndu það sem sjónarmið. Það merkir þó ekki að þeir sem ekki nefndu það 

sérstaklega líti á slík sjónarmið sem óþörf eða beiti þeim ekki. 

Nálgun kvendómaranna, eða margra þeirra, virðist því vera heildræn eða 

samhengisbundin þar sem þeir láta sig varða aðstæður málsaðila og afleiðingar niðurstöðu 

á þá, og skoða mál og leysa úr þeim með heildrænum hætti. Ekki er stuðst við algildar 

reglur heldur eru mál skoðuð með tilliti til þeirra atvika sem eiga sér stað hverju sinni og 

val og notkun réttarheimilda og túlkun þeirra ræðst af atvikum. Þá eru heimildir og 

sjónarmið skoðuð atviksbundið í stað þess að þeim sé beitt stigskipt í öllum málum og 

innra vægi þeirra ræðst fremur af samhengi málanna, svo sem atvikum máls og tilgangi 

laga. Aftur á móti virtist meirihluti karldómararanna beita nálgun sem kenna má við væga 

formhyggju. 

Eitt af einkennum vægrar formhyggju, eins og hún birtist í svörum karldómaranna, er 

áhersla á formsatriði, svo sem framsetningu stefnu og greinargerðar, ákæru og 

greinargerðar, sem og annarra skjala. Lög um meðferð einkamála og sakamála hafa að 

geyma kröfur um form ýmissa skjala og þá gildir í einkamálaréttarfari sú meginreglna að 

kröfugerð stefnanda þarf að vera svo ákveðin og ljós í stefnu að unnt sé að taka hana upp 

óbreytta sem ályktunarorð í dómsniðurstöðu í máli, ef efnisleg skilyrði eru á annað borð 

fyrir þeim málalokum (Markús Sigurbjörnsson, 2003). Þessi meginregla er lögfest að 

einhverju leyti í 80. gr. laga um meðferð einkamála og 152. gr. laga um meðferð sakamála, 

nr. 88/2008. Þar með er þó ekki sagt að þeir dómarar sem beita heildrænni nálgun skoði 

ekki form mála, enda er það lögbundið, heldur að þeir sem virðast beita vægri 

formhyggjulegri nálgun leggja meiri áherslu á formsatriði í svörum sínum og nefna þau 

atriði frekar að fyrra bragði. Þannig má telja það mikilvægt í þeirra huga. Karl lýsir því 

hvernig hann byrjar yfirferð mála á því að skoða form skjala og skýrleika þeirra: 

Þú byrjar að lesa yfir ákæruna, hún er aðalskjal málsins og hvort hún sé bara yfirleitt 

skiljanleg. Stundum er hún þannig að þú hreinlega getur ekki skilið hana hún er bara 

óskýr og þá hefur þú samband við sækjanda hvort hann vilji laga hana eða afturkalla 

hana ef hún er á nokkuð skiljanlegu formi.  
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Þannig er áhersla lögð á að formið sé rétt úr garði gert og að ákæra sé skýr og 

skiljanleg, eitthvað sem sakamálaréttarfarslög gera kröfu um eins og áður segir. Karl heldur 

áfram og lýsir því hvernig mál verða að vera í réttum búningi: 

Það kemur oft upp varðandi kröfur um frávísun á máli að málið sé bara ekki í réttum 

búningi, formbúningurinn sé ekki réttur, þá bæði varðandi sakamál og einkamál og þá 

boðar maður til fyrirtöku og það er flutt munnlega oftast sá ágreiningur og oftast er þá 

kveðinn upp formlegur úrskurður þannig að formhliðin er kláruð fyrst. 

Þannig að dómari byrjar á að fara yfir formhlið mála, form skjala og hvernig staðið var 

að stefnu eða ákæru, áður en dómari snýr sér að efnislegu hliðinni, úrlausn málsins sjálfs 

og þess ágreinings sem er til staðar – eins og gert er ráð fyrir í reglum réttarfars.  

Það sem einkennir þó helst væga formhyggjulega nálgun er áhersla á formlegar 

réttarheimildir og lögskýringarsjónarmið sem stafa frá einhvers konar yfirvaldi, sem og 

formlega nálgun við mat á málsatvikum, mat á sönnun. Hlutverk dómara er að dæma eftir 

lögunum, þeim heimildum sem löggjafarvaldið hefur sett, eða eins og Óskar orðaði það: 

„Eins og ég segi hlutverk okkar er að dæma eftir lögunum sem að löggjafarvaldið hefur 

sett og það er okkar hlutverk fyrst og fremst [slær létt í borðið]“. Lög eru sett af 

löggjafanum og lagasköpun tilheyrir ekki rými dómarans. Aðferðir hans og úrlausnir verða 

þannig huldar hinu formlega og hlutlæga. Dómarans er þannig að „komast að réttri 

niðurstöðu miðað við lagabókstafinn“, eins og Kristján komst að orði. Þannig er það ekki 

bara hlutverk dómarans að beita formlegum heimildum heldur verður niðurstaða hans að 

samræmast lagabókstafnum sjálfum. Lögin verða þannig mælikvarði þess sem er rétt. Rétt 

niðurstaða verður sú „niðurstaða sem samrýmist, gildandi lögum og réttarframkvæmd“, ef 

vitnað er í Hallgrím. Afstaða Lárusar um hvernig aðrar heimildir verði í raun að samræmast 

lögum og eru þannig dæmdar af lögum lýsir þessari hollustu við lög vel, þegar hann var 

beðinn um að lýsa afstöðu sinni til rétthæðar réttarheimilda: 

Það er stjórnarskráin sem er æðst, nú sett löggjöf, það er eitthvað sem að þarf 

náttúrulega að lúta stjórnarskránni eða vera í samræmi við hana og má ekki brjóta í 

bága við hana. Sett löggjöf getur mótað og breytt til dæmis réttarvenjum, 

meginreglum laga og öllu þessu þannig að það kemur síðan á eftir, og síðan er fordæmi 

Hæstaréttar það er eitthvað sem að síðan verður að að vera í samræmi við löggjöf og 

löggjöfin getur breytt fordæmisréttinum þannig að þetta er svona tröppugangurinn 

held ég í þessu.  

Texti laga verður þannig jafnframt mikilvægasti hluti þeirra þótt hann sé ekki 

endapunktur allra dómsmála en það skilur væga formhyggju frá strangri þar sem meiri 

áhersla er lögð á texta laga. Dómarar verða að fylgja textanum en svari hann ekki öllum 
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spurningum eða leysi úr öllum álitaefnum, verður dómari að reyna að leita heimilda annars 

staðar, svo sem með því að setja sig í spor löggjafans, eða eins og Lárus lýsti því: 

Maður náttúrulega fyrst og fremst auðvitað horfir á texta laganna, maður getur kannski 

ekkert mikið vikið frá því en textinn hann svarar ekki öllum spurningum þannig að þá 

verður maður svoldið að setja sig í spor löggjafans og reyna að að vega það og meta 

hver var tilgangurinn, hver eru markmiðin og reyna þá að túlka og heimfæra þessa 

reglu upp á atvikin með hliðsjón af því. 

Væg formhyggja er því í raun jafnframt nytjahyggjuleg þar sem leitað er að tilgangi 

laganna og lögin notuð sem tæki til að ná þeim tilgangi. Það var þó meira áberandi í svörum 

karldómaranna, eins og komið verður að síðar, að þeir litu svo á að dómarar ættu ekki að 

fara inn á svið löggjafans. Annað sem var áberandi í svörum karldómaranna, og þó einnig 

kvendómaranna, var að lögum bæri að fylgja óháð skoðun dómarans, hvort sem hann væri 

sammála lögunum eða ekki.  

Aðrar réttarheimildir en sett lög víkja þannig fyrir lögum sem koma fyrst (eftir 

stjórnarskrá). Á eftir þeim koma aðrar formlegar heimildir en síðast heimildir sem segja 

má að séu huglægara eðlis, eins og óskráðar meginreglur og eðli máls. Þessi sýn var þó 

ekki bundin við karldómarana en á móti kom að konurnar virtust gjarnari til að líta á 

réttarheimildir og lögskýringarsjónarmið sem mengi eða að þau væru samtvinnuð. Nálgun 

karlanna er aftur á móti stigskiptari sem felur í sér að byrjað er efst í stiganum og reynt að 

leysa úr málum á grundvelli laga og annarra heimilda áður en leitað er í önnur sjónarmið 

og þá helst þegar lög duga ekki til eða eins og Karl komst að orði: 

Stundum þarftu að leysa úr ágreiningi og stundum hefur þú ekki um annað að velja 

heldur en að leita til þessara atriða [meginreglur og eðli máls] en það hlýtur að vera 

undantekning (R: Svo þú byrjar á lögunum og ef það) já ef ég finn ekkert þar þá fer 

ég neðar og neðar í rauninni. 

Greina mátti af svörum flestra karldómaranna og þeir sögðu það jafnvel beint út, að 

þeir beittu stigskiptri nálgun þar sem þeir byrjuðu efst í stiganum og fikruðu sig neðar. 

Væri hægt að leysa úr málum á grundvelli heimilda ofar í stiganum var staðar numið þar. 

Svar Hallgríms lýsir þessu vel þegar hann segir: 

Ef ég finn ekki neina leiðbeiningu í dómafordæmum og ef ég finn heldur enga 

leiðbeiningu í athugasemdum með lögunum þá er ég eiginlega kominn í 

meginreglurnar eða eðli máls en ég færi ekki í slíkar vangaveltur nema allar aðrar dyr 

væru lokaðar sko (R: tæmir hitt fyrst) já ég tæmi hitt algjörlega fyrst. 
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Lögskýringarsjónarmið og réttarheimildir eru með þessum hætti „mismunandi réttháar 

þannig að það er svona ákveðinn tröppugangur í því“ og karldómararnir virðast reyna að 

forðast að beita þessum „huglægu“ heimildum. Þessi áhersla á formlegar heimildir og þessi 

stigskipta sýn felur jafnframt í sér að nálgunin verður algild að einhverju leyti. Það er, að 

sömu nálgun er beitt óháð atvikum mála og aðstæðum, og þótt tegund mála hafi þar eflaust 

áhrif þá eru ákveðnar reglur um það.  

Annað sem einkennir hina formlegu nálgun er áhersla á að lög ráði því hvernig 

meðferð mála er hagað, þinghöldum stjórnað og hvernig heimildir eru notaðar og þeim 

beitt. Hlutverk dómara er lögbundið eða eins og sjá má af svari Sigurjóns þegar hann var 

spurður hvert væri hlutverk dómara: „Hlutverk, ég gæti náð í lög um dómstóla og 

réttarfarslög um einkamál og lesið dálítið fyrir þig um það en hlutverkið er lögbundið“. Þá 

er ferill mála sem og hvað á að koma fram í dómum lögbundið. Þannig notar dómarinn 

lögin sem haldreipi í störfum sínum sem ráða þá jafnframt ferðinni og hvernig dómari 

sinnir störfum sínum. 

Afstaða karldómaranna til þess að fylgja beri ákveðnum aðferðum við úrlausn mála 

leiðir síðan af sér þekkingarfræðilega staðhæfingu um að niðurstaða sé einungis rétt ef hún 

er fundin með þessum aðferðum eða aðferðafræði, sem lýsir sér ágætlega í svari Lárusar: 

R: Hvað er þá rétt niðurstaða? 

V: Það er niðurstaða sem tekur mið af gildandi rétti að sjálfsögðu, það er niðurstaða 

sem að er trú þeim upplýsingum sem að lagðar eru fyrir. Þú dregur þá réttar ályktanir 

af þeim gögnum sem að liggja fyrir þannig að þú ert kominn með sæmilega sýn á það 

sem í raun gerðist þó þú kannski sért aldrei viss. Maður beitir síðan reglunum með 

réttum hætti og kemst að niðurstöðu þá með hliðsjón af því. 

Af svörum sumra karldómaranna má jafnframt sjá að það er þeim mikilvægt að dæma 

í samræmi við það sem er almennt viðurkennt í þeirra fagi, dæma eftir fordæmum. 

Stöðugleiki virðist þeim því mikilvægur og ef til vill áherslupunktur í nálgun þeirra. Annað 

sem einkennir hina algildu nálgun eða sýn er ákveðin trú á algild siðferðisleg gildi sem 

lýsir sér vel í svari Óskars þegar hann segir aðspurður að hlutverk dómara sé meðal annars 

„að sjá til þess að réttlætinu sé fullnægt, bæði gagnvart þessum aðilum og bara út á við í 

samfélaginu“. Með því er vísað til algildrar hugsjónar um að til sé ákveðið réttlæti, 

siðferðislegt gildi, sem hafa eigi í hávegum.  

Loks má geta þess að tveir karldómaranna virtust hafa ákveðna sýn eða nálgun á störf 

sín sem má lýsa sem raunhyggjulegri. Sú sýn einkennist af því að dómari einbeitir sér 
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fremur að verkefninu sjálfu og þeim raunveruleika sem býr að baki, í stað kenninga og 

hugmynda. Spurður hvert sé hlutverk dómara svaraði Jón: 

Það má draga upp einhverjar almennar kennisetningar um hlutverk dómstóls, 

dómsvaldsins í samfélaginu, en menn bara afgreiða dótið sem kemur, við eigum bara 

að taka málin, hér er eitt mál [tekur upp skjalamöppu og skellir létt á borðið]. Hér er 

einn maður sem vill fá skaðabætur fyrir handtöku og gæsluvarðhald, þetta þarftu bara 

að dæma. 

Í stað þess að horfa til kennisetninga fræðimanna horfir dómari til þess sem hann er í 

raun að gera, að afgreiða mál. Ekki er nóg að horfa bara á málin á borðinu og texta laganna 

heldur verður dómari að horfa á hvað gerðist, þann raunveruleika sem býr að baki hverju 

máli eða eins og Jón lýsir því, að „sjá heiminn sem maður er að dæma um, reyna að skilja 

hann, þetta eru ekki bara einhver orð á blaði, það er eitthvað á bak við alltaf, sjá hvað er á 

bak við“.  

Bak við hvert mál er raunveruleiki og eins og Sigurjón komst að orði, á „bak við hverja 

deilu er raunverulegt fólk“. Sigurjón lýsir því hvernig fræðin endurspegla ekki ávallt 

raunveruleikann og hvernig fræðin móta raunveruleikann og raunveruleikinn fræðin: 

Reglurnar eru til fræðilega en það er hins vegar þegar þú ert í praksís þá er spurningin 

bara hvort þú ert að beita fræðunum rétt en þú náttúrulega lærir lögfræði þar með talda 

almenna lögfræði sem að fjallar um þetta vandamál [að leysa úr vafa um túlkun 

lagaákvæða]. Síðan byrjarðu að vinna og það sitja í þér fræðin og þetta svona bræðist 

saman. Það er stundum talað um að maður hafi þetta í puttunum eða ekki. 

[…] 

Maður náttúrulega reynir að sækja í þau [fræðin] þegar maður er að praktísera síðan 

dæmir maður eitthvað og það fer í Hæstarétt og er annaðhvort breytt eða staðfest og 

þá byrja fræðin að fjalla um það. Skilurðu […] þetta er bara lifandi heimur. 

Margt er líkt með heildrænni nálgun og raunhyggjulegri. Þó ber á milli að sú heildræna 

miðar meira við aðferðafræðina við að leysa úr máli, að beitt sé heildrænni nálgun, á meðan 

raunhyggjan miðar meira við andlagið sjálft, að verið sé að vinna með raunveruleika fólks. 

Auk þess felur heildræna nálgunin frekar í sér að viðkomandi er umhugað um aðstæður 

málsaðila og hvaða áhrif niðurstaða hans hefur á þá. Hin raunhyggjulega sýn er því að 

einhverju leyti óháð aðferðafræðinni sjálfri og endurspeglar fremur sýn viðkomandi á störf 

sín og viðfangsefni. 

Eins og með sýn karldómaranna á störf sín virðist nálgun þeirra, eða meirihluta þeirra, 

einkennast frekar af hinu formlega, stigskipta og algilda. Áhersla er lögð á að leysa mál á 

grundvelli formlegra heimilda sem rekja má til einhvers konar yfirvalds þótt öðrum 



 

96 

„huglægari“ heimildum sé ekki úthýst, leysi hinar formlegu ekki úr málinu. Fylgja þurfi 

fordæmum og gæta samræmis, hugmynd sem er í anda kenningarinnar um réttarríkið. Þá 

stjórni lög jafnframt því hvernig dómarar leysa úr málum, verklaginu. Lagasköpun og gerð 

réttarreglna tilheyrir öðru sviði og er utan rýmis dómara sem ber að fylgja og virða 

lagabókstafinn. Allt má þetta rekja til kenninga um réttarríkið og hlutverk dómstóla, hins 

sterkara lögmáls orðræðunnar. 

4.2.2 Stjórnun þinghalda 

Erfitt er að meta af svörum viðmælenda hvernig þeir haga stjórnun þinghalda enda er 

líklegast eina leiðin til að leggja mat á slíkt að fylgjast með þinghöldum. Ýmislegt í svörum 

kvendómaranna bendir þó til þess að þeir hafi meiri tilhneigingu en karldómararnir, til að 

beita því sem kalla má frjálslegri stjórnun þinghalda en það er í samræmi við það að þeir 

beiti heildrænni nálgun við úrlausn mála. Það er, að haga stjórnuninni með þeim hætti að 

samráð sé haft við málsaðila og lögmenn þeirra, svo sem um tímasetningu og aðra tilhögun 

þinghalda, og að áhersla sé lögð á að gefa málsaðilum rödd og rými í þinghöldunum. Gefa 

þeim færi á að koma sínum sjónarmiðum á framfæri sem og upplifun sinni þótt það merki 

ekki endilega að sjónarmið aðila hljóti hljómgrunn hjá dómara. Þá tengist þetta einnig 

framkomu dómara gagnvart málsaðilum og lögmönnum, að sýna kurteisi en jafnframt vera 

hlýlegur. 

Í töflu 2 má sjá að rökgreinandi samanburður leiddi í ljós að greina mátti að fjórir 

kvendómarar af tíu beittu frjálslyndri stjórnun þinghalda á meðan einungis einn karldómari 

af átta virtist gera það. 

 

Tafla 2. Nálgun viðmælenda við stjórnun þinghalda. 

Kynferði 
Stjórnun þinghalda 

Skilvirk stjórnun Formleg stjórnun Frjálslynd stjórnun Einhliða stjórnun 

Konur 2 3 4 1 

Karlar 3 2 1 2 

 

Í töflunni má jafnframt sjá að sambærilegur fjöldi kven- og karldómara virtist beita 

öðrum tegundum nálgana við stjórnun. Hér verður því einungis fjallað um frjálslynda 

stjórnun eins og hún birtist í svörum kvendómaranna. 

Lovísa lýsir ágætlega hvernig frjálslynd stjórnun á sér stað þegar hún segir: 
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Það auðvitað segir í lögunum að dómari stýri, þinghöldunum og hann þarf náttúrulega 

að halda bæði skikk og aga og reglu á þinghöldunum þó að þeir lögmenn sem að koma 

þekki þetta orðið mjög vel, hvernig þetta gengur formlega fyrir sig. En svo þarf hann 

auðvitað að geta gripið inn í og tekið á því þegar það koma upp óvæntir hlutir. Það 

þarf oft að úrskurða um ágreiningsefni og fleira í þeim dúr. Svo þarf dómarinn að huga 

að því hvernig hann kemur fram, það er að segja gagnvart málsaðilum, þeim sem eru 

að koma kannski í fyrsta sinn fyrir dóm. […] Dómarinn þarf líka að vera meðvitaður 

um það og gefa þá fólki sinn þann tíma sem það þarf, reyna að vera ákveðin en samt 

ekki fráhrindandi. Ég held að það sé mjög mikilvægt. 

Eins og áður segir virðast kvendómararnir gjarnari til að líta svo á að gæta verði að 

sjónarmiðum og upplifunum allra málsaðila. Það kemur skýrt fram hjá þeim viðmælendum 

sem virðast beita frjálslyndri stjórnun, þar sem gæta verði þess að allir komi sínum 

sjónarmiðum á framfæri, „það þarf að hlusta á báða aðila og fara yfir gögnin, lesa lögin, 

báðir þurfa að fá að koma sínum sjónarmiðum á framfæri“, segir Kristjana. Í stað þess að 

leggja áherslu á stranga tímastjórnun og að þinghöld gangi skilvirknislega fyrir sig. Gæta 

verður þess að „allir fái, sinn rétt til að tjá sig á þann hátt sem að þeir þurfa að gera“ segir 

Sigrún. Það er því ekki einungis að aðilar fái að koma sínum sjónarmiðum á framfæri 

heldur að þeir fái einnig að tjá sig með þeim hætti sem þeir kjósa. Þannig er borin virðing 

fyrir persónu viðkomandi og að fólk getur verið ólíkt. Þá þarf „dómarinn líka að vera 

meðvitaður um það og gefa þá fólki sinn þann tíma sem það þarf“. Að öðrum kosti myndu 

málsaðilar vart ná að koma sínum sjónarmiðum alveg á framfæri, með þeim hætti sem þeir 

kjósa.  

Þannig er minni áhersla lögð á tímastjórnun og skilvirkni sem endurspeglast í því 

viðhorfi að réttarfarsflækjur séu ekki vandamál. Þeir kvendómarar sem virðast beita 

frjálslyndri stjórnun virðast vilja gæta vel að framkomu sinni og að vera ekki stífir og of 

formlegir. Lára lýsir sér sem dæmi sem frjálslyndri við stjórnun þinghalda:  

Ég myndi segja að ég væri frekar svona frjálslynd (R: hvað áttu við með því?). Ég 

held að sumir ímyndi sér einhvern veginn að það sé mjög erfitt að koma í dómssal, 

það sé óþægilegt, fólk sé stíft og leiðinlegt og eitthvað svoleiðis, af því að fólki kemur 

oft á óvart að dómarar eru ekkert endilega þannig og eru yfirleitt kannski ekki. Þannig 

að svona það er ekkert voða mikil stífni hjá mér og ef ég sé að fólki líður illa þá reyni 

ég að koma til móts við það, ef það er hægt. 

Þannig er lögð áhersla á framkomu dómara og að hún sé ekki stuðandi í garð málsaðila 

og vitna, að þeim sé sýnd hlýja og umhyggja. Gætt er að því að sýna ekki dónaskap, eða 

það sem upplifa má sem dónaskap. Ummæli Rósu lýsa þessu vel þegar hún segir „ég man 

þegar ég var að byrja í lögmennsku sjálf, ég man eftir dómara sem að mér fannst dónalegur 

og situr í mér og ég hugsaði ég ætla aldrei að sýna annarri manneskju svona dónaskap“. 
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Dómari þarf þannig að „huga að því hvernig hann kemur fram gagnvart málsaðilum“, eins 

og Lovísa komst að orði. Gott andrúmsloft og framkoma dómara stuðlar jafnvel að betri 

árangri og betri niðurstöðu, að mati Ásgerðar: 

Ég myndi lýsa mér sem dómara þannig að ég er mjög kurteis og kem vel fram við fólk 

það er allavega mitt mat. Reyni að koma jafnt fram við alla og almennilega og það 

kostar ekkert að vera kurteis og jafnvel þótt maður sé við erfiðar aðstæður […]. Það 

skilar alltaf bestum árangri fyrir rannsókn mála fyrir dómi, við skýrslutökur og 

svoleiðis, ef það er svona þokkalegt andrúmsloft í salnum. 

Líði fólki vel í dómssal má gera ráð fyrir að skýrslutökur gangi betur fyrir sig og 

jafnvel málflutningur lögmanna. Ummæli Ásgerðar lýsa því vel en einnig ákveðinni 

kynjaðri tilhneigingu, þar sem karldómari gerir sér sérstakt tilefni til að spyrja hana út í 

það hvernig hún kemur fram við viðmælendur, því honum finnst hún vera svo hlýleg við 

vitni: 

[…] ég get samt nefnt að ég var með tveimur karlkyns kollegum mínum hérna um 

daginn og annar þeirra hafði orð á því hvað ég væri notaleg við vitnin og þá var það 

þannig að ég bað viðkomandi að taka af sér og láta fara vel um sig og benti á að 

viðkomandi gæti fengið sér vatnsglas ef hann vildi það væri vatn þarna fyrir framan 

hann eins og ég segi kannski er þetta nú bara hérna, bakgrunnur minn úr þjónustustarfi 

frá því ég var yngri og þetta getur bara verið misjafnt. 

Dómarar verða þannig að hafa hugann við málsmeðferðina, þinghöldin, og gæta þess 

að allt gangi vel fyrir sig. Í því felst meðal annars að „passa að menn séu ekki að brjóta á 

vitnum eða spyrja um eitthvað sem að vitni þurfa ekki að svara“, að sögn Rósu.  

Með þessu sýna kvendómararnir málsaðilum og lögmönnum þeirra umhyggju og 

samhug og horfa þannig til samhengis mála og hvernig þau og ferill þeirra getur hreyft við 

fólki. Því má segja að þessi stjórnun sé jafnframt hluti af heildrænni nálgun en á móti 

kemur að það var einungis hægt að flokka fjóra af kvendómurunum undir að beita 

frjálslyndri stjórnun, af svörum þeirra sjálfra að dæma. 

4.3 Kynferði, persóna og lífsreynsla dómara og hlutfall kynjanna 

Í þessum kafla er fjallað um viðhorf héraðsdómara til þess hvort að það geti verið munur 

á því hvernig karl- og kvendómarar sinna störfum sínum, hvort persóna og lífsreynsla 

dómara geti mótað hvernig þeir dæma og loks hvort hlutfall kynjanna eigi að vera jafnt. 

Þegar rætt er um mun á því hvernig karl- og kvendómarar sinna störfum sínum er átt við 

hvort að niðurstöður þeirra geti verið ólíkar í sömu málum eða málaflokkum en einnig 
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hvort þeir leggi áherslu á mismunandi atriði innan lögfræði þótt niðurstaðan sjálf þurfi ekki 

endilega að vera ólík.  

4.3.1 Munur kvenna og karla 

Dómarar voru spurðir út í viðhorf sitt til þess hvort munur gæti verið á því hvernig konur 

og karlar dæma í málum, hvort kynferði dómara geti haft áhrif á hvernig þeir dæma. 

Dómararnir töldu flestir, en þó ekki allir, að svo væri ekki og algengt var að þeir vísuðu til 

reynslu sinnar af því að sitja í fjölskipuðum dómi því til stuðnings, dómi sbr. 3.-5. mgr. 3. 

gr. laga um meðferð sakamála og 2. og 3. mgr. 2. gr. laga um meðferð einkamála. Sem 

dæmi sagði Rósa:  

Nei ég held ekki, ég hef setið í fjölskipuðum dóm í tugi skipti, segi kannski ekki 

hundraða skipta, í kynferðisbrotamálum þar sem að er annars vegar tveir karlar og ein 

kona, ein kona tveir karlar, eða einn karl og tvær konur og það er, ég get ekki merkt 

að það sé munur. 

Sigurjón tekur undir þetta og segist ekki hafa orðið var við ágreining tengdan kynferði 

þótt dómarar séu ekki alltaf sammála um niðurstöðu: 

Fjölskipaður dómur kemst að niðurstöðu fyrir lokuðum dyrum og stundum greinir 

menn á, en ég hef aldrei tengt það við kynferði. Það er gamla sönnunarmatið til dæmis 

einn telur eitthvað nægilega sannað og annar telur það bara ekki nægilega sannað og 

ef þá greinir, endanlega á um þetta þá snýst það um meirihluta og minnihluta það er 

bara þannig. 

Áhugavert var þó að sjá að karldómararnir sögðu oftar að kynferði mætti ekki hafa 

áhrif á hvernig dómarar dæma en vildu þó ekki slá því föstu hvort svo væri. Eða eins og 

Hallgrímur komst að orði: 

Ég vona ekki annars veit ég það ekki… það hefur nú verið rætt um það að hér… í 

erfiðum málum og sérstaklega nauðgunarmálum að þá skipti kyn máli en ég, ég þori 

ekki út í þennan debat. Ég segi bara alveg eins og er ég veit ekki til þess. Náttúrulega 

ef svo er að þá er maður kominn út á hála braut, hvorn pólinn sem maður tekur að það 

sé réttara að konur skipi dóm í nauðgunarmálum þegar að brotaþoli er kona. Á það 

frekar að vera heldur en ef karlar skipi dóm, þá ert þú ert kominn út á hála braut því 

þá ertu í raun farinn að viðurkenna að það er ekki sama hver á í hlut þá ertu að líta á 

eitthvað annað heldur en lögin. Það þykir mér orðið varasamt. 

Hugmyndin um að munur geti verið á því hvernig kven- og karldómarar dæma í málum 

hriktir í stoðum hins sterkara lögmáls, réttarríkisins, og er í andstöðu við þá hugmynd að 

lög eigi að vera óháð manneskjunni undir skikkjunni. Lög eiga að vera stöðug og skýr út á 

við og mál eru dæmd á grundvelli þeirra en ekki annarra sjónarmiða. Dæmi konur og karlar 
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með ólíkum hætti, þá hlýtur það að merkja að annað en lögin stýri útkomunni, eitthvað 

sem fer gegn kjarnatrú lögfræðinga á þeim aðferðum sem þeir beita, þ.e. hornsteinum 

lögfræðinnar.  

Dómararnir nefndu ýmsar ástæður fyrir því hvers vegna ekki sé munur á því hvernig 

konur og karlar dæma eins og að dómarar séu bundnir af málsmeðferðarreglum og að lögin 

ráði ferðinni. Þá nefndu dómararnir að kynferði hafi ekki áhrif heldur snúist það frekar um 

einstaklinginn sjálfan, persónu hans og lífsreynslu, eða eins og Óskar sagði: 

Ég get alveg sagt það að ég tel svo ekki vera, það er mín afstaða og mín skoðun að 

kynferði dómara skipti ekki máli vegna þess að ég lít alltaf svo á að þetta sé spurning 

um einstaklinginn. Karlmennirnir eru mjög mismunandi innbyrðis, leysa mjög 

mismunandi úr málum innan síns hóps. Kvendómarar eru líka mjög mismunandi 

hópur og nálgast viðfangsefnið og leysa á mjög mismunandi máta úr málum eftir 

hvaða einstaklingur á í hlut. Þannig að í mínum huga er þetta ekki spurning um 

kynferði heldur einstaklinginn. 

Lovísa tekur undir þessi sjónarmið þegar hún segir: 

Frá mínum bæjardyrum séð þá hefur þetta alltaf verið þannig að ég, og ég hef unnið 

með fjölmörgum dómurum, báðum kynjum bæði þegar ég var aðstoðarmaður og 

sérstaklega náttúrulega þegar ég var aðstoðarmaður, að þá byrjaði ég að vinna með 

þeim og þá voru hér ennþá fleiri karlmenn og ég held að þarna skipti mestu máli 

reynsla hvers og eins, sú reynsla sem þú býrð yfir og átt að baki, ekki kynferðið. 

Dómarar eru þannig ólíkir einstaklingar sem leysa mismunandi úr málum og nálgast 

viðfangsefnin með ólíkum hætti. Konur jafnt sem karlar eru ólíkir einstaklingar innan 

hvors hóps um sig. Munurinn hlýtur alltaf að vera einhver, jafnvel þó það sé einungis í 

minni háttar atriðum eins og hvernig viðkomandi skrifar dóma, eins og Karl komst að orði 

þegar hann var spurður út í áhrif kynferðis: „það á ekki að gera það en við náttúrulega erum 

ekki öll eins þannig að alltaf hlýtur að vera einhver blæbrigðamunur þó það sé ekki annað 

bara en inni í orðalagi og annað slíkt í úrlausnum dómara“. Þær konur og þeir karlar sem 

sækjast eftir því að læra lögfræði séu í raun áþekkar persónur og þess vegna er lítill munur 

á því hvernig fólk dæmir, það er, eftir kyni, eins og Rósa segir: „lögfræði er rökfræði og 

við leitum í það vegna þess að við erum þannig innstilltar, karlmenn líka“. Það er þannig 

persónan sem skiptir höfuðmáli en ekki kynferðið en eins og ég mun koma að síðar, þá 

telja flestir viðmælenda að persóna dómara og lífsreynsla þeirra geti haft mótandi áhrif á 

hvernig þeir leysa úr málum, sinni störfum sínum.  

Þótt kven- og karldómararnir hafi flestir talið að kynferði dómara hafi ekki áhrif á það 

hvaða niðurstöðum þeir komast að, mátti greina ákveðinn kynjaðan mun í afstöðu þeirra 



 

101 

til kynjanna. Sumir kvendómaranna báru því við að konur og karlar búi yfir ólíkum 

reynsluheimi, „reynsluheimur kvenna er náttúrulega annar heldur en reynsluheimur karla“, 

að sögn Guðríðar. Þar sem reynsluheimar kvenna og karla eru ólíkir eiga konur auðveldara 

með að setja sig í spor annarra kvenna og konur skilja betur frásagnir og upplifanir kvenna, 

eins og sjá má af svari Ásgerðar: 

[…] Út af mismunandi reynsluheimi þá getur verið kannski önnur upplifun hjá okkur 

að hlusta á eða setja okkur í spor, brotaþolans heldur en karlmenn […] það gæti 

náttúrulega líka haft kannski, áhrif á það hvernig þú metur. 

Þetta veldur því að konur munu frekar spyrja viðeigandi spurninga um málefni sem 

varða konur meira heldur en karla. Ásgerður heldur áfram:  

Þegar maður er að velta fyrir sér eða gæta að því hvaða spurninga er spurt, til dæmis 

í sakamáli af því að ég hef rekið mig á það þar sem að ég var með karlkyns sækjanda 

og karlkyns verjanda að mér þótti ekki spurt út í atriði sem að máli skipti sem að 

tengdist kannski má segja reynsluheimi kvenna og þá spurði ég þeirra spurninga. 

Kannski ekki endilega reynsluheimi kvenna það er kannski full djúpt í árina tekið en 

eitthvað sem til dæmis varðar eitthvað sem að kannski konur almennt hafa meiri 

reynslu af en karlar, að minnsta kosti svona hefðbundið sem varðar kynhlutverk. 

Reynsla dómara af því að vera kvenmaður og að hafa upplifað þann raunveruleika sem 

konur búa við og hafa gert hluti sem konur almennt gera frekar en karlar í því samfélagi 

sem við búum í, fær kvendómara til að spyrja spurninga sem karlmaður hefði annars ekki 

áttað sig á að spyrja. Munur gæti því verið á því hvernig dómarar meta málsatvikin sjálf, 

þótt lögfræðileg niðurstaða sé sú sama, eða eins og Ásgerður segir „ef að það er einhver 

munur þá gæti ég helst ímyndað mér að það væri við mat á málsatvikum“. Þá getur 

kvendómari frekar sett sig í spor málsaðila og hvað hann hefur gengið í gegnum, í 

ákveðnum málaflokkum sérstaklega. Eða eins og Guðríður orðaði það: 

Þegar maður er að meta það að konu er nauðgað þá skiljum við kannski frekar það 

sem hún hefur gengið í gegnum eða getum ímyndað okkur það að vera borin ofurliði 

eða við getum frekar sett okkur í þau spor heldur en karlmaður. 

Loks þá kom fram hjá sumum kvendómurum að konur væru vandvirkari heldur en 

karlmenn sem styður við niðurstöður um að kvendómararnir virðist vandvirkari eða leggi 

í það minnsta meiri áherslu á vandvirkni heldur en karldómararnir. Ummæli Ásgerðar 

skýra það vel, „að konur séu almennt oft verr haldnar af fullkomnunaráráttu heldur en 

karlmenn“. Þannig sé „algengara að konur undirbúi sig betur, séu samviskusamari í 

undirbúningi“ eins og Freyja bar við. 
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Áhugavert er að sjá ummæli Láru um að hún hafi tekið að sér að lesa yfir dóma fyrir 

aðra dómara og þá tekið eftir því að konur væru vandvirkari heldur en karlar: 

Vinnubrögðin væru kannski svoldið ólík og kvendómarar væru nákvæmari í 

vinnubrögðum, svona vandvirkari (R: hvernig þá?). Bara til dæmis með einhver lítil 

atriði, nákvæmari kannski umfjöllun oft, það væri skýrara jafnvel. […] Þannig að ég 

hafði svolitla yfirsýn yfir þennan hóp af aðstoðarmönnum […] og ég fann að 

stelpurnar áttu betra með viss verkefni heldur en strákarnir. Það var eitthvað með 

skipulagninguna og yfirferðina hjá þeim sem að ég fann að þetta hentaði eiginlega 

konum mjög vel þetta starf og jafnvel betur en körlum. 

Mun milli kven- og karldómara megi því helst rekja til vinnubragða og að konur séu 

vandvirkari en karlar sem aftur á móti séu öruggari með sig og niðurstöður sínar, eins og 

Freyja sagði frá:  

Ég hugsa að karlar, þótt að þeir þykist ekkert vera að velta málunum fyrir sér þá grunar 

mig nú að þeir geri það þótt þeir viðurkenni það ekki, vilja koma fram eins og þeir séu 

algjörlega vissir í sinni sök á meðan konur eru alveg tilbúnar að viðurkenna að það 

megi nú alveg líta á málin frá fleiri hliðum. 

 Eitthvað sem eflaust knýr konur áfram í að undirbúa sig betur. Þá er framsetning eða 

ritun kvenna á dómum jafnvel vandaðri eða allavega ítarlegri, eða eins og Ásrún lýsti því: 

Það hefur kannski meiri áhrif á það hvernig þú skrifar textann, eins og ég segi, hvernig 

þú leggur upp textann heldur en hvað þú síðan gerir við, hvernig þú leiðir niðurstöðuna 

út frá. Ég hugsa að að ég myndi segja að þar geti kynferði haft einhverja þýðingu, það 

er að segja karl myndi kannski skrifa svona einhvern hrárri texta um atburðarrásina 

þar sem að kæmi ekkert fram að, neitt ýja að skilningi á því sem hafði gerst eða 

eitthvað svoleiðis. 

Sumir kvendómaranna sögðu jafnvel beint út að munur sé á því hvernig konur og karlar 

dæma og sagði Kristjana, „það hefur alveg komið fyrir að kyn eða aldur, ég tengi það við 

kynferðisbrotin, það er nú bara hægt að skoða sératkvæði dómara út frá því“.  

Kven- og karldómararnir telja flestir að konur og karlar nálgist úrlausn mála með 

sambærilegum hætti en nokkrir kvendómaranna töldu þó að nálgunin sjálf væri ólík, svo 

sem að konur séu vandvirkari og varfærnislegri í að setja fram niðurstöður, en að það hafi 

ekki endilega áhrif á niðurstöðuna sjálfa. Þá töldu margir kvendómaranna jafnframt að 

konur og karlar byggju yfir ólíkum reynsluheimi sem gæti haft áhrif á það hvernig dómarar 

leystu úr málum. 
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4.3.2 Persóna og lífsreynsla dómara 

Ólíkt kyni dómara þá töldu þeir flestir ef ekki allir að persóna dómara og lífsreynsla þeirra 

hafi áhrif á það hvernig þeir sinna störfum sínum og jafnvel að hvaða niðurstöðum þeir 

komast. Þetta viðhorf má sjá hjá Láru: 

Í rauninni er ég búinn að segja nei því ég held að það hafi sáralítil áhrif. Það er helst 

kannski einhver mismunur í vinnubrögðum en ég held að það sé bara persónuleikinn 

sem að ráði miklu meira heldur en kynferðið. 

Ýmsar skoðanir dómara geta haft áhrif, til dæmis lífsskoðanir eða stjórnmálaskoðanir. 

Dómarar sem aðhyllast ákveðnar stjórnmálaskoðanir séu líklegri en aðrir til að leggja meiri 

áherslu á félagsleg réttindi sem getur haft áhrif á það hvernig viðkomandi túlkar ákvæði 

stjórnarskrárinnar. Þá getur það sem dómarar hafa lent í í lífinu og hvað þeir hafa starfað 

við haft áhrif á þá, hvort sem það er gott eða slæmt, „allt sem viðkomandi einstaklingur 

viðar að sér í lífinu hvort sem það er gott eða slæmt hvort sem hann verður fyrir áföllum 

eða gleði í lífinu og í fyrri störfum að það mótar náttúrulega manneskjuna“ (Hallgrímur). 

Einhlít reynsla komi sér jafnvel illa í starfi sem dómari og það var áberandi í svörum 

margra viðmælenda að mikilvægt væri að dómarar hefðu fjölbreytta reynslu. 

Öll reynsla dómara nýtist þeim við að dæma og leysa mál. Einstaklingarnir og mál 

þeirra eiga uppruna að rekja til einhvers veruleika. Veruleika sem gott er að dómari hafi 

reynslu af þannig að hann skilji betur viðfangsefnið en jafnframt svo hann geti betur sett 

sig í spor málsaðila og þeirra reynslu. Jón tekur undir þetta sjónarmið þegar hann segir 

„kannski mikilvægt að menn reyni að setja sig inn í stöðuna á bak við, þar sem atvikin 

gerast“. Þá nefna dómarar jafnvel að það sé talað um það meðal lögmanna hvaða dómari 

muni fara með mál, hvort sem um sé að ræða sakamál eða einkamál, og þeir „temja sér 

framkomu í dómssal háð því hvaða dómari fer með málið“. 

Persóna dómara og reynsla hans virðist síðan sérstaklega skipta máli í þeim tilvikum 

þar sem lagaákvæði eru ekki alveg skýr en þá er meira svigrúm fyrir persónuleg viðhorf 

dómara. Í þeim tilvikum eru lagaákvæði opnari fyrir túlkun og svigrúm dómarans til að 

móta sínar aðferðir og velja úr sjónarmiðum meiri. Þrátt fyrir það er ávallt eitthvert svigrúm 

enda alltaf eitthvert mat til staðar, eða eins og Sigurjón sagði: „þó þú hafir lög og þó þú 

hafir reglur og þó þú hafir réttarheimildir og svo framvegis, á endanum fer alltaf fram hjá 

þér eitthvert mat og það er einhver einstaklingur sem að framkvæmir matið“.  

Viðmælendur virtust ekki endilega líta á það sem ókost að persóna og reynsla dómara 

geti haft áhrif heldur jafnvel sem kost. Eins og áður segir auðgar reynslan dómarann og 

auðveldar honum að setja sig inn í mál, þann veruleika sem býr að baki málum, og skilja 
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þau betur. Það er áhugavert í ljósi þess að margir viðmælendur ræddu um mikilvægi þess 

að dómarar settu sig inn í aðstæður og í spor málsaðila.  

Áhugavert er að sjá að greina má ákveðna mótsögn í svörum kvendómaranna þar sem 

þeir segja sumir að konur og karlar komist að sömu niðurstöðum en á sama tíma telja þeir 

að reynsluheimur kvenna og karla sé ólíkur og að persóna og lífsreynsla dómara móti 

hvernig þeir leysa úr málum. Hafi persóna og lífsreynsla dómara áhrif á hvernig þeir dæma, 

og séu reynsluheimar kven- og karldómara ólíkir, þá ættu þeir að sama skapi að sinna 

störfum sínum með ólíkum hætti. Erfitt er að henda reiður á hvers vegna þessi mótsögn 

kemur fram en ef til vill má rekja það til ótta um að konur verði dæmdar óæðri 

karlmönnum, sinni þær störfum sínum ólíkt körlum. Lára sagði sem dæmi, „ég fann að 

þetta hentaði eiginlega konum mjög vel þetta starf og jafnvel betur en körlum“, sem er 

ákveðin vísbending í þá áttina. 

4.3.3 Jafnt hlutfall kynjanna 

Flestir dómaranna voru þeirrar skoðunar að kynjahlutfallið ætti að vera jafnt meðal dómara 

og nefndu ýmsar ástæður fyrir því. Fyrst má nefna að sumir kvendómaranna töldu hlutfallið 

eiga að vera jafnt vegna þess munar sem er á karl- og kvendómurum eins og sjá má af svari 

Guðríðar: 

Þessi lífsreynsla og reynsluheimur, mér finnst mjög gott að það komi frá báðum 

kynjum sjónarmið af því að við náttúrulega vinnum mjög mikið saman í mörgum 

málum, þar sem eru fjölskipaðir dómar, sérstaklega í sakamálunum. 

Mikilvægt er að tryggja fjölbreytileika í dómarastéttinni, ekki bara hvað varðar 

kynferði heldur almennt. Dómarar eru almennt frekar einsleitur hópur með sambærilegan 

félagslegan bakgrunn, og gæta verður að því að hafa „fjölbreyttan aldur og fjölbreyttan 

bakgrunn“ eins og Ásgerður komst að orði, og einnig Guðbjörg, „ég held það sé mjög 

mikilvægt að dómarahópurinn endurspegli eins mikið fjölbreytileikann og við getum af 

því, nógu er þetta nú þröngt úrtak“. Fjölbreytileiki er mikilvægur til að gætt sé að því að 

ólík sjónarmið nái upp á borðið en einnig til að dómarar endurspegli það samfélag sem þeir 

lifa og hrærast í. Fólk nær þannig frekar tengingu við dómstóla og störf þeirra. Jón tekur 

undir þetta sjónarmið þegar hann segir: 

R: Þú talar um að það sé mikilvægt að dómstólar séu ekki of einsleitir en hvers vegna 

er það mikilvægt? 

[…] 
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V: Það eru svona ýmis viðhorf ríkjandi í ýmsum greinum lögfræðinnar. Til dæmis 

sjónarmið um refsingar, að refsingar séu of strangar, að við eigum að taka ákveðna 

brotaflokka og setja þá bara í sektir. Við erum náttúrulega bundir af lögum við 

ákvörðun refsingar og innan ákveðins ramma höfum kannski eitthvert svigrúm en í 

hópnum koma öll þessi sjónarmið fram þannig að við fáum eitthvað hæfilegt meðaltal 

af sjónarmiðum og sama um hvað eigi að fara strangt í sakarmati í einhverjum málum 

svo framvegis og svona fasteignakaupum hvað eigi að leggja mikið á skoðunarskyldu 

eða upplýsingaskyldu og svo framvegis. 

Önnur ástæða sem greina mátti er að það sé jafnframt jafnréttismál, að konur séu jafnt 

á við karla í heldri stöðum samfélagsins, þar sem fólk fer með vald og teknar eru 

ákvarðanir. Þá eru konur og karlar til jafns í þjóðfélaginu eins og Hallgrímur bar við: 

Dómarar eru bara þversnið þjóðfélagsins, við erum jöfn í þessu þjóðfélagi. Við erum 

náttúrulega helmingur karlar og helmingur konur og ég held það sé ágætt að 

dómstóllinn og dómstólar endurspegli það. 

Eðlilegt sé að dómstólar endurspegli kynjahlutföllin í samfélaginu. Það var þó 

áhugavert að af svörum einhverra karldómaranna mátti ef til vill greina að þeir teldu ekki 

endilega að kynjahlutfallið þyrfti að vera jafnt. Heldur skipti þá mestu máli að hæfni 

viðkomandi myndi ráða för. Eða eins og Bergþór komst að orði: 

Ég held að það sé nú kannski, sérkennilegt að miða við að það verði jafnt af því að ég 

held að meginstefnu eigi nú að ráða dómara eftir hæfni […]. Maður getur svo sem 

alveg samþykkt þau sjónarmið að þegar að dómaraefni eru metin jafnhæf að þá sé 

ekkert óeðlilegt að það sé horft til þess hvernig kynjahlutfallið sé í viðkomandi 

dómstól, ef þetta er fjölskipaður dómstóll. Þannig að ef það hallar verulega á að þá 

trúlega er ekkert óeðlilegt að mínu mati að ráðherra skipi frekar kvenmann heldur en 

karlmann. Maður verður bara að geta tekið því jafnvel þó maður hafi aðrar skoðanir á 

því að þá hefur maður sætt sig við það sjónarmið getum við sagt, bara vegna þess að 

maður veit það að úti frá þá hefur þetta áhrif. 

Þannig virðist það vera ásýndin sjálf sem skiptir höfuðmáli en ekki endilega jafnrétti 

kynjanna. Þetta var þó ekki algengt sjónarmið hjá karldómurunum en þó mátti greina 

kynjamun í viðhorfum þar sem kvendómararnir voru ekki eins gjarnir á að virðast vera á 

móti eða eiga erfitt með sjónarmiðið að ráða eigi konu ef hún er jafnhæf öðrum karlkyns 

umsækjanda, sé hlutfall kynjanna ekki jafnt. 

Loks var nokkuð áberandi í svörum dómaranna að ástæðan fyrir því að kynjahlutfallið 

ætti að vera jafnt meðal dómara væri vegna þess að það skapaði traust til dómstóla. Rósa 

lýsir því viðhorfi ágætlega þegar hún segir: 

Ég held að það skipti ekki máli með niðurstöður en það skiptir máli varðandi sýn 

dómsins út á við og þá trú sem að fólk hefur á dómstólum. Ef þú sérð eitthvað sem 
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þér finnst vera karlaveldi og þú eigir ekki möguleika í, þá mótar það sýn þína á og 

afstöðu þegar þú ert að endursegja eða segja frá hvernig þessi stofnun kom þér fyrir 

sjónir. 

Ásýnd dómstólanna skiptir þannig máli fyrir traust almennings og einnig málsaðila. 

Að þeir upplifi að á þá verði hlustað og að dómurinn sé óvilhallur og hlutlaus. Að „menn 

hafi ekki þá tilfinningu að hagsmunir einhverra séu fyrir borð bornir“ eins og Óskar komst 

að orði. Erfitt sé að bera traust til dómstóla ef svo virðist sem þar sé við lýði karlaveldi. Þá 

er jafnvel nefnt að ef konur og karlar veljist jafnt til starfa sem dómarar þá sé trúverðugra 

að val dómara byggist á faglegum viðmiðum. 

Mikilvægt er að innan dómstóla starfi fólk með fjölbreytta reynslu sem kemur úr 

ólíkum áttum. Þannig endurspegla dómstólar og dómarar það samfélag sem þeir tilheyra 

eins stefnt er að með hugmyndinni um kviðdóma. Að fólk sé dæmt af jafningjum sínum, 

fólki sem skilur reynslu þeirra og upplifanir af þeirra daglega lífi. Jafnt hlutfall er 

mikilvægt vegna ásýndarinnar út á við og trausts almennings. Fólk upplifir þá frekar að 

það fái áheyrn hjá dómstólum, að það eigi sér rödd innan kerfisins. Að fólki finnist sem á 

það verði hlustað og að dómarar hafi skilning á hinu daglega lífi sem það lifir. Hafi dómarar 

fjölbreytta reynslu þá er líklegra að þeir geti í raun sett sig í spor málsaðila, séð þeirra 

upplifun. Þá á hlutfall kynjanna að vera jafnt innan dómstóla þar sem það eigi almennt að 

gilda jafnrétti í samfélaginu, sérstaklega þar sem dómarar fara með mikla ábyrgð og völd. 

Þótt að karlarnir teldu flestir eins og konurnar að kynjahlutfallið ætti að vera jafnt, þá 

virtust nokkrir þeirra ekki alveg sammála því að ráða ætti konur frekar en karla ef þær væru 

jafn hæfar þótt þeir sættu sig við það. Sambærilegt mátti ekki sjá í svörum kvendómaranna. 

4.4 Afstaða til laga og gildis þeirra 

4.4.1 Forræði laga 

Af svörum dómaranna má sjá ákveðna afstöðu til laga og gildis þeirra sem ég vil kalla 

forræði laga. Það er að lög ráði ferðinni og víki til hliðar öðrum heimildum og sjónarmiðum 

og að dómarar telji sig bundna af þeim þótt þeir séu þeim ósammála og telji þau jafnvel 

ósiðferðileg. Í þessu felst formleg og tæknileg nálgun þar sem höfuðáhersla er lögð á lög 

og tryggð við þau. Þessa afstöðu til laga má greina í svörum flestra viðmælenda, jafnvel 

þeirra sem virðast beita heildrænni nálgun. Má því draga þá ályktun að hér megi greina 

áhrif orðræðu, hins sterkara eða ríkjandi lögmáls orðræðunnar, sem á rætur að rekja til 

aldagamalla kenninga innan lögfræði og stjórnmálafræði um þrískiptingu ríkisvalds, og 

réttarríkið (Montesquieu, 1989; Tamanaha, 2004). Viðmælendurnir tileinka sér þar með 
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hugmyndir og athafnir sem sjálfsagðar og beita sig eigin ögun (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2006) og taka þátt í að skapa og viðhalda viðmiðum (e. norms) um það hvert 

sé hlutverk dómstóla, eðli dómstarfa og hvað teljist gild þekking og gild leið til 

þekkingarsköpunar í lögfræði. Lögin verða þannig „norm“ að ákveðnu leyti sem 

endurspeglar valdahlutföll í samfélaginu og jafnframt innan lögfræðisviðsins (Foucault, 

2012). 

Rósa lýsir því vel hvernig lög hafa forræði við úrlausn lögfræðilegra mála og ganga 

framar hugmyndum dómarans um hvað sé rétt og rangt. 

Stundum finnst manni það ekki sanngjarnt, lögin eru bara skýr þannig að niðurstaðan 

getur verið ósanngjörn, manni getur fundist það en lögin eru skýr og þá náttúrulega 

ferð þú bara eftir þeim. Ég get alveg séð að það liggur fyrir ein niðurstaða í máli, ég 

get alveg séð það og fundið það að hún er kannski ekki alveg sanngjörn en það er samt 

ekki hægt að komast að annarri niðurstöðu. 

Ásrún tekur undir þetta með henni þegar hún segir: 

Það er náttúrulega þannig að Alþingi setur lögin og stundum mættu þau vera vandaðri, 

það er ekki hægt að segja annað en maður situr samt uppi með þau. Það er eiginlega 

vandinn. Mér finnst það vera þannig að það getur vel verið að þér finnist eitthvað vera, 

hvað á maður að segja ég veit ekki hvort það er hægt að segja rangt eða, en þér finnist 

að með því lagaákvæði sem þér hefur verið afhent til að vinna eftir [slær létt í borðið] 

að það hafi verið vilji löggjafans að þetta væri niðurstaðan. 

Til margra annarra viðmælenda mætti vitna um hið sama. Þannig eru það lögin sjálf 

sem ráða ferðinni og jafnvel þótt dómara finnist þau ósanngjörn neyðist hann til þess að 

dæma eftir þeim. Ekki er hægt að komast að annarri niðurstöðu. Löggjafinn semur og setur 

lögin en ekki dómarar, „maður er ekki að skrifa lögin sjálfur“ eins og Rósa sagði. Dómarar 

eru fulltrúar dómsvaldsins og þeir verða því að fara eftir lögum, annars fara þeir að skapa 

lög sem er á sviði löggjafans, eða eins og Óskar orðaði það: 

Oftast höfum við dómararnir sem fulltrúar dómsvaldsins engar heimildir til þess að 

fara gegn þessum skýru lagafyrirmælum þannig að það væri bara beinlínis verið að 

fara inn á svið löggjafarvaldsins ef við ætluðum að fara að hundsa þessi skýru 

lagaákvæði sem liggja fyrir og fara að byggja þetta á einhverjum öðrum sjónarmiðum, 

meginreglum laga og svo framvegis. 

Dómararnir treysta því að lög séu í samræmi við siðferði og venjur samfélagsins, dæma 

þau ekki sjálfir, að löggjafinn hafi unnið sína vinnu við setningu laganna. 

Þetta þýðir þó ekki að dómarar leiði alveg fram hjá sér áhrif niðurstöðunnar á 

samfélagið, heldur þvert á móti, eins og sjá má af svari Lárusar, „maður hugsi með sér 
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bíddu nú við, ef þetta verður hin almenna reglan, hvert er samfélagið þá komið“. Dómari 

getur þó engu að síður ekki farið að dæma í andstöðu við lögin og regluna sem þau hafa 

að geyma. Dómarar upplifa jafnvel að það sé erfitt að þurfa að fylgja lögum með þessum 

hætti, á skjön við eigin sannfæringu. Þannig beita dómarar sig eigin ögun eins og sjá má 

vel af svörum Guðbjargar: 

Mér finnst þetta ekki auðvelt, ég reyni einhvern veginn að setja mig í einhverja 

fjarlægð frá þessu af því mitt, mín ábyrgð felst í því að kveða upp dóma. Í þessu tilviki 

getum við sagt að þeir skulu vera á grundvelli laga. Mér getur fundist eitthvað 

sanngjarnt út frá þröngu sjónarhorni þess sem fer í málið. Maður þarf bara að herða 

sig og æfa sig að láta það ekki hafa áhrif […]. 

Hlutverk dómara er að finna og komast að niðurstöðu í samræmi við lög, eða eins og 

þegar Ásrún segir að dómarar séu í því „hlutverki að finna einhverja niðurstöðu sem að 

samrýmist lögum“. Þetta leiðir til þess að niðurstaða í huga dómara er rétt ef hún 

samræmist lögum en ekki endilega siðferði eða hvort hún leiði gott eða slæmt af sér. Eins 

og sjá má af svari Hallgríms þegar hann var spurður að því hvert væri hlutverk dómara: 

„komast að réttri niðurstöðu, lögfræðilega réttri niðurstöðu […] það er niðurstaða sem 

samrýmist, gildandi lögum og réttarframkvæmd“. Í þessu felst þekkingarfræðileg 

staðhæfing um hvað teljist gild leið til þekkingarsköpunar. 

Lögin verða þannig í forgrunni í störfum dómara við úrlausn dómsmála og þeir dæma 

samkvæmt lögum, eins og þeir skilja þau, þótt þeim finnist það leiða til ósanngjarnar 

niðurstöðu og sé jafnvel í mótsögn við þeirra eigin sannfæringu. Nálgunin verður þannig 

nytjahyggjuleg eða réttar væri jafnvel að segja verkhyggjuleg þar sem lögin eru notuð til 

að þjóna sjálfum lögunum, eða óljósum „vilja“ löggjafans. Það sem enn fremur á við er að 

með þessu beita dómarar sig eigin ögun þar sem þeir halda hollustu við lög og lagastafinn 

í kerfi þar sem þeir hafa eftirlit með sjálfum sér.  

4.4.2 Þekkingarfræðilegt forræði 

Í svörum dómaranna má greina leynda átakapunkta á milli hins hagnýta og þess fræðilega 

þar sem hið síðarnefnda tekur yfir hið fyrrnefnda, ákveðið þekkingarfræðilegt forræði. Það 

merkir að fræði, kenningar og fræðimenn hafa forræði á þekkingarsköpun innan 

greinarinnar, hvernig þekking er sköpuð, með hvaða aðferðum og hvað telst gild þekking 

innan lögfræði. Iðkendur greinarinnar, eins og dómarar, eru áhorfendur og neytendur 

fræðanna. Við það myndast ákveðnir átakapunktar á milli dómara og fræða, sem og annarra 

iðkenda og fræða.  
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Hið þekkingarfræðilega forræði lýsir sér með margs konar hætti í svörum viðmælenda 

og ekki er hægt að sjá neina kynjatilhneigingu í því. Viðmælendur mínir svöruðu margir 

þegar þeir voru spurðir spurninga um almenna lögfræði, að þeir hefðu í raun einungis þá 

afstöðu sem þeim var kennd í námi eða eins og Ásrún orðaði það „held ég hafi bara þá 

afstöðu sem að var kennd“. Rósa lýsir því hvernig hún leysir úr lagalegum álitaefnum sem 

upp koma við úrlausn mála, að hún skoði hvernig leyst hefur verið úr því í fræðum: „þá 

fer maður bara í fræðibækur, hvernig hefur þetta verið túlkað, hvernig túlkaði Ármann 

þetta“. Ármann Snævarr einn af helstu fræðimönnum í íslenskri lögfræði og einn þeirra 

sem ritað hefur um réttarheimildarfræði og lögskýringar.  

Spurður sömu spurningar svarar Karl að hann noti í raun ekki annað en það sem honum 

hafi verið kennt á fyrsta ári í lögfræði, „maður er ekkert að velta því meira fyrir sér ekki 

nema bara það sem maður lærði á fyrsta ári að maður eigi að leita þangað ef það er einhver 

óvissa“. Í lögfræði er nemendum á fyrsta ári venjulega kennd aðferðafræði lögfræðinnar, 

almenn lögfræði, sem fæst við réttarheimspeki, réttarheimildarfræði og lögskýringar. 

Dómararnir höfðu þess vegna í raun „ekki aðra afstöðu heldur en þá sem er kennd í 

lagadeildinni“, svo vitnað sé til Láru. 

Þekkingarfræðilegt forræði felur einnig í sér að viðmælendur eða dómarar eftirláta 

fræðimönnum að velta fyrir sér hugmyndafræðilegu og kenningarlegu efni um 

réttarheimildir og lögskýringar eða eins og Guðríður sagði: „Ég held ég vilji bara svara 

spurningum frá þér, ég er ekki Skúli Magnússon sem getur látið móðan mása“. Skúli er 

héraðsdómari en jafnframt einn af þeim lögfræðingum hér á landi sem hafa látið almenna 

lögfræði og réttarheimspeki sig varða í skrifum og kennslu. Það er þannig ekki dómaranna, 

iðkendanna, að svara spurningum um rétthæð réttarheimilda eða gildi 

lögskýringarsjónarmiða heldur „verður maður að spyrja einhverja fræðimenn á þessu 

sviði“, eins og Jón komst að orði.  

Þekkingarfræðilega forræðið má ekki einungis sjá í svörum viðmælenda við 

heimspekilegum og aðferðafræðilegum spurningum heldur má einnig sjá áhrif fræðanna í 

því hvernig þeir leysa úr álitaefnum. Spurð út í hvaða réttarheimildum hún beiti í störfum 

sínum svaraði Rósa að í „rauninni fer maður svo bara í fræði, fræðiritin ef allt annað 

þrýtur“. Ásgerður tekur undir með henni þegar hún segir: 

Þá er maður farinn að leita bara í fræðirit og slíkt. Það er ekki þar með sagt að maður 

vísi, maður vísar til dæmis aldrei í dómi í eitthvert fræðirit. Það er ekki réttarheimild 

en ég efast ekki um það að það er mikilvægur þáttur í starfi dómara að kynna sér 



 

110 

fræðirit og vera með það á hreinu hvernig fræðimenn eru að túlka meginreglur og 

slíkt. 

Það sama kemur fram í svörum viðmælenda þegar þeir voru spurðir að því hvernig 

þeir myndu leysa úr álitaefni um hvernig ætti að túlka vafa um merkingu eða innihald 

lagaákvæðis, að þá mætti leita til fræða, „svo eru náttúrulega fræðirit þar sem að menn hafa 

teflt fram einhverjum sjónarmiðum um það hvernig eigi að túlka löggjöfina“ (Lárus). 

Áhugavert er að sjá þá vigt sem fræðirit og fræði fá í störfum viðmælenda og að þeir 

nefni það sérstaklega sem réttarheimildir og lögskýringarsjónarmið, sérstaklega í ljósi þess 

að fræði virðast ekki að mati fræðimanna sjálfra vera hluti af almennri lögfræði, teljast 

ekki til lögskýringaraðferða eða réttarheimilda. 
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5 Niðurlag og samantekt 

Markmið rannsóknarinnar var að öðlast skilning á ferlinu sem dómarar við héraðsdóma 

Íslands upplifa þegar þeir leysa úr dómsmálum og hvort munur sé á nálgun og sýn kven- 

og karldómara, og hvað mótar nálgun þeirra og sýn á eigin störf. 

Meginrannsóknarspurningin var hvaða ferli eða nálgun liggur að baki úrlausn dómara við 

héraðsdómstóla Íslands í dómsmálum. Þá var nokkurra undirspurninga spurt: Hvernig 

upplifa héraðsdómarar störf sín og hvað telja þeir mikilvægast í þeim?; hvernig nálgast 

héraðsdómarar úrlausn dómsmála?; er munur á upplifun kven- og karldómara á störfum 

sínum?; er munur á nálgun kven- og karldómara við úrlausn dómsmála?; hvaða 

hugmyndafræði hefur áhrif á mótun skilnings héraðsdómara af störfum sínum? 

Athygli vekur að greina mátti ýmislegt í svörum kvendómaranna sem kom ekki fram 

eða ekki jafn sterklega fram í svörum karldómaranna og er þá talað um að til staðar sé 

ákveðin kynjuð tilhneiging sem lýsir sér í því að konur eru gjarnari til að hafa ákveðinn 

skilning á störfum sín og hlutverki eða gjarnari til að beita ákveðinni nálgun við úrlausn 

dómsmála. Aftur á móti mátti fátt greina í svörum karldómaranna sem ekki kom fram að 

einhverju leyti í svörum kvendómaranna. Engu að síðar er dregin sú ályktun að þá geti 

verið um kynjaða tilhneigingu að ræða, þegar að karldómararnir hafa ákveðinn skilning á 

störfum sínum eða beita ákveðinni nálgun við úrlausn mála en ekki öðrum skildum 

nálgunum sem að konurnar beita þess að auki. Gengið er út frá þeirri forsendu að þá sé um 

karllæga nálgun eða sýn að ræða og hún skilgreind neikvætt út frá svörum kvennanna. Með 

kynjaðri tilhneigingu er átt við að annað kynið sé gjarnara en hitt til að hafa ákveðinn 

skilning eða sýn á starf sitt sem héraðsdómari eða ákveðna nálgun til úrlausnar dómsmála 

þótt það eigi ekki nauðsynlega við um allar konur eða karla. 

5.1 Upplifun héraðsdómara af störfum sínum 

Ýmislegt í svörum kvendómaranna bendir til þess að þeir upplifi ákveðnar áskoranir í 

sínum störfum sem karldómararnir gera ekki. Sumir þeirra virðast upplifa réttarkerfið sem 

karllægt og lýsa ákveðnu viðmóti sem þeir hafa fengið sem konur. Þá hafi fyrstu 

kvendómararnir verið taldir beita kvennalögfræði. Ein viðmælenda nefndi sem dæmi þegar 

karlkyns samstarfsmaður hennar nefndi við hana hvað hún væri notaleg við vitni. Annað 

sem kom frekar fram í svörum kvendómaranna var að þegar þeir voru spurðar út í hvað 

þeir teldu erfitt við starfið, þá voru þeir gjarnari til að nefna að álag væri þeim erfitt. Þessi 

upplifun kvendómara virðist síðan valda ákveðinni togstreitu í huga þeirra þar sem krafa 

er gerð til dómara um að vera skilvirkir og gæta vel að tímastjórnun, sbr.1. mgr. 184. gr. 
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laga um meðferð sakamála og 1. mgr. 115. gr. laga um meðferð einkamála. Á sama tíma 

virtust kvendómararnir leggja meiri áherslu á vandvirkni í störfum heldur en 

karldómararnir sem ýtir enn frekar undir þessa togstreitu. Það merkir þó ekki að 

karldómararnir vandi sig ekki með sama hætti heldur virðist það konunum mikilvægara, 

þær nefndu það af fyrra bragði eða voru gjarnari til að lýsa vandvirkni í vinnubrögðum. Í 

svörum þeirra kom fram að gæta þurfi þess að afla allra upplýsinga um þann ágreining sem 

er til staðar og það þurfi að skoða öll gögn sem lögð eru fram. Mikilvægt er að dómari 

kynni sér sjálfur þær heimildir sem vísað eða vitnað er til þar sem skoða þarf þær í 

samhengi. Ekki er nóg að skoða einungis gögnin heldur þarf að skoða þau vel og vandlega. 

Þá þurfi að svara eða leysa úr öllum sjónarmiðum aðila þótt það hafi einnig komið fram í 

viðtölum að stundum mætti klára mál strax ef ein málsástæða leysti strax úr málinu.  

Þá mátti greina í viðtölum við kvendómarana að þeir legðu áherslu á að vera vel 

undirbúnir fyrir aðalmeðferð máls. Mikilvægt sé að þekkja mál vel fyrir en með því móti 

á dómari meðal annars auðveldara með að spyrja þeirra spurninga sem þörf er á að spyrja. 

Þekkja þurfi gögn málsins vel, málsástæður og röksemdir málsaðila. Þá er dómur jafnvel 

settur upp eða skrifaður að niðurstöðunni sjálfri en með því móti hefur dómari sett sig vel 

inn í málið, atvik þess og röksemdir aðila. Þessi vandvirkni og áhersla á að kynna sér öll 

gögn og sjónarmið bendir til heildrænnar og samhengisbundinnar nálgunar þar sem lögð 

er áhersla á að kanna málið djúpt og fá djúpan skilning á því. Þó er erfitt að segja 

nákvæmlega til um það hversu djúpt í raun kvendómararnir fóru í skoðun sinna mála og 

einnig hvort þeir voru vandvirkari en karlarnir. Áhugavert er að sjá að kvendómararnir 

nefndu margir að sá munur væri á konum og körlum að konurnar væru vandvirkari, bæði 

er varðar úrlausn málsins sem og ritun dómanna sjálfra, sem styður þessar niðurstöður. Þá 

kom jafnvel fram í viðtölum hjá þeim sem hefðu tekið að sér prófarkalestur dóma að 

konurnar væru vandvirkari í framsetningu sinna dóma og væru jafnvel ítarlegri. 

Annað sem kom í ljós með upplifun kvendómara af störfum sínum er að þeir voru 

gjarnari en karldómararnir til að virðast telja samskipti mikilvæg í starfi sínu sem er í 

samræmi við niðurstöður rannsóknar Miller og Maier (2008) þar sem viðmælendur þeirra 

nefndu sem kost við starfið að eiga í samskiptum. Mikilvægi samskipta mátti sjá af því að 

konurnar áttu það til að lýsa sjálfum sér með tilliti til tengsla við aðra, svo sem við vini og 

fjölskyldu, en einnig að þær nefndu að samskipti og samskiptahæfni væru mikilvægir 

þættir starfsins. Að stýra þinghöldum snýst um mannleg samskipti þar sem reynir á hæfni 

dómarans. Þá virðist það jafnframt heilla sumar konur við starfið að í því felast samskipti 

við alls konar fólk. Kvendómararnir töluðu jafnframt um samskipti við samstarfsfólk sitt, 
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að einveran í starfinu væri ókostur og mikilvægt væri að ráðfæra sig við aðra. 

Samskiptaþáttur starfsins var þó ekki einungis jákvæð upplifun heldur nefndu einhverjar 

kvendómaranna það sem eitt það erfiða við starfið, að eiga í hættu á að lenda í samskiptum 

við málsaðila utan dómsalsins. Enda er samfélagið smátt og dómari jafnvel með börn í 

sama skóla og málsaðilar. Atriði sem tilheyra rými lögfræðinnar ryðst þannig inn í rými 

hins daglega lífs dómarans og hann er aldrei laus undan skikkjunni. Með þeim afleiðingum 

að dómari jafnvel dregur sig að einhverju leyti út úr því samfélagi sem hann tilheyrir. Aftur 

á móti voru karldómararnir mun gjarnari á að nefna það sem kost í starfinu að þeir nytu 

ákveðins frelsis, væru eigin herrar sem færu ekki eftir fyrirmælum annarra og ákveddu 

eigin dagskrá og skipulag vinnu sinnar.  

Þetta samræmist vel kenningum lagalegs menningarfemínisma um að kvendómarar 

beiti frekar heildrænni nálgun, séu vandvirkari eða nákvæmari í störfum, láti sig aðstæður 

málsaðila og niðurstöður mála varða, og tengsl manna séu þeim mikilvæg. 

Greiningar leiddu í ljós að kvendómararnir voru gjarnari en karldómararnir til að sýna 

ákveðna samkennd með málsaðilum, svo sem með því að reyna að setja sig í spor málsaðila 

og hvernig þeir upplifa þinghöld sem bendir til heildrænnar og samhengisbundinnar 

nálgunar. Að þeim sé frekar annt um aðstæður málsaðila. Erfitt geti verið fyrir málsaðila 

að mál dragist á langinn. Dómsmál eru hluti af daglegu lífi dómara en heyra utan rýmis 

hins daglega lífs málsaðila. Fyrir þeim geta mál því virst stór og mikilvæg sem dómurum 

sjálfum finnast léttvæg í samanburði við önnur. Dómarar verði að átta sig á því að þessi 

mál hafa mikla þýðingu fyrir málsaðila. Þá geti verið erfitt fyrir málsaðila og vitni að koma 

í dómssal og því skiptir framkoma dómara miklu máli. Framkoma geti jafnvel stuðlað að 

því að mál leysist frekar og upplýsist betur. 

Þessu tengt þá kom í ljós að kvendómararnir virtust vera gjarnari til þess að velta fyrir 

sér hvaða afleiðingar niðurstaða mála hefði á málsaðila og hvernig aðstæður þeirra væru, 

og að það virtist þeim erfitt. Mikilvægt sé að dómarar hafi tilfinningar í starfi og þeir yrðu 

ekki góðir í starfinu öðruvísi. Þá var kvendómurunum umhugað um aðstæður málsaðila og 

erfiðar aðstæður virtust reyna á þá, svo sem þeir atburðir sem gerst höfðu eins og þegar um 

ofbeldisverk væri að ræða en jafnframt þær aðstæður sem viðkomandi málsaðili væri í. 

Erfitt væri að horfa upp á fólk í dómssal sem hafði misstigið sig í lífinu. Þetta fólk var eitt 

sinn saklaus börn sem ratað hafa í ógæfu. Ákveðnir málaflokkar virtust hafa þar meiri áhrif 

á kvendómara heldur en aðrir og voru það sérstaklega mál sem varða líf fólks og samskipti 

þeirra á milli, eins og mál er varða forsjá barna. Þannig var erfitt að horfa til þess hvernig 

málalokin höfðu áhrif á líf fólks, samskipti þeirra við aðra og sín á milli, og jafnframt þá 
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sem eru þeim nákomnir. Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður Miller og Maier 

(2008) þar sem viðmælendur þeirra, konur, töldu erfiðast við starfið að sjá hversu erfitt líf 

fólk ætti og að niðurstöður hefðu neikvæð áhrif á fólk. Niðurstöðurnar eru einnig í 

samræmi við kenningar lagalegs menningarfeminísma um að kvendómarar beiti frekar 

heildrænni nálgun og hafi samkennd með málsaðilum og hvaða áhrif niðurstaða málsins 

mun hafa á þá. 

Í raun virtust aðstæður og atvik málanna reyna meira á konurnar heldur en úrlausn 

lögfræðilegra álitaefna. Málin varða raunverulegt fólk og líf þeirra en ekki einungis 

lögfræðilegar staðreyndir sem er í samræmi við skoðun Rackley (2006) um að lögfræði á 

grundvelli umhyggju leggi meiri áherslu á raunveruleg vandamál fólks. Konurnar virtust 

því margar leggja áherslu á að leita sátta sem væri betri leið til úrlausnar. Með sátt væru 

málsaðilar frekar ánægðir með útkomuna og tekið yrði tillit til hagsmuna beggja málsaðila 

í stað þess að annar tapi og hinn vinni og líklegra er að samband þeirri haldist. Þá eigi 

málsaðilar hlutdeild í sátt og hafi stjórn á niðurstöðunni, ólíkt dómsmálum, og þegar leitað 

er sátta er mögulegt að nota önnur úrræði en lagaleg. Þannig er leyst úr ágreiningi með 

samræðum og á grundvelli tengsla og ábyrgðar (Gilligan, 1982). Allt er þetta í samræmi 

við skoðun Rackley (2006) sem telur að lögfræði á grundvelli umhyggju leggi meiri 

áherslu á samvinnu en samkeppni, tengsl fram yfir reglur, sætti fram yfir ágreining, 

umhyggju fram yfir afskiptaleysi, samræður fram yfir rökræður, og tengsl fram yfir 

aðskilnað, og rannsókn Miller og Maier (2008) þar sem kvendómararnir sem rætt var við 

töldu sig betri en karldómara í að leita sátta. 

Kvendómarar töldu þó margir að með tímanum og reynslunni myndu þeir brynja sig 

fyrir þessu og þeir reyndu að bægja slíkum hugsunum frá sér. Í því má greina áhrif hins 

sterkara lögmáls orðræðunnar þar sem konurnar beita sig eigin ögun sem sjá má í 

togstreitunni á milli þess upplifaða og þess æskilega, „normsins“ um hinn hlutlausa 

dómara. Orðræðu sem rekja má til hugmynda um réttarríkið og formlegra nálgana innan 

lögfræði þar sem áhersla er lögð á hlutleysi dómara og trú er lögð á þá staðhæfingu að 

dómarar geti verið ósnortnir af atvikum og að niðurstöður séu leiddar af lögum einum 

saman. 

Greiningar leiddu aftur á móti í ljós að karldómarar væru gjarnari en kvendómarar til 

að hafa þá sýn að aðstæður málsaðila og afleiðingar málaloka á þá, hefðu ekki og mættu 

ekki hafa áhrif á það hvernig dómarar leysa úr dómsmálum. Komast verði að niðurstöðu 

án þess að velta of miklum vöngum yfir hvaða áhrif niðurstaðan muni hafa á viðkomandi. 

Úrlausn dómsmála snýst um að beita þeim aðferðum sem lögfræðin býður upp á. Þó mátti 
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greina í svörum einhverra karlanna að aðstæður málsaðila og afleiðing málaloka á þá gæti 

verið þeim þungbært. Það virðist þó mest bundið við aðstæður sakborninga, sem mögulega 

má rekja til hugmynda réttarríkisins um að lög þurfi að vera stöðug, skýr og fyrirsjáanleg, 

gildi sem eru sérstaklega talin gilda um refsingar. Auk þess samrýmist þetta ýmsum 

meginreglum sakamálaréttarfars eins og að skynsamlegan vafa eigi að skýra sakborningi í 

hag sem er í samræmi við meginreglu stjórnarskrárinnar um að hver sá sem er borinn 

sökum um refsiverða háttsemi skal talinn saklaus þar til sekt hans hefur verið sönnuð, sbr. 

2. mgr. 70. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944.  

Karldómararnir virtust gjarnari heldur en kven- að leggja áherslu á mikilvægi þess að 

dómarar gættu hlutleysis í störfum sínum. Dómarar ættu ekki að dæma eftir eigin 

skoðunum heldur einungis lögunum og eftir aðferðum lögfræðinnar. Þá lögðu nokkrir 

þeirra áherslu á að niðurstaða dómsmála yrði að standast lögfræðilega skoðun, 

endurskoðun Hæstaréttar, en í raun mátti ekki greina beint kynjaða tilhneigingu í því. 

Nokkur þemu komu fram í svörum viðmælenda sem virtust ekki hafa neina kynjaða 

tilhneigingu. Dómarar töluðu um valdið og ábyrgðina sem fylgir starfinu en í störfum 

sínum taka þeir ákvarðanir sem hafa bein áhrif á líf fólks og samfélagið allt í heild sinni. 

Dómarar virðast almennt vera meðvitaðir um valdið sem þeir fara með og leggja sjálfir 

áherslu á að það sé mikilvægt. Þessa ábyrgð bera dómarar þó oft einir, sitji þeir ekki í 

fjölskipuðum dómi, og virðist það geta verið þeim sumum erfitt.  

Þá kom nokkuð áberandi fram í svörum viðmælenda að það væri oft erfitt að leysa mál 

og komast að niðurstöðu. Áhugavert er að það kom nokkuð jafnt fram í svörum karl- og 

kvendómara í ljósi þess að einhverjar af kvendómurunum nefndu það sérstaklega að 

karlarnir ættu erfiðara með að viðurkenna að eiga erfitt með að komast að niðurstöðu og 

að þeir virtust vissari með sig. Því virðist mega greina þar áhrif karlmennskuhugmynda 

sem valda því að karlarnir eiga erfiðara með að viðurkenna að vera óvissir. Þetta er þó 

sambærilegt viðhorf og fram kom í rannsókn Miller og Maier (2008) en viðmælendur 

þeirra töldu kvendómara líklegri til að viðurkenna að þeir hefðu ekki svör við öllu.  

Óvissan getur verið slík að dómarar séu jafnvel í algjörri óvissu um hvaða niðurstöðum 

þeir eigi að komast að. Virðist sem svo að þessi óvissa sé sérstaklega til staðar þar sem 

afleiðingar fyrir málsaðila eru miklar, eins og í sakamálum. Oft geta báðir aðilar haft 

nokkuð til síns máls og rökstyðja má fleiri en eina niðurstöðu með aðferðum lögfræðinnar. 

Þá getur jafnvel verið erfitt að meta samhengi málanna og hvernig eigi að beita lögunum. 

Þótt niðurstaðan sjálf liggi stundum ljós fyrir þá getur verið erfitt að framreiða hana, 

rökstyðja hana með frambærilegum hætti.  
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Tilvist Hæstaréttar létti þó á þessari ábyrgð og óvissu viðmælenda þannig að geri 

dómari mistök verða þau mögulega leiðrétt í Hæstarétti. Héraðsdómarar eru þó einnig 

meðvitaðir um að störf þeirra og dómar geti ávallt hlotið endurskoðun Hæstaréttar, nú í 

raun Landsréttar. Það er því dómara að fylgja fordæmum Hæstaréttar og það er hans að 

breyta út af eigin framkvæmd.  

Hæstiréttur þjónar þannig mikilvægu hlutverki í eigin ögun héraðsdómara sem alsjá 

(e. panopticon) lagasviðsins. Alsjáin endurspeglar uppbyggingu valds á sviðinu þar sem 

héraðsdómarar eru undir eftirliti Hæstaréttar. Vald sem setur héraðsdómurum takmörk og 

bælir niður þeirra eigin vilja og jafnvel breytir honum. Þekking verður miðja valdsins, 

þekking á því hvernig eigi að dæma og leysa dómsmál. Þannig myndast ákveðið norm í 

orðræðu dómara sem endurspeglar þessi valdatengsl og útilokar þá sem ekki fylgja því. Á 

sama tíma beita héraðsdómarar sig eigin ögun, gæta þess að fylgja norminu undir vökulum 

augum Hæstaréttar. 

5.2 Nálgun héraðsdómara við lausn lagalegra álitaefna 

Greiningar leiddu í ljós að kvendómarar virtust gjarnari til þess að beita því sem kalla má 

heildræn nálgun til úrlausnar mála á meðan karldómararnir voru gjarnari til þess að beita 

svokallaðri vægri formhyggjulegri nálgun.  

Hin heildræna nálgun kvendómaranna einkennist meðal annars af því að horft er til 

hagsmuna og sjónarhorna allra sem koma að dómsmálum. Konurnar reyna þannig að setja 

sig í spor málsaðila. Málsaðilar hafa ólíka upplifun af því sem gerðist í máli og segja jafnvel 

frá atburðum með ólíkum hætti en dómari er ekki í aðstöðu til að segja að annar segi satt 

en hinn ósatt. Þá er nálgunin við úrlausnina sjálfa jafnframt heildrænni eða aðstæðu- og 

samhengisbundnari. Konurnar, eins og karlarnir, virðast leggja megináherslu á að lög og 

réttarheimildir hafa ákveðið innbyrðis vægi sem felur í sér stigskipta nálgun. Nálgun 

kvennana er þó ekki jafn stigskipt þar sem meiri áhersla er lögð á að vægi réttarheimilda 

og lögskýringarsjónarmiða fari eftir atvikum mála og aðstæðum hverju sinni. Þá séu 

heimildir og sjónarmið í raun samtvinnuð. Það bendir til þess að lög séu frekar viðmið, 

upphaf frekar en endir, tilgátur sem eru í mótun rétt eins og kenningar lagalegs femínisma 

halda fram (Scales 1986), allavega að einhverju leyti. Túlka beri lög með hliðsjón af 

tilgangi þeirra og lög og túlkun þeirra þróast í takt við tímann og breytingar í samfélaginu. 

Sama gildir um mat á málsatvikum, hvað gerðist eða gerðist ekki í máli, þar sem það ræðst 

af atvikum og heildrænni skoðun á málum, gögnum og framburði, hvað er lagt áherslu á. 
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Þannig ræðst hvað eigi að gera hverju sinni af aðstæðum sem er í samræmi við kenningu 

Bartlett (1990). 

Engu að síður má sjá áhrif hins sterkara lögmáls orðræðunnar í svörum 

kvendómaranna, þar sem þeir byrja á að leggja áherslu á lög og formlegar heimildir en 

færa sig síðan meira í átt að samhengisbundinni nálgun. Þannig má sjá ákveðinn átakapunkt 

á milli hins sterkara og veikara lögmáls orðræðunnar. Hin stigskipta og algilda nálgun 

endurspeglar hið sterkara lögmál á meðan hin samhengisbundna og heildræna hið veikara. 

Í raun má líkja nálgun kvennanna, þar sem áhersla er lögð á atviksbundið mat og að 

heimildir og sjónarmið blandist saman, við umhyggju og samvinnu í stað átaka og baráttu. 

Af svörum kvendómaranna má draga þá ályktun að þótt lög virðast æðsta réttarheimildin 

þá þjóni þau frekar hlutverki upphafsstaðar en ekki endapunks, þar sem lög eru leiðarvísir 

við úrlausn mála en þau verði að skoða með hliðsjón af öðrum heimildum og þau þróist og 

breytist í takt við tíðarandann í samfélaginu og dómarar eru virkir þátttakendur í því ferli 

en ekki einungis áhorfendur á hliðarlínunni. Þannig er minni áhersla lögð á texta laga og 

stöðugleika. Þá nefndu flestar kvendómaranna og voru gjarnari til þess en karlarnir, að þeir 

litu til tilgangs lagaákvæða við að túlkun og skilgreingu þeirra. Það merkir þó ekki að 

karldómararnir hafi ekki litið til tilgangs eða markmiðs laga í úrlausnum sínum, heldur að 

konurnar hafi lagt meiri áherslu á það sem bendir til þess að það sé mikilvægt í þeirra huga. 

Nálgun karlanna einkenndist meðal annars af því að áhersla var lögð á formsatriði eins 

og framsetningu stefnu og greinargerðar, og ákæru og greinargerðar, sem og form annarra 

skjala og að þau séu rétt úr garði gerð, skýr og skiljanleg. Það merkir þó ekki að konurnar 

sem virtust beita heildrænni nálgun hafi ekki einnig skoðað formshluta mála, enda er það 

lögbundið, sbr., 80. gr. laga um meðferð einkamála og 152. gr. laga um meðferð sakamála, 

heldur að karlarnir hafi lagt meiri áherslu á það í svörum sínum eða að þeir hafi eytt meira 

rými í að fjalla um slíka hluti. Nálgun karlanna einkennist einnig af áherslu á formlegar 

réttarheimildir sem stafa frá einhvers konar yfirvaldi. Heimildir eins og sett lög, almenn 

stjórnvaldsfyrirmæli, fordæmi og réttarvenjur. Lagasköpun heyrir undir löggjafann og 

tilheyrir þannig öðru rými en því sem dómarar lifa. Þá verða niðurstöður dómara að 

samræmast lögum og bókstaf þeirra sem þannig verða mælikvarði þess sem er rétt. Í þessu 

felst ákveðin þekkingarfræðileg forsenda um að lög séu mælikvarði á hvað sé rétt eða 

rangt. Aðrar réttarheimildir verða síðan jafnframt að eiga sér stoð í eða vera í samræmi við 

lög, sem geta breytt þeim og mótað. Nálgunin er jafnframt stigskipt þannig að mál eru fyrst 

og fremst leyst á grundvelli laga og síðan koma aðrar heimildir eftir því með mismiklu 
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vægi, og helst hafa þar gildi formlegar heimildir eins og áður segir. Heimildir eins og 

meginreglur og eðli máls, sem oft byggjast á siðferðilegum sjónarmiðum, lúta í lægra haldi.  

Sömu sögu er að segja um túlkun og skilgreiningu lagaákvæða að áhersla er lögð á 

formlegar heimildir sem stafa frá einhvers konar yfirvaldi, eins og lögskýringargögn með 

lögum og fordæmi. Þá leggja sumir áherslu á að finna vilja löggjafans við túlkun sem felur 

jafnframt í sér nytjahyggjulega nálgun. Loks er nálgunin ekki einungis stigskipt heldur að 

ákveðnu leyti algild sem felst í því að sama nálgun eða viðmið virðist eiga við óháð 

atvikum mála, fyrir utan að innbyrðis vægi heimilda og sjónarmiða getur verið mismunandi 

eftir málategundum. Í þeirri afstöðu er þó einnig algild hugsun þar sem lagt er til 

grundvallar að heimildir hafi ákveðið vægi í tilteknum málum og annað vægi í öðrum. 

Þannig er jafnframt byggt á algildum reglum eða viðmiðum. Þetta er í samræmi við álit 

lagalegra femínista um að hefðbundnar, karllægar aðferðir feli að einhverju leyti í sér 

stigskipta og algilda nálgun (Bartlett, 1990). Af þessu má sjá að hið sterkara lögmál 

orðræðunnar hefur talsverð áhrif á karldómarana og mótar hugmyndir þeirra og nálgun við 

úrlausn dómsmála. Orðræða sem er þekkingarfræðileg í eðli sínu og endurspeglar með 

hvaða hætti og með hvaða leiðum gilt er að skapa þekkingu innan sviðs lögfræðinnar. 

Þetta er að miklu leyti í samræmi við skoðanir femínista innan lögfræði sem telja að 

fylgni við formlegri heimildir sem stafa frá einhverju yfirvaldi, eins og lög, fordæmi og 

vilji löggjafans, sé karllægt (MacKinnon, 1993), sem og áhersla á gildi eins og 

fyrirsjáanleika og stöðugleika, og hollusta við fyrri fordæmi og lagabókstafinn sem feli í 

raun í sér gildishlaðna afstöðu sem styrkir fyrirliggjandi valdastoðir og hylji önnur 

sjónarmið sem hefur verið úthýst úr lögfræði (Bartlett, 1990). 

Þótt þessi munur sé gerður á milli heildrænnar nálgunar og vægrar formhyggjulegrar 

nálgunar, þá eiga þær margt sameiginlegt. Það sem helst skilur á milli er þessi áhersla 

fyrrnefndar á að skoða mál samhengisbundið og með hliðsjón af atvikum máls, og hafa 

samkennd með málsaðilum. Í raun má segja að hin heildræna innihaldi að einhverju leyti 

þá formhyggjulegu en gangi lengra með því að bæta sínum sérkennum við. Þannig er að 

finna ákveðna stigskiptingu innan hinnar heildrænu nálgunar, enda felur lögfræði 

umhyggju í sér að sjónarmið hafi ólík vægi innbyrðis. Hins vegar eru fleiri sjónarmið og 

fleiri heimildir taldar geta átt við úrlausn dómsmála (Bartlett, 1990). Sem kemur kannski 

ekki á óvart í ljósi þess að konur koma mun seinna inn á svið lögfræðinnar og hafa einungis 

nýlega byrjað að skapa sér rými innan sviðsins. Segja má að þær hafi tekið það sem var 

fyrir á sviðinu, tileinkað sér það og þróað. Með hliðsjón af kenningunum um markfjölda 

og vitundarvakningu má gera ráð fyrir að karldómarar fari í auknu mæli að tileinka sér 
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sömu sýn og nálgun kvendómaranna þannig að ólíkir reynsluheimar blandast saman og 

mynda eina heildstæða nálgun. Svör nokkurra kvendómara styðja þetta þegar þeir nefna 

að viðhorf hafi breyst hjá karlmönnunum í stéttinni og að það megi sjá aldurskiptan mun í 

skoðunum karldómara. Loks virtist allavega einn karldómaranna beita heildrænni nálgun 

og tveir beittu raunhyggjulegri nálgun að einhverju leyti sem getur bent til þess að Walker 

og Wall (1997) hafi rétt fyrir sér um að hin heildræna nálgun sé í raun mannhyggjuleg (e. 

humanist) frekar en kvenleg og spurningin snúist um það hvort konur eða karlar beiti henni 

í mismiklu mæli. Þá bendir það jafnframt til þess að ekki sé um einhvers konar eðlishyggju 

að ræða sem þurfi nauðsynlega að vera til staðar, heldur sé frekar um að ræða kynjaða 

tilhneigingu eins og Gilligan heldur fram um siðferði umhyggju (1982) og sem er jafnframt 

í samræmi við niðurstöður Jack og Jack (1989) sem sýndu að þótt ein nálgun væri yfirleitt 

ráðandi hjá viðmælendum þeirra, lögmönnum, þá var hin yfirleitt einnig til staðar að 

einhverju leyti.  

Af kenningum lagalegs menningarfemínisma sem byggja á kenningum Gilligan um 

ólíka rödd, má gera ráð fyrir að munur geti verið á því hvernig karl- og kvendómarar stjórna 

þinghöldum. Af svörum viðmælenda var þó erfitt að greina nákvæmlega hvernig þeir 

stjórna þinghöldum enda liggur beinast við að skoða slíkt með vettvangsathugun. Engu að 

síður mátti greina af svörum viðmælenda að konurnar væru gjarnari en karlarnir til að beita 

svokallaðri frjálslegri stjórnun þótt þær væru ekki í meirihluta, sem er að einhverju leyti 

samhljóma niðurstöðum rannsóknar Fox og Van Sickel (2000) sem leiddu í ljós að 

kvendómarar væru líklegri til að gæta þess að málsaðilar kæmu sjónarmiðum sínum á 

framfæri og stýrðu þinghöldum með samráði við aðila. Það er einnig í samræmi við 

kenningar lagalegs femínisma um að konur ættu að leggja meiri áherslu á að gæta 

hagsmuna allra. Hér verður látið nægja að fjalla um frjálslega nálgun þótt einnig mátti 

greina annars konar nálganir við stjórnun réttarhalda. 

Í raun má segja að frjálsleg stjórnun tengist samhug með málsaðilum og hvernig það 

er að koma fyrir dóm. Reynsla sem er flestum ókunnug. Þannig leggur dómari áherslu á 

framkomu sína, að vera kurteis og ekki fráhrindandi, og ekki of formlegur og stífur. 

Dómari stuðlar að góðu og léttu andrúmslofti sem stuðlar að betri árangri þar sem gera má 

ráð fyrir að skýrslutökur og málflutningur gangi betur fyrir sig. Nálgunin einkennist 

jafnframt af því að dómari leggur áherslu á að málsaðilar fái þann tíma sem þeir þurfa, að 

veita öllum færi á að koma sínum sjónarmiðum á framfæri, og að fólk fái að tjá sig með 

sínum hætti. Í stað þess að leggja áherslu á tímastjórnun og fyrir fram ákveðið form sem 

aðilar þurfa að laga sig að. 
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Þessi nálgun lýsir ákveðinni umhyggju og samhug með málsaðilum, lögmönnum og 

öðrum sem koma að dómsmálum og horft er til samhengis mála og hvernig þau hafa áhrif 

á fólk. Þess vegna má segja að þessi nálgun við stjórnun þinghalda sé hluti af heildrænni 

nálgun. 

5.3 Viðhorf til áhrifa kynferðis, persónu og reynslu dómara 

Dómararnir voru spurðir út í viðhorf þeirra til þess hvort munur væri á því hvernig konur 

og karlar dæmdu annars vegar og hvort persóna dómara og lífsreynsla þeirra gæti haft áhrif 

á hvernig þeir dæma hins vegar. 

Í ljós kom að karldómararnir voru gjarnari en kven- til þess að telja engan mun vera á 

nálgun og úrlausnum kven- og karldómara. Flestir þeirra sögðust ekki hafa orðið varir við 

neinn mun í störfum sínum, svo sem þegar þeir hefðu setið í fjölskipuðum dómi. Þó var 

einnig áberandi að karldómararnir vildu ekki slá því föstu hvort að slíkur munur gæti verið 

til staðar en töldu þó að svo ætti ekki að vera eða mætti ekki vera. Ef svo væri þá væri 

eitthvað annað en lögin sem réðu ferðinni. Niðurstaða sem myndi hrista í stoðum 

réttarríkisins og þeirri hugmynd að dómarar eiga og geta verið hlutlausir gerendur sem 

leiða niðurstöðu af lögum einum saman. Þó voru einhverjir karldómarar sem töldu að 

munur gæti verið milli karl- og kvendómara, einfaldlega vegna þess að persóna dómara og 

reynsla þeirra hefði áhrif á hvernig þeir dæmdu í málum. Þá eigi það helst við í málum sem 

varða samskipti fólks, eins og forsjármálum og kynferðisbrotamálum. 

Líkt og karldómararnir töldu flestir kvendómaranna að ekki væri munur á því hvernig 

karl- og kvendómarar sinna störfum sínum og að þeir hefðu ekki tekið eftir slíku í störfum 

sínum, svo sem í fjölskipuðum dómi. Konurnar bentu á ýmislegt sem ástæður þess eins og 

að það séu lögin sem ráði ferðinni og að í raun sækist áþekkar persónur í lögfræði, því hafi 

kynferði minni áhrif. Fleiri kvendómarar en karl- töldu þó að það væri munur á nálgun 

kven- og karldómara þótt þeir kæmust að sömu niðurstöðu. Konur búi við annan 

reynsluheim en karlar sem veldur því að þær geti sem dæmi áttað sig á að spyrja ákveðinna 

spurninga við þinghöld, sem karldómarar hefðu ekki spurt að, vegna þess að þær eiga 

auðveldara með að setja sig í spor annarra kvenna og skilja þannig betur frásagnir þeirra 

og upplifanir. Þetta er í samræmi við niðurstöður Miller og Maier (2008) þar sem fram 

kom að viðmælendur töldu sig í ákveðnum tilvikum geta betur sett sig í spor málsaðila 

vegna eigin reynslu sem konur og jafnframt í samræmi við niðurstöður Hildar Fjólu 

Antonsdóttur (2014). Þess vegna gæti jafnvel verið munur á því hvernig konur og karlar 

meta málsatvik, þótt hin lögfræðilega niðurstaða yrði sú sama. Loks kom fram hjá nokkrum 
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kvennanna að kvendómarar væru almennt vandvirkari heldur en karl-. Konur séu almennt 

frekar háðari fullkomnunaráráttu en karlmenn og séu samviskusamari í undirbúningi. Ein 

nefndi sem dæmi að hún hefði tekið að sér að lesa yfir dóma fyrir aðra dómara og tekið 

eftir því að kvendómarar væru nákvæmari í vinnubrögðum og vandvirkari sem 

endurspeglaðist meðal annars í nákvæmari umfjöllun í dómum. Munurinn getur þannig 

jafnframt falist í því hvernig konur og karlar setja fram textann þar sem konur væru 

nákvæmari og að konur sýndu meiri skilning á reynslu aðila. Ef til vill er það samhljóma 

áliti Bartlett þegar hún segir að hin kvenlega eða umhyggjulega nálgun innan lögfræði feli 

í sér að í dómi sé greint frá raunverulegum ástæðum sem ráða niðurstöðu og að með því 

að rökstyðja niðurstöðu sína taki viðkomandi ábyrgð á ákvörðun sinni (Bartlett, 1990). 

Flestir viðmælenda töldu aftur á móti að persóna dómara og lífsreynsla þeirra hefði 

áhrif á hvernig þeir leysa úr málum og ekki mátti greina sérstakan kynjamun hvað það 

varðaði, en það er í samræmi við niðurstöður Hildar Fjólu Antonsdóttur (2014) og Miller 

og Maier (2008) þar sem viðmælendur töldu persónu dómara og reynslu hafa áhrif á það 

hvernig þeir dæma. Dómarar eru ólíkir einstaklingar og leysa mismunandi úr málum og 

nálgast viðfangsefni með mismunandi hætti. Þá eru konur ólíkir einstaklingar rétt eins og 

karlar. Skoðanir eins og stjórnmálaskoðanir geti haft áhrif, svo sem þannig að viðkomandi 

leggi meira upp úr félagslegum réttindum við túlkun stjórnarskrárákvæða, en einnig 

ýmiskonar reynsla viðkomandi. Þá geti bakgrunnur dómara í lögfræði jafnvel haft áhrif, 

svo sem að þeir sem sinnt hafa að mestu einkamálum séu mildari við ákvörðun refsinga í 

sakamálum. Af þessari ástæðu töldu viðmælendur mikilvægt að innan dómarastéttarinnar 

væri fjölbreyttur hópur einstaklinga sem er jafnframt í samræmi við niðurstöður Hildar 

Fjólu (2014) en viðmælendur hennar töldu mikilvægt að dómarar endurspegluðu 

fjölbreytileika í tengslum við aldur, kyn, menntun og starfsreynslu. 

Loks voru viðmælendur flestir þeirrar skoðunar þegar þeir voru spurðir, að mikilvægt 

væri að hlutfall kynjanna væri jafnt innan dómstóla en ýmsar ástæður voru nefndar fyrir 

því. Karlarnir nefndu að það væri vegna ásýndar og trausts gagnvart dómstólum sem var 

jafnframt algengasta ástæðan sem var nefnd. Þá mátti greina af svörum að það væri vegna 

jafnréttis kynjanna, að konur og karlar væru jafn mörg í samfélaginu og að dómstólar ættu 

að endurspegla þann veruleika. Að öðrum kosti gæti almenningur talið sína hagsmuni fyrir 

borð borna. Þann mun mátti þó sjá af svörum karl- og kvendómara að einhverjir karlanna 

virtust í raun ekki hrifnir af þeirri hugmynd að jafnt kynjahlutfall ætti að ráða för við skipan 

dómara, heldur ætti hæfni viðkomandi að ráða ferðinni. Konurnar nefndu sömu ástæður og 
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karlarnir en auk þess nefndu þær að lífsreynsla og reynsluheimur kvenna og karla væri 

ólíkur og mikilvægt væri því að sjónarmið beggja hópa kæmi fram. 

5.4 Orðræða lögfræðinnar og sýn héraðsdómara 

Áberandi var að í svörum flestra viðmælenda mátti greina ákveðna afstöðu til laga og gildis 

þeirra sem ég kalla forræði laga. Það er að við úrlausn dómsmála eigi lög að ráða ferðinni, 

þau víki til hliðar öðrum ósamrýmanlegum heimildum og dómarar líta svo á að þeir séu 

bundnir af lögum þótt þeir séu jafnvel ósammála niðurstöðunni sem af þeim er leidd og 

finnist hún ósanngjörn. Dómarar eru fulltrúar dómsvaldsins og fara ekki með 

lagasetningarvald. Lagasköpun tilheyrir sviði löggjafans, Alþingi, rýmis sem dómarar 

tilheyra ekki. 

Þetta leiðir síðan til þess að lög verða mælikvarði þess sem er rétt eða gilt í lögfræði. 

Lögin verða þannig mælistika á hvað telst gild þekking á sviði lögfræðinnar og hvað teljist 

gildar leiðir til þekkingarsköpunar innan sviðsins. Lögin verða þannig „norm“ að ákveðnu 

leyti sem endurspeglar valdahlutföll í samfélaginu og jafnframt innan lögfræðisviðsins 

(Foucault, 2012). Þessa afstöðu má rekja til hins sterkara lögmáls orðræðunnar sem byggist 

á aldagömlum kenningum í lögfræði og stjórnmálafræði um þrískiptingu ríkisvalds og 

réttarríkið. Dómarar tileinka sér þar með hugmyndir og athafnir sem sjálfsagðar og beita 

sig eigin ögun (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006) og taka þátt í að skapa og viðhalda 

viðmiðum (e. norms) um það hvert sé hlutverk dómstóla, eðli dómstarfa og hvað teljist 

gild þekking og gild leið til þekkingarsköpunar í lögfræði. 

Í svörum dómaranna mátti einnig sjá átakapunkta á milli fræða og lífsreynslu þeirra 

sem ég vil kalla þekkingarfræðilegt forræði. Greina mátti ákveðna afstöðu til þess að 

þekkingarsköpun innan lögfræðisviðsins, önnur en úrlausn dómsmála, tilheyrði öðru sviði 

eða rými, sviði fræða. Þar sem fræðimenn og kenningar hafa forræði á því hvað teljist réttar 

leiðir til þekkingarsköpunar í lögfræði og hvað teljist gild þekking innan sviðsins. 

Dómararnir verða þannig að ákveðnu leyti neytendur fræðanna. Í svörum dómaranna kom 

fram að þeir beittu eða hefðu í raun þá afstöðu til almennrar lögfræði sem þeim var kennd 

í námi, við úrlausn dómsmála. Þá virtust margir leggja áherslu á að leysa mætti úr 

lagalegum álitaefnum með skoðun fræðirita. Síðan er áhugavert að sjá að dómararnir höfðu 

í raun fæstir sterkar skoðanir á réttarheimildalegum álitamálum eða hvernig túlka ætti lög 

og virtust margir reyna að rifja upp það sem þeim hafði verið kennt. Fræðirit eru aftur á 

móti almennt ekki talin hluti af ferlinu við úrlausn lögfræðimála í fræðunum sjálfum. Þetta 

veldur því að áhrif hins sterkara lögmáls orðræðunnar raungerist og styrkist.  
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Þannig er ákveðin barátta eða samkeppni innan lögfræði og meðlima sviðsins sem 

snýst um hver hafi rétt til að segja til um hvað eru lög og hvaða aðferðir teljist réttar við 

túlkun laga sem mótar síðan hvernig réttarkerfið er. Dómarar hafa orðið undir í baráttunni 

um þekkingarfræðina ólíkt því sem gerist í germönskum réttarkerfum þar sem áhersla er 

lögð á fordæmisrétt, þótt gera megi ráð fyrir því að hin lagalega sköpun verði til í 

samverkun fræðimanna og dómara sem og annarra iðkenda. Loks verður þetta til þess að 

aðgreining verður á milli þess sem talið er lagalegt og þess sem talið er frumstætt, svo sem 

ákvarðanir sem byggjast á sanngirni (Bourdieu, 1986, 816-824). 
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6 Lokaorð 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að það getur verið munur á sýn og upplifun kven- og 

karldómara af störfum sínum og nálgun þeirra við úrlausn dómsmála. Ekki er þó hægt að 

segja með vissu hvort að raunin sé sú að konur og karlar dæmi með ólíkum hætti eða komist 

að ólíkum niðurstöðum eins og erlendar rannsóknir hafa sumar leitt í ljós. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar afmarkast við upplifun af reynslu og sjálfsfrásögnum viðmælenda og 

endurspegla ekki dómaframkvæmd. Til að skoða hvort munur sé á niðurstöðum karl- og 

kvendómara þyrfti að bera saman dóma kven- og karldómara líkt og gert hefur verið í eldri 

rannsóknum. Þá leiddu niðurstöður í ljós að kvendómarar væru líklegri en karldómarar til 

að beita svokallaðri frjálslegri stjórnun réttarhalda. Þó er ekki hægt að fullyrða um að það 

eigi við um alla dómara og þá var erfitt að greina af svörum viðmælenda hvernig þeir stýra 

réttarhöldum. Það viðfangsefni þarfnast því nánari skoðunar og liggur beinast við að skoða 

það með vettvangsrannsókn að fyrirmynd rannsóknar Fox og Van Sickel (2000) þar sem 

fylgjast mætti með dómurum við réttarhöld og bera saman nálgun kven- og karldómara.  

Þrátt fyrir þetta veitir rannsóknin djúpa innsýn inn í hugarheim dómara, upplifun þeirra 

og nálgun við úrlausn dómsmála og gefur vísbendingar um að upplifun og nálgun kven- 

og karldómara geti verið ólík.  
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Viðauki A: Upplýsingabréf 

 

Heiti rannsóknar: Upplifun dómara af ferlinu við úrlausn dómsmála við héraðsdóma 

Íslands: Nálgast konur og karlar úrlausn dómsmála með ólíkum hætti? 

Mér þætti vænt um ef þú sæir þér fært að taka þátt í þessari rannsókn sem varpað getur ljósi á það 

hvernig dómarar leysa úr dómsmálum, hvort munur sé á nálgun dómara við úrlausn dómsmála 

eftir kynferði, og sem getur veitt innsýn inn í störf dómara sem eflt getur traust almennings á 

störfum þeirra. 

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Ingólfur V. Gíslason, dósent við félags- og mannvísindadeild 

Háskóla Íslands (sími: 525 4282; netfang: ivg@hi.is). Annar rannsóknaraðili er Daði Heiðar 

Kristinsson, lögfræðingur og nemi í MA námi í félagsfræði við félags- og mannvísindadeild 

Háskóla Íslands (sími: 692 1336; netfang: dhk3@hi.is). Rannsóknin er lokaverkefni Daða 

Heiðars Kristinssonar til MA prófs í félagsfræði. 

Markmið rannsóknarinnar er að lýsa aðferðum og upplifun dómara við héraðsdóma Íslands af því 

að leysa úr dómsmálum og kanna hvort munur sé á nálgun og upplifun kven- og karldómara. Að 

leysa úr dómsmálum merkir annars vegar hvernig héraðsdómarar leggja mat á atvik máls og hins 

vegar hvernig þeir skýra eða túlka, og beita lögum og öðrum réttarheimildum. 

Þátttakendur í rannsókninni eru starfandi dómarar við héraðsdóma á Íslandi auk þeirra sem látið 

hafa af störfum sem héraðsdómarar á síðastliðnum fimm árum – þar á meðal settir 

héraðsdómarar. Upplýsingar um þátttakendur eru fengnar af heimasíðum héraðsdómstóla, 

www.domstolar.is. Áætlað er að taka viðtöl við tólf til sextán héraðsdómara, konur og karla til 

jafns. 

Í þátttökunni felst að veita viðtal við rannsakanda í því skyni að fá innsýn inn í störf dómara og 

upplifun þeirra af þeim. Spurt er hálf opinna spurninga í einu viðtali sem tekur um 40 til 60 

mínútur. Staðsetning viðtala er þar sem viðmælendur óska. Viðmælendum verður auk þess boðið 

að fara yfir niðurstöður greininga á eigin viðtali. 

Við meðhöndlun allra gagna verður farið eftir ströngustu reglum um trúnað og nafnleynd, 

og farið verður eftir lögum um persónuvernd um alla vinnslu og eyðingu frumgagna. 

Hljóðupptökur verða afritaðar í textaform við fyrsta hentugleika. Helst strax að viðtali loknu og 

ekki síðar en viku eftir viðtal. Eftir að lokið hefur verið við afritun viðtala verður 

hljóðupptökunum eytt en þar til verða þær geymdar á læstum minnislykli. Afritanir og 

hljóðupptökur verða ópersónugreinanlegar og auðkenndar með rannsóknarnúmerum. Ekki 

verður safnað bakgrunnsupplýsingum sem geta gert kleift að greina þátttakendur, eins og t.d. 

nákvæmur aldur, við hvaða dómstól viðkomandi starfar o.s.frv. Óskað verður eftir því að afrit 

viðtalanna fáist varðveitt í ópersónugreinanlegu formi til frekari greininga. Niðurstöður verða 

birtar í MA-ritgerð rannsakanda. Auk þess er stefnt að því að birta þær í innlendum og/eða 

erlendum ritrýndum tímaritum og mögulega fjalla um þær á ráðstefnum hérlendis og/eða 

erlendis. 

Litlar líkur eru á því að þátttakendur finni fyrir óþægindum við þátttöku þar sem ekki er spurt um 

viðkvæm efni. Þá er ekki spurt sértaklega um úrlausn tiltekinna dómsmála sem þeir hafa unnið 

við. Þátttaka í eigindlegum viðtölum felur oftast nær í sér ánægjulega upplifun fyrir þátttakendur 

og getur leitt til persónulegs þroska.  

Helsta áhættan af þátttöku í rannsókninni er að ef niðurstöður sýna að munur sé á nálgun kven- 

og karldómara við úrlausn dómsmála þá getur það haft í för með sér að nálgun kvendómara sé 

metin óæðri af valdaöflum innan stéttarinnar, sérstaklega ef hún víkur frá hefðbundnum 

http://www.domstolar.is/
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hugmyndum um réttarríkið. Í rannsókninni sjálfri er hins vegar ekki tekin afstaða til þess hvort 

einhver nálgun sé betri eða æskilegri en önnur. Allar niðurstöður verða settar fram með 

hlutlausum hætti og vel ígrundaðar í gögnum rannsóknarinnar. Þá mun rannsakandi taka virkan 

þátt í umræðum um niðurstöður til að koma í veg fyrir misskilning og rangtúlkanir. Loks gæti 

eitthvert vinnutap átt sér stað fyrir þátttakendur. 

Rannsóknin er ekki leyfisskyld. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar, tilkynning 

nr. S7675/2016. 

Viðmælendum er frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er án útskýringa auk þess að neita að svara 

einstaka spurningum. Þá eiga viðmælendur rétt á því að gögnum sem aflað hefur verið um þá í 

rannsókninni verði eytt og þau ekki notuð, á meðan rannsókn stendur. Æskilegt er þó vegna 

rannsóknarinnar að sem flestum spurningum sé svarað eins nákvæmlega og unnt er. 

 

Ef þú hefur spurningar um rannsóknina eða vilt hætta þátttöku í henni getur þú snúið þér 

til Daða Heiðars Kristinssonar, Eggertsgata 8, 101 Reykjavík. Sími: 692 1336, netfang: 

dhk3@hi.is. 

 

 

Virðingarfyllst, 

 

_________________________________________ 

Daði Heiðar Kristinsson 

Lögfræðingur og MA nemi í félagsfræði 
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Viðauki B: Viðtalsrammi 

 

Kyn viðmælanda:    ______________________________     

Staðsetning viðtals: ______________________________ 

Dagsetning og tími: ______________________________  

 

KYNNING 

 

Þakka fyrir viðtalið og kynna sig. Fara yfir kynningarbréf með rannsókn. 

 

Útskýra hvernig viðtalið muni fara fram: Viðtalið er tekið upp en hljóðupptöku verður eytt eftir 

að hún hefur verið afrituð. Spyrill spyr stuttra og opinna spurninga eftir viðtalsformi um ákveðin 

atriði sem viðmælandi svarar út frá eigin reynslu, túlkun og skoðunum. Spyrill spyr 

eftirfylgnispurninga og könnunarspurninga til að kafa dýpra ofan í einstök svör. Auk þess gæti 

spyrill beðið um ýtarlegri svör og álit. Spyrill mun öðru hvoru taka saman svör viðmælanda og 

spyrja hann út í túlkun spyrils á þeim. Viðmælanda er frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er og 

neita að svara einstaka spurningum. Ekkert svar er rétt eða rangt, eingöngu er verið að leita eftir 

reynslu viðmælanda og þeirri merkingu sem hann leggur í hana. 

 

Tryggja skilning á því sem hefur verið sagt og spyrja hvort viðmælandi sé ennþá til í að taka þátt 

og hvort í lagi sé að viðtalið sé hljóðritað. Biðja viðmælanda um að skrifa undir upplýst 

samþykki. 

 

BAKGRUNNSSPURNINGAR 

 

1. Hvernig myndir þú lýsa þér fyrir sjálfri/sjálfum þér?  

• Hvað ertu gömul/gamall? (Yngri en 45, eldri en 45) 

• Hvert er menntunarstig þitt (Hefur viðmælandi lokið háskólamenntun í öðru en lögfræði, 

á hvaða sviði? Hefur viðmælandi lokið menntun erlendis?) 

• Hvað hefur viðmælandi starfað lengi sem dómari? 

o ~5 ár, 6-10 ár, 11-15 ár, 16-20 ár, 21-25 ár, 26-30 ár, 30 ár~ 

• Á hvaða réttarsviði/-sviðum starfar þú helst? 

• Getur þú lýst fyrir mér lífsskoðunum þínum? 

 

UPPHAFSSPURNINGAR 

 

2. Hvers vegna ákvaðstu að verða dómari? 

 

3. Hvað finnst þér erfiðast við að starfa sem dómari? (Finnst þér eitthvað hafa breyst frá því þú 

byrjaðir fyrst og í dag? Er eitthvað fleira sem þér finnst erfitt við starfið?) 

 

4. Hvert telur þú að sé hlutverk dómara?  

ÚRLAUSN DÓMSMÁLA 

 

5. Getur þú lýst fyrir mér ferlinu þegar þú leysir úr dómsmáli frá upphafi til enda?  

 

6. Þegar þú leggur mat á málsatvik hvað leggur þú áherslu á? (Hvað hefur mest vægi við mat á 

málsatvikum? Er gott að reiða sig á hlutlæg viðmið um háttsemi?) 

 

7. Getur þú lýst fyrir mér afstöðu þinni til rétthæðar réttarheimilda? (Sett lög, fordæmi, 

réttarvenja, lögjöfnun, meginreglur, eðli máls) 
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8. Þegar þú túlkar lög hvað leggur þú áherslu á? (Texti lagaákvæða, tilurð laga og söguleg atriði, 

lagasamræmi, markmið laga, meginreglur, réttarvenja, fordæmi, eðli máls, afleiðingar á 

málsaðila) 

 

LOK VIÐTALS 

 

9. Telur þú að kynferði dómara geti haft áhrif á meðferð dómsmála? (Í einhverjum ákveðnum 

málaflokkum?) 

 

10. Telur þú að persóna dómara og lífsreynsla þeirra hafi þýðingu um það hvernig þeir dæma í 

málum? 

 

11. Heldurðu að það skipti máli að hlutfall kynjanna sé jafnt meðal dómara? (Hvers vegna skiptir 

það máli?) 

 

12. Að lokum, er eitthvað sem þú vilt bæta við eða koma á framfæri? 

 

 

Þakka fyrir viðtalið, óska eftir því að fá að hafa samband aftur til að spyrja út í 

greiningarniðurstöður og til að fá nánari svör við ákveðnum atriðum, og kveðja. 

 

  

 


