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Útdráttur 

Skipun dómara á Íslandi síðastliðna tvo áratugi hefur valdið deilum, átökum og tortryggni í samfélaginu 
langt umfram það sem góðu hófi gegnir. Af þeirri ástæðu ber ritgerðin heitið: ,,Skipun dómara á Íslandi 
– Ófremdarástand“. Rót þessara átaka má rekja til tveggja gildra sjónarmiða. Annars vegar, það sem ég 
tel vera lykilatriði í lýðræðislegu stjórnkerfi, að þeir sem taki ákvarðanir um málefni sem varða hag 
almennings verði með einhverjum hætti að sækja umboð til þjóðarinnar. Það er í samræmi við 14. gr. 
stjórnarskrár, sem kveður á um að ráðherrar beri ábyrgð á stjórnarframkvæmdum öllum. Hins vegar eru 
flestir sammála um að óæskilegt væri ef ákvörðun um hvern skyldi skipa væri undir ráðherra einum 
komin, því þá væri hætt við því að einhvers konar tengsl handhafa veitingarvaldsins við umsækjendur 
hefðu ótilhlýðileg áhrif á ákvörðunina. Af ótta við slík áhrif hefur verið gengið of langt í að færa hið 
þýðingarmikla vald til að skipa dómara úr höndum þeirra sem sækja umboð til þjóðarinnar, til handa 
svokallaðrar hæfnisnefndar. Í ritgerðinni leitast ég við að taka saman þróun á löggjöf um skipun dómara, 
en einnig tek ég dæmi um einstaka skipanir og hvernig þær samrýmdust gildandi reglum. Í lok ritgerðar 
viðra ég svo hugmyndir að bættu fyrirkomulagi.  
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Abstract 

The appointment of judges in Iceland in the past two decades has caused conflicts, dissension and 
incredulity way beyond what could be considered suitable. For this reason my thesis bears the title: 
,,The appointment of judges in Iceland – A sorry state of affairs“. The root of these conflicts lies 
within two valid, yet contrasting opinions. Firstly, what I consider to be a fundamental principle in a 
democratic state, that decisions of great importance regarding the citizens, should be taken by those 
who bear responsibility towards said citizens. Secondly, most people would agree that somehow it is 
necessary to limit political power regarding the appointment in an effort to prevent undue influence 
when it comes to the choice of an applicant. Due to a deep-rooted fear of such undue influence, we 
have gone too far in removing the power from the elected representatives, to an evaluation committee 
whose role is to evaluate the competence of applicants. This transfer of power is inconsistent with the 
14th paragraph of the Icelandic constitution, where it is stated that ministers of government are 
responsible for all governmental acts. In this thesis I attempt to describe the legal development in 
regards to the appointment of judges. I also address certain appointments that have caused conflict and 
how they conform to legal rules at their time. Ultimately, I propose ideas that I believe could amend 
the sorry state of affairs.  
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Formálsorð 

Það virðist vera nokkuð viðtekin skoðun hér á landi að þeir sem skrifa um viðfangsefni á sviði 

lögfræði ættu að forðast eins og heitan eldinn að láta eigin skoðanir í ljós með einhverjum hætti 

í skrifunum. Ég er ósammála þessu sjónarmiði og tel eðlilegt að sögumaður dragi ályktanir af 

því sem hann kemst að við athugun á viðfangsefninu. Þeir sem vilja að frásögnin verði einhvers 

metin verða þó að vera heiðarlegir við sjálfa sig og lesendur og viðra skoðanir öndverðar sínum 

eigin. Þeir mega ekki láta fyrirfram gefnar hugmyndir bitna á frásögninni með þeim hætti að 

hún verði ómarktæk.  Ég hef ákveðnar skoðanir á viðfangsefni ritgerðarinnar og lesendur geta 

þá einfaldlega haft það bakvið eyrað við lesturinn. Er það ekki betra en að skoðanir séu klæddar 

í búning hlutleysis?  

Þegar ég leiddi hugann að því hver gæti liðsinnt mér við ritgerðarskrifin kom aðeins eitt nafn 

upp í hugann: Jón Steinar Gunnlaugsson. Það var ekki bara vegna þess að skrif hans hafa að 

ýmsu leyti mótað skoðanir mínar í lögfræði, heldur einnig vegna þess að hann er ,,blóðugur upp 

fyrir axlir“ ef svo má segja, í því óstandi sem er á skipun dómara hér á landi og taldi ég hann 

geta veitt mér dýrmæta innsýn í viðfangsefni ritgerðarinnar. Hann tók vel í beiðni mína og fyrir 

það er ég honum þakklátur.  
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I Ríkisvald og þrískiptingin 

1.1 Hvað er ríkisvald? 

Með ríkisvaldi er fyrst og fremst átt við vald sem stofnanir ríkisins hafa til að setja samfélagi 

manna í tilteknu ríki ákveðnar reglur til þess að koma á skipulagi og fylgja þeim reglum eftir í 

framkvæmd. Þetta vald felur í sér heimild til að beita menn þvingun til að tryggja að reglunum 

sé fylgt. Í ríkisvaldinu felst einkaréttur stofnana ríkisins til að framfylgja ákvörðunum sem þær 

taka án tillits til vilja þess sem þær beinast að. Markmið þessa ríkisvalds er, í hnotskurn, að 

vinna að sameiginlegum hagsmunum allra þeirra manna sem mynda samfélag og stefna að því 

að tryggja sem best velferð þeirra og lífsgæði.1  

1.2 Þrískiptingin  

Í 2. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/19942 er svo fyrir mælt: ,,Alþingi og forseti 

Íslands fara saman með löggjafarvaldið. Forseti og önnur stjórnvöld samkvæmt stjórnarskrá 

þessari og öðrum landslögum fara með framkvæmdarvaldið. Dómendur fara með dómsvaldið.“ 

Eins og ráða má af þessu stjórnarskrárákvæði skiptist ríkisvaldið í þrennt, þ.e. í löggjafarvald, 

framkvæmdarvald og dómsvald. Þessi þrískipting á rætur að rekja til ritsins ,,Two Treaties of 

Civil Government“, sem gefið var út árið 1690 af enska heimspekingnum John Locke. Í ritinu 

setti Locke fram hugmyndir sínar um þrískiptingu valdsins í áðurnefnda þrjá þætti. Það var að 

hans mati nauðsynlegt til að vernda almenning gegn ofríki valdhafanna. Það var svo franski 

stjórnmálamaðurinn og heimspekingurinn Charles Louis de Secondat, Baron de Montesquieu 

sem útfærði nánar þessar hugmyndir Locke í ritinu ,,De l‘Esprit de Lois“ eða ,,Um anda 

laganna‘‘ sem kom út árið 1748. Í þessu umfangsmikla riti fjallar Montesquieu um margvísleg 

efni, svo sem um eðli laga og samfélags manna og um einkenni mismunandi stjórnarforma.3 

Montesquieu taldi ótækt að allt ríkisvald væri á einni hendi eða í höndum einnar stofnunar, því 

þá væri hætt við kúgun og yfirgangi. Aðeins með því að dreifa ríkisvaldinu milli þriggja 

sjálfstæðra valdhafa væri hægt að koma í veg fyrir að nokkur þeirra yrði svo valdamikill að 

hann gæti brotið gegn grundvallarréttindum borgaranna.4 Kenning Montesque hefur haft mikil 

áhrif á stjórnskipun vestrænna ríkja sem hafa mörg hver byggt stjórnskipun sína á henni. 

Undirliggjandi í kenningum Montesquieu var ótti hans um að þeim, sem fara með völd, hætti 

                                                             
1 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: undirstöður og handhafar ríkisvalds (Codex 2015) 30. 
2 Hér eftir ,,stjórnarskrá“ til einföldunar.  
3 Eiríkur Tómasson, „Hvernig má tryggja hæfilega valddreifingu í íslenskri stjórnskipun?“ 22. 
4 Björg Thorarensen (n. 1). 
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til að misnota þau og að valdhafar gengju einatt eins langt í því efni og þeir gætu. Segja má að 

hugmyndafræðin sem að baki liggur sé því sú að vald tempri vald.   

Reglan um þrískiptingu ríkisvaldsins er þó ekki algild og í ákvæðum stjórnarskrár felast frá 

henni vissar undantekningar. T.d. er í 1. gr. stjórnarskrár ákveðið að landsstjórnin skuli vera 

þingbundin. Í þessu felst að ríkisstjórn, sem fer með framkvæmdarvaldið, verður að njóta 

stuðnings meirihluta Alþingis. M.ö.o. hefur handhafi löggjafarvaldsins úrslitavald um hverjir 

skuli fara með framkvæmdarvaldið og þar með að ýmsu leyti um meðferð þess. Þetta tryggir að 

æðstu handhafar framkvæmdarvalds sæki einnig umboð til þjóðarinnar með reglubundnu 

millibili, líkt og Alþingismenn, þó að með óbeinum hætti sé. Þá getur Alþingi vikið ríkisstjórn 

eða einstökum ráðherrum frá með því að samþykkja vantraust. Um meðferð vantrauststillagna 

gilda ákvæði 2. mgr. 45. gr. laga um þingsköp Alþingis nr. 55/1991. Þrátt fyrir þessi frávik telst 

reglan um þrískiptingu án vafa til meginreglna í stjórnskipan íslenska ríkisins.5 

II Hlutverk og sjálfstæði dómsvaldsins 

2.1 Hlutverk  

Til að unnt sé að skilja nauðsyn þess að vel sé staðið að skipun dómara þarf að átta sig á því 

þýðingarmikla þjóðfélagsvaldi sem þeim er falið. Þeim er falið vald til að skera úr um réttindi 

manna og skyldur. Meðal annars til að ákveða hvort dæma eigi sakaða menn til refsingar, svo 

sem til frelsissviptingar, um skemmri eða lengri tíma.6 Þegar einstaklingur stendur frammi fyrir 

dómara hefur dómarinn oft og tíðum lífshagsmuni málsaðilans í höndum sér. Það er eins gott 

að vandað sé til verka.  

2.2 Sjálfstæði 

Í 70. gr. stjórnarskrár er kveðið á um rétt allra til að fá úrlausn um réttindi sín og skyldur eða 

um ákæru á hendur sér um refsiverða háttsemi með réttlátri málsmeðferð innan hæfilegs tíma 

fyrir óháðum og óhlutdrægum dómstóli. Ef dómstóll er annað hvort háður eða hlutdrægur er 

ekki unnt að segja að þeir sem leita til hans með ágreiningsefni njóti þeirrar réttlátu 

málsmeðferðar sem 70. greinin á að tryggja þeim. Skilyrðið um að dómstólar séu óháðir hefur 

það markmið að tryggja sjálfstæði þeirra gagnvart öðrum handhöfum ríkisvalds. Þeim leiðum 

                                                             
5 Jón Steinar Gunnlaugsson, Um fordæmi og valdmörk dómstóla (Háskólinn í Reykjavík 2003) 20. 
6 Jón Steinar Gunnlaugsson, „Guðlegt vald?“ (2010) 60 Tímarit lögfræðinga 201. 
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sem farnar eru í almennum lögum og stjórnarskrá til að tryggja sjálfstæði dómstólanna má lýsa 

sem fjórþættum og verður nú vikið stuttlega að þeim.  

Takmörkuð afskipti framkvæmdarvalds 

Í 59. gr. stjórnarskrár er sú krafa gerð að skipun dómsvaldsins verði eigi ákveðin nema með 

lögum. Þetta tryggir dómstólum ákveðið ,,stofnanalegt sjálfstæði“.  Með öðrum orðum duga 

stjórnvaldsfyrirmæli frá framkvæmdarvaldinu ekki til að t.d. leggja niður dómstól eða setja 

nýjan á fót. Þetta er afar þýðingarmikil regla, sérstaklega í ljósi þess að dómstólar þurfa í sífellt 

auknum mæli að leysa úr málum þar sem því er borið við að framkvæmdarvaldið hafi farið út 

fyrir sín valdmörk, sbr. 60. gr. stjórnarskrár sem kveður á um að dómstólar hafi úrskurðarvald 

hvað það varðar.7  Stjórnsýsla dómstólanna telst til stjórnarmálefna sem falla undir ráðherra 

eins og önnur málefni sem tengjast stofnunum ríkisins. Dómsmálaráðuneytið fer með málefni 

er varða dómstóla, sbr. 3. gr. forsetaúrskurðar nr. 119/2018.8 Þrátt fyrir þetta er dómstólum 

tryggt verulegt sjálfræði um hvernig þeir haga innri málefnum sínum í II. kafla laga nr. 50/2016 

um dómstóla.9 Í ákvæðum II. kafla er fjallað um dómstólasýsluna. Dómstólasýslan er sjálfstæð 

stjórnsýslustofnum sem annast sameiginlega stjórnsýslu dómstiganna þriggja, þ.e. 

héraðsdómstóla, Landsréttar og Hæstaréttar. Stjórn dómstólasýslunnar er skipuð fjórum 

fulltrúum dómstólanna og einum sem ráðherra velur. Í 7. gr. er kveðið á um hlutverk stjórnar 

dómstólasýslunnar en þau eru meðal annars að gera tillögur til ráðherra um nauðsynlegar 

fjárveitingar til dómstólasýslunnar, Hæstaréttar og Landsréttar og sameiginlega fjárveitingu til 

héraðsdómstólanna. Rökin fyrir þessari tilhögun eru þau að ef fjárveiting væri greind niður á 

einstaka dómstóla væri Alþingi í raun að ákveða umsvif hvers og eins, og væri það í ósamræmi 

við þrískiptinguna og sjálfstæði dómstólanna. Markmiðið er að þrengja svigrum 

framkvæmdarvaldsins til að hafa afskipti af innri málefnum dómstólanna.10 Dómstólasýslan er 

óháð löggjafar- og framkvæmdarvaldinu og getur ráðherra ekki gefið henni bein fyrirmæli og 

úrlausnum hennar verður ekki skotið til ráðuneytis til endurskoðunar.   

 

 

                                                             
7 Sigríður Ingvarsdóttir, „Um dómsvaldið, faglegt mat á hæfni dómara og hlutverk dómstóla í réttarríkinu“ 
(2004) 54 Tímarit lögfræðinga 465. 
8 Forsetaúrskurður um skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands. 2018 (119/2018). 
9 Hér eftir ,,dómstólalög“ til einföldunar.  
10 Björg Thorarensen (n. 1) 606.  
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Aðeins eftir lögunum 

Í 61. gr. stjórnarskrár segir: ,,Dómendur skulu í embættisverkum sínum fara einungis eftir 

lögunum.“ Niðurstöður dómara mega aðeins ráðast af hlutlausri athugun á svonefndum 

réttarheimildum11 og þar mega önnur sjónarmið aldrei komast að.12 Afar mikilvægt er að 

dómarar átti sig á að í þessu felst mikil takmörkun á því valdi sem þeir hafa. Dómarar hafa enga 

heimild til að láta t.d. persónulega eða pólitíska afstöðu hafa áhrif á mat sitt á sakarefni máls. 

Markmiðið er að tryggja að hagsmunir annarra handhafa ríkisvaldsins, sérhagsmunir 

einstaklinga eða persónuleg sjónarmið dómenda sjálfra hafi engin áhrif á dómsúrlausn. Þá verða 

dómsúrlausnir að byggjast á viðteknum lagasjónarmiðum, hefðum og lögskýringaraðferðum 

sem notaðar eru við úrlausn á lögfræðilegum ágreiningsefnum þar sem samræmis hefur verið 

gætt. Þessi mikilvæga regla endurspeglast í því að dómari tekur ekki við fyrirmælum frá neinum 

þegar hann leysir úr máli. Hann hefur engan yfirmann, hvorki innan dómstólsins né 

framkvæmdarvalds. Þetta er undirstrikað í 43. gr. dómstólalaga: ,,Dómarar eru sjálfstæðir í 

dómstörfum og leysa þau af hendi á eigin ábyrgð. Við úrlausn máls fara þeir eingöngu eftir 

lögum og lúta þar aldrei boðvaldi annarra. Dómsathöfn verður ekki endurskoðuð af öðrum 

nema með málskoti til æðri dóms.“13 

Sérstaða dómaranna 

Dómarar njóta starfsöryggis langt umfram það sem gengur og gerist. Þeir þurfa aldrei, ólíkt því 

sem gildir um Alþingismenn og einstaklinga á atvinnumarkaði, að leggja störf  sín í dóm 

annarra. Þeir eru ekki bundnir af neinu öðru en eigin sannfæringu og þekkingu á lögunum. Eins 

og kveðið er á um í 61. gr. stjórnarskrár verður dómara ekki vikið úr embætti nema með dómi. 

Þetta þýðir einfaldlega að dómari er ráðinn ævilangt, þó þannig að veita megi dómara lausn sem 

orðinn er fullra 65 ára gamall, og þá gildir sami hámarksaldur um dómara og aðra 

embættismenn eða 70 ára aldur, sbr. 33. gr. laga nr. 70/1998 um réttindi og skyldur starfsmanna 

ríksins. Eina undantekningin frá þessari æviráðningu er ef dómari gerist sekur um stórkostleg 

afglöp í starfi, sem rættlæta brottvikningu hans með dómi. Slík afglöp geta falist í misbeitingu 

valds í því skyni að niðurstaða dómsmáls verði ranglát, sbr. 130. gr. almennra hegningarlaga 

nr. 19/1940. Þá getur dómari einnig misst hin almennu hæfisskilyrði, þar sem hann hafi sýnt af 

sér háttsemi sem rýri það traust sem dómarar þurfa almennt að njóta, sbr. 5. tl. 13. gr. 

                                                             
11 Sett lög, venja, lögjöfnun, meginreglur laga, eðli máls og fordæmi. 
12 Jón Steinar Gunnlaugsson, Deilt á dómarana: um túlkun Hæstaréttar á mannréttindaákvæðum 
stjórnarskrárinnar (Almenna bókafélagið 1987) 13.  
13 Björg Thorarensen (n. 1)  610.  
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dómstólalaga. Þarf hann þá að gera eitthvað sem telst svo svívirðilegt að almenningsáliti að 

hann geti ekki lengur gegnt dómaraembætti. Dæmi um þetta er dómur Hæstaréttar þann 8. 

desember 1989 í máli nr. 252/1989. Magnús Thoroddsen, þáverandi forseti Hæstaréttar, hafði 

á grundvelli sérstakrar heimildar sem handhafi forsetavalds, keypt allmikið magn áfengis á 

afsláttarkjörum. Fimm dómarar við réttinn töldu kaupin svo úr hófi gengin að þeir dæmdu 

Magnús úr embætti, en tveir dómarar skiluðu séráliti og vildu sýkna Magnús.  

Vanhæfi 

Vikið hefur verið að fyrra skilyrði 70. gr. stjórnarskrár um óháða dómstóla. Seinna skilyrðið 

um óhlutdræga dómstóla felur í sér þá kröfu að dómari í máli þurfi að vera hlutlaus gagnvart 

málsaðilum í hverju máli. Það er forsenda þess að þeir njóti jafnræðis og réttlátrar 

málsmeðferðar. Reglur um vanhæfi dómara er að finna í 6. gr. laga um meðferð sakamála og 5. 

gr. laga um meðferð einkamála. Greinarnar eru efnislega samsvarandi og telja upp í nokkrum 

liðum atvik sem leiða til þess að dómari telst vanhæfur til að fara með mál.14 Mikilvægt er að 

átta sig á að reglum um vanhæfi er fyrst og fremst ætlað að tryggja trúverðugleika réttarkerfisins 

út á við. Það er engin leið að vita hvort huglæg afstaða dómara geti í raun áhrif á úrslit máls. 

Þess vegna eru settar reglur um hæfi, sem segja okkur að sé dómari í tiltekinni stöðu gagnvart 

málsaðila eigi hann ekki að dæma í máli hans. 

2.3 Litið til baka 

Dómstólaskipan á Íslandi hefur ekki alltaf samrýmst þeim grundvallar sjónarmiðum sem lýst er 

hér að ofan. Fyrir setningu aðskilnaðarlaganna árið 1989, sem nánar verður vikið að í næsta 

kafla, fóru sýslumenn bæði með umboðs- og dómsvald í héraði. Forseti Íslands skipaði 

sýslumenn að tillögu dómsmálaráðherra og að þeirri ákvörðun kom enginn annar en ráðherrann. 

Sýslumenn heyrðu stjórnsýslulega undir dómsmálaráðherra en lutu öðrum ráðherrum að því 

leyti sem þeir færu með mál sem undir aðra ráðherra heyrðu. Sýslumenn voru það sem margir 

í dag myndu kalla ,,allt muligt mand“. Þeim störfum sem þeir höfðu á hendi má lýsa stuttlega 

með eftirfarandi yfirliti.15 

 

                                                             
14 sama heimild. Bls. 621.  
15 Steingrímur Gautur Kristjánsson, „Sýslumenn og framtíðarskipan umboðsstjórnar“ (1965) 36 Tímarit 
lögfræðinga 8. 
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Almenn umboðsstörf,  lög- og dómgæsla 

Það var höfuðskylda sýslumanna að halda uppi lögum og rétti. Þeir voru lögreglustjórar hver í 

sínu umdæmi og önnuðust þannig yfirstjórn lögreglumanna og fóru með og stjórnuðu rannsókn 

sakamála. Þeir fóru með stjórn almannavarna og höfðu á hendi tollheimtu og útlendingaeftirlit. 

Þeir auglýstu vogrek, stjórnuðu björgun strandaðra skipa og héldu uppboð. Eitt umfangsmesta 

hlutverk þeirra var þó að innheimta tekjur ríkissjóðs. Þeir innheimtu tekjuskatt, eignaskatt, 

innflutningsgjöld o.s.frv.  Þá önnuðust þeir hjónavíglsur, veittu skilnaði að borði og sæng og 

áttu atbeina að veitingu lögskilnaðar, gáfu út ökuskírteini, önnuðust skráningu ökutækja og 

lengi mætti áfram telja.16 

Ofan á þetta allt saman fóru sýslumenn líka með dómsvald og dæmdu bæði í sakamálum og 

einkamálum. Í flestum tilfellum voru það þó ekki sýslumennirnir sjálfir sem sáu um dómstörfin 

heldur fulltrúar þeirra, undir boðvaldi sýslumanns. Það var þessi samtvinning valdþátta sem 

gerði það að verkum að Mannréttindanefnd Evrópu komst að þeirri niðurstöðu á síðari hluta árs 

1989, í máli Jóns Kristinssonar, að hin íslenska dómstólaskipan bryti í bága við 1. mgr. 6. gr. 

Mannréttindasáttmála Evrópu. Í kjölfar þeirrar niðurstöðu fór af stað atburðarás sem segja má 

að hafi verið drifkrafturinn að aðskilnaði dóms- og umboðsvalds á Íslandi. Þeirri atburðarás er 

gerð skil í viðauka við þessa ritgerð.  

2.4 Aðskilnaðarlögin - Breyting til batnaðar 

Þann 1. júlí árið 1992 tóku gildi lög nr. 92/1989 um aðskilnað dómsvalds og umboðsvalds í 

héraði. Um var að ræða stórtækustu breytingar sem gerðar höfðu verið á íslensku dómstólakerfi 

og réttarfari um margra áratuga skeið.17 ,,Umbylting í þágu réttaröryggis“ sagði í auglýsingu 

dómsmálaráðuneytisins í dagblöðum landsmanna þann morguninn. Markmiðinu, sem stefnt 

hafði verið að lengi, allt frá árinu 1916, var loksins náð. Settir voru á fót átta héraðsdómstólar, 

sem kenndir voru við umdæmi sín, og tuttugu og einn dómari skipaður. Þessum 

héraðsdómstólum var falið dómsvald jafnt í einkamálum sem sakamálum, og var slíkt vald þar 

með úr höndum sýslumanna eða fulltrúum þeirra. Þáverandi dómsmálaráðherra, Jón 

Sigurðsson, mælti fyrir frumvarpinu þann 19. apríl 1988 og sagði:  

                                                             
16 sama heimild. 
17 Björn Friðfinnsson, „Aðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraði“ (1989) 42 Úlfljótur 163. 
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Í raun og veru er tilefni frumvarpsins og tilgangur ákaflega einfaldur. Það er upphaf þessa máls að 

enginn er dómari í eigin sök. Þessi alkunnu sannindi eru í raun og veru ástæðan fyrir því að menn 

vilja skilja að dómsvald og umboðsvald.18 

Við Íslendingar vorum talsvert langt á eftir öðrum vestrænum ríkjum að gera þessar mikilvægu 

breytingar. Erfitt er að greina ástæður þess. Hugsanlegt er að mönnum hafi hreinlega vaxið í 

augum sú fyrirhöfn sem fælist í að ráðast í þær breytingar sem þyrfti að gera til að laga 

réttarkerfið að þessum hugmyndum.  

III Skipun dómara 

3.1 Togstreita og átök 

Skipun dómara á Íslandi síðastliðna tvo áratugi hefur valdið deilum, átökum og tortryggni í 

samfélaginu langt umfram það sem góðu hófi gegnir. Rót þessara átaka má rekja til tveggja 

gildra sjónarmiða. Annars vegar, það sem ég tel vera lykilatriði í lýðræðislegu stjórnkerfi, að 

þeir sem taki ákvarðanir sem varða hag almennings verði með einhverjum hætti að sækja umboð 

til þjóðarinnar. Það er í samræmi við 14. gr. stjórnarskrár en þar segir að ráðherrar beri ábyrgð 

á stjórnarframkvæmdum öllum. Ráðherra sækir umboð til þjóðarinnar þó að óbeint sé, en hann 

situr ekki nema með stuðningi Alþingis. Hins vegar eru flestir sammála um að takmarka verði 

með einhverjum hætti vald ráðherra. Ekki væri æskilegt að ákvörðun um skipun dómara væri 

undir ráðherranum einum komin, enda væri þá hætt við að pólitísk eða annars konar tengsl við 

umsækjendur hefðu áhrif á skipunina.  

3.2 Rannsóknarregla stjórnsýslulaga 

Dómsmálaráðherra fer með veitingarvaldið og ber ábyrgð á skipun dómara. Það vald getur hann 

ekki farið með að eigin geðþótta, enda er stjórnsýslan lögbundin og ber ráðherra að fara eftir 

stjórnsýslulögum nr. 37/1993 í öllum sínum embættisfærslum. Stjórnsýslulög tryggja að menn 

geti fengið rökstuðning þeirra ákvarðana sem teknar eru og þá varða. Í 10. gr. laganna er að 

finna svokallaða rannsóknarreglu: ,,Stjórnvald skal sjá til þess að mál sé nægjanlega upplýst 

áður en ákvörðun er tekin í því.“ Í frumvarpi til stjórnsýslulaga segir um rannsóknarregluna:   

Áður en hægt er að taka stjórnvaldsákvörðun í máli verður að undirbúa málið og rannsaka með það 

að markmiði að afla nauðsynlegra upplýsinga um málsatvik. Í rannsóknarreglunni felst m.a. sú skylda 

                                                             
18 Alþingistíðindi 1987-1988, A-deild, þskj. 811. mál. 
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stjórnvalds að sjá til þess, að eigin frumkvæði, að málsatvik stjórnsýslumáls séu nægjanlega upplýst 

áður en ákvörðun er tekin í því.19  

Rannsóknarreglan er í raun hryggjarstykkið í þeim málsmeðferðarreglum sem nefndar hafa 

verið öryggisreglur og er ætlað að tryggja að stjórnvaldsákvarðanir verði bæði löglegar og 

réttar. Kjarni reglunnar felst í því að stjórnvaldi, eða ráðherra í þessu samgengi, ber að sjá til 

þess að nauðsynlegar og réttar upplýsingar liggi fyrir þannig að hægt sé að taka efnislega rétta 

ákvörðun í því áður en að úrlausn þess kemur. Rannsóknin á þannig að leiða hið rétta og sanna 

í ljós. Þótt grundvöllur sé lagður að úrlausn máls með rannsókn annars stjórnvalds, eins og t.d. 

hæfnisnefndar, afléttir það ekki ábyrgðinni af ráðherranum að ganga úr skugga um og sjá til 

þess að mál hafi verið nægilega rannsakað áður en hann tekur ákvörðun í því. Þegar um skipun 

dómara ræðir er lagagrundvöllurinn, ákvæði dómstólalaga um skipun dómara, matskenndari en 

þegar ákvörðun byggist á efnisreglum sem hafa fastmótað inntak.20 Til að unnt sé að taka 

stjórnvaldsákvörðun á slíkum lagagrundvelli þarf viðkomandi stjórnvald að ,,fylla í eyðurnar“ 

með málefnalegum sjónarmiðum. Rannsóknarreglan er náskyld þeirri meginreglu í 

stjórnsýslurétti að ávallt beri að ráða hæfasta umsækjandann, en reglunni er ætlað að finna þann 

einstakling.  

Í stjórnsýslurétti er sá þáttur meðferðar stjórnsýslumáls nefndur álitsumleitan, þegar stjórnvald 

leitar sérstakra umsagnar utanaðkomandi aðila áður en ákvörðun er tekin. Talað er um 

lögbundna álitsumleitan þegar mælt er svo fyrir í lögum að afla skuli umsagnar til undirbúnings 

ákvörðunar. Slík ákvæði er oftast að finna í lögum er lúta að leyfisveitingum og stöðuveitingum 

hjá hinu opinbera, líkt og í 12. gr. dómstólalaga um skipun dómara.  Í 12. gr. kemur fram að 

dómnefnd skuli láta ráðherra í té skriflega og rökstudda umsögn um umsækjendur um embætti 

dómara. Ráðherra er óheimilt að skipa í dómaraembætti mann sem dómnefnd hefur ekki talið 

hæfastan meðal umsækjenda, nema Alþingi samþykki tillögu þess efnis. Því er ekki einungis 

um lögbundna álitsumleitan að ræða, heldur er hún einnig bindandi fyrir ráðherrann. Þegar mælt 

er fyrir um bindandi umsagnir í lögum má segja að stjórnsýsluvaldi varðandi viðkomandi 

ákvörðun sé skipt á milli þess stjórnvalds sem tekur ákvörðunina og álitsgjafa.21 

 

                                                             
19 Alþingistíðindi 1992-1993, A-deild, þskj. 313. mál. 
20 Páll Hreinsson og Trausti Fannar Valsson, Stjórnsýsluréttur - Fjölrit (Bóksala Úlfljóts 2016) 276-277. 
21 sama heimild. Bls. 300 



 
 

9 

3.3 Hæfnisnefnd komið á fót 

Í 5. gr. laga um aðskilnað dómsvalds og umboðsvalds í héraði sem tóku gildi árið 1992 var að 

finna nýmæli. Þar var gert ráð fyrir að dómsmálaráðherra skipaði sérstaka dómnefnd sem fjalla 

skyldi um umsóknir um embætti héraðsdómara. Í nefndinni skyldu þrír menn sitja, einn 

tilnefndur af Hæstarétti og sá væri jafnframt formaður, annar tilnefndur úr hópi héraðsdómara 

og sá þriðji tilnefndur af Lögmannafélagi Íslands. Nefndinni var falið að gefa skriflega og 

rökstudda umsögn um umsækjendur. Megintilgangur þessa ákvæðis var sagður að styrkja 

sjálfstæði dómstólanna og auka traust almennings á því að dómarar séu óháðir handhöfum 

framkvæmdarvaldsins. Þá var tilvist hæfnisnefndarinnar talin hvatning fyrir lögfræðinga sem 

hyggja á starfsferil sem dómarar til að afla sér framhaldsmenntunar og leggja stund á fræðistörf 

á sviði lögfræði.22 Ákvæðið féll úr gildi við gildistöku nýrra laga um dómstóla nr. 15/1998 1. 

júlí það ár. Lögunum var ætlað að sameina þágildandi reglur um og dómstóla og dómendur, 

sem voru þá á víð og dreif. Í 2. og 3. mgr. 12. gr. nýju laganna var að finna efnislega samsvarandi 

ákvæði um hæfnisnefndina, að öðru leyti en því að skipunartími nefndarmanna var styttur.23 

Reglur nr. 693/1999 voru settar um störf nefndarinnar og kom þar fram hvað nefndin skyldi 

hafa til hliðsjónar við mat á hæfni umsækjenda. Samkvæmt 5. gr. reglnanna skyldi dómnefndin 

skila skriflegri umsögn um umsækjendur þar sem fram kæmi rökstutt álit á hæfni hvers 

umsækjanda og rökstutt álit á því hvern eða hverja nefndin taldi hæfastan og eftir atvikum 

samanburður og röðun á umsækjendum eftir hæfni. Ráðherra var ekki bundinn af áliti 

nefndarinnar og því var ekkert því til fyrirstöðu að hann viki frá því, sæi hann ástæðu til.24   

Í umræðum á Alþingi þann 15. desember 1988 um aðskilnað dóms- og umboðsvalds í héraði 

tók þáverandi sjávaraútsvegsráðherra Halldór Ásgrímsson, sem mælti fyrir frumvarpinu, undir 

orð Ólafs Jóhannessonar sem lagði fram tillögu um hæfnisnefnd árið 1975, um að slík nefnd 

væri til þess fallin ,,að auka traust almennings á því að dómarar séu valdir samkvæmt hæfni 

einvörðungu.“25  

Athygli vakti að löggjafinn taldi af einhverjum ástæðum rétt að láta þessar umbætur á 

fyrirkomulagi við skipun dómara ekki ná til Hæstaréttar. Reglur um skipun Hæstaréttardómara, 

                                                             
22 Alþingistíðindi A 1987-1988 Þskj. 811. 
23 Alþingistíðindi 1997-1998, B-deild, þskj. 176. mál. 
24 „Skýrsla nefndar dómsmálaráðherra um endurskoðun reglna um skipan dómara“ (október 2009). 
25 Alþingistíðindi 1988-1989, B- deild, þskj. 204. mál. 
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sem fólu í sér að sitjandi dómarar við réttinn mátu sjálfir hæfni umsækjenda, voru látnar standa 

óbreyttar. Nánar verður vikið að þeim reglum síðar. 

Tilmæli að utan 

Vandamál tengd pólitískum afskiptum við skipan dómara takmarkast ekki við Ísland. Slík 

vandamál eru rót fjölda alþjóðlegra sáttmála og tilmæla.  

Í tilmælum ráðherranefndar Evrópuráðsins nr. R (94) frá 13. október 1994 um sjálfstæði, 

skilvirkni, og hlutverk dómenda er lögð áhersla á að allar ákvarðanir um skipun og starfsframa 

dómara eigi að vera byggðar á hlutlægum sjónarmiðum og verðleikum, með hliðsjón af hæfi, 

ráðvendni, hæfni og skilvirkni í starfi. Stjórnvaldið, sem falið sé að taka ákvörðun um þetta, 

eigi að vera óháð ríkisstjórn og fylgja opinberri og gagnsærri málsmeðferð við undirbúning 

skipunar.26 Hér er m.ö.o. verið  að leggja til að stjórnsýslunefnd komi að ákvörðuninni.  

Í sáttmála dómenda í Evrópu frá 1997 (e. European Charter on the statute for judges) segir í 4. 

gr., í minni þýðingu: ,,Skipun dómara verður að byggja eingöngu á hlutlægum sjónarmiðum 

sem tryggja faglega hæfni. Óháð nefnd, skipuð fulltrúum dómsvaldsins, velji dómara. Engin 

utanaðkomandi áhrif, sérstaklega pólitísk, mega hafa nokkur áhrif á skipun dómara.“ Jafnframt 

segir í 3.1 gr.  að ákvörðun um að skipa dómara skuli annað hvort tekin af nefndinni, eða 

samkvæmt tillögu hennar eða með hennar samþykki. M.ö.o. orðum er hér lagt til að valdið til 

að skipa dómara verði alfarið tekið úr höndum hins kjörna fulltrúa og fært í hendur 

stjórnsýslunefndar.27   

Í september 1996 funduðu alþjóðleg samtök dómara (International Association of Judges) í 

Amsterdam og sendu í kjölfarið út tilmæli um ,,val og þjálfun dómara í nútímasamfélagi“. Í 

1.4 gr. tilmælanna sagði, í minni þýðingu: ,,Pólitísk sjónarmið, og þá sérstaklega ótilhlýðileg 

áhrif stjórnmálaflokka á skipun dómara verður að forðast algjörlega. Skipun dómara þarf að 

byggja á hlutlægum grundvelli sem tryggir að embætti standi aðeins þeim til boða sem eru 

hæfastir til að stunda dómstörf.“28 

Eins og ráða má af ofangreindum tilmælum og leiðbeiningum ríkir nokkur samstaða í Evrópu 

og víðar um þessa leið. Þ.e. að láta óháðar nefndir velja þá dómara sem teljast hæfastir.  

                                                             
26 Björg Thorarensen (n. 1) 611. 
27 „European Charter on the statute for judges“. 
28 International Association of Judges, „Recruitment and Training of Judges in a Modern Society“ (1996). 
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3.4 Skipun dómara við héraðsdómstóla fyrir árið 2010 

Eftir að hæfnisnefndinni var komið á fót árið 1992 með lögum um aðskilnað dóms- og 

umboðsvalds í héraði var lítið tekist á um skipun dómara við héraðsdómstóla. Ráðherra fór nær 

alltaf eftir mati nefndarinnar. Dæmi voru um að ráðherra skipaði ekki þann sem settur hafði 

verið í fyrsta sæti, ef slíkri röðun var beitt, en þó var alltaf skipaður umsækjandi úr hópi þeirra 

sem nefndin taldi hæfasta. Þetta breyttist árið 2007.  

Bölvuð tík þessi pólitík? – Þorsteinn Davíðsson skipaður 

Hinn 31. október 2007 rann út umsóknarfrestur um embætti héraðsdómara við Héraðsdóm 

Norðurlands eystra29 og voru umsækjendur fimm talsins.  Sá háttur var hafður á hjá nefndinni 

að setja umsækjendur í fjóra flokka: ekki hæfur, hæfur, vel hæfur og mjög vel hæfur. Nefndin 

taldi þá Guðmund Kristjánsson, Halldór Björnsson og Pétur Dam Leifsson mjög vel hæfa, 

enginn var talinn vel hæfur, en Þorsteinn Davíðsson og Ragnheiður Jónsdóttir talin hæf. 

Guðmundur Kristjánsson, þá 61 árs, hafði mikla starfsreynslu á sviði dómsmála. Frá 1974 til 

1986 var hann fulltrúi bæjarfógetans í Keflavík og sýslumannsins í Gullbringusýslu og gegndi 

þar störfum aðalfulltrúa í rúm átta ár. Á þessum tíma fékkst hann einkum við dómarastörf. Þar 

á eftir rak hann lögmannsstofu í Hafnarfirði í rúm 20 ár og flutti mál fyrir héraðsdómstólum og 

Hæstarétti. Þessi starfsreynsla hans þótti skapa honum nokkra sérstöðu sem vóg þungt í mati 

nefndarinnar. Halldór Björnsson, þá 45 ára, starfaði sem fulltrúi á lögmannsstofu í eitt ár eftir 

útskrift úr laganámi en réðst svo sem lögfræðingur hjá Hagstofu Íslands. Nokkrum mánuðum 

seinna var hann ráðinn aðstoðarmaður dómara við Hæstarétt og starfaði sem slíkur lungann úr 

starfsferli sínum, en hafði verið settur héraðsdómari í eitt ár á tíma umsagnarinnar. Þessi störf 

höfðu veitt honum reynslu og þekkingu á réttarfari. Pétur Dam Leifsson, þá 39 ára, var talinn 

mjög vel hæfur vegna einstaks námsárangurs, en hann hafði bætti við sig tveimur 

meistaragráðum í lögfræði eftir embættispróf frá Háskóla Íslands. Þá hafði hann starfað sem 

aðstoðarmaður dómara áður en hann var ráðinn í fullt starf lektors við Háskólann á Akureyri 

og starf stundakennara við Háskóla Íslands.30  

Settur dómsmálaráðherra, Árni Mathiesen, vék frá þessu mati nefndarinnar og skipaði Þorstein 

Davíðsson, sem hafði verið talinn talsvert síður hæfur en ofangreindir þrír umsækjendur.31 

                                                             
29 25% starfshlutfalls var við Héraðsdóm Austurlands. 
30 „Umsögn dómnefndar um hæfi og hæfni umsækjenda um embætti dómara við Héraðsdsóm Norðurlands eystra 
2007“. 
31 „Greinargerð dómnefndar skv. 12. gr. laga nr. 15/1998 um dómstóla, 9. janúar 2008“. 
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Þorsteinn var á þessum tíma 36 ára gamall. Hann lauk embættisprófi frá Háskóla Íslands árið 

1999 og starfaði í kjölfarið sem aðstoðarmaður héraðsdómara í þrjú ár. Frá því í maí 2003 til 

haust 2007 starfaði hann sem aðstoðarmaður dóms- og kirkjumálaráðherra, Björns Bjarnasonar. 

Í nokkra mánuði fyrir tíma umsagnarinnar starfaði hann sem aðstoðarsaksóknari og deildarstjóri 

við embætti lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu.  

Í umbeðnum rökstuðningi tveggja umsækjenda, sem taldir voru hæfari en Þorsteinn, sagði Árni 

,,að fjölbreytt reynsla Þorsteins og þekking, ekki síst vegna starfa sem aðstoðarmaður dóms- 

og kirkjumálaráðherra um rúmlega fjögurra ára skeið, geri það að verkum að hann sé hæfastur 

umsækjenda um embætti héraðsdómara við Héraðsdóm Norðurlands eystra.“32 

Það er ekki ofsagt að hér hafi orðið uppi fótur og fit þegar Þorsteinn var skipaður. 

Hæfnisnefndin sendi frá sér greinargerð þann 9. janúar 2008 þar sem Árni Mathiesen var 

gagnrýndur harðalega. Nefndi taldi ákvörðun ráðherra ómálefnalega og að hann bæri ekki 

virðingu fyrir þeim takmörkunum sem hæfnisnefndinni væri ætlað að setja veitingarvaldinu. 

Gekk nefndin svo langt að segja að til greina kæmi að nefndin legði niður störf af þessu tilefni, 

enda mæti ráðherra verk hennar einskis.33 

Nokkrum dögum síðar sendi Árni Mathiesen frá sér yfirlýsingu þar sem hann vísaði gagnrýni 

nefndarinnar á bug. Í yfirlýsingunni sagði m.a.: 

Ráðherra ber í störfum sínum að taka sjálfstæða afstöðu til mála sem fyrir hann eru lögð og meta 

sjálfstætt álit hinna ýmsu nefnda sem vinna að undirbúningi mála fyrir hann. Það er ráðherrann sem 

hefur skipunarvaldið og þar með ábyrgðina og hvorugu getur hann afsalað sér... Dómnefndin starfar 

eftir reglum sem byggðar eru á dómstólalögum frá 1998. Greinilegt er að nefndin hefur misskilið 

hlutverk sitt og telur sig hafa vald sem hún hefur ekki því í 7. gr. reglnanna segir:„Umsögn 

nefndarinnar er ekki bindandi við skipun í embætti héraðsdómara.34 

Þarna má segja að þau sjónarmið sem sífelld togstreita er á milli við skipun dómara kristallist. 

Nefndin, og fleiri, töldu að sú ákvörðun ráðherrans að víkja frá mati nefndarinnar væri 

ómálefnaleg og að eitthvað annað lægi að baki en hlutlægt mat á umsækjendum. Ráðherrann 

aftur á móti benti á að hann væri ekki lagalega bundinn af niðurstöðu nefndarinnar, hann bæri 

ábyrgð á skipuninni og bæri þess vegna að gera það sem hann teldi rétt. Þá bætti hann um betur 

og sagði nefndina hreinlega hafa misskilið hlutverk sitt.  Sigurður Líndal, lagaprófessor, 

                                                             
32 sama heimild. 
33 sama heimild. 
34 „Yfirlýsing Árna M. Mathiesen, setts dómsmálaráðherra við skipun dómara í héraðsdóma Norðurlands eystra 
og Austurlands, vegna greinargerðar dómnefndar um hæfi umsækjenda, 10. janúar 2008“. 



 
 
13 

skrifaði harðorða grein í Fréttablaðið þann 15. janúar 2008 sem bar heitið ,,Gjör rangt – þol 

órétt?“. Sigurði var ekki skemmt. Hann sagði að allt tal um að nefndin setti ráðherra engin 

takmörk væri merkingarlaust rugl, ef taka ætti mark á slíkum orðum væru lög ekki annað en 

tæki valds sem lýtur engum takmörkunum. Með það að leiðarljósi væri alræði og geðþótta 

opnuð leið og nærtækust væru dæmin frá Þýskalandi eftir 1930. Því næst bætti hann við:  

Með því að setja ákvæði um dómnefnd til að meta sérstaklega hæfni umsækjenda um 

héraðsdómaraembætti umfram hin venjulegu lágmarksskilyrði um aldur, menntun, starfsreynslu, 

óflekkað mannorð o. s. frv. hefur löggjafinn leitazt við að tryggja sjálfstæði dómsvaldsins og með 

sérstöku óháðu hæfnismati reist valdi ráðherra skorður þótt hún bindi það ekki. Svigrúm ráðherra 

merkir hins vegar ekki að hann geti hundsað álit dómnefndar gersamlega eins og settur 

dómsmálaráðherra hefur gert, enda missir ákvæðið þá marks og verður dauður bókstafur.35 

Þáverandi forsætisráðherra,  sjálfstæðismaðurinn Geir H. Haarde sagði greinina vera Sigurði 

Líndal til minnkunar og að flokkskírteini hafi engu ráðið varðandi skipun Þorsteins.36 

Í samræmi við 7. og 9. gr. laga nr. 85/1997 um umboðsmann Alþingis krafði umboðsmaður 

Árna Mathiesen þann 18. mars 2008 um skýringar vegna skipunar Þorsteins. Umboðsmaður 

lagði ítarlegan spurningalista fyrir ráðherra sem hann svaraði mánuði síðar. Í svarinu sagði 

ráðherra mat nefndarinnar á umsækjendum bæði ógagnsætt og órökstutt. Hann hélt því fram að 

gert hefði verið lítið úr starfi Þorsteins sem aðstoðarmanns dóms- og kirkjumálaráðherra. Árni 

taldi mikið misræmi við mat á starfsreynslu hjá dómnefndinni og að starf aðstoðarmanns 

ráðherra væri fullkomlega samanburðarhæft við starfsreynslu hinna. Inntur eftir því hvers vegna 

hann aflaði ekki nýrrar umsagnar dómnefndar ef hann taldi mat hennar gallað sagði hann að 

engin ástæða hefði verið til þess, hann hafi einfaldlega lagt annað mat á starfsreynslu Þorsteins 

en nefndin.37  

Fjölskyldubönd Þorsteins Davíðssonar hafa örugglega ekki verið til þess fallin að minnka 

tortryggnina í samfélaginu varðandi skipun hans. Þorsteinn er sonur Davíðs Oddsonar, 

fyrrverandi formanns Sjálfstæðisflokksins og forsætisráðherra til 13 ára. Á þessum tíma gegndi 

Davíð stöðu seðlabankastjóra. Árni Mathiesen og Geir H. Haarde, þáverandi forsætisráðherra, 

voru vinir Davíðs og höfðu verið nánir samstarfsmenn hans í áraraðir. Rökstuðningur Árna 

Mathiesen var einnig ekki til þess fallin að auka trú almennings á því að Þorsteinn hafi verið 

                                                             
35 Sigurður Líndal, „Gjör rangt - þol órétt?“ Fréttablaðið (Reykjavík, 15. janúar 2008). 
36 „Segir málflutning Sigurðar Líndal honum til minnkunar“ Vísir (15. janúar 2008) 
<https://www.visir.is/g/200880115107> skoðað 12. apríl 2019. 
37 „Svar Árna M. Mathiesen til umboðsmanns Alþingis, 18. mars 2008“. 
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skipaður á grundvelli hæfni eingöngu. Að slíku starfi ólöstuðu, er staða aðstoðarmanns ráðherra 

fyrst og fremst pólitísk, og veitir Þorsteini ekki lögfræðilega reynslu sem gerir hann hæfari en 

aðra umsækjendur til að sinna starfi dómara. Hafi matið átt að byggjast á starfsaldri í einstökum 

störfum, eins og það jafnan gerir í störfum hæfnisnefndar, var alveg augljóst að Guðmundur 

Kristjánsson hafi staðið öðrum umsækjendum talsvert framar. Það þurfti í raun varla 

hæfnisnefnd til að komast að þeirri niðurstöðu, það blasti við.   

Íslenska ríkið var þann 14. apríl 2011 í máli nr. 412/2010 dæmt til að greiða einum 

umsækjandanum miskabætur vegna annmarka á málsmeðferð við skipun Þorsteins. Talið var 

að sú ákvörðun ráðherra að víkja frá mati dómnefndar þyrfti að vera að reist á nánari rannsókn, 

sbr. 10. gr. stjórnsýslulaga. ,,Á hefði mátt vera kunnugt að rannsókn hans hefði verið með öllu 

ófullnægjandi til að upplýsa málið nægilega svo að honum gæti verið fært að taka aðra 

ákvörðun um hæfni umsækjenda en dómnefnd, sem skipuð var sérfróðum mönnum. Var þetta 

metið honum til sakar.“ sagði í dómi Hæstaréttar.38  

3.5 Skipun dómara við Hæstarétt fyrir árið 2010 

Eins og áður segir voru þær umbætur sem stofnun nefndar um hæfni umsækjenda fólu í sér ekki 

látnar ná til Hæstaréttar fyrr en með lagabreytingu árið 2010.  Um þá breytingu verður fjallað 

síðar. Í 4. mgr. 4. gr. hinna gömlu dómstólalaga sagði: ,,Áður en skipað verður í dómaraembætti 

skal dómsmálaráðherra leita umsagnar Hæstaréttar um hæfi og hæfni umsækjenda til að gegna 

því.“ Þá var tekið fram að umsækjanda yrði ekki veitt embættið ef í umsögninni kæmi fram það 

álit að hann fullnægði ekki skilyrðum 5. eða 8. töluliðar 2. mgr. 4. gr. Í 5. tölulið var kveðið á 

um að sá sem skipaður væri í embætti hæstaréttardómara mætti hvorki hafa gerst sekur um 

refsivert athæfi, sem telja mætti svívirðilegt að almenningsáliti, né hafa sýnt af sér háttsemi sem 

rýrt gæti það traust sem dómarar verði að njóta. Í 8. tölulið var það gert að skilyrði að 

viðkomandi teldist hæfur til að gegna embættinu í ljósi starfsferils síns og lögfræðilegrar 

þekkingar. Forseti skipaði svo dómara við réttinn samkvæmt tillögu dómsmálaráðherra.  

Ekki var að finna í lögskýringargögnum neina skýringu á því hvers vegna löggjafinn taldi rétt 

að kveða á um mismunandi aðferðir við skipun héraðsdómara og hæstaréttardómara. Það virtist 

þó vera nokkuð viðtekin skoðun meðal fræðimanna að sitjandi dómarar við Hæstarétt ættu að 

hafa mikið um það að segja hverjir kæmu nýjir inn, þá m.a. með þeim rökum að þekking þeirra 

á störfum dómara gerði þá best til þess fallna að meta hvern ætti að skipa. Þetta er auðvitað gott 

                                                             
38 Dómur Hæstaréttar 14. apríl 2011 í máli nr. 412/2010. 
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og gilt sjónarmið. Á móti koma sjónarmið um að varhugavert sé að gera ráð fyrir að sá sem á 

að vinna náið með umsækjanda veiti hlutlaust mat á þeim. Að mínu áliti væri það beinlínis 

óeðlilegt ef sitjandi dómarar hefðu ekki, hver og einn, skoðun á því hvern þeir vildu fá til slíks 

samstarfs. Það var reyndar á vitorði allra sem til þekktu að einstakir dómarar hvöttu 

lögfræðinga, sem þeir töldu æskilega samstarfsmenn, til að sækja um embætti þegar þau 

losnuðu. Persónuleg viðhorf til hugsanlegra dómarefna gátu því vel haft áhrif á umsagnir 

réttarins, eins og átti reyndar eftir að koma í ljós.39  

,,Hinn faglegi umsagnaraðili“ – Jón Steinar Gunnlaugsson skipaður 

Eiríkur Tómasson, fyrrverandi dómari við Hæstarétt, birti grein árið 2008 sem bar heitið 

,,Hvernig á að standa að skipun dómara í réttarríki eins og Íslandi?“. Þar gagnrýndi  hann 

hvernig staðið hefði verið að skipun dómara og vísaði til þess að ráðherrar á Íslandi hefðu, oftar 

en á hinum Norðurlöndunum, ákveðið að víkja frá mati Hæstaréttar eða hæfnisnefndar. Af þeim 

sökum dró Eiríkur í efa að yfirlýst markmið dómstólalaganna frá 1998, að styrkja stöðu og 

sjálfstæði dómstólanna, hefði tekist. Í greininni sagði orðrétt:  

Öfugt við það, sem tíðkast hefur í Danmörku og Noregi, er ekki of mælt að segja að það sé ekki lengur 

meginreglan hér á landi að dómsmálaráðherra fari eftir tillögum hinna faglegu umsagnaraðila þegar 

hann skipar í embætti dómara. Nægir í því sambandi að nefna að í síðustu þrjú skipti af fjórum þegar 

skipað var í embætti dómara við Hæstarétt, þá fór sá, sem gegndi embætti dómsmálaráðherra, ekki 

eftir umsögn réttarins þegar hann tók ákvörðun um það hver skyldi skipaður í embættið.40 

Ljóst er að höfundur taldi vegið að sjálfstæði dómstólanna ef ráðherra kysi að víkja frá mati 

Hæstaréttar. En hversu faglegur var umsagnaraðilinn? 

Í júní 2004 varð ljóst að um sumarlok myndi losna embætti dómara við Hæstarétt Íslands. Pétur 

Kr. Hafstein tilkynnti að hann myndi biðjast lausnar um haustið. Jón Steinar Gunnlaugsson, 

hæstaréttarlögmaður og prófessor í réttarfari við Háskólann í Reykjavík sótti um embættið. Jón 

Steinar hafði verið ötull gagnrýnandi Hæstaréttar á árunum áður og hafði m.a. gefið út bókina 

,,Deilt á dómarana“ sem fjallaði um það sem hann taldi slaka frammistöðu í nokkrum 

dómsmálum þar sem mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar voru undir.  Aðrir umsækjendur 

um embættið voru Allan Vagn Magnússon og Eggert Óskarsson, héraðsdómarar, Hjördís Björk 

                                                             
39 Jón Steinar Gunnlaugsson, „Skipun hæstaréttardómara. Er breytinga þörf?“ (2006) 56 Tímarit lögfræðinga 
193. 
40 Eiríkur Tómasson, „Hvernig á að standa að skipun dómara í réttarríki eins og Íslandi?“ (2008) 1 Afmælisrit 
lagadeildar Háskóla Íslands 205. 
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Hákonardóttir dómstjóri, Leó Eiríkur Löve, hæstaréttarlögmaður og Stefán Már Stefánsson, 

prófessor.  

Fljótlega varð ljóst að stórum hluta dómara við Hæstarétt hugnaðist ekki að fá Jón Steinar til 

samstarfs við sig. Þeir virðast hafa talið  hann einþykkan í skoðunum sínum og ófúsan til að 

taka tillit til sjónarmiða annarra. Í bók sinni ,,Í krafti sannfæringar“, segir Jón Steinar frá því 

að Gunnlaugur Claessen, þáverandi dómari við réttinn, hafi hvatt hann til að láta af þeirri 

fyrirætlan að sækja um embættið því hann gæti ekki hugsað sér að vinna með honum og það 

sama gilti um aðra dómara við réttinn. Þá kveður hann Gunnlaug hafa greint sér frá því að Jón 

mætti búast við að andúð dómaranna á honum myndi birtast í umsögn réttarins um 

umsækjendur. Sagðist Jón einnig hafa fengið af því öruggar spurnir að Markús Sigurbjörnsson, 

dómari við réttinn, væri farinn að leita að umsækjendum sem hann taldi að gætu skákað sér.41  

Rétturinn skilaði settum dómsmálaráðherra, Geir H. Haarde, umsögn um umsækjendur þann 

17. september 2004. Þar voru í fyrsta sinn í slíkum umsögnum búnir til níu verðleikaflokkar og 

umsækjendum raðað upp í hverjum flokki. Niðurstaðan varð sú að Stefán Már og Eiríkur 

Jónsson voru settir í efsta flokk, síðan Hjördís og síðan jafnir á eftir voru settir Jón Steinar, 

Allan Vagn og Eggert. Leó var aftastur.42 Umsögnin er afar forvitnileg og skemmst er frá því 

að segja hallað hafi nokkuð á einn umsækjandann. Nauðsynlegt er að fara nokkrum orðum um 

efni hennar. 

Árið áður, 2003, hafði rétturinn lýst því yfir að vöntun væri á dómara með reynslu af réttarfari. 

Það var m.a. vegna þess að svokölluðum kærumálum, þar sem oftast eru til úrlausnar 

réttarfarsleg álitaefni, hefði fjölgað jafnt og þétt. Af þeirri ástæðu taldi rétturinn tvo 

umsækjendur ,,heppilegasta“, þá Eirík Tómasson og Ragnar Halldór Hall, vegna þekkingar 

þeirra á réttarfari. Þótti það einnig styðja framangreinda niðurstöðu að í réttinum sæti aðeins 

einn dómari með reynslu af málflutningi og væri nú tímabært að skipa einhvern með slíka 

reynslu. Ráðherra ákvað þó að víkja frá matinu og skipaði Ólaf Börk Þorvaldsson.43 Hann hafði 

enga reynslu af málflutningi og því var ljóst að þessi vöntun á málflutningsmanni í réttinn var 

enn til staðar. Þrátt fyrir það var byggt á nýrri aðferðafræði árið eftir þótt ekkert hefði breyst 

sem gaf tilefni til þess. Ekki var séð af umsögninni að reynsla af málflutningsstörfum eða 

réttarfari skipti meira máli en aðrir þættir matsins í þetta sinn. Jón Steinar og Eiríkur Tómasson 

                                                             
41 Jón Steinar Gunnlaugsson, Í krafti sannfæringar: saga lögmanns og dómara (Almenna bókafélagið 2014) 269. 
42 „Umsögn Hæstaréttar um hæfi og hæfni umsækjenda um embætti dómara við Hæstarétt 2004“. 
43 „Umsögn Hæstaréttar um hæfi og hæfni umsækjenda um embætti dómara við Hæstarétt 2003“. 
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gegndu báðir störfum prófessora í réttarfari við lagadeildir Háskólans í Reykjavík og Háskóla 

Íslands. 

Í þeim hluta umsagnarinnar er varðar reynslu af lögmannsstörfum voru tveir umsækjendur taldir 

standa öðrum framar, þeir Eiríkur Tómasson og Jón Steinar. Eiríkur rak lögmannsstofu ásamt 

öðrum um fimmtán ára skeið. Réttindi til málflutnings fyrir hérasdómi hafði hann fengið um 

þær mundir sem hann hóf þau störf, og réttindi til málflutnings fyrir Hæstarétti rúmum fjórum 

árum seinna. Samkvæmt umsókn hans hafði hann flutt mikinn fjölda mála fyrir Hæstarétti auk 

þess að reka mál fyrir Mannréttindanefnd Evrópu. Jón Steinar hafði verið starfandi á 

lögmannsstofu um 30 ára skeið og hafði rekið slíka stofu, einn eða með öðrum, í 27 ár. Hann 

fékk réttindi til málflutnings fyrir héraðsdómi um þær mundir sem hann hóf þau störf, og réttindi 

til málflutnings fyrir Hæstarétti fimm árum seinna. Auk þess hafði hann flutt mál fyrir 

Mannréttindadómstóli Evrópu. Í kjölfar samanburðarins sagði: 

Af þessu er ljóst að Eiríkur og Jón Steinar hafa báðir verulega reynslu af lögmannsstörfum og standa 

að því leyti öðrum umsækjendum framar, en ekki eru efni til að gera upp á milli þeirra innbyrðis þótt 

munur sé á þeim heildartíma, sem þeir hafa sinnt þessum störfum.44 

Eftir að umsögnin var birt var gerð athugun á fjölda fluttra mála þeirra tveggja fyrir Hæstarétti 

á vef Réttarríkisins sem þá hét. Niðurstaðan var sú að mál Jóns væru 258 talsins en mál Eiríks 

31. Einhver mál kann að vanta í talninguna en heildarmyndin er skýr.45 Rétturinn sá s.s. ekki 

ástæðu til að gera upp á milli þeirra tveggja innbyrðis hvað varðar reynslu af lögmannsstörfum, 

þótt málafjöldi annars fyrir Hæstarétti væri u.þ.b. áttfaldur á við hinn.  

Annað atriði, sem áhugavert er í umsögninni, er það misræmi sem virtist vera á 

aldursviðmiðunum í mati réttarins. Eins og áður sagði var Stefán Már Stefánsson einn tveggja 

umsækjenda sem talinn var standa öðrum umsækjendum framar.  Stefán Már fæddist árið 1938 

og var því 65 ára að aldri á umræddum tíma, árið 2004. Nokkrum árum áður, árið 1990,  hafði 

Sveinn Snorrason heitinn sótt um embætti Hæstaréttardómara. Í gerðabók Hæstaréttar það ár 

segir: ,,Dómarar við Hæstarétt hafa áður mælt með Sveini Snorrasyni sem dómara við réttinn. 

Hann þykir ekki geta komið til álita nú vegna aldurs.“46 Sveinn Snorrason var á þeim tíma 64 

ára gamall eða árinu yngri en Stefán Már var á þeim tíma sem hann var talinn standa öðrum 

framar. Tveir dómarar sátu í réttinum á tíma beggja umsagnanna.  

                                                             
44 „Umsögn Hæstaréttar um hæfi og hæfni umsækjenda um embætti dómara við Hæstarétt 2004“ (n. 42). 
45 Jón Steinar Gunnlaugsson, Í krafti sannfæringar: saga lögmanns og dómara (Almenna bókafélagið 2014) 280. 
46 „Endurrit úr gerðabók Hæstaréttar 1990 - Fundur dómara 17. febrúar“. 
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Það er mitt álit að ein svona umsögn réttarins, þar sem blasir við að eitthvað annað ráði för en 

hlutlaust mat á hæfni umsækjenda, dæmi hann úr leik sem faglegan umsagnaraðila.  

Einn dómaranna, Ólafur Börkur Þorvaldsson, sá sig knúinn til að skila sérumsögn. Hann taldi 

að það ætti ekki undir réttinn að raða upp umsækjendum með þeim hætti sem meirihlutinn hafði 

í fyrsta sinn og án tilkomu lagabreytinga um umsagnir, ákveðið að gera. Ólafur sagði: 

Lög banna ekki að umsækjendum sé raðað upp í hæfnisröð, eins og gert er í áliti meirihlutans. Hlýtur 

þó röðun þeirra umsækjenda, sem hæfir teljast til embættis, að lyktum einkum að ráðast af 

sjónarmiðum sem mun fremur heyra undir veitingarvaldið en umsagnaraðilann. Þá tel ég óvarlegt að 

bera saman ólíka einstaklinga, með ólíkan bakgrunn, eftir þeim mælikvörðum sem notaðir eru til að 

komast að jafn eindreginni niðurstöðu og gert hefur verið í áliti meirihlutans... þá verð ég að tilgreina 

að lögmaðurinn Jón Steinar Gunnlaugsson er, vegna kunnáttu og reynslu, afburðamaður á sviði 

lögfræði. Því er mér ómögulegt að komast að þeirri niðurstöðu að raða honum jafn aftarlega og gert 

er í áliti meirihlutans.47  

Ólafur Börkur taldi að með þessari óumbeðnu uppröðun umsækjenda af hálfu réttarins væri 

hann að teygja sig út fyrir það sem ætlast væri til af honum og kominn inn á verksvið ráðherra. 

Hann og Jón Steinar áttu svo á næstu árum eftir að skila nokkrum sérumsögnum um 

umsækjendur þar sem uppröðun meirihluta var gagnrýnd. Það var kannski ekki von til að sátt 

næðist um þetta fyrirkomulag, þegar sitjandi dómarar við Hæstarétt gátu ekki einu sinni komið 

sér saman um það.  

Þegar úrbætur á þessu fyrirkomulagi voru til umræðu lögðu margir til þá breytingu að gera 

ráðherra bundinn umsögn Hæstaréttar að lögum. Í áðurnefndri grein Eiríks Tómassaonar sagði 

hann að sú breyting yrði tvímælalaust til bóta. Í greininni ,,Veiting embætta 

Hæstaréttardómara“ tók Hrafn Bragason, þá dómari við réttinn, í sama streng og taldi það 

einföldustu breytinguna.48 Við lagabreytinguna 2010 var ekki farið að þessum tillögum. Sem 

betur fer, kynni einhver að segja. 

3.6 Tvær ályktanir 

Þessi tvö dæmi sem ég hef tekið, um skipun Þorsteins Davíðssonar annars vegar og Jóns 

Steinars Gunnlaugssonar hins vegar, kunna að virka svipuð úr fjarska, af þeim má þó draga 

tvær ólíkar ályktanir.  

                                                             
47 „Sérálit Ólafs Barkar Þorvaldssonar - 17. september 2004“. 
48 Hrafn Bragason, „Veiting embætta Hæstaréttardómara“ (2006) 56 Tímarit lögfræðinga 103. 
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Að Þorsteini Davíðssyni ólöstuðum, virðist vera að þau tengsl sem hann hafði við handhafa 

veitingarvaldsins hafi veitt honum óeðlilegt forskot á aðra umsækjendur. Reynsla hans úr starfi 

aðstoðarmanns ráðherra var látin vega þyngra en margra áratuga reynsla annars umsækjanda af 

störfum tengdum dómsmálum.  

Andstaða umsagnaraðila við Jón Steinar gerði umsögn Hæstaréttar nánast ómarktæka. Engu að 

síður vakti skipun hans reiði í samfélaginu og töldu margir að vinabönd við settan 

dómsmálaráðherra, Geir H. Haarde, og þáverandi utanríkisráðherra, Davíð Oddson, hafi ráðið 

úrslitum. Minna var gert úr ótrúlegri umsögn réttarins. Á þingfundi þann 18. mars 2019, í 

umræðum um viðbrögð stjórnvalda við dómi Mannréttindadómstóls Evrópu í 

Landsréttarmálinu, tók Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, þingflokksformaður Pírata og 

nefndarmaður í Allsherjar- og menntamálanefnd, skipun Jóns Steinars sem dæmi um pólitískar 

skipanir Sjálfstæðisflokksins:  

Þegar Hæstiréttur mat fimm umsækjendur hæfari en Jón Steinar Gunnlaugsson, trúnaðarvin Davíðs 

Oddssonar, til að gegna stöðu hæstaréttardómara bað Geir H. Haarde Hæstarétt að breyta viðmiðum 

sínum og auka vægi lögmannsreynslu. 

Ætli Þórhildur þekki þá atburðarás sem vikið var að hér að ofan? 

Fyrri ályktunin sem draga má af þessum tveimur dæmum er sú að með einhverjum hætti verður 

að takmarka vald ráðherra við veitingu embætta dómara. Annars er hætt við því að tengsl 

umsækjenda við handhafa veitingarvalds leiði til óeðlilegrar niðurstöðu. Seinni ályktunin er sú 

að hinn faglegi umsagnaraðili er ekki alltaf eins faglegur og af er látið og við verðum að gæta 

okkar á því sjónarmiði að álit meintra faglegra umsagnaraðila sé einhvers konar æðri sannleikur.  

3.7 Lagabreyting 2010 

Þá lá í augum uppi að úrbætur voru nauðsynlegar. Þann  3. mars 2009 skipaði þáverandi 

dómsmálaráðherra,  Ragna Árnadóttir,  nefnd til að vinna að því að móta tillögur um setningu 

nýrra reglna um skipun hæstaréttar- og héraðsdómara. Í nefndina voru skipuð Guðrún 

Erlendsdóttir fyrrverandi hæstaréttardómari, Hákon Árnason hæstaréttarlögmaður og Ómar H. 

Kristmundsson stjórnmálafræðingur. Nefndinni var falið að taka til skoðunar hugmyndir sem 

fram hefðu komið hér á landi um skipun dómara og reglur nágrannaríkja okkar. Nefndin taldi 

ekki rétt að taka skipunarvaldið úr höndum ráðherra en stæði vilji ráðherra til að víkja frá mati 

hæfnisnefndar taldi nefndin rétt að honum yrði gert skylt að bera slíka tillögu undir Alþingi. 

Samkvæmt tillögu nefndarinnar þyrfti aukinn meirihluti (3/4) Alþingis að samþykkja tillögu 
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þess efnis, ella teldist ráðherra bundinn af mati hæfnisnefndar. Þetta átti að vera neyðarhemill 

sem hefði fælingaráhrif gegn því að ráðherra skipaði ómálefnalega í embætti. Í stuttu máli voru 

tillögur nefndarinnar þessar: að samræma reglurnar á báðum dómstigum, fjölga í hæfnisnefnd, 

fella niður umsagnaraðild Hæstaréttar en þó þannig að rétturinn gæfi umsögn um hverjar þarfir 

réttarins væru hverju sinni, skipunarvaldið yrði áfram hjá ráðherra en með ofangreindum 

takmörkunum, sérstakar reglur yrðu settar um störf dómnefndar og lögfest yrðu þau sjónarmið 

sem gilda ættu við mat á hæfni umsækjenda.49 

Hinn 19. maí 2010 samþykkti Alþingi breytingar á lögum um dómstóla. Réttarfarsnefnd samdi 

frumvarpið og var það að meginstefnu byggt á tillögum nefndar dómsmálaráðherra um 

endurskoðun reglna um skipan dómara og að teknu tilliti til áðurnefndra tilmæla að utan.50  Með 

lögunum var ætlunin að stíga umbótaskref í átt að því að tryggja faglegri umgjörð utan um það 

vandasama verkefni ráðherra að skipa dómara.  

Þrjár grundvallar breytingar fólust í nýju löggjöfinni. Í fyrsta lagi var skipun hæfnisnefndar 

breytt og sá tími sem hver nefndarmaður situr í nefndinni lengdur. Dómsmálaráðherra skyldi 

skipa fimm menn í nefndina, tvo tilnefnda af Hæstarétti, þann þriðja tilnefndan af dómstólaráði, 

þann fjórða af Lögmannafélagi Íslands og sá fimmti skyldi kosinn af Alþingi. Skipunartími í 

nefndina var lengdur í fimm ár en þó þannig að skipunartími eins manns rynni út ár hvert. Ekki 

var farin sú leið að lögfesta þau sjónarmið sem horfa skyldi til við mat á hæfni dómaraefna, en 

í frumvarpinu var vikið að þeim atriðum sem líta bæri til og voru þau nánar útfærð í reglugerð 

nr. 620/2010. Í öðru lagi var umsagnaraðild Hæstaréttar afnumin með öllu. Ekki þótti rétt að 

fara eftir þeirri tillögu nefndarinnar að Hæstiréttur gæfi umsögn um hverjar þarfir réttarins væru 

hverju sinni. Sagði í athugsasemdum við lagafrumvarpið að það væri vegna þess að þarfir 

réttarins hlytu umfram allt að vera þær að hæfasti umsækjandinn hlyti embættið, auk þess sem 

Hæstiréttur hefði tvo fulltrúa í hæfnisnefndinni. Með þessu var komið samræmi milli reglna um 

skipun dómara við bæði dómstigin. Í þriðja lagi, og hér er komið að kjarna málsins, var ráðherra 

gerður bundinn af umsögn hæfnisnefndar. Honum var þannig gert óheimilt að skipa annan en 

þann sem hæfnisnefnd legði til. Þó gat ráðherrann vikið frá matinu með samþykki meirihluta 

Alþingis. Í athugasemdum sagði að tillaga nefndar um aukinn meirihluta gæti leitt til þess að 

regla þess efnis yrði óvirk og skipunarvaldið í raun komið til hæfnisnefndar. Talið var að 

                                                             
49 „Skýrsla nefndar dómsmálaráðherra um endurskoðun reglna um skipan dómara“ (n. 24). 
50 Réttarfarsnefnd er fastanefnd skipuð af dómsmálaráðherra. Nefndin hefur það hlutverk að vera ráðherra til 
ráðgjafar á sviði réttarfars.  
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einfaldur meirihluti þjónaði tilgangnum nægilega án þess að of langt væri gengið í þeim 

efnum.51  

Með ofangreindum breytingum var komið til móts við nokkuð rótgróinn ótta innan 

dómskerfisins og meðal almennings um að íslenskum ráðherrum væri ekki treystandi til fara 

með veitingarvaldið með viðunandi hætti. Eins og fram hefur komið hafði umboðsmaður 

Alþingis nokkrum sinnum komist að þeirri niðurstöðu að annmarkar hefðu verið á málsmeðferð 

ráðherra þegar hann kaus að víkja frá mati hæfnisnefndar. Í áliti umboðsmanns frá 3. maí 200452 

taldi hann að ekki hefði verið lagður fullnægjandi grundvöllur af hálfu ráðherra vegna skipunar 

Ólafs Barkar Þorvaldssonar. Þegar Þorsteinn Davíðsson var skipaður taldi umboðsmaður, í áliti 

frá 30. desember 2008, að teldi ráðherra annmarka á umsögn nefndarinnar ætti hann að óska 

eftir því við nefndina að hún bætti úr þeim annmörkum. 53 Það var svo ekki til þess fallið að róa 

þá sem töldu ómálefnaleg sjónarmið ráða för að sá fyrrnefndi var frændi Davíðs Oddsonar, og 

sá síðarnefndi sonur hans. Töldu því margir að meiri háttar spilling ríkti hér á landi varðandi 

skipanir dómara og var lagabreytingunni árið 2010 ætlað að setja henni hömlur. En hversu langt 

getum við gangið í því að taka vald úr höndum kjörinna fulltrúa og færa það í hendur 

stjórnsýslunefnda? 

3.8 Skipun dómara eftir lagabreytingu 

Nefnd án ábyrgðar 

Á hátíðarmálþingi félags laganema við Háskóla Íslands þann 16. október 2010 kynnti Ragna 

Árnadóttir nýju reglurnar um skipun dómara. Ragna sagði: 

Í fyrsta lagi er ekki gert ráð fyrir breytingu á þeirri tilhögun að dómsmálaráðherra skipi 

dómara. Hann fer því enn með hið formlega skipunarvald. Þó verði vald ráðherra takmarkað 

verulega með ákveðnum hætti eins og ég vík að hér á eftir. 

Í kjölfar skipunar dómara við nýtt millidómstig, Landsrétt, sagði Jakob R. Möller, þáverandi 

formaður hæfnisnefndar, á málfundi í Háskólanum í Reykjavík að ráðherrar hefðu sýnt að þeim 

væri ekki treystandi til að fara með skipunarvaldið. Lagði hann til að lög yrðu óbreytt og að 

skipunarvald ráðherra yrði ,,fyrst og fremst formlegt“.54 Hver er rauði þráðurinn í þessum 

                                                             
51 Róbert Spanó, „Ný löggjöf um skipun dómara“ (2010) 60 Tímarit lögfræðinga 1. 
52 Álit umboðsmanns Alþingis nr. 3882/2003, 3909/2003 og 3980/2003 
53 Álit umboðsmanns Alþingis nr. 5220/2008 og 5230/2008 
54 Hjörtur J. Guðmundsson, „Vald ráðherra fyrst og fremst formlegt“ mbl.is (24. janúar 2018) 
<https://www.mbl.is/frettir/innlent/2018/01/24/vald_radherra_fyrst_og_fremst_formlegt/> skoðað 21. apríl 2019. 
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ummælum ráðherra og formanns hæfnisnefndar? Jú, að völd ráðherra hvað varðar skipun 

dómara eigi að vera það sem kallast í lögfræði ,,de jure“ en ,,de facto“ völdin séu hjá nefndinni. 

M.ö.o. að nefndin eigi í raun að skipa dómara. 

Ef ráðherra er ósammála mati hæfnisnefndar á einhvern hátt og sér ástæðu til að víkja frá því 

getur hann það ekki, nema gera sérstakan ágreining við nefndina og bera hann undir Alþingi. 

Fyrirkomulagið er ekki í samræmi við þá meginreglu í lýðræðislegu stjórnkerfi að þeir sem taki 

mikilvægar ákvarðanir er varða hag almennings sæki með einhverjum hætti umboð til 

þjóðarinnar. Hæfnisnefndin sækir ekki umboð til almennings og þarf raunar aldrei að standa 

skil á gjörðum sínum gagnvart neinum. Hún ber enga ábyrgð á skipun dómara, þó að henni hafi 

verið gert kleift að taka sér beint ákvörðunarvald um skipun þeirra.55 Hvernig stenst þetta með 

hliðsjón af 14. gr. stjórnarnskrár, þar sem segir að ráðherrar beri ábyrgð á 

stjórnarframkvæmdum öllum? Er hægt að láta ráðherra bera ábyrgð á einhverju, sem hann hefur 

ekki nema formlegt vald yfir? Svarið við spurningunni er að mínu mati neitandi.  

Þeir sem höfðu áhyggjur af rangindum, frænd- og vinahygli í skipun dómara á Íslandi ættu nú 

að geta andað léttar. Í kjölfar breytingarlaganna hefur ráðherra aldrei, að einu skipti frátöldu, 

vikið frá mati hæfnisnefndar. Þegar umsagnir hæfnisnefndar frá lagabreytingunni 2010 eru 

skoðaðar er tvennt sem vekur athygli. Fimmtán sinnum hefur komið til kasta hinnar nýju 

nefndar. Í tíu skipti af þeim fimmtán hefur nefndin mælt með nákvæmlega jafn mörgum 

umsækjendum og auglýst eru laus embætti. Höfum í huga að í 12. gr. dómstólalaga kemur fram 

að nefndinni sé heimilt að setja tvo eða fleiri umsækjendur jafna. Það er undarleg röð tilviljanna 

að þetta skuli hitta svona á, í jafn eftirsóttum störfum og embætti dómara eru, með fjölda 

umsækjenda. Getur verið að nefndin sé farin að líta á hlutverk sitt sem annað og meira en lögin 

ráðgera og að hún reyni að haga störfum sínum þannig að ráðherra hafi ekki val? Annað sem 

vekur undrun er að ekki skuli vera nein dæmi um að ágreiningur hafi orðið í nefndinni um 

niðurstöður hennar. Það væri stórundarlegt ef nefndarmenn hefði aldrei greint á um hverjir væru 

hæfustu umsækjendurnir.  

Mannréttindadómstóllinn og óbyggðanefnd – Karl Axelsson skipaður 

Árið 2015 var auglýst laust til umsóknar eitt embætti dómara við Hæstarétt Íslands. Þrír 

framúrskarandi lögfræðingar sóttu um embættið, þau Davíð Þór Björgvinsson, Karl Axelsson 

                                                             
55 Jón Steinar Gunnlaugsson, Veikburða Hæstiréttur (Almenna bókafélagið 2013) 52. 
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og Ingveldur Einarsdóttir. Hæfnisnefnd taldi þá Karl og Davíð standa Ingveldi framar og mun 

mín umfjöllun því takmarkast við þá.  

Davíð Þór Björgvinsson lauk embættisprófi í lögfræði frá Háskóla Íslands árið 1985 og LL.M. 

gráðu við Duke háskóla í Bandaríkjunum tveimur árum seinna. Doktorsgráðu í lögum hlaut 

hann frá háskólanum í Strassborg árið 2013. Davíð hafði m.a. starfað sem fulltrúi lögmanna, 

fulltrúi yfirborgardómara í Reykjavík, aðstoðarmaður dómara við EFTA dómstólinn og 

prófessor við Háskóla Íslands áður en hann tók við stöðu dómara við Mannréttindadómstól 

Evrópu í Strassborg sem hann gegndi í níu ár. Árið 2014 tók hann við stöðu prófessors við 

lagadeild Háskólans í Kaupmannahöfn samhliða 50% starfi sem prófessor við Háskóla Íslands. 

Það er engum ofsögum sagt að Davíð Þór er afburðamaður á sviði lögfræði á Íslandi.  

Karl Axelsson var einnig vel hæfur til að gegna embætti dómara við Hæstarétt. Davíð stóð 

honum talsvert framar hvað menntun varðar en Karl hafði mikla málflutningsreynslu og hafði 

flutt á þriðja hundrað mál fyrir Hæstarétti. Samhliða lögmannsstarfi var Karl dósent við Háskóla 

Íslands og sat í mörgum stjórnsýslunefndum. Þá hafði hann verið settur dómari við Hæstarétt í 

um 9 mánuði.  

Hæfnisnefndin taldi Karl Axelsson hæfastan umsækjenda og mælti með honum einum. Þetta 

vakti talsverða undrun enda var almennt talið að ekki kæmi til greina að setja Davíð neðar Karli. 

Við lestur umsagnarinnar kemst maður ekki hjá þeirri tilfinningu að Karl Axelsson hafi verið 

talinn ,,æskilegri“ af nefndarmönnum, og að sú niðurstaða hafi legið fyrir áður en matið fór 

fram. Í umsögninni er reynsla af dómstörfum við Mannréttindadómstólinn töluð niður:   

Hvað varðar MDE er um að ræða dómstól á ákveðnu sviði þar sem reglur sáttmálans, sem liggja 

dómstólnum til grundvallar, eru viðfangsefnið og túlkun þeirra með hliðsjón af landsrétti einstakra 

aðildarríkja. Starfssviðið þar er því sérstaks eðlis og að sumu leyti þrengra en hjá íslenskum 

dómstólum, en fyrir þá verður lagður til úrlausnar ágreiningur á öllum sviðum réttarins. 

Í niðurstöðukaflanum segir að Karl hafi umfangsmikla reynslu af mikilvægum 

stjórnsýslustörfum, en þau skipti verulegu máli samkvæmt reglum um störf dómnefndar sem 

fjallar um hæfni umsækjenda nr. 620/2010. Reynsla af störfum í stjórnsýslu er aðeins eitt af 

fjölmörgum atriðum sem nefndinni ber að líta til og skiptir slík reynsla ekki ,,verulegu“ máli, 

umfram annað. Í framhaldi af þessu segir: ,,Verður í þeim efnum einkum að horfa til 

umfangsmikilla og vandasamra starfa hans fyrir óbyggðanefnd.“ Óbyggðanefnd hefur fyrst og 

fremst það hlutverk að kanna og skera úr um hvaða land telst til þjóðlendna og hver séu mörk 

þeirra og eignarlanda. Þetta er athyglisvert orðalag hjá nefndinni í ljósi þess hvernig talað var 
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um þröngt starfssvið Mannréttindadómstólsins.56  Einnig vakti athygli að endanleg niðurstaða 

nefndarinnar lá fyrir aðeins örfáum klukkustundum eftir að Davíð Þór skilaði ítarlegum 

andmælum vegna umsagnarinnar á grundvelli 13. gr. stjórsnýslulaga, en í lagagreininni kemur 

fram að aðili máls skuli eiga þess kost að tjá sig um efni máls áður en stjórnvald tekur ákvörðun 

í því. Í sjónvarpsþætti á sjónvarpsstöðinni Hringbraut í ágúst árið 2016 ræddi Davíð Þór 

umsögnina og upplifun sína af skipunarferlinu: 

Vandinn við þetta að mínu mati er sá, eftir þessa reynslu, að útkoman út úr þessu nefndarstarfi er 

algjörlega ófyrirsjáanleg vegna þess að það er með engu móti hægt að spá fyrir um það hvaða 

eiginleikar umsækjenda munu ráða úrslitum að lokum. Dómarareynsla við Mannréttindadómstólinn 

var tónuð niður og talað um að það væri reynsla á þröngu sviði. Það sem er slæmt í þessu áliti er það 

hvernig nefndin leyfir sér að tala niður dómarareynslu við Mannréttindadómstól Evrópu og eftir því 

sem ég les þetta álit betur því betur verður mér ljóst að þeir hafa bara ekki nægilega þekkingu á 

störfum Mannréttindadómstóls Evrópu og hvernig hlutirnir ganga þar fyrir sig frá degi til dags. 

Í ritgerðinni ,,Veikburða Hæstiréttur“ segir Jón Steinar Gunnlaugsson að ekki verði betur séð 

en nefndin hafi haft ríka tilhneigingu til þess að haga störfum sínum þannig að hún sé sjálf að 

velja umsækjanda sem hún telur æskilegt að fái embætti, fremur en að binda sig við að segja til 

um hæfni umsækjenda. Þá segir hann að reynt hafi verið að klæða umsagnirnar í búning 

hlutlægni, enda sé það augljós forsenda fyrir starfi svona nefndar.57 Davíð Þór virðist taka undir 

áhyggjur Jóns um að auðvelt sé að ,,hagræða“ niðurstöðum umsagnanna. Davíð heldur áfram:  

Ófyrirsjáanleikinn í því hvaða viðmið ráða úrslitum að lokum er að mínu mati algjör og þegar þú ert 

með allar þessar kríteríur, hvort þær eru tíu, tólf eða fjórtán, þá er hægt að púsla því saman á marga 

vegu. Ef það sitja snjallir lögfræðingar í nefndinni geta þeir búið til rökstuðning sem á ytra sýnist 

hlutlægur, er sannfærandi getum við sagt, en byggist samt á endanum á huglægu mati á því hvaða 

eiginleikar skuli ráða úrslitum. 

Að þessu loknu kemur Davíð að því sem ég tel vera kjarna málsins:  

Þegar þetta kerfi var sett á fót var hugmyndin sú að taka þetta vald af ráðherranum vegna þess að það 

væri ekki hægt að fela þetta vald pólitískum ráðherra sem léti pólitísk sjónarmið ráða og það er í 

sjálfu sér alveg heiðarlegt markmið. Í stað þess er málið sett í hendur á sérfræðingum sem fá vald til 

að meta hver telst hæfastur og binda síðan hendur ráðherra með þeim hætti. Vandinn við þetta er sá 

að í svona litlu samfélagi eins og á Íslandi þá er takmörkuð trygging fyrir því að starf svona nefndar 

sé fullkomlega hlutlægt. M.ö.o. er meiri hætta á því í litlu samfélagi að önnur sjónarmið en kannski 

                                                             
56 „Umsögn dómnefndar um hæfi og hæfni umsækjenda um embætti dómara við Hæstarétt 2015“. 
57 Jón Steinar Gunnlaugsson, Veikburða Hæstiréttur (Almenna bókafélagið 2013) 45. 
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hrein lögfræðileg sjónarmið og kalt mat á hæfni umsækjenda ráði ferðinni. Það geta verið 

vináttutengsl, fjölskyldutengsl o.s.frv. Í litlu samfélagi er svona meintur klíkuskapur sem á sér stað í 

sérfræðinefndum alveg óviðráðanlegur fyrir þá sem þar standa fyrir utan. Ef þú ert með pólitískan 

ráðherra geturðu krafið hann svara og þú getur dregið hann til pólitískrar ábyrgðar, eins og hefur 

gerst reyndar við svona skipanir á Íslandi, en sérfræðinefndir verða ekki dregnar til neinnar ábyrgðar 

fyrir sín störf.58 

Með hliðsjón af þessu verðum við að meta efni kaflans ,,Tilmæli að utan“. Á Íslandi er einstakt 

samfélag nálægðar. Við getum einfaldlega ekki mannað hæfnisnefnd með einstaklingum sem 

hafa enga tengingu eða persónulegar skoðanir á umsækjendum, líkt og stórar þjóðir í Evrópu 

geta gert. Við þurfum því að íhuga hversu góð lausn það er að færa skipunarvaldið nær 

algjörlega í hendur nefndar, sem ekki þarf að svara til ábyrgðar fyrir gjörðir sínar.  

Davíð reyndi eftir fremsta megni að komast hjá því að saka nefndarmenn um klíkuskap. Þó má 

ráða af orðum hans að hann telji ómálefnaleg sjónarmið hafa haft áhrif á efni umsagnarinnar. 

Af þessari ástæðu ber okkur að forðast það viðhorf sem virðist vera áberandi í samfélaginu að 

í hæfnisnefndinni komist aldrei að nein rangindi eða ómálefnaleg sjónarmið: að mat 

nefndarinnar sé sannleikur sem ekki megi víkja frá. Í nefndinni eru nefnilega mannlegir 

einstaklingar en munurinn á þeim og ráðherranum er að sá síðarnefndi ber allavega einhverja 

ábyrgð á sínum gjörðum.  

3.9 Nýtt millidómstig 

Í byrjun árs 2019 komu til framkvæmda mestu breytingar sem gerðar hafa verið á íslenskri 

dómstólaskipan síðan aðskilnaðarlögin voru sett. Dómstigum hér á landi fjölgaði úr tveimur í 

þrjú með tilkomu nýs áfrýjunardómstóls, Landsréttar. Fyrir tilkomu millidómstigs voru m.a. 

tvær mikilvægar ástæður. Annars vegar hafði ekki verið unnt að fá endurskoðun Hæstaréttar á 

mati á sönnunargildi munnlegs framburðar í sakamálum. Með því var farið á svig við 

meginregluna um milliliðalausa sönnunarfærslu og réttláta málsmeðferð. Hins vegar var 

málafjöldi í Hæstarétti úr öllu hófi genginn. Dæmi voru um að dómarar hefðu tekið þátt í að 

dæma í allt að 350 málum á ári. Þetta hafði alvarleg áhrif á fordæmisgildi dóma réttarins.59 

                                                             
58 Viðtal við Davíð Þór Björgvinsson, Hringbraut 2016. 
59 Jón Steinar Gunnlaugsson, Með lognið í fangið - Um afglöp Hæstaréttar eftir hrun (Almenna bókafélagið 
2017) 138. 
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Þessar miklu úrbætur fóru ekki alveg hnökralaust af stað því hér fór allt á hliðina þegar kom að 

því að skipa dómara við réttinn.  

Þann 19. maí 2017 skilaði hæfnisnefndin undir foryustu Gunnlaugs Claessen mati sínu á hæfni 

þeirra 33 umsækjenda sem sótt höfðu um embætti dómara við Landsrétt. Nefndin taldi 15 

umsækjendur hæfari til starfans en hina 18. Sigríður Andersen, þáverandi dómsmálaráðherra, 

vék frá mati hæfnisnefndar að því er varðaði fjóra umsækjendur. Um var að ræða fyrsta tilfellið 

þar sem ráðherra víkur frá mati hæfnisnefndar frá lagabreytingunni 2010. Um þessa tilteknu 

skipun giltu reyndar bráðabirgðaákvæði X. kafla laga nr. 50/2016 um dómstóla. Þar var í IV. 

grein kveðið á um að ráðherra skyldi bera tillögu sína undir Alþingi til samþykkis, hvort sem 

hann kysi að víkja frá mati hæfnisnefndar eða ekki. Þótti sú tilhögun eðlileg þar sem skipa ætti 

15 dómara í einu, og því mikilvægt að fleiri en einn handhafi ríkisvalds kæmi að skipuninni. 

Frávik ráðherra frá uppröðun hæfnisnefndar átti eftir að leiða til vantrauststillögu á Alþingi, 

tveggja dóma Hæstaréttar þar sem mönnum voru dæmdar miskabætur vegna 

málsmeðferðarinnar, skaðabótadóms í héraði, áfellisdóms frá Mannréttindadómstóli Evrópu og 

að lokum afsagnar ráðherrans.   

Hvers vegna vék ráðherra frá mati hæfninsnefndar? 

Fyrir því voru tvær ástæður. Með tillögu Sigríðar til Alþingis þann 29. maí 2017, var fylgiskjal 

sem innihélt rökstuðning fyrir þeirri ákvörðun að víkja frá mati hæfnisnefndar að því er varðaði 

fjóra umsækjendur. Ráðherra taldi að dómarareynsla væri verulega vanmetin af nefndinni. 

Verið væri að skipa í áfrýjunardómstól og því væri málefnalegt að láta dómarareynslu vega 

þyngra eða jafn þungt og aðra þætti matsins. Sagði í bréfinu til forseta Alþingis:  

Í umsögn dómnefndar er reynsla af dómarastörfum lögð að jöfnu við reynslu af lögmannsstörfum og 

reynslu af störfum í stjórnsýslunni. Ef lögð er saman reynsla af fræðistörfum og kennslu ásamt 

menntun þá vegur það jafn þungt og þrír fyrrgreindu þættirnir. Þrír matsþættir, sem sérstaklega er 

vikið að í reglum nr. 620/2010, eru hins vegar látnir liggja milli hluta með því að gera ekki upp á milli 

umsækjenda hvað þá þætti varðar. Um er að ræða matsþætti er lúta að stjórn þinghalda, samningu og 

ritun dóma og almenna starfshæfni. Með því að gera ekki tilraun til þess að leggja tvo fyrrnefndu 

þættina til grundvallar heildarmati verður ekki annað ráðið en að reynsla dómara fái ekki það vægi 

sem tilefni er til og gert er ráð fyrir í reglum nr. 620/2010.60 

                                                             
60 „Fylgiskjal dómsmálaráðherra með bréfi til forseta Alþingis 29. maí 2017“. 
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Þá var megn óánægja á Alþingi með kynjahallann á lista nefndarinnar. Aðeins fimm konur voru 

á listanum en tíu karlar og var það talið mjög óheppilegt. Á opnum fundi Stjórnskipunar- og 

eftirlitsnefndar Alþingis þann 31. janúar 2018 sagði ráðherrann að eftir samtöl hans við formenn 

annarra flokka hefði legið alveg ljóst fyrir að óbreyttur listi hæfnisnefndar hefði aldrei verið 

samþykktur. ,,Það vorum við sem rákum hana til baka vegna þess að við hefðum ekki hleypt 

fyrri listnum í gegn“ sagði Hanna Katrín Friðriksson, þingflokksformaður Viðreisnar, á opnum 

fundi þingflokksins þann 7. júní 2017. Viðreisn var þá í stjórnarmeirihluta ásamt 

dómsmálaráðherra. Þá sagði Benedikt Jóhannesson, þáverandi fjármálaráðherra, að Viðreisn 

hefði einfaldlega sagst ekki getað stutt listann þar sem hann uppfyllti ekki jafnréttissjónarmið.61 

Eins og fram kemur í 12. gr. dómstólalaga hefur ráðherra, ef hann hyggst gera breytingar á 

tillögum hæfnisnefndar, aðeins tvær vikur til að leggja slíka tillögu fyrir Alþingi, frá þeim tíma 

er umsögn hæfnisnefndar er afhent honum. Með nokkurri einföldun má því segja að verkefni 

dómsmálaráðherra hafi verið að gera nauðsynlegar breytingar á listanum, með nægilega 

sannfærandi rökstuðningi til að við væri unað.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
61 Hjörtur J. Guðmundsson, „Viðreisn stöðvaði lista dómnenfndar“ mbl.is (1. febrúar 2018) 
<https://www.mbl.is/frettir/innlent/2018/02/01/vidreisn_stodvadi_lista_domnefndarinnar/>. 
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Ótækar aðferðir 

Þau sem höfðu óbilandi trú á mati hæfnisnefndarinnar hefur sennilega rekið í rogastans þegar 

,,matsblað“ nefndarinnar birtist opinberlega. Þá uppgötvaðist að matið byggði á algjörlega 

ótækum aðferðum. Hér gefur að líta matsblaðið:  

 

Þegar þetta er skoðað sjást þegar í stað alvarlegir annmarkar á þeim aðferðum sem notaðar eru. 

Búin eru til matshólf og kveðið á um hvert skuli vera vægi hvers og eins hólfs. Umsækjendur 

fá ákveðna einkunn í hverjum flokki fyrir sig, þetta er svo allt lagt saman og útkoman á að segja 

til um hæfni viðkomandi.  

Þremur flokkum er gefið mest vægi í matinu. Reynsla af dómstörfum, lögmannsreynsla og 

stjórnsýsla fá 20% vægi hver. Þetta þýðir að einstaklingur sem til dæmis hefur starfað  sem 

lögmaður allan sinn starfsferil verður strax af 40% í mati nefndarinnar. Einstaklingur sem 

starfað hefur sem dómari allan sinn starfsferil skorar ekkert í reit fyrir lögmannsreynslu eða 

stjórnsýslu. Þá eru einnig litlar líkur á að hann fá stig í reit fyrir kennslu eða fræðistörf, þar sem 

störf dómara eru alla jafna svo annasöm að þeir sem sinna þeim hafa engan tíma til að gera 

annað samhliða. Fræðistörf dómara birtast fyrst og fremst í vönduðum dómum um flókin 

álitaefni. Því hugsar dómarinn sér kannski gott til glóðarinnar þegar hann sér að sérstök 



 
 
29 

matshólf eru fyrir samningu dóma og stjórnun þinghalda, þar gæti honum verið bættur 

áðurgreindur skaði. Svo er ekki því allir umsækjendur, óháð því hvort þeir hafi stigið fæti í 

dómsal eða ekki, fá einkunnina 10 í báðum þessum flokkum.  

Þessi aðferð gerir það að verkum að sá sem hefur komið víða við á starfsferli sínum er í miklu 

betri stöðu en sá sem hefur átt farsælan feril á einum vettvangi. Hæfasti umsækjandinn af öllum 

í hópnum kann að hafa ráðist til ákveðinna starfa í upphafi starfsferils síns og staðið sig svo vel 

í því starfi að sóst hefur verið eftir því að hann léti ekki af því.62 Héraðsdómari sem hefur sýnt 

afburða færni í lögfræði á löngum dómaraferli kemur ekki vel út í Excel-matinu. Við þetta 

bætist að einkunnagjöf í hverju hólfi virðist aðallega ráðast af því hversu lengi viðkomandi 

umsækjandi hefur sinnt viðkomandi starfsþætti, án þess að lagt sé nokkuð mat á hversu vel 

viðkomandi hefur staðið sig. Felur svona aðferð í sér mat á hæfni umsækjenda? Svarið við 

spurningunni er að mínu áliti neitandi. Fjallað var um þetta með nokkuð afdráttarlausum hætti 

í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur þann 15. september 2017, er varðaði skaða- og miskabótakröfu 

á hendur íslenska ríkinu:  

 ...miðað við eðli þeirrar matskenndu ákvörðunar sem skipun í embætti dómara við Landsrétt er 

verður því að gæta varfærni þegar sú leið er farin við mat á umsækjendum að láta niðurstöðuna 

ráðast af tölulegu mati með þeim hætti sem gert er í Excel-skjali dómnefndarinnar og óumdeilt er að 

dómnefndin byggði á í máli þessu. Þannig verður að gæta þess að vægi einstakra viðmiða verði ekki 

beitt sem of fortakslausum mælikvarða þannig að á skorti að færni umsækjanda og frammistaða hans í 

fyrri störfum sé tekin til athugunar. Ef dómnefndin metur til dæmis hæfni umsækjanda aðeins með 

tilliti til þess árafjölda sem hann hefur gegnt ákveðnu starfi, fjölda þeirra fræðigreina sem hann hefur 

skrifað eða hversu ólíkum sviðum hann hefur starfað á, án þess þó að reynt sé að leggja frekara mat á 

inntak þessara þátta á borð við frammistöðu í þeim störfum sem umsækjandi hefur gegnt eða þá færni 

í lögfræðilegri greiningu og röksemdafærslu sem birtist í skrifum umsækjanda, er hætt við dómnefndin 

dragi þá ekki forsvaranlegar ályktanir af gögnum málsins um hæfni umsækjanda.63 

Jafnframt sagði Ingibjörg Þorsteinsdóttir, formaður Dómarafélags Íslands, í viðtali við 

fréttastofu RÚV þann 31. maí 2017, að ráðherra hafi haft málefnalegar ástæður fyrir því að 

víkja frá mati hæfnisnefndar. Hún taldi alvarlega vankanta á matinu þar sem litið væri framhjá 

starfsreynslu dómara.64 

                                                             
62 Jón Steinar Gunnlaugsson, „Stórisannleikur“ dv.is (9. janúar 2018) 
<https://eyjan.dv.is/eyjan/2018/01/09/storisannleikur-jon-steinar-gunnlaugsson/>. 
63 Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur 15. september 2017 í máli nr. E-1922/2017. 
64 Viðtal við Ingibjörgu Þorsteinsdóttur, Hafði ástæðu til að meta dómarareynslu meira - RÚV (ma 2017). 
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Í viðtali við Morgunblaðið þann 20. apríl 2019 sagði lögmaðurinn og einn nefndarmanna sem 

framkvæmdi mat á umsækjendum um dómaraembætti við Landsrétt, Valtýr Sigurðsson, að 

honum hafi brugðið verulega þegar niðurstaðan úr talnaleikfimi nefndarinnar birtist. Sem 

viðbrögð við spurningu blaðamanns um skertan hlut dómara sagði Valtýr: ,,Þannig að þegar 

þetta birtist á skjánum, þá krossbrá mér allaveganna.“65  

Lesendur verða að spyrja sig hversu vandað mat sé, ef þeir sem framkvæma það trúa varla eigin 

augum þegar niðurstaðan verður ljós. Það er nefnilega iðulega gengið út frá því í umræðu um 

hæfnisnefndina að mat hennar sé hafið yfir gagnrýni. Ofangreind atriði sýna að svo er ekki.  

Ótrúleg tilviljun? 

Í 12. gr dómstólalaga segir:  ,,Í umsögn dómnefndar skal tekin afstaða til þess hvaða 

umsækjandi sé hæfastur til að hljóta embættið en heimilt er að setja tvo eða fleiri umsækjendur 

jafna“. Ástæðan fyrir þessari heimild nefndarinnar til að setja umsækjendur jafna er sú að vel 

getur verið að margir umsækjendur teljist jafn hæfir til að vera skipaðir í eitt embætti. Undir 

eðlilegum kringumstæðum ætti ráðherra þá val þeirra á milli. Eins og áður sagði voru 15 

umsækjendur taldir hæfastir til setu í þeim 15 dómaraembættum sem laus voru. Á þessu eru 

tvær mögulegar skýringar: annað hvort reynir hæfnisnefndin eftir fremsta megni að haga 

störfum sínum þannig að ráðherrann hafi ekkert val, eða þá að um ótrúlega tilviljun er að ræða.  

 

Á myndinni hér að ofan má sjá umsækjendur í 15. og 16. sæti í Excel skjali hæfnisnefndar. 

Hervör fær einkunnina 5,480 en Helgi 5,450. Munurinn er 0,030 stig. Það þarf tvo aukastafi til 

að greina á milli umsækjanda sem lagt var til að yrði skipaður, og umsækjanda sem ekki var 

lagt til að yrði skipaður. Hvernig stendur á þessu? Það er með ólíkindum að þessir umsækjendur 

hafi ekki verið settir jafnir. Með bréfi til formanns dómnefndar, dagsettu 27. maí 2017, óskaði 

ráðherra eftir upplýsingum um hvort dómnefndin hefði tekið til sérstakrar umræðu þá 

niðurstöðu nefndarinnar að tilgreina einungis 15 umsækjendur hæfasta en ekki fleiri. Í svari frá 

formanninum daginn eftir, segir að þótt áður hafi verið dæmi um að tveir eða jafnvel þrír 

umsækjendur um eina stöðu hafi verið jafn hæfir þá hafi því ekki verið til að dreifa í þessu 

                                                             
65 Stefán Gunnar Sveinsson, „Niðurstaðan kom á óvart“ Morgunblaðið (Reykjavík, 20. apríl 2019). 
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tilviki. Munur hefði verið á hæfni þess umsækjanda sem skipaði 15. sæti og þess sem næstur 

honum kom.66  

Rökstuðningurinn verður að standast skoðun 

Í 21.-22. gr. stjórnsýslulaga er kveðið á um að stjórnvald þurfti að geta rökstutt ákvarðanir sínar 

og ef ákvörðun byggist á mati, skuli í rökstuðningnum greina frá þeim meginsjónarmiðum sem 

ráðandi voru við matið. Ráðherra rökstuddi ákvörðun sína að víkja frá mati hæfnisnefndar á 

þann hátt að nefndin hefði vanmetið reynslu af dómstörfum. Ég hef engan séð halda því fram 

að þetta sjónarmið ráðherra hafi á einhvern hátt verið ómálefnalegt eða ófullnægjandi. Það er 

þó lágmarks krafa, í svona þýðingarmiklum embættisfærslum, að rökstuðningurinn haldi við 

nánari skoðun. Hann gerði það ekki að öllu leyti í þessu tilfelli.   

Eins og áður sagði var rökstuðningur ráðherra fyrir frávikum frá uppröðun nefndarinnar 

tvíþættur. Annars vegar taldi hann nefndina hafa vanmetið reynslu af dómstörfum og hins vegar 

komu kynjasjónarmið til skjalanna. Þeir Eiríkur Jónsson, Jón Höskuldsson og Ástráður 

Haraldsson höfðu verið á lista hæfnisnefndar en hlutu ekki náð fyrir augum ráðherrans. Þeir 

hafa allir talsvert meiri eða meiri dómarareynslu en Jóhannes Sigurðsson og Aðalsteinn E. 

Jónasson, sem hafa nær enga dómarareynslu.  Þeir héldu þó báðir sínum sætum á lista ráðherra 

en þeir Eiríkur, Jón og Ástráður ekki.  

Þá lagði ráðherra til að Ásmundur Helgason, sem ekki hafði verið á lista hæfnisnefndar, yrði 

skipaður. Sandra Baldvinsdóttir komst ekki á lista ráðherrans, en hún er þó bæði kona og með 

meiri dómarareynslu en Ásmundur. Sömuleiðis er Jónas Jónasson, sem hvorki var á lista 

ráðherra né hæfnisnefndar, með meiri dómarareynslu en Ásmundur.67  

Þetta kemur því ekki allt alveg heim og saman. Það er alveg þess virði að velta fyrir sér hvort 

afleiðingar þeirrar ákvörðunar ráðherra að víkja frá mati hæfnisnefndar hefðu orðið jafn slæmar 

og raun ber vitni ef tillagan hefði verið í fullu samræmi við rökstuðninginn.68 

Ráðleggingar úr ráðuneyti 

Fyrir liggur að Ragnhildur Arnljótsdóttir, settur ráðuneytisstjóri dómsmálaráðuneytisins við 

skipun dómara í Landsrétt, ráðlagði Sigríði Andersen að undirbúa tillögur sínar til Alþingis 

                                                             
66 „Fylgiskjal dómsmálaráðherra með bréfi til forseta Alþingis 29. maí 2017“ (n. 60). 
 

68 „Umsögn dómnefndar um hæfi og hæfni umsækjenda um embætti 15 dómara við Landsrétt“. 
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betur. Í tölvupósti frá Ragnhildi til Sigríðar, dagsettum þann 28. maí 2017, segir hún að einn 

kostur í stöðunni sé þessi:  

Ráðherra sendi Alþingi bréf á morgun með tillögum sem gera ráð fyrir breytingum á grundvelli 

rökstuðnings um aukið vægi dómstarfa. Ráðherra sé með því að bæta úr annmörkum með sjálfstæðu 

mati, sem þýðir að leggja þarf sama mat á alla umsækjendur út frá þeim málefnalegu og lögmætu 

forsendum sem ráðherra gefur sér. Það þýðir að leggja þarf efnislegt mat á hæfni hvers umsækjenda 

út frá nýjum forsendum. Best væri að veita dómarastarfaflokknum aukið vægi og geta vísað til þess 

gagnvart öllum hópnum. Viltu að við förum á fulla ferð að reyna það í kvöld? 

Færa má góð rök fyrir því að þessi aðferð sem ráðuneytisstjórinn leggur til myndi falla betur 

að kröfum 10. gr. stjórnsýslulaga um fullnægjandi rannsókn. Ráðherran fór þó ekki að þessari 

tillögu. Af þeirri ástæðu lagði ég eftirfarandi spurningu fyrir Sigríði í samtali sem ég átti við 

hana í tilefni af ritgerð minni:  

Telur þú, eftir á að hyggja, að réttara hefði verið að fara að ráðleggingu ráðuneytisstjóra um 

að leggja sama mat á alla umsækjendur með auknu vægi dómarareynslu, sem hún bauðst til 

að hefja vinnu við að gera? Hefðir þú ekki með þeim hætti betur uppfylt kröfur skv. 10. gr. 

stjórnsýslulaga? 

Eftirfarandi svör bárust mér frá Sigríði:  

Hér er vísað til tölvupósts sem settur ráðuneytisstjóri sendi ráðherra hinn 28. maí 2017, kvöldið 

áður en áform voru um að ráðherra sendi Alþingi tillögu að skipun dómara við Landsrétt. Hafði 

þá ráðherra verið með málið til skoðunar frá dómnefnd frá því hún skilaði sínum tillögum hinn 

19. maí. Í póstinum fjallar ráðuneytisstjórinn um þann möguleika ráðherra að víkja í tillögu 

sinni til Alþingis frá tillögu hæfnisnefndar og fyrirkomulag við það.  

Í opinberri umræðu hefur nokkuð verið gert úr þessari umfjöllun ráðuneytisstjórans og meira 

en tilefni er til. Efnistök tölvupóstsins verða ekki slitin úr samhengi hvert við annað og 

tölvupósturinn ekki úr samhengi við önnur samskipti ráðuneytisstjórans við ráðherrann.  

Þegar spurt er hvort ráðherrann, eftir á að hyggja, hefði betur gert eitthvað annað en hann 

gerði í þessu máli er nauðsynlegt að hafa í huga aðstæðurnar sem ráðherrann stóð frammi fyrir 

þá fáu daga sem lög skylduðu aðkomu hans að málinu (tvær vikur samkvæmt dómstólalögum 

en í raun skemmri tími í ljósi starfsáætlunar Alþingis á þessum tíma). Tölvupóstur 

ráðuneytisstjórans varpar ljósi á þessar aðstæður að nokkru leyti. Ráðuneytisstjórinn bendir 

þannig á að:  
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1. Hægt væri að leggja til við þingið tillögur hæfnisnefndarinnar. Ráðuneytisstjórinn hafði 

hins vegar áttað sig á því óbreytt niðurstaða hæfnisnefndar yrði ekki samþykkt á Alþingi. 

Ráðuneytisstjórinn taldi það því ekki „ákjósanlega leið“ að leggja óbreyttan lista fyrir þingið.  

Ekkert hefur farið fyrir opinberri umræðu um þessa „ráðleggingu“ ráðuneytisstjórans.  

2. Ráðherrann gæti lagt fram lagafrumvarp um að fresta stofnun Landsréttar á meðan 

hæfnisnefndin fari aftur yfir málið að undangenginni „heimvísun“ ráðherrans til hennar.  

Ráðherrann hafði hins vegar þá þegar rætt þann fræðilega möguleika við formann 

hæfnisnefndar að hæfnisnefndin endurskoðaði tillögur sínar, meðal annars í ljósi sjónarmiða 

um jöfn hlutföll kynjanna við réttinn. Ráðherra var gert alveg ljóst að niðurstöðu hæfnisnefndar 

yrði ekki haggað. Þess utan er alls óvíst hvort það hefði verið pólitískt raunhæft að leita 

samþykktar slíks frumvarps.  

3. Ráðherrann myndi senda þinginu sínar tillögur að undangengnu mati á öllum 

umsækjendum út frá nýjum forsendum sem ráðherra myndi gefa sér.  

Hafa ber í huga að þegar ráðuneytisstjórinn leggur til tiltekið fyrirkomulag við skoðun á þessu 

máli þá er málið búið að vera til skoðunar í tíu daga hjá ráðherra og ráðuneytisstjóra. Í þeirri 

skoðun fólst meðal annars gaumgæfuleg skoðun á ákvæðum laga um dómstóla sem lutu að 

stofnun Landsréttar og skipunarferli dómara. Þá hafði ráðherra farið yfir niðurstöðu 

hæfnisnefndar, skoðað allar umsóknir og andmæli umsækjanda við niðurstöðu hæfnisnefndar, 

kynnt sér ítarlega vinnugögn hæfnisnefndar (og verið fyrsti ráðherrann til að gera slíkt) og 

komist að þeirri niðurstöðu að Excel skjalið sem nefndin byggði niðurstöðu sína á gæti á engan 

hátt leitt til þeirrar einstrengingslegu niðurstöðu sem birtist í ályktunarorðum nefndarinnar. 

Með hliðsjón af vinnu nefndarinnar og samantekt hennar og umfjöllun um umsækjendur, sem 

ráðherra er heimilt lögum samkvæmt að byggja á, hafði ráðherra einnig borið saman einstaka 

umsækjendur og komist að þeirri meginniðurstöðu, sem hvergi hefur verið hrakin, að auk þeirra 

fimmtán umsækjenda sem nefndin taldi hæfasta væru níu aðrir að minnsta kosti jafnhæfir. Þessa 

niðurstöðu rökstuddi ráðherra síðar við meðferð málsins á Alþingi, umfram lagaskyldu og þvert 

gegn meginreglu stjórnsýslulaga um eftirfarandi rökstuðning en ekki samhliða. Engin nánari 

skoðun hefði verið möguleg við þessar aðstæður og alls óljóst hvernig hún hefði átt að fara 

fram, þ.e. hvað nákvæmlega hefði átt að skoða frekar. Skoðun nefndarinnar lá fyrir. Ekki kom 

til greina af hálfu ráðherra að nýta Excel vinnuskjal nefndarinnar með svo hlutlægum og 
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bersýnilega ómálefnalegum hætti sem nefndin gerir eftir að hafa gefið umsækjendum einkunnir 

sem ekki verður annað séð en að hafi verið byggðar á huglægu mati.  

Ummæli ráðuneytisstjóra í tölvupósti til ráðherra degi fyrir samskiptin við Alþingi má 

mögulega skýra með vísan til tölvupósts um sama efni sem ráðuneytisstjórinn fékk frá 

starfsmanni nefndarinnar stuttu áður, þegar ljóst var að ráðherra ætlaði að víkja frá tillögum 

nefndarinnar. Allt að einu þá gerði ráðuneytisstjóra engan frekari reka að þessu fyrirkomulagi. 

Ráðuneytisstjóri sat með ráðherra fundi Stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis þar sem 

málið var rætt og meðal annars hvort málið væri nægilega rannsakað. Ráðuneytisstjóri gerði 

aldrei athugasemdir við málflutning ráðherra og útskýringar hans á þeirri vinnu sem fram hafði 

farið.  

Þá er rétt að geta þess að í nýlegri umfjöllun Morgunblaðsins um störf hæfnisnefndar (20. apríl 

2019 minnir mig) er haft eftir nefndarmanni hæfnisnefndarinnar að nefndinni hafi 

„krossbrugðið“ er þeir litu niðurstöðu Excel skjalsins. Þessi ummæli benda ekki til þess að  

niðurstaðan hafi verið málefnaleg.  

Annars vek ég athygli þína á því að desemberdómarnir eru augljóslega ekki hafnir yfir 

gagnrýni. T.d. af því þú spyrð um 10. gr. ssl. – er það hafið yfir vafa að dómarnir lúti í raun að 

rannsóknarskyldunni? Bendir umfjöllun dómsins og forsendur ekki frekar til þess að dæmt sé 

fyrir skort á rökstuðningi, - en ekki rannsókn? Er Hæstiréttur að rökstyðja brot á 

rannsóknarreglu eða rökstuðningsreglu? Það er ekki vísað til neinna skjala eða þátta sem hefði 

átt að rannsaka frekar. Það bendir nú til þess að hér sé í raun verið að fjalla um rökstuðning 

en ekki rannsókn. Ég tel a.m.k. það sé lögfræðilega áhugavert að reyna að kafa ofan í þessa 

dóma að þessu leyti fræðilega. 

Rannsókn og miskabætur 

Í desember 2017 komst Hæstiréttur í tveimur dómum að þeirri niðurstöðu að ráðherra hefði 

farið á svig við rannsóknarreglu stjórnsýslulaga við skipun dómara við Landsrétt. Hæstiréttur 

taldi að ekki hefðu verið annmarkar á mati hæfnisnefndar sem gæfu ráðherra tilefni til að víkja 

frá því. Lesendur geta velt fyrir sér, með hliðsjón af umfjölluninni hér að ofan, hvort unnt sé að 

taka undir með Hæstarétti hvað það varðar.  

Í dómunum var sagt að við gildistöku reglna um dómnefnd til að meta hæfni umsækjenda um 

dómaraembætti hefði rannsóknarskyldu ráðherra að verulegu leyti verið létt af ráðherra og þess 

í stað lögð á herðar nefndarinnar. Samkvæmt því hefði verið lagt til grundvallar í 
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dómaframkvæmd að ef dómsmálaráðherra gerði tillögu til Alþingis um að vikið yrði frá áliti 

dómnefndar, væri óhjákvæmilegt að sú ákvörðun væri reist á frekari rannsókn ráðherrans eftir 

10. gr. stjórnsýslulaga. Að þessu gættu taldi Hæstiréttur að ráðherra hefði þurft að gera 

samanburð á hæfni annars vegar þeirra fjögurra umsækjenda sem dómnefndin hafði metið 

meðal 15 hæfustu en ráðherra ekki gert tillögu um og hins vegar þeirra fjögurra umsækjenda 

sem ráðherra gerði tillögu um í þeirra stað. Gögn málsins bæru ekki með sér að slík rannsókn 

hefði farið fram og því hefði málmeðferð verið andstæð 10. gr.  

Um þetta atriði er það að segja að það er mjög vandséð hvernig slík rannsókn hefði átt að fara 

fram. Ráðherrann hafði undir höndum öll gögn frá hæfnisnefndinni þar sem ítarlega var farið 

yfir starsferil umsækjenda. Hvernig átti samanburður á hæfni þeirra fjögurra sem dómnefnd 

hafði metið meðal 15 hæfustu en ráðherra ekki gert tillögu um, og þeirra fjögurra sem ráðherra 

skipaði að fara fram, öðruvísi en með því að fara yfir gögnin? Hvað átti að rannsaka? Hæstiréttur 

gerir í raun ekki tilraun til að útskýra þetta. Í dómunum segir:  

Er reyndar tekið fram í málatilbúnaði stefnda að ráðherra hafi haft undir höndum öll sömu gögn og 

dómnefndin og að ekki hafi verið byggt á öðrum eða nýjum gögnum heldur hafi ráðherra ákveðið að 

ljá dómarareynslu aukið vægi. 

Þetta virðist vera sagt til að undirstrika að ráðherra gæti ómögulega komist að annarri 

niðurstöðu nema með því að byggja á einhverjum öðrum gögnum, sem er erfitt að segja til um 

hvaðan ættu að koma. Ráðherra gæti að öðrum kosti ekki metið fyrirliggjandi gögn á annan hátt 

en nefndin gerði. Ef svo er, sýnist sá hluti IV. greinar bráðabirgðaákvæða um stofnun 

Landsréttar, sem kveður á um að ráðherra sé heimilt að víkja frá mati hæfnisnefndar að því 

gefnu að Alþingi samþykki tillögu þess efnis, marklaus. Tekið var fram í álitum umboðsmanns 

Alþingis frá 30. desember 2008 að ef ráðherra teldi annmarka á mati hæfnisnefndar ætti hann 

að óska eftir því við nefndina að hún bætti úr þeim annmörkum. Undir hvaða kringumstæðum 

má ráðherra bera tillögu sem frábrugðin er tillögu hæfnisnefndar undir Alþingi, ef hann á að 

vísa umsögn aftur til nefndar ef hann telur annmarka á henni, og má þar að auki ekki leggja 

annað mat á fyrirliggjandi gögn en nefndin? 

Umsækjendunum Ástráði Haraldssyni og Jóhannesi Rúnari Jóhannssyni voru báðum dæmdar 

700.000 kr. í miskabætur á grundvelli b-liðar 1. mgr. 26. gr. laga nr. 50/1993 um skaðabætur. 

Þar kemur fram að heimilt sé að láta þann sem ábyrgð ber á ólögmætri meingerð gegn frelsi, 

friði, æru eða persónu annars manns greiða miskabætur til þess sem misgert var við. Um þetta 

atriði segir í dómunum:  
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Ráðherranum hafi mátt vera ljóst að aðgerðir hennar gætu að ófyrirsynju bitnað á orðspori og 

starfsheiðri áfrýjanda og orðið honum þannig að meini. Þrátt fyrir það hafi ráðherra gengið fram án 

þess að skeyta nokkuð um þessa augljósu hættu. Í þessari háttsemi ráðherra hafi falist meingerð gegn 

æru áfrýjanda og persónu, sbr. b. lið 1. mgr. 26. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993. 

Þessi afgreiðsla hlýtur að orka tvímælis svo ekki sé meira sagt. Hugtakið ,,ólögmæt meingerð“ 

ber með sér að um þurfi að vera að ræða saknæma hegðun, sem bitni á frelsi, friði, persónu eða 

æru annars manns. Hegðunin þarf að fela í sér ásetning eða verulegt gáleysi og þarf hún 

jafnframt að vera af tilteknum grófleika.69 Til að skoða með fullnægjandi hætti hvort skilyrði 

hafi verið til að dæma miskabætur í þessum málum þyrfti meira pláss en stendur hér til boða. 

Ég læt duga í bili að varpa fram spurningu til lesenda: Felur sú ákvörðun, eftir að hafa komist 

að þeirri niðurstöðu að reynsla af dómstörfum væri vanmetin, að taka af lista hæfnisnefndar 

umsækjanda með enga dómarareynslu og leggja til reyndan dómara í staðinn, ólögmæta 

meingerð gegn æru og persónu þess sem ekki var gerð tillaga um? Dæmi nú hver fyrir sig.70 71   

Áfellisdómur frá Strassborg 

Þann 12. mars 2018 komst Mannréttindadómstóll Evrópu að þeirri niðurstöðu að að Ísland hefði 

brotið gegn 6. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu um rétt til réttlátrar málsmeðferðar fyrir 

sjálfstæðum og óvilhöllum dómstóli. Dómurinn taldi að stjórnsýslulegir annmarkar á skipun 

dómara við Landsrétt gerðu það að verkum að sakborningur, sem hlotið hafði dóm í 

fjölskipuðum dómi, þar sem m.a. sat einn þeirra dómara sem dómsmálaráðherra gerði tillögu 

um en ekki hafði verið á lista hæfnisnefndar, hefði ekki notið þeirrar verndar sem 6. gr. á að 

tryggja.  

Dómurinn er sérstaklega áhugaverður af tveimur ástæðum. Í fyrsta lagi gengur dómstóllinn 

mjög langt, og lengra en dæmi eru um, í að túlka landslög aðilarríkis. Hæstiréttur Íslands hafði 

í máli nr. 10/2018 þann 24. maí 2018 komist að þeirri niðurstöðu að þrátt fyrir annmarka á 

málsmeðferð við skipun dómara við Landsrétt væri ekki ástæða til að ætla að sakborningur 

hefði ekki notið réttlátrar málsmeðferðar.72 Dómararnir nytu þeirrar stöðu skv. 61. gr. 

stjórnarskrár að þeim yrði ekki vikið úr embætti nema með dómi. Tveir dómarar við 

Mannréttindadómstólinn skiluðu séráliti og töldu meirihlutann hætta sér út í pólitísk 

                                                             
69 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur I - Skaðabótaréttur (Codex 2015) 562. 
70 Dómur Hæstaréttar 19. desember 2017 í máli nr. 591/2017. 
71 Dómur Hæstaréttar 19. desember 2017 í máli nr. 592/2017. 
72 Dómur Hæstaréttar 24. maí 2018 í máli nr. 10/2018. 
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viðfangsefni með niðurstöðu sinni.73 Í öðru lagi virðist vera að í uppnáminu sem dómurinn olli 

hafi það gleymst að hann hefur engin réttaráhrif á Íslandi. Í 2. gr. laga nr. 62/1994 um 

mannréttindasáttmála Evrópu kemur fram að úrlausnir dómstólsins séu ekki bindandi að 

íslenskum landsrétti. Í forsendum dóms Hæstaréttar 22. september 2010 í máli nr. 371/2010 

segir svo:  

Þótt dómstólar líti til dóma mannréttindadómstólsins við skýringu sáttmálans þegar reynir á ákvæði 

hans sem hluta af íslenskum landsrétti, leiðir af þessari skipan (tvíeðliskenning- innsk. mitt) að það er 

verkefni löggjafans að gera nauðsynlegar breytingar á landsrétti til að virða skuldbindingar íslenska 

ríkisins samkvæmt mannréttindasáttmála Evrópu.74 

Lagaleg staða úrlausna Mannréttindadómstólsins samkvæmt þessu er því sú að þær geti orðið 

tilefni til athugunar á því hér innanlands, hvort breyta beri íslenskum lögum til samræmis við 

dóminn. Með dóminum breyttist réttarstaða dómaranna fjögurra því ekki neitt. Þeir eru samt 

nú, tveimur mánuðum frá uppkvaðningu dómsins, ekki enn farnir að starfa á ný eftir að tekin 

var ákvörðun um að þeir tækju ekki þátt í dómstörfum í kjölfar niðurstöðunnar að utan.  

Dómurinn er efni í aðra ritgerð og ekki verður farið nánar í saumana á honum hér. Fyrir liggur 

að íslenska ríkið ætlar sér að óska meðferðar æðri deildar og það verður áhugavert að sjá hvað 

út úr því kemur.  

IV Hvað er til ráða? 

Það ástand sem komið er upp hér á landi við skipun dómara er ekki viðunandi. Vegna ótta við 

pólitískar skipanir, sem að nokkru leyti er réttlætanlegur, er búið að koma á algjöru ójafnvægi 

milli stjórnvaldsins sem fer með veitingarvaldið og þess sem ætlað er að veita umsögn um hæfni 

umsækjenda. Ráðherra er óheimilt að víkja frá áliti hæfnisnefndar nema byggja þá ákvörðun á 

sérstakri rannsókn. Sé tekið mið af þeim fordæmum sem Hæstiréttur hefur sett í bótamálunum 

hér að ofan eru gerðar miklar kröfur til ráðherra, og einnig óljósar, um þá rannsókn sem hann 

þarf að framkvæma, sbr. 10. gr. stjórnsýslulaga, svo honum sé heimilt að víkja frá matinu.  

Í íslenskri löggjöf er jafnan tekið mið af reglum nágranna okkar. Hvergi á Norðurlöndunum, 

nema á Íslandi, er ráðherra óheimilt að skipa annan en þann sem hæfnisnefnd hefur talið 

hæfastan. Í Noregi og Danmörku starfa hæfnisnefndir sem eru samsettar á svipaðan hátt og hér, 

en ríkisstjórn er ekki bundin af tillögum þeirra. Þó eru fá dæmi um að vikið sé frá þeim. Í 

                                                             
73 Mál Guðmundar Andra Ástráðssonar gegn Íslandi nr. 26374/18 (Mannréttindadómstóll Evrópu). 
74 Dómur Hæstaréttar 22. september 2010 í máli nr. 371/2010. 
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Svíþjóð og Finnlandi er annað fyrirkomulag sem felur í stuttu máli í sér að lögfræðingar halda 

beint til starfa hjá dómstólum eftir laganám og eru skipaðir í embætti dómara eftir að hafa aflað 

sér talsverðrar reynslu. Um nánari samanburð við Norðurlönd vísast til athugasemda um 

frumvarp til laga um breytingu á lögum um dómstóla árið 2010.  

Mun ég nú viðra tillögur sem miða að því að sporna við því óstandi sem ríkir. Ég tek það fram 

að allar þarfnast þær auðvitað nánari útfærslu og umhugsunar.  

Óbreytt ástand 

Margir eru þeirrar skoðunar að stjórnmálamönnum sé hreint ekki treystandi til að fara með 

veitingarvaldið með viðunandi hætti. Það sé betur komið í höndum óháðra stjórnsýslunefnda, 

enda komist ómálefnaleg sjónarmið, frænd- og vinahygli ekki að þar. Fyrir þá sem eru þeirrar 

skoðunar er óbreytt ástand sennilega vænlegasti kosturinn. Til þess að óbreytt ástand stæðist 

stjórnarskrá þyrfti að gera á henni breytingu á þann veg að inn kæmi undantekningarákvæði 

þess efnis að 14. gr., sem kveður á um að ráðherra beri ábyrgð á sjórnarframkvæmdum öllum, 

eigi ekki við um skipun dómara. Með þeim hætti væri ábyrgðin, sem situr enn hjá ráðherra, 

sameinuð valdinu, sem er í raun búið að færa til hæfnisnefndar. Með þessum hætti yrði leitast 

við að tryggja að pólitík kæmi hvergi nálægt skipun dómara þar sem hún væri alfarið í höndum 

faglegrar hæfnisnefndar. Hæfnisnefnd myndi þá bera tillögu sína undir forseta til samþykktar 

og ráðherra þar með kominn út úr ferlinu. Hefði maður ekki kynnt sér mat hæfnisnefndar á hæfi 

og hæfni umsækjenda um embætti dómara við Landsrétt, gæti maður sagt að þessi aðferð fæli 

í sér nokkuð góðar líkur á að hæfasti umsækjandinn yrði fyrir valinu. Fórnarkostnaðurinn væri 

þá sá að mikilvægar ákvarðanir sem varða hag almennings væru teknar af aðilum sem hafa 

ekkert lýðræðislegt umboð og svara ekki til ábyrgðar fyrir sínar gjörðir. Allt að einu þyrfti að 

bæta aðferðir hæfnisnefndar við mat á hæfni umsækjenda verulega. Eins og staðið er að matinu 

í dag virðist magn miklu frekar ráða en gæði. Blaðsíðufjöldi í skrifum um lögfræði er talinn án 

þess að verkin séu skoðuð. Árafjöldi á ákveðnu starfssviði ræður niðurstöðu um hæfni 

viðkomandi á því sviði og þá virðist litlu máli skipta hvernig viðkomandi hefur staðið sig í 

starfinu. Auðvitað ætti árafjöldinn að spila inn í, enda öðlast menn mikilvæga reynslu og þjálfun 

eftir því sem árin líða í starfi. Árafjöldinn einn ætti þó ekki að ráða niðurstöðunni. Annað sem 

mætti t.d. skoða á starfsferli dómara er hversu hátt hlutfall dóma viðkomandi héraðsdómara 

hefur verið snúið við af Hæstarétti.   
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Ráðherra ber ábyrgð á stjórnarframkvæmdum öllum 

Á öndverðum meiði eru þeir sem telja að ráðherra skuli ákveða hvern skipa skuli og bera 

stjórnskipulega ábyrgð á þeirri stjórnarathöfn. Fyrirkomulagið gæti þá verið á þann að veg að 

hæfnisnefnd segði til um hæfni umsækjenda, þó án þess að beita nokkurs konar röðun, og 

ráðherrann veldi svo úr hópi hæfra. Með þessum hætti segði nefndin til um hæfni umsækjenda, 

án þess að seilast inn á verksvið sem margir telja ráðherrans. Yrði þetta fyrirkomulag tekið upp 

væri gagnsæi lykilorðið. Birta þyrfti umsagnir hæfnisnefndar opinberlega svo almenningur og 

fjölmiðlar gætu fylgst með og veitt ráðherranum aðhald. Öryggisventill gæti svo verið að gera 

samþykki Alþingis að undantekningarlausu skilyrði. Þetta fyrirkomulag hefði þá kosti að valdið 

væri aftur komið í hendur þess sem ábyrgðina ber, í samræmi við 14. gr. stjórnarskrár. Aftur á 

móti væri hættan sú, þrátt fyrir ofangreindar öryggisráðstafanir, að ráðherra ætti þess kost að 

klæða ómálefnaleg sjónarmið við valið í búning hlutleysis og nokkuð erfitt gæti reynst að veita 

honum aðhald.  

Millivegurinn 

Áðurgreindir tveir valkostir eiga það sameiginlegt að þeir ganga svo langt, hvor í sína áttina, að 

óhugsandi er að sátt næðist um annan hvorn þeirra. Við verðum að finna milliveg, sem nær að 

halda ákveðinni fjarlægð frá þeim báðum. Sá millivegur gæti falist í því að hæfnisnefndin tæki 

upp fyrirkomulag sem líkist því sem hún hefur áður stuðst við. Þ.e. að flokka umsækjendur í 

þrjá flokka: ekki hæfur, hæfur, vel hæfur. Nauðsynlegt skilyrði fyrir því að tilgangurinn næðist  

er að talsverður munur þyrfti að vera á hæfni umsækjanda til að þeir væru settir í mismunandi 

flokka. Þrír aukastafir í talnaleikfimi ættu t.d. ekki að skilja á milli feigs og ófeigs, heldur þyrfti 

öllum sem lesa matið að vera ljóst hvers vegna umsækjandi telst t.d. hæfur en ekki vel hæfur. 

Með þessum hætti væri valdi ráðherra sett ákveðin mörk, en á sama tíma hefði hann eitthvert 

val eins og eðlilegt er. Ef umsækjendur væru þrír og teldust allir mjög vel hæfir væri valið 

einfaldlega ráðherrans. Ef einn þeirra teldist aðeins hæfur, þyrfti ráðherrann að gefa á því mjög 

góðar skýringar, kysi hann að tilnefna hann. Þá þyrfti ráðherra alltaf að leita samþykkis 

Alþingis, hvort sem hann viki frá matinu eða ekki. Eðlilegur undanfari atkvæðagreiðslu á 

Alþingi væri að dómaraefni sem ráðherra vildi skipa mætti fyrir þingnefnd og svaraði þar 

spurningum um viðhorf sín til grundvallarþátta í starfsemi dómstóla, t.d. um valdmörk þeirra 

o.s.frv. Til greina kæmi að heimila sjónvarpsútsendingu frá slíkum samtalsfundi, líkt og gert er 

í Bandaríkjunum. Við þetta myndi tvennt vinnast. Annars vegar myndi Alþingi og þjóð verða 

einhvers vísari um um viðhorf dómaraefnis til grundvallaratriða sem snerta dómstólastarfið. 
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Hins vegar væri dómara hollt að gera grein fyrir viðhorfum sínum til starfans í heyrenda hljóði, 

því hann er líklegri til að fara eftir þeim í starfi sínu hafi hann gert það.75 Að mínu áliti er þetta 

vænlegasta leiðin af þeim þremur sem hér hafa verið viðraðar. Hún tryggir sæmilegt jafnvægi 

milli tveggja gildra sjónarmiða, ólíkt því fyrirkomulagi sem við búum við í dag.   

Allt að einu tel ég mikilvægt að minnka völd sitjandi dómara í hæfnisnefndinni. Afnema á 

tilnefningarrétt dómstólasýslunnar. Hæstiréttur og Landsréttur eru þegar með fulltrúa í 

nefndinni og er sá sem tilnefndur er af dómstólasýslunni í raun þriðji fulltrúi dómstólanna í 

fimm manna nefnd. Fjölga á um einn í nefndinni og í stað fulltrúa dómstólasýslunnar kæmu 

fulltrúar frá lagadeildum Háskólans í Reykjavík og Háskóla Íslands.  

V Að lokum 

Það er mitt álit að úrbóta sé þörf til að koma á viðunandi ástandi hvað varðar skipun dómara á 

Íslandi. Í ritgerðinni hef ég rakið þróun lagaákvæða um skipun dómara, og samhliða tekið dæmi 

um einstaka skipanir. Undir lokin viðraði ég nokkrar hugmyndir að bættu fyrirkomulagi, og tel 

ég þá síðastnefndu koma helst til greina. Ég vona að lesendur hafi haft gagn af lestrinum, og 

mögulega eitthvað gaman líka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
75 Jón Steinar Gunnlaugsson, Veikburða Hæstiréttur (Almenna bókafélagið 2013) 52. 
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 Viðaukar 

I - Mál Jóns Kristinssonar – Aðskilnaðardómurinn 

Það var  samtvinning dóms- og umboðsvalds sem varð til þess að Jón Kristinsson, sem hafði 

verið dæmdur til greiðslu sekta fyrir umferðarlagabrot í héraði árið 1984, hóf málaferli gegn 

íslenska ríkinu á þeim grundvelli á mál sín hefðu ekki fengið meðferð hjá hlutlausum dómara. 

Hann taldi það brot á 2. og 61. gr. stjórnarskrár og jafnframt 6. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu 

að sami maður eða fulltrúar sama manns, bæði rannsaki mál og dæmi í því. Hæstiréttur tók mál 

Jóns fyrir í lok árs 1985.76 Ákæruvaldið fór fram á að dómurinn yrði staðfestur en Jón krafðist 

þess að dómurinn yrði ómerktur og vísað heim í hérað til löglegrar málsmeðferðar. Í niðurstöðu 

Hæstaréttar segir: 

Samkvæmt íslenskri dómstólaskipun er dómsvald í héraði utan Reykjavíkur í höndum bæjarfógeta og 

sýslumanna, sem hafa jafnframt lögreglustjórn á hendi. Þykir héraðsdómur eigi verða ómerktur af 

þeim sökum, að fulltrúi bæjarfógetans á Akureyri fór með mál þetta. Þá hefur heldur eigi verið sýnt 

fram á nein sérstök atriði, sem valdi vanhæfi bæjarfógetans né þessa fulltrúa hans. 

Dómurinn hafnaði kröfum Jóns.  

Tveimur árum seinna, árið 1987, tók Hæstiréttur fyrir svipað mál.77 Einar Sverrison hafði þá 

verið dæmdur í héraði fyrir eignarspjöll. Hann áfrýjaði málinu til Hæstaréttar og byggði á sömu 

rökum og Jón gerði tveimur árum fyrr. Komist var að sömu niðurstöðu og í máli Jóns, en með 

ítarlegri rökstuðningi. Í dómi Hæstaréttar sagði: 

Ákvæði 2. greinar stjórnarskrár lýðveldisins og sambærileg ákvæði 2. greinar stjórnarskrár 

konungsríkisins Íslands, nr. 9 frá 18. maí 1920, og 1. greinar stjórnarskrár um hin sérstaklegu málefni 

Íslands frá 5. janúar 1874, hafa ekki verið talin standa í vegi þeirri skipan, sem lög mæla fyrir um, að 

sýslumenn og bæjarfógetar, sem hafa á hendi lögreglustjórn, fari jafnframt með dómsvald í héraði þó 

að undantekningar séu frá því gerðar, sbr. 29. gr. laga nr. 85/ 1936, um meðferð einkamála í héraði, 

og 4. gr. laga nr. 74/1974 um meðferð opinberra mála, sbr. ennfremur lög nr. 74/1972 en áður lög nr. 

65/1943 og lög nr. 98/1961. Er og beinlínis ráð fyrir því gert í 61. grein stjórnarskrárinnar frá 1944, 

sbr. áður 57. grein stjórnarskrárinnar frá 1920 og 44. grein stjórnarskrárinnar frá 1874, að 

dómendur geti haft umboðsstörf á hendi. Ávæðum 6. greinar Evrópusamnings um verndun 

mannréttinda og mannfrelsis, sbr. auglýsingu nr. 11 frá 9. febrúar 1954 hefur ekki verið veitt lagagildi 

hér á landi. Breyta þau ekki þeirri lögbundnu skipan sem að framan var greind. Þar sem hinn áfrýjaði 

                                                             
76 Dómur Hæstaréttar 25. nóvember 1985 í máli nr. 77/1985. 
77 Dómur Hæstaréttar 10. mars 1987 í máli nr. 273/1986. 
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dómur var samkvæmt þessu kveðinn upp af héraðsdómara, sem til þess var bær að íslenskum lögum, 

verður hann ekki ómerktur af þeirri ástæðu sem hér er um fjallað þótt í málinu hafi verið lagðar fram 

skýrslur sem lögreglumaður í umdæmi héraðsdómara hafði tekið. 

Það var ljóst að Hæstiréttur taldi enga ástæðu til að kvika frá þessu fyrirkomulagi, hvað sem 

sjónarmiðum um þrískiptingu ríkisvalds og ákvæðum Mannréttindasáttmála Evrópu leið.  

Eftir þessa niðurstöðu ákvað Jón Kristinsson að bera mál sitt undir Mannréttindanefnd Evrópu, 

sem ákvað að taka málið til meðferðar. Á síðari hluta árs 1989 komst Mannréttindanefndin að 

þeirri niðurstöðu að hin íslenska dómaraskipan bryti í baga við 1.mgr. 6. gr. 

Mannréttindasáttmálans.78 Nefndin vísaði málinu þ.a.l. til Mannréttindadómstóls Evrópu. Í 

kjölfarið af þessari niðurstöðu náðist sátt milli Jóns Kristinssonar og íslenska ríkisins þann 18. 

desember 1989. Sú sátt var gerð með tilvísun til laga nr. 92/1989 um aðskilnað dómsvalds og 

umboðsvalds í héraði, en þau lög áttu ekki að taka gildi fyrr en árið 1992. Það er nokkuð 

útbreiddur misskilningur að með þessari sáttargerð hafi málið fyrir Mannréttindadómstólnum 

einfaldlega fallið niður. Svo er ekki, enda forræði sakarefnisins ekki lengur í höndum Jóns með 

þeim hætti að hann gæti einhliða fellt málið niður. Aðskilnaður dómsvald og umboðsvalds og í 

héraði átti ekki að verða fyrr en tveimur árum seinna og því ólíklegt að 

Mannréttindadómstóllinn myndi fella niður mál um brot á mannréttindum af þeim sökum 

einum.79 

Aðeins örfáum dögum eftir að sátt náðist milli Jóns Kristinssonar og íslenska ríkisins tók 

Hæstiréttur aftur fyrir sambærilegt mál. Guðmundur Breiðfjörð Ægisson hafði verið dæmdur í 

sakadómi Árnessýslu fyrir að hafa svikið út varahluti í bíla. Guðmundur áfrýjaði til Hæstaréttar, 

með sömu röksemdum og fyrrnefndir Jón Kristinsson og Einar Sverrisson höfðu látið reyna á. 

Í hinum fræga ,,aðskilnaðardómi“ frá 9. janúar 199080, komst fjölskipaður Hæstiréttur Íslands 

allt í einu að þeirri niðurstöðu að gamla skipanin, sem hafði í tveimur nýlegum 

Hæstaréttardómum verið talin lögmæt, stæðist ekki lengur. Í dómi Hæstaréttar sagði:  

Með tilliti til þess, sem rakið hefur verið, ber nú að skýra fyrrgreind lagaákvæði þannig, að 

sýslumanninum í Árnessýslu og fulltrúa hans, sem kvað upp héraðsdóminn, hafi borið að víkja sæti í 

máli þessu. Ber því að fella hinn áfrýjaða dóm úr gildi og alla meðferð málsins fyrir sakadómi 

Árnessýslu og vísa því heim í hérað til nýrrar dómsmeðferðar og dómsálagningar. 

                                                             
78 Ólafur Valdimar Ómarsson, „Enginn er dómari í eigin sök". Aðskilnaður dómsvalds og umboðsvalds í héraði.“ 
(2016). 
79 Jón Steinar Gunnlaugsson, „Kenningar og raunveruleiki“ (1991) 41 Tímarit lögfræðinga 242. 
80 Dómur Hæstaréttar 9. janúar 1990 í máli nr. 120/1989. 
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Hér var komin ný lögskýring sem fól í sér að ákvæði Mannrétindasáttmála Evrópu voru tekin 

fram yfir landsréttarreglur. Getur verið að Hæstiréttur hafi verið að reyna að koma á viðunandi 

réttarástandi, í þeirri viðleitni að fá Mannréttindadómstólinn til að fella niður málið? Það vildi 

svo til að hann gerði það rúmum mánuði seinna. Í forsendum fyrir niðurfellingu sagði 

Mannréttindadómstóllinn að tekið væri tillit til breytinga á íslenskri dómaframkvæmd í 

aðskilnaðardóminum frá 9. janúar 1990. Þetta forðaði íslenska ríkinu frá væntanlegum 

áfellisdómi Mannréttindadómstólsins. Íslenskir lögfræðingar ráku upp stór augu enda fá 

þjóðréttarreglur ekki lagaáhrif gagnvart einstaklingum nema þær hafi verið leiddar sérstaklega 

í landsrétt í tvíeðlisríkjum eins og Íslandi.  
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