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Útdráttur 

Ritgerð þessi fjallar um réttarstöðu aðstoðarmanna héraðsdómara og vald við úrlausn 

og meðferð dómsmála, en það viðfangsefni hefur lítið verið rannsakað á Íslandi 

Ritgerðin skiptist í fjóra hluta. Í fyrsta hluta er fjallað um íslenska stjórnskipan og 

dómsvaldið. Þar er einnig fjallað um áhrif Mannréttindasáttmála Evrópu og dóma 

Mannréttindadómstóls Evrópu á íslenskan rétt og hvernig það tengist viðfangsefninu. Í 

öðrum hluta er rakin sú réttarþróun sem hefur átt sér stað varðandi dómarafulltrúa og 

aðstoðarmenn dómara, allt frá byrjun 20. aldar til ársins 2019. Í þriðja hluta 

rigerðarinnar er samanburður á fyrirkomulagi um aðstoðarmenn dómara í Danmörku, 

Noregi og Hollandi. Í fjórða hluta rigerðarinnar eru reifaðar skýrslur frá European 

Union of Rechtspfleger og Consultative Council of European Judges, ásamt skrifum 

erlendra fræðimanna. Helstu niðurstöður eru þær að höfundur telur að núverandi 

fyrirkomulag um aðstoðarmenn dómara uppfylli lágmarkskröfur stjórnarskrárinnar og 

Mannréttindasáttmála Evrópu, en þrátt fyrir það verði að halda áfram að þróa umgjör 

aðstoðarmanna dómara til að geta mætt breyttum aðstæðum og hugsanlega auknum 

kröfum frá Mannréttindadómstól Evrópu. 

Abstract 

The legal framework of judicial assistants and their competence to work in the judiciary 

has not been researched thoroughly in Iceland. The goal of this essay is to analyse the 

legal framework of judicial assistants in Iceland. The essay is divided into four parts. 

The subject of the first part is general overview of the Icelandic Constitution, European 

Convention of Human Rights and European Court of Human Rights. The European 

Convention of Human Rights and European Court of Human Rights have significant 

impact on the legal framework of judicial assistants. The subject of the second part is 

an overview of the legal history and framework in Icelandic law, relating to judicial 

assistants, from the beginning of 1900 until today. The subject of the third part is 

comparative analysis of the legal framework in Iceland to similar legal framework in 

Norway, Denmark and the Netherlands. The subject of the fourth chapter is to analyse 

reports and opinions of European Union of Rechtspfleger and Consultative Council of 

European Judges in relation to the subject matter of the essay and the research of 

scholars in law. The general conclusion of the essay is that the Icelandic legal 

framework on judicial assistants fulfils the standards of European Convention of 

Human Rights, but there is still more space for improvement.  
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Ritgerð þessi var unnin á sumar- og haustönn árið 2019 og er lokaritgerð til 

meistaraprófs í lögfræði við Háskólann á Bifröst. Leiðbeinandi við ritgerðina var Einar 

Karl Hallvarðsson og þakkar höfundur honum sérstaklega fyrir gott samstarf og 
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1. Inngangur 

Dómsvaldið er ein af þremur meginstoðum í þrískiptingu ríkisvaldsins, ásamt löggjafar- 

og framkvæmdarvaldinu skv. 2. gr. stjórnarskrárinnar, sbr. lög nr. 33/1944 (hér eftir 

stjskr. eða stjórnarskráin). Í V. kafla stjórnarskrárinnar er fjallað um dómara og 

dómsvaldið. Þar kemur m.a. fram að skipun dómsvaldsins verði eigi ákveðin nema með 

lögum, sbr. 59. gr. stjórnarskrárinnar. Í samræmi við þennan áskilnað eru nú í gildi lög 

nr. 50/2016 um dómstóla (hér eftir dsl.), lög nr. 3/1963 um Landsdóm og IV. kafli laga 

nr. 80/1938 um stéttarfélög og vinnudeilur um Félagasdóm. 

Með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 um breyting á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, 

nr. 33/1944, með síðari breytingum, voru gerðar margvíslegar breytingar á 

mannréttindakafla stjórnarskrárinnar og sneru þær meðal annars að ýmsu er varðaði 

dómsvaldið. Einnig var Mannréttindasáttmáli Evrópu (hér eftir MSE) lögleiddur á 

svipuðum tíma, sbr. lög nr. 62/1994. 

Eins og sjá má á þessu er ljóst að mikil áhersla er lögð á meðferð dómsvaldsins í 

íslenskri réttarskipan. Samkvæmt eldri löggjöf höfðu dómarafulltrúar1 ýmsar heimildir 

til að framkvæmda dómsathafnir og sinna ýmis konar dómsathöfnum. Dómar 

Hæstaréttar í málum Hrd. 1990, bls. 2 og Hrd. 1995, bls. 1444 voru stefnumótandi 

varðandi störf dómarafulltrúa, þar sem talið var að þáverandi skipan mála færi í bága 

við íslenska réttarskipan. Í kjölfar Hrd. 1995, bls. 1444 voru kveðnir upp margir dómar 

varðandi þágildandi skipan mála. Viðbrögð löggjafans við dómnum voru þau að  gerðar 

voru breytingar á þágildandi lögum um störf dómarafulltrúa og með lögum nr. 15/1998 

um dómstóla var starf dómarafulltrúa lagt niður og í stað þess var tekið upp starf 

aðstoðarmanns dómara.2 

Núgildandi fyrirkomulagi um aðstoðarmenn dómara var síðan komið á með lögum nr. 

51/2012 um breytingu á lögum, nr. 15/1998, með síðari breytingum. Með lögum nr. 

 

1 Með lögum nr. 15/1998 um dómstóla var hugtakanotkun breytt og var þá notað heitið „aðstoðarmaður 

dómara“ í staðinn fyrir „dómarafulltrúi“. Hér eftir verða hugtökin notuð í samræmi við það hvaða tíma 

er fjallað um. Þannig verður starfsheitið „dómarafulltrúi“ notað í umfjöllun sem tengist eldri löggjöf en 

lögum nr. 15/1998 og starfsheitið „aðstoðarmaður dómara“ í umfjöllun eftir það tímabil. 
2 Frumvarp til laga um dómstóla, þskj. 176, 176. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

https://www.althingi.is/altext/122/s/0176.html. [Sótt á vefinn 4.8.2019]. 
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50/2016 um dómstóla voru gerðar lítilsháttar breytingar frá eldri lögum en í 32. gr. 

laganna segir: 

Til aðstoðar dómurum má ráða lögfræðinga sem fullnægja skilyrðum 

2.–6. tölul. 2. mgr. 29. gr. Aðstoðarmaður skal ráðinn til fimm ára í 

senn. Um ráðningu og starfslok starfsmanna héraðsdómstóla fer að 

öðru leyti eftir lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. 

Dómstjóri getur falið aðstoðarmanni önnur dómstörf en þau að fara 

með og leysa að efni til úr hvers konar einkamálum, þar sem vörnum 

er haldið uppi, og sakamálum frá því að þau koma til aðalmeðferðar. 

Dómstjóri ber ábyrgð á störfum aðstoðarmanns og getur gefið honum 

fyrirmæli um hvað eina sem lýtur að rækslu þeirra. 

Af þessu má sjá að hlutverk aðstoðarmanna dómara er mikilvægt og mörkin á milli 

þeirra verkefna sem þeir mega sinna og þeirra sem dómarar eiga að sinna geta verið 

óskýr. 

Tilgangur þessarar ritgerðar eru að reyna að skýra betur þau mörk sem eru á milli starfa 

dómara og aðstoðarmanna þeirra og hver réttarstaða og vald aðstoðarmanna 

héraðsdómara er við framkvæmd dómsathafna. 

Ekki verður fjallað um aðstoðarmenn dómara við Landsrétt og Hæstarétt, þar sem ekki 

er gert ráð fyrir því í lögum að þeir sinni eiginlegum dómstörfum eins og aðstoðarmenn 

héraðsdómara. 

2. Íslensk réttarskipan og söguleg þróun 

Lög um dómarafulltrúa og aðstoðarmenn dómara hafa lengi verið hluti íslenskrar 

löggjafar. Á fyrri hluta 20. aldar óx hlutverk dómarafulltrúa og áhrif við dómstóla 

landsins en það var fyrst og fremst af hagkvæmisástæðum, en hlutverk þeirra voru þó 

ólík aðstoðarmönnum dómara í dag. Í lok níunda áratugs 20. aldarinnar fór þó að bera 

á hugmyndum um að hlutverk dómarafulltrúa, eins og því var háttað, væri ekki í 

samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar um mannréttindi. Við tók óvissutímabil þar 

sem margir dómar féllu í Hæstarétti og töluverð óvissa var um túlkun þeirra og áhrif á 

störf dómarafulltrúa. Árið 1998 var starfsheitið „dómarafulltrúi“ afnumið og 

„aðstoðarmaður dómara“ tekin upp í staðinn, ásamt því að verulega var dregið úr 

heimildum þeirra varðandi dómstörf. Árið 2012 var aftur komið á fyrirkomulagi þar 

sem aðstoðarmenn dómara fengu heimild til þess að sinna dómstörfum í takmörkuðum 
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mæli. Í ljósi þessarar réttarþróunar er óhjákvæmilegt að fjalla ítarlega um aðdragandann 

að þeirri skipan mála sem gildir í dag. Hér að neðan verður fjallað um helstu þætti 

íslensks réttar sem fjalla um dómarafulltrúa og aðstoðarmenn dómara í sögulegu 

samhengi. 

2.1.  Stjórnarskráin og dómsvaldið 

Í 2. gr. stjórnarskrárinnar er fjallað um dómstólana sem hluta af þrískiptingu 

ríkisvaldsins. Þar segir að „[d]ómendur fara með dómsvaldið“ og ber það með sér að 

dómsvaldið sé aðskilið frá hinum greinum ríkisvaldsins (framkvæmdarvaldsins og 

löggjafarvaldsins) í samræmi við kenningar um þrískiptingu ríkisvaldsins.3 Sjálfstæði 

dómstóla er eitt mikilvægasta viðmiðið þegar horft er til þess hvort þjóð séu sjálfstæð 

og stjórnfrjáls.4 Þrátt fyrir sjálfstæði dómsvaldsins er það ljóst að valdsvið hinna þriggju 

greina ríkisvaldsins skarast að einhverju leyti, t.d. þannig að dómstólar eru að einhverju 

leyti að grípa inn í lagasetningarvald með lögskýringum.5 Segja má að 2. gr. stjskr. sé 

fyrst og fremst grunnur íslenskrar stjórnskipunar, en til að ná heildarmyndinni, þarf að 

líta til fleiri atriða við skýringu hennar.6 

Í stjórnarskránni eru m.a. sett viðmið um það með hvaða hætti dómendur fari með 

dómsvaldið. Sem rétthæsta réttarheimild íslensks réttar skulu allar réttlægri 

réttarheimildir að vera innan þeirra marka sem stjórnarskráin setur. Fyrir utan 2. gr. 

stjskr. er helst fjallað um dómstólana, dómendur og dómsýslu í V. kafla stjskr. (59. gr. 

– 61. gr.). Í V. kafla stjskr. er þó ekki mjög ítarleg fyrirmæli um dómendur, starfshætti 

og störf. Algengt er að kveðið sé á um slíkt í stjórnarskrám.7 Í 59. gr. stjskr. segir að 

„[s]kipun dómsvaldsins verður eigi ákveðin nema með lögum“. Í því felst að 

stjórnarskrárgjafinn veitir löggjafarvaldinu heimild til að útfæra skipun dómsvaldsins 

með almennum lögum, svo fremi sem sú löggjöf uppfyllir önnur skilyrði 

stjórnarskrárinnar. Hugtakið „skipun dómsvaldsins“ í skilningi 59. gr. stjskr. er þó 

óljós, en í því hefur a.m.k. verið talin heimild til að ákveða hverjir dómstólanir eru, 

 

3 Gunnar G. Schram (1999). Stjórnskipunarréttur. Bls. 25-27. 
4 Gunnar G. Schram (1999). Stjórnskipunarréttur. Bls. 287. 
5 Hrafn Bragason (2002). Mörk Dómsvaldsins: Hefur hlutverk dómstóla breyst?. Bls. 58. 
6 Um þetta má m.a. vísa í umfjöllun Hrafns Bragasonar á bls. 58 -62, sbr. eftirfarandi heimild. Heimild: 

Hrafn Bragason (2002). Mörk Dómsvaldsins: Hefur hlutverk dómstóla breyst?. Bls. 58-62. 
7 Gunnar G. Schram (1999). Stjórnskipunarréttur. Bls. 287. 
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fjöldi dómstiga, hæfisskilyrði dómara og önnur atriði um skipulag dómstóla og meðferð 

dómsmála.8 Megin tilgangur 59. gr. stjórnarskrárinnar er að láta lögggjafarvaldið veita 

dómsvaldinu visst aðhald, líkt og dómsvaldið gerir gagnvart löggjafar- og 

framkvæmdarvaldinu.9 

Í 61. gr. stjskr. er fjallað um stöðu dómenda og hvernig hún skuli varin gagnvart öðrum 

handhöfum ríkisvaldsins til að tryggja sjálfstæði þeirra. Í fyrri hluta 61. gr. stjskr. er 

fjallað um skyldu dómenda um að fara eingöngu eftir lögum í embættisverkum sínum. 

Í þessu felst að dómarar eru ekki háðir fyrirmælum frá öðrum handhöfum ríkisvaldsins. 

Mat dómara á beitingu réttarreglna og rétthæð þeirra er sjálfstætt og eru þeir t.d. ekki 

bundnir við fyrirmæli löggjafar- eða framkvæmdarvaldsins um úrlausn tiltekinna mál.10 

Dómsvaldið er hins vegar einnig takmarkað, t.d. af löggjafarvaldinu með því að skipan 

dómsvaldsins sé ákveðin með lögum skv. 59. gr. stjskr. og að eingöngu megi dæma 

eftir lögum skv. 61. gr. stjskr.11 

Til að tryggja sjálfstæði dómstólana enn frekar er fjallað nánar um stöðu dómaranna 

sjálfra í 2. ml. 61. gr. stjskr. Tilgangur þess er að koma í veg fyrir að dómarar séu beittir 

óbeinum þvingunum í embættisverkum sínum12, en í greininni segir að: 

Þeim dómendum, sem ekki hafa að auk umboðsstörf á hendi, verður 

ekki vikið úr embætti nema með dómi, og ekki verða þeir heldur 

fluttir í annað embætti á móti vilja þeirra, nema þegar svo stendur á, 

að verið er að koma nýrri skipun á dómstólana. Þó má veita þeim 

dómara, sem orðinn er fullra 65 ára gamall, lausn frá embætti, en 

hæstaréttardómarar skulu eigi missa neins í af launum sínum. 

Réttarvernd dómara, sem felst í ofangreindu lagaákvæði, tryggir það að aðrir handhafar 

ríkisvaldsins geta ekki beitt dómara þrýstingi til að kveða á um tiltekna niðurstöðu í 

dómsmáli, eða framkvæma embættisverk, með því að vega að starfsöryggi dómarans. 

 

8 Gunnar G. Schram (1999). Stjórnskipunarréttur. Bls. 287. 
9 Sigríður Ingvarsdóttir (2004). Um dómsvaldið, faglegt mat á hæfni dómara og hlutverk dómstóla í 

réttarríkinu. Bls. 472. 
10 Sigríður Ingvarsdóttir (2004). Um dómsvaldið, faglegt mat á hæfni dómara og hlutverk dómstóla í 

réttarríkinu. Bls. 475. 
11 Sigríður Ingvarsdóttir (2004). Um dómsvaldið, faglegt mat á hæfni dómara og hlutverk dómstóla í 

réttarríkinu. Bls. 475. 
12 Gunnar G. Schram (1999). Stjórnskipunarréttur. Bls. 289. 
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Í einfaldaðri mynd má flokka sjálfstæði dómstóla í innra- og ytra sjálfstæði. Ytra 

sjálfstæði dómstóla er að þeim sé tryggt sjálfstæði gagnvart öðrum þáttum 

ríkisvaldsins. 13  Innra sjálfstæði er hins vegar trygging gagnvart fjárhags- og 

félagslegum öflum.14 Stofnun Dómstólaráðs árið 1998 var stórt skref til að tryggja 

innra- og ytra sjálfstæði dómstóla. Eftir stendur hins vegar að fjármál dómstóla stýrast 

enn af ákvörðun löggjafarvaldsins og fjárhagslegur styrkur dómstóla hefur áhrif á störf 

þeirra. 

Framangreind ákvæði stjórnarskrárinnar eru mikilvæg varðandi stöðu aðstoðarmanns 

dómara. Samkvæmt 2. gr. stjskr. skulu dómendur fari með dómsvaldið og því þarf að 

skýra undantekningar frá því með þröngri lögskýringu. Heimild löggjafans til að ákveða 

skipun dómsvaldsins er háð takmörkunum að þessu leyti. Einn megin tilgangur þess að 

staða aðstoðarmanns dómara er til, er vegna fjárhagslegra hagkvæmnissjónarmiða. 

Hugtakið „dómendur“ í skilningi stjórnarskrárinnar er nokkuð óljóst þegar litið er til 

þeirrar heimildar löggjafarvaldsins um skipun dómsvaldsins skv. 59. gr. stjskr. 

2.1.1. Hugtakið „dómsvald“ í skilningi stjórnarskrárinnar 

Eins og kom fram í undanfarandi umfjöllun er stjórnarskráin frekar fáorð um skýringar 

á hugtakinu „dómsvald“. Samkvæmt 2. gr. stjskr. fara dómendur með dómsvaldið. 

Ólafur Jóhannesson lýsir hugtakinu svo að „[h]ugtakið dómsvald er hvergi skilgreint í 

stjórnarskránni, heldur er gengið út frá því, að merking þess sé ákveðin og þekkt.“.15 

Þessi lýsing Ólafs lýsir því hversu órætt hugtakið er og verður því að skýra það nánar. 

Í stjórnarskránni eru nokkur málefni sem eingöngu dómendur mega annast þau, t.d. í 

14. gr. stjskr. þar sem segir að eingöngu Landsdómur dæmi mál þar sem Alþingi hefur 

kært ráðherra vegna embættisreksturs og 60. gr. stjskr. varðandi það að eingöngu 

dómendur skeri úr um embættistakmörk yfirvalda. Einnig eru þónokkur ákvæði í VII. 

kafla stjórnarskrárinnar, sem fjallar um mannréttindi, þar sem segir að eingöngu dómari 

eða dómstóll skuli úrskurða um tiltekin réttindi manna. Dæmi um slíkt er t.d. ákvörðun 

 

13 Hjördís Björk Hákonardóttir (2002). Sjálfstætt dómsvald – hvað felst í því?. Bls. 412. 
14 Hjördís Björk Hákonardóttir (2002). Sjálfstætt dómsvald – hvað felst í því?. Bls. 412. 
15 Ólafur Jóhannesson (1960). Stjórnskipun Íslands. Bls. 393. 
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um gæsluvarðhald skv. 3. mgr. 67. gr. stjskr. og réttinn til að fá úrlausn um réttindi sín 

fyrir óháðum dómstól skv. 1. mgr. 70. gr. stjskr. Þrátt fyrir að þarna séu upptalin málefni 

sem falla undir hugtakið dómsvald er þetta ekki tæmandi talning á því í hvað felst í 

hugtakinu dómsvald.16 Því þarf að skoða merkingu hugtaksins nánar. 

Samkvæmt bókstaflegri merkingu orðsins „dómendur“, í skilningi 2. gr. stjskr. má 

skilja það sem svo að eingöngu dómarar megi leysa úr réttarágreining. Ólafur 

Jóhannesson beitir þeirri lögskýringu að skýra verði 2. gr. stjórnarskrárinnar skv. því 

réttarástandi sem var þegar stjórnarskráin var sett.17 Samkvæmt þeirri skýringaraðferð 

er það ekki óþekkt að handhafar framkvæmdarvalds færu með úrskurðarvald í 

tilteknum málum og að ekki hafi verið ætlunin að breyta því fyrirkomulagi með 

stjórnarskránni. Ólafur telur þó að í 2. gr. stjskr. felist sú grundvallarregla að dómarar 

eigi almennt úrskurðarvald á sviði laga og réttar, nema slíkt sé sérstaklega tiltekið í 

stjórnarskránni (t.d. um heimild Alþingis til að skera úr um ágreining um kosningu og 

kjörgengi þingmanna).18 Varðandi skilin á milli dómsvalds og stjórnsýslu segir Ólafur 

að erfitt sé að ákvarða takmörk þeirrar heimildar sem löggjafanum er gefin til að 

ákvarða hvaða ágreiningsefni falla undir úrlausnir framkæmdarvaldsins eða hvort 

úrlausnarefnið heyrir undir dómstóla. Um þessi mörk segir Ólafur m.a. að: 

Fullyrða má þó, að löggjafanum yrði almennt talið óheimilt að leggja 

úrskurð um lögskipti borgaranna sín á í milli og um ákvörðun 

refsinga undir stjórnvöld, þótt ekki sé algerlega óþekkt, að slíkt hafi 

átt sér stað.19 

Þrátt fyrir þetta er óljóst hvar mörkin liggja. Líta verður til þess að rit Ólafs kemur út 

árið 1960 en síðan þá hefur stjórnarskráin, lögfræðin og samfélagið breyst töluvert og 

því vert að skoða skrif fræðimanna sem eru nær okkar samtíma. 

Gunnar G. Schram nálgast efnið á svipaðan hátt í riti sínu „Stjórnskipunarréttur“. Um 

skilgreiningu á hugtakinu dómsvald, í skilningi 2. gr. stjskr., segir hann að 

„[s]amkvæmt hefðbundnum skilningi felur dómsvald í sér heimild til að skera úr 

tilteknu réttarágreiningsefni og kveða á um, hvað sé rétt og lögum samkvæmt í tilteknu 

 

16 Ólafur Jóhannesson (1960). Stjórnskipun Íslands. Bls. 393. 
17 Ólafur Jóhannesson (1960). Stjórnskipun Íslands. Bls. 394. 
18 Ólafur Jóhannesson (1960). Stjórnskipun Íslands. Bls. 394. 
19 Ólafur Jóhannesson (1960). Stjórnskipun Íslands. Bls. 396. 
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falli.“.20 Gunnar, líkt og Ólafur, telur þó að ekki sé hægt að horfa svo bókstaflega á 

þetta að stjórnarskráin útiloki að aðrir en dómarar geti úrskurðað um réttarágreining. 

Af þessu má greina að þrátt fyrir að ekki sé hægt að skilgreina innihald hugtaksins 

„dómsvald“ nákvæmlega, þá sé ljóst að þrátt fyrir að hægt sé að fela öðrum en dómurum 

það vald, þá sé það í undantekningartilfellum. Ein af þeim undantekningum er þegar 

aðstoðarmönnum dómara eru veittar takmarkaðar heimildir í dómsýslu dómstóla. 

2.2. Mannréttindasáttmáli Evrópu og stjórnarskráin 

Evrópuráðið (e. Council of Europe) samþykkti þann 4. nóvember 1950 Evrópusamning 

um vernd mannréttinda og mannfrelsis, en í daglegu tali er sá samningur kallaður 

Mannréttindasáttmáli Evrópu (MSE). Forseti Íslands, f.h. íslenska ríkisins, skrifaði 

undir fullgildingarskjal vegna samningsins þann 19. júní 1953 (sjá auglýsingu nr. 

11/1954 í C-deild Stjórnartíðinda). Samningurinn tók gildi þann 3. september 1953. 

Síðan samningurinn tók gildi hafa áhrif hans á íslenskan rétt aukist. Með lögum nr. 

62/1994 var MSE lögfestur og tóku lögin gildi þann 30. maí 1994. Með lögfestingunni 

var MSE skipaður fastur sess í landsrétti, ekki aðeins að þjóðarrétti. Dómsmál um stöðu 

dómarafulltrúa er að finna í dómasafni Hæstaréttar frá miðjum 9. áratugnum21 til ársins 

2016, eins og rakið verður í kafla 2.3. Þessi dómaframkvæmd hefur verið grundvöllur 

skrifa fræðimanna um stöðu og skýringu MSE í íslenskum rétti, sérstaklega varðandi 

stjórnarskrána. Í þeim málum sem komið hafa fyrir Hæstarétt varðandi stöðu 

dómarafulltrúa hefur m.a. verið deilt um það hvort staða þeirra uppfylli skilyrði 6. gr. 

MSE. 

 

20 Gunnar G. Schram (1999). Stjórnskipunarréttur. Bls. 422. 
21 Þó er að finna eldri dóm sem fjallar að vissu leyti um stöðu dómarafulltrú, sjá Hrd. 1966, bls. 535. Í 

málinu var deilt um það hvernig staðið hefði verið að boðun í aðilaskýrslutöku á dómþingi bæjarþings 

Reykjavíkur. SS fór fram á að með kæru að BF, dómarafulltrúi, og HG, yfirborgardómari, yrðu sektaðir 

og áminntir skv. 21. gr. laga nr. 57/1962. Efnislega var deilt um það hvort og með hvaða hætti orðunum 

„án afsagnar og tilkynningar“ og „án afsagnar“ hefði verið bætt við tvo víxla eftir undirritun þeirra. GÁ, 

ábekingur víxlana, stefndi GE, útgefanda þeirra, til að gefa skýrslu í málinu kl. 14:00 þann 25. febrúar 

1966. Stefnandi, SS, taldi að BF, dómarafulltrúi, hefði lofað að fresta þinghaldinu til 16:00 sama dag, 

vegna þess að SS væri líkmaður í jarðarför þann dag. Dómarafulltrúinn, BF, taldi að hann hefði eingöngu 

samþykkt að GÁ skyldi látinn bíða til 16:00 til þess að SS gæti beint til hans spurningum. Þar sem stefndi, 

GE, hafði ekki látið birta SS stefnu til þinghaldsins, kl. 14:00 þann 25. febrúar 1996, hefði 

dómarafulltrúanum BF verið skylt að neita því að heyja dómþingið. Hæstiréttur taldi að því leyti 

„[v]erður að finna að meðferð hans [BF] á málinu“. Hins vegar taldi Hæstiréttur ekki tilefni til að láta 

HG, yfirborgardómara, sæta aðfinningu. 
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2.2.1. Staða og skýring MSE í íslenskum rétti 

Mannréttindasáttmáli Evrópu hefur haft áhrif við skýringu á stöðu dómarafulltrúa í 

íslenskum rétti, sérstaklega varðandi skýringu á rétti manna til að fá úrlausn sinna mála 

„...fyrir sjálfstæðum og óvilhöllum dómstóli.“ skv. 1. mgr. 6. gr. MSE. Orðalag 1. ml. 

1. mgr. 70. gr. stjskr. byggir á þessum hluta 1. mgr. 6. gr. MSE, þó að þar sé fjallað um 

„óháðan“ og „óhlutdrægan“ dómstól. Ætla má að samsvörun sé á milli þessara hugtaka 

í 1. mgr. 70. gr. stjskr. og 1. mgr. 6. gr. MSE.22 

Á Íslandi er byggt á reglunni um tvíeðli þjóðaréttar og landsréttar. Í sinni einföldustu 

mynd þýðir það að landsréttur og þjóðaréttur séu sjálfstæð réttarkerfi, þar sem ekki sé 

heimilt að beita þjóðaréttarlegum skuldbindingum sem réttarheimildum, nema þær séu 

sérstaklega innleiddar í landsrétt. Hins vegar er breytilegt hvernig afstaða einstakra ríkja 

er varðandi stöðu alþjóðlegra skuldbindinga í landsrétti.23 Almennt er litið svo á að 

ákvæði þjóðaréttarsamninga víki þegar þau ganga beint gegn íslenskum lögum, en hins 

vegar er viðurkennd túlkunarregla um að skýra beri landsrétt í samræmi við 

þjóðaréttarlegar skuldbindingar.24  

Fyrrgreindri túlkunarreglu var reglulega beitt í íslenskri dómaframkvæmd varðandi 

MSE og þar er m.a. hægt að líta til Hrd. 1987, bls. 356 og Hrd. 1990, bls. 2. Í Hrd. 

1987, bls. 356 hafði E verið gerð refsing með dómi sakadóms Vestur-Skaftafellssýslu 

þann 1. júlí 1986 fyrir að hafa tekið upp hreppagirðingu án leyfis. Fyrir Hæstarétti 

krafðist E þess að dómurinn yrði ómerktur og málinu vísað í hérað, m.a. vegna þess að 

dómarinn í málinu hafi einnig verið lögreglustjóri í umdæminu. Til stuðnings þessu 

vísaði E til 2. og 61. gr. stjskr. og 6. gr. MSE (sem var þá ólögfestur). Hæstiréttur 

hafnaði þessu með eftirfarandi rökum: 

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 

 

22 Björg Thorarensen (2006). Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi. Bls. 261. 
23 Oddný Mjöll Arnardóttir (2018). Nálægðarregla, svigrúm til mats og samband Mannréttindadómstóls 

Evrópu við landsrétt. Bls. 15. 
24 Björg Thorarensen (2006). Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi. Bls. 85. 
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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 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. 

Í Hrd. 1990, bls. 2  var GBÆ dæmdur í tveggja mánaða óskilorðsbundið fangelsi fyrir 

nokkur brot gegn 1. mgr. 155. gr. og 248. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. 

Málinu var áfrýjað til Hæstaréttar að beiðni ákærða, sem fór aðallega fram á að hinn 

áfrýjaði dómur yrði ómerktur og málinu vísað í hérað á ný. Í héraði hafði dómarafulltrúi 

sakadóms Árnessýslu dæmt í málinu en á þeim tíma hafði lengi tíðkast að dómarar 

hefðu umboðsstörf á hendi, samhliða dómsýslu. Dómarafulltrúinn sem dæmdi málið 

hafði þó ekki haft önnur afskipti af málinu á rannsóknarstigi en að senda það til 

fyrirsagnar ríkissaksóknara. 

Í forsendum fullskipaðs Hæstaréttar (7 dómarar) kom fram að dómarafulltrúinn sem 

kvað upp dóminn hafi starfað á ábyrgð sýslumannsins í Árnessýslu. Í dómnum er vitnað 

í bréf sýslumanns þar sem rakin eru þau störf sem dómarafulltrúinn sinnti á þeim tíma, 

en þar kemur fram að: 

Hér með staðfestist, að Þorgeir Ingi Njálsson lögfræðingur kom til 

starfa hér við embættið þann 1. júní 1987. Skipunarbréf hans í starf 

dómarafulltrúa er dagsett 12. júní 1987. 

Starfssvið hans frá ofangreindum tíma til 16.  september sl. var 

eftirfarandi: Bæjarþing, þ.e. þingfestingar, áritanir og dómar í 

útivistarmálum, fógetaréttur 2. hvern mánuð, lögreglumál, 

sakadómur (dómsátta- og ákærumál), lausafjáruppboð og eftir 

atvikum úrskurði í uppboðsrétt almennt. 

Starf Þorgeirs á sviði lögreglumála hefur m.a. verið fólgið í því að 

aðstoða lögreglu við rannsóknir á brotamálum og mæla fyrir um það, 

hvernig staðið skuli að rannsókn þeirra. Hann hefur haft umsjón með 

kæruskrá embættisins, ákvarðað lögreglustjórasektir, skrifað með 

málum, sem send eru ríkissaksóknara til fyrirsagnar, og sent mál í 

önnur lögsagnarumdæmi til frekari rannsóknar, svo eitthvað sé nefnt. 
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Í kjölfarið fjallar Hæstiréttur um þær sögulegu skýringar og ástæður þess að um langt 

skeið hafi tíðkast að sömu menn hafi haft á höndum störf á sviði stjórnsýslu og 

dómsýslu. Hæstiréttur vísaði til þess að það fyrirkomulag hafi ekki verið talið í 

ósamræmi við 2. gr. stjskr. þar sem 61. gr. stjskr. geri ráð fyrir því að dómendur geti 

haft umboðsstörf á hendi, sbr. Hrd. 1985, bls. 1290 og Hrd. 1987, bls. 356. Þetta 

fyrirkomulag átti sér sögu- og landfræðilegar skýringar. 

Hæstiréttur fjallar um 1. mgr. 6. gr. MSE og að skv. lögum 92/1989 um aðskilnað 

dómsvalds og umboðsvalds í héraði hefði löggjafinn mótað þá stefnu að sömu menn 

færu ekki samtímis með þessa tvo þætti ríkisvaldsins. Jafnframt vísar Hæstiréttur til 

máls Jóns Kristinssonar gegn íslenska ríkinu hjá Mannréttindanefnd Evrópu, sbr. 

skýrsla MNE, Jón Kristinsson gegn Íslandi, 8. mars 1989 (12170/86). 

Í niðurstöðu Hæstaréttar eru þessi atriði dregin saman og síðan sagði að: 

Í 36. gr. 7. tl. laga nr. 85/1936 um meðferð einkamála í héraði segir 

meðal annars, að dómari skuli víkja úr dómarasæti, ef hætta er á því, 

,,að hann fái ekki litið óhlutdrægt á málavöxtu“. Þessu ákvæði ber 

einnig að beita um opinber mál samkvæmt 15. gr. 2. mgr. laga nr. 

74/1974 um meðferð opinberra mála. 

Í máli þessu er ekkert fram komið, sem bendir til þess, að 

dómarafulltrúinn, sem kvað upp héraðsdóminn, hafi litið hlutdrægt á 

málavöxtu. Hins vegar verður að fallast á það með 

Mannréttindanefnd Evrópu, að almennt verði ekki talin næg trygging 

fyrir óhlutdrægni í dómstörfum, þegar sami maður vinnur bæði að 

þeim og lögreglustjórn. 

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. 

Með vísan til alls þessa var hinn áfrýjaði dómur ómerktur og vísað heim í hérað til 

nýrrar meðferðar og dómsálagningar. 

Ef niðurstaða Hæstaréttar í máli Hrd. 1987, bls. 356 og Hrd. 1990, bls. 2 eru bornar 

saman, virðast hafa orðið nokkur vatnaskil við beitingu ákvæða MSE gagmvart 

stjórnarskránni í síðara málinu. Það hefur eflaust haft áhrif að þegar seinni dómurinn 

var kveðinn upp hafði Alþingi samþykkt lög nr. 92/1989 um aðskilnað dómsvalds og 
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umboðsvalds í héraði og íslenska ríkið gert sátt í máli Jóns Kristinssonar fyrir 

Mannréttindanefnd Evrópu.25 

Í málum Hrd. 1992, bls. 174 og Hrd. 1993, bls. 174 virðist Hæstiréttur ganga lengra en 

að beita túlkunarreglunni, a.m.k. að gera það á mjög afgerandi hátt. Í Hrd. 1992, bls. 

174 var Þ, namibískur ríkisborgari, ákærður og sakfelldur fjár- og umboðssvik. Við 

meðferð málsins naut hann aðstoðar túlks og samkvæmt þágildandi 3. tl. 139. gr. laga 

nr. 74/1974 um meðferð opinberra mála taldist kostnaður túlks til sakarkostnaðar sem 

heimilt var að láta sakborning bera ef hann væri sakfelldur. Samkvæmt e-lið 3. mgr. 6. 

gr. MSE á sakborningur rétt á ókeypis aðstoð túlks ef hann skilur hvorki né talar mál 

það sem notað er fyrir dómi. Hæstiréttur taldi að „skýra beri [3. tl. 139. gr. laga nr. 

74/1974] með hliðsjón af e-lið 3. mgr. 6. gr. Evrópusamnings um verndun mannréttinda 

og mannfrelsis...“ og að túlkakostnaður skyldi greiddur úr ríkissjóði. Í þessu máli er 

Hæstiréttur í raun að víkja íslensku lagaákvæði til hliðar með beitingu ákvæðis 

ólögfests þjóðaréttarsamnings (MSE).26 

Í máli Hrd. 1993, bls. 174 var dráttur á sakamáli hjá ríkissaksóknara ávíttur. Í dómi 

Hæstaréttar sagði að: 

Sá dráttur, sem varð á rekstri málsins [...] hjá embætti ríkissaksóknara 

og hefur ekki verið skýrður, er vítaverður. Hann brýtur í bága við 1. 

mgr. 138. gr. þágildandi laga nr. 74/1974 um meðferð opinberra 

mála, sbr. 1. mgr. 133. gr. laga nr. 19/1991 um sama efni, og er í 

andstöðu við ákvæði 1. mgr. 6. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. 

auglýsingu nr. 11/1954. 

Þarna er MSE beitt, áður en hann er lögfestur, til að meta lögmæti athafna 

ríkissaksóknara. Í þessu tilfelli virðist ákvæði MSE beitt sem réttarheimild.27 Af þessu 

 

25 Um áhrif og þróunina eftir Hrd. 1990, bls. 2 segir Hrafn Bragason m.a. að: „Í raun var um að ræða 

óhjákvæmilegt þrep í þróunarferlinum. Segja má að rétturinn hafi lagfært kúrs um nokkrar gráður. Af 

rökstuðningnum í [Hrd. 1990:2] má sjá að dómararnir þóttust tilneyddir, en þeim var líkast 

stefnubvreytingin ekkert óljúf, enda höfðu sumir þeirra lengi bent á að dómskerfið uppfyllti ekki 

lágmarkskröfur mannréttindasáttmála. Breytt réttarfarslöggjöf, stjórnsýslulög, breytt stjórnskipunarlög 

og lögleiðing alþjóðasáttmála hafa einkennt þróunina síðan.“ Heimild: Hrafn Bragason (2002). Mörk 

Dómsvaldsins: Hefur hlutverk dómstóla breyst?. Bls. 63. 
26 Davíð Þór Björgvinsson (2008). Lögskýringar: Kenningar, aðferðir og sjónarmið við skýringu og 

beitingu laga. Bls. 282-283. 
27 Davíð Þór Björgvinsson (2008). Lögskýringar: Kenningar, aðferðir og sjónarmið við skýringu og 

beitingu laga. Bls. 283.  
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er ljóst að Hæstiréttur var byrjaður að beita MSE í dómaframkvæmd áður en hann var 

lögfestur og jafnvel hægt að líta svo á að honum hafi verið beitt sem réttarheimild.28 

Með lögum nr. 62/1994 var meginmál MSE lögfest í landsrétt. Í kjölfarið voru einnig 

gerðar nokkrar breytingar á stjórnarskránni, sbr. stjórnskipunarlög nr. 97/1995 um 

breyting á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944, með síðari breytingum, þar 

sem ýmsum mannréttindaákvæðum var bætt við stjórnarskrána. Í greinargerð með 

frumvarpi til laganna var mikið vísað til ákvæða MSE.29 Mikilvægi þessara tilvísana til 

MSE hefur verið túlkað svo að vilji stjórnarskrárgjafans við stjórnarskrárbreytinguna 

hafi verið að túlka beri mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar með hliðsjón af MSE.30 

Því hefur einnig verið haldið fram að staða MSE í íslenskum rétti sé þannig að hann 

hafi „stjórnarskrárígildi“ á Íslandi.31 Það er skýrt þannig að þrátt fyrir að MSE hafi 

formlega séð ekki stöðu stjórnskipunarlaga er ákvæðum hans beitt eins og hann hefði 

þá stöðu.32 Í mörgum dómum Hæstaréttar má greina þessa afstöðu, t.d. í Hrd. 2000, bls. 

4394 (419/2000)33 og Hrd. 2004, bls. 3608 (88/2004)34.35 

Um áhrif MSE á skýringu stjórnarskrárákvæða hafa komið fram mismunandi skoðanir 

og röksemdir um áhrif þeirra. 36  Deilt hefur verið um tvær grunnstefnur varðandi 

 

28 Davíð Þór Björgvinsson (2014). Staða dóma Mannréttindadómstóls Evrópu í íslenskum rétti. Bls. 48. 
29 Frumvarp til stjórnarskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944, með 

síðari breytingum, þskj. 389, 297. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

https://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html. [Sótt á vefinn 28.11.2019]. 
30 Björg Thorarensen (2006). Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi. Bls. 107. 
31 Oddný Mjöll Arnardóttir (2018). Nálægðarregla, svigrúm til mats og samband Mannréttindadómstóls 

Evrópu við landsrétt. Bls. 18-19 og Sigurður Líndal (2010). Um lög og lögfræði: Grundvöllur laga og 

réttarheimildir. Bls. 85. 
32 Davíð Þór Björgvinsson (2008). Lögskýringar: Kenningar, aðferðir og sjónarmið við skýringu og 

beitingu laga. Bls. 320. 
33 Í Hrd. 2000, bls. 4394 (419/2000) fór M fram á það að vera viðurkenndur faðir barns K. Samkvæmt 1. 

og 2. mgr. 43. gr. þágildandi barnalaga nr. 20/1992 var tæmandi talið hverjir gætu verið aðilar að slíkum 

málum og var ekki gert ráð fyrir því að K gæti átt aðild að slíkum málum. Í niðurstöðu sinni segir 

Hæstiréttur að „[f]allast ber á það með [K]að löggjöf, sem við þessar aðstæður takmarkar rétt manns til 

fá úrlausn dómstóla um málefni er varða hagsmuni hans, brjóti gegn 70. gr. stjórnarskrárinnar, sbr. einnig 

6. gr. mannréttindasáttmála Evrópu.“.  
34 Í Hrd. 2004, bls. 3608 (88/2004) var D sakfelldur fyrir líkamsárás. Töluverð óútskýrð töf var á meðferð 

málsins hjá lögreglu og saksóknara. Taldi Hæstiréttur að sá dráttur bryti „í bága við meginreglu 1. mgr. 

133. gr. laga nr. 19/1991 og er í andstöðu við 70. gr. stjórnarskrárinnar og 1. mgr. 6. gr. 

mannréttindasáttmála Evrópu.“. 
35 Sjá má nánari umfjöllun um þetta í Oddný Mjöll Arnardóttir (2018). Nálægðarregla, svigrúm til mats 

og samband Mannréttindadómstóls Evrópu við landsrétt. Bls. 17-19. 
36 Björg Thorarenssen fjallar hnitmiðað um helstu sjónarmiðin í riti sínu, Stjórnskipunarréttur: 

Mannréttindi. Heimild: Björg Thorarensen (2006). Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi. Bls. 107 
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skýringu stjórnarskrárinnar. Annars vegar er það óbreytileg skýring, þar sem 

markmiðið er að skýra stjórnarskrána útfrá því umhverfi sem var þegar hún var sett. 

Hins vegar er það breytileg skýring, þar sem stjórnarskrárákvæði eru skýrð með 

hliðsjón af breyttu þjóðfélags- og lagaumhverfi. Síðari skýringarkosturinn er orðinn 

viðteknari í íslenskri réttarframkvæmd. Í þessu felst m.a. að algengara er að líta til 

skýringarkosta sem eiga t.d. rætur sínar að rekja til úrlausna Mannréttindadómstóls 

Evrópu (hér eftir MDE) og þeirra grunngilda sem búa að baki mannréttindaákvæðum 

stjórnarskrárinnar.37 

Í 2. gr. laga nr. 62/1994 segir að „[ú]rlausnir [...] mannréttindadómstóls Evrópu [...] eru 

ekki bindandi að íslenskum landsrétti.“. Í greinargerð með frumvarpi til laganna var 

jafnframt tekið sérstaklega fram að lögleiðing MSE ætti ekki að hafa nein áhrif á 

sjálfstæði dómstóla, þar sem þeir væru ekki bundnir af fordæmum MDE. Hins vegar 

væri rétt að íslenskir dómstólar hefðu slíkar úrlausnir til hliðsjónar í úrlausnum sínum 

(túlkunarreglan).38 Þrátt fyrir þetta hefur verið talið að 2. gr. laga nr. 62/1994 hafi í raun 

litla sem enga raunhæf þýðingu, heldur aðallega fræðilega þýðingu.39 Í grein Davíðs 

Þórs Björgvinssonar, Staða dóma Mannréttindadómstóls Evrópu í íslenskum rétti, 

fjallar hann um þetta álitaefni. Davíð Þór telur að ekki skipti meginmáli hvernig, og 

jafnvel hvort, vísað er til dóma MDE í dómum íslenskra dómstóla og segir jafnframt 

að: 

Niðurstaðan verður alltaf sú sama í reynd; að þeir hafi í raun 

fordæmisgildi með áþekkum hætti og innlend dómafordæmi. Þetta 

gildir jafnvel að því marki að þeir eru notaðir til að réttlæta frávik 

íslenskra dómstóla frá eigin nýlegum fordæmum, þ.m.t. dómum 

Hæstaréttar, eins og dæmin sanna. Fátt virðist því til fyrirstöðu að 

stíga skrefið til fulls og kalla þá réttaheimildir með sama fyrirvara um 

að þeir séu ekki formlega bindandi, rétt eins og á við um innlenda 

dóma. 

 

37 Björg Thorarensen (2006). Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi. Bls. 94-113. 
38 Frumvarp til laga mannréttindasáttmála Evrópu, þskj. 105, 102. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

https://www.althingi.is/altext/117/s/0105.html. [Sótt á vefinn 3.12.2019]. 
39 Davíð Þór Björgvinsson (2014). Staða dóma Mannréttindadómstóls Evrópu í íslenskum rétti. Bls. 41. 
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Af þessu má ráða að úrlausnir MDE hafi mikið gildi í íslenskum rétt og það er ekki 

bundið við almenn lög, heldur einnig við skýringar á stjórnarskránni.40 

Í Hrd. 21. maí 2019 (12/2018) fjallaði Hæstiréttur um stöðu MDE í íslenskum rétti með 

nokkuð afgerandi hætti. Í málinu var krafist endurupptöku máls þar sem J og T höfðu 

verið sakfelldir fyrir skattalagabrot með dómi í Hrd. 7. febrúar 2013 (74/2012). 

Endurupptökunefnd hafði fallist á endurupptöku á þeim grundvelli að 

Mannréttindadómstóll Evrópu hefði í máli MDE, Jóhannesson o.fl. gegn Íslandi, 18. 

maí 2017 (22007/11) komist að því að með fyrrgreindum dómi Hæstaréttar hafi verið 

brotið gegn rétti J og T samkvæmt 4. gr. 7. samningsviðauka MSE. Samkvæmt 60. gr. 

stjskr. hefur Hæstiréttur vald til að úrskurða um ákvarðanir endurupptökunefndar og 

hvort nefndin hefði staðið rétt að endurupptöku. Í kjölfarið rekur Hæstiréttur þær 

heimildir sem eru til staðar í lögum um endurupptöku mála, þá aðallega d. lið 1. mgr. 

228. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála, og kemst að þeirri niðurstöðu að ekki 

séu efni til að túlka þá grein þannig að hún veiti heimild til endurupptöku máls á 

grundvelli fyrrgreinds dóms MDE. Í kjölfarið fjallar Hæstiréttur almennt um stöðu 

úrlausna MDE í íslenskum rétt og þar segir: 

Mannréttindasáttmálanum hefur eins og áður er fram komið verið 

veitt lagagildi hér á landi, þar með töldum 7. viðauka hans og hefur 

stöðu almennrar löggjafar. Í 2. gr. laga nr. 62/1994 er tekið fram að 

úrlausnir mannréttindanefndar Evrópu, Mannréttindadómstóls 

Evrópu og ráðherranefndar Evrópuráðsins séu ekki bindandi að 

íslenskum landsrétti. Leggja verður til grundvallar að með þessu hafi 

íslenski löggjafinn áréttað að þrátt fyrir lögfestingu 

mannréttindasáttmálans sé hér á landi byggt á grunnreglunni um 

tvíeðli landsréttar og þjóðaréttar. Þótt íslenskir dómstólar líti til dóma 

mannréttindadómstólsins við skýringu mannréttindasáttmálans, 

þegar reynir á ákvæði hans sem hluta af landsrétti, leiðir af 

framangreindri skipan að það er hlutverk Alþingis, innan valdmarka 

sinna samkvæmt 2. gr. stjórnarskrárinnar, að gera þær breytingar á 

lögum sem þarf til að virða þjóðréttarlegar skuldbindingar íslenska 

ríkisins samkvæmt mannréttindasáttmálanum. Fælist í niðurstöðu 

dómstóla að þeir hefðu með lögskýringu í reynd mælt fyrir um 

lagabreytingar í þeim tilgangi færu þeir út fyrir þau mörk sem 

stjórnlög setja valdheimildum þeirra, sbr. 2. gr. og 1. málslið 61. gr. 

stjórnarskrárinnar. 

 

40 Oddný Mjöll Arnardóttir (2018). Nálægðarregla, svigrúm til mats og samband Mannréttindadómstóls 

Evrópu við landsrétt. Bls. 19-21. 
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Með þessu virðist Hæstiréttur árétta hver staða úrlausna MDE er í íslenskum rétti og að 

það sé löggjafans að breyta því fyrirkomulagi, ef að veita hefði átt úrlausnum MDE 

aukið vægi í landsrétti. Þessi niðurstaða Hæstaréttar virðist vera í andstöðu við 

niðurstöðu Davíðs Þórs Björgvinssonar um að líta beri á dóma MDE sem réttarheimild, 

þ.e. fordæmi sem hefði sömu stöðu og önnur fordæmi (þ.m.t. dómar Hæstaréttar). 

Það er ekki óumdeilt hver staða MSE og dóma MDE er í íslenskri löggjöf. Áhrif MSE 

og MDE hljóta þó að vera töluverð. Þessi stutta samantekt á stöðu MSE og dóma MDE 

í íslenskum rétti sýnir mikilvægi þess að fjalla um ritgerðarefnið útfrá sjónarhorni MSE. 

2.2.2. Réttur til réttlátrar málsmeðferðar fyrir dómi skv. MSE 

Segja má að rétturinn til réttlátrar málsmeðferðar fyrir dómi teljist til 

grundvallarréttinda skv. MSE, en um þau réttindi er fjallað um í 6. gr. MSE. Í 1. mgr. 

6. gr. MSE segir m.a. að: 

Þegar kveða skal á um réttindi og skyldur manns að einkamálarétti 

eða um sök, sem hann er borinn um refsivert brot, skal hann eiga rétt 

til réttlátrar og opinberrar málsmeðferðar innan hæfilegs tíma fyrir 

sjálfstæðum og óvilhöllum dómstóli. Sé skipan hans ákveðin með 

lögum... 

Í kjarna þessa ákvæðis er fjallað um réttinn til að málsmeðferð, í einka- og sakamálum 

málum, fari fram fyrir sjálfstæðum og óvilhöllum dómstól. Varðandi störf 

aðstoðarmanna dómara er það helst þessi þáttur 1. mgr. 6. gr. MSE sem kemur til 

skoðunar og verður umfjöllunin afmörkuð við það. Við afmörkun á gildissviði 6. gr. 

MSE er mikilvægt að hafa í huga að hlutverk MDE er ekki að skera úr um sekt eða 

sakleysi, eða hvers konar breytingu á niðurstöðu máls, heldur að úrskurða hvort 

meðferð tiltekins máls hafi verið í samræmi við þau grundvallarréttindi sem koma fram 

í 6. gr. MSE.41 

Í skilyrðinu um sjálfstæðan og óvilhallan dómstól felst að tryggja jafnræði meðal aðila 

máls. Við mat á því hvort dómstóll sé sjálfstæður og óvilhallur hefur MDE beitt tvenns 

konar mati við skoðun á því hvort málsmeðferð uppfylli þau skilyrði. Annars vegar er 

 

41 Ovey C., Rainey B. og Wicks E. (2014). Jacobs, White and Ovey: The European Convention on 

Human Rights (6. útgáfa). Bls. 248. 
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um huglægt mat (e. subjective test) að ræða, þ.e. hvort dómari hafi verið hlutdrægur og 

látið persónuleg sjónarmið ráða niðurstöðu sinni. Hins vegar er um hlutlægt mat (e. 

objective test) þar sem litið er á málsmeðferðina í heild og metið hvort að hún sé, 

hlutlægt séð, þannig að ætla megi að dómstóllinn sé sjálfstæður og óvilhallur, óháð því 

hvort að hann sé það huglægt séð.42 Varðandi huglæga matið er meginreglan er sú að 

dómari telst óhlutdrægur, nema sýnt sé fram á annað. Ekki hefur reynt mikið á þennan 

þátt ákvæðisins fyrir MDE, þar sem erfitt getur verið að sýna fram á óhlutdrægni.43 

Við hlutlægt mat er horft til ytri aðstæðna og hvort að ásýnd og umgjörð dómstóls sé 

með þeim hætti að aðili máls geti ekki haft lögmæta ástæðu til að ætla að dómstóllinn 

sé óvilhallur eða óhlutdrægur. Ef svo er ekki, þá er um að ræða brot á 1. mgr. 6. gr. 

MSE. Við mat á þessu er bæði litið til aðstöðu sem á eingöngu við í tilteknu máli eða 

með því að leggja heildarmat á umgjörð og ásýnd dómstóls almennt, sem hefur áhrif á 

það mál sem liggur fyrir dómstólnum.44 Í þessu sambandi má t.d. nefna dóm MDE í 

máli MDE, Hanif og Khan gegn Bretlandi, 20. desember 2011 (52999/08). Í því máli 

var talið að með því að lögreglumaður væri hluti af kviðdómi sem skar úr um sekt í 

máli varðandi eiturlyfjabrot. Lögreglumaðurinn þekkti einn lögreglumannanna sem 

báru vitni í málinu í gegnum vinnu, en vann þó ekki á sömu lögreglustöð og var ekki í 

félagslegum tengslum við hann utan vinnu. MDE taldi að þarna hefði verið um brot á 

1. mgr. 6. gr. MSE að ræða, m.a. með vísun til þess að vitnisburður lögreglumannsins 

hafi verið veigiamikið við ákvörðun sakar og að mögulegt væri að efast um hlutleysi 

kviðdómandans. Með vísan til þessa var því fallist á að sakborningarnir, Hanif og Khan, 

hafi haft lögmæta ástæðu til að ætla að seta lögreglumannsins í kviðdómnum hefði áhrif 

hlutlægt séð, þó að ekki hafi verið sýnt fram á það huglægt séð. Þrátt fyrir þetta sló 

MDE því ekki á föstu að slíkt fyrirkomulag fæli alltaf í sér brot gegn 1. mgr. 6. gr. MSE. 

Einnig má vísa í mál MDE, Langborger gegn Svíþjóð, 22. júní 1989 (1179/84). Í þessu 

máli var deilt um hæfi tveggja meðdómanda sem sátu í sérstökum Leigu- og 

 

42 Ovey C., Rainey B. og Wicks E. (2014). Jacobs, White and Ovey: The European Convention on 

Human Rights (6. útgáfa). Bls. 268-271. 
43 Ovey C., Rainey B. og Wicks E. (2014). Jacobs, White and Ovey: The European Convention on 

Human Rights (6. útgáfa). Bls. 268. 
44 Ovey C., Rainey B. og Wicks E. (2014). Jacobs, White and Ovey: The European Convention on 

Human Rights (6. útgáfa). Bls. 268-269. 
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húsnæðisdómstól. Meðdómendurnir voru tilnefndir, hvor um sig, af samtökum 

leigjenda annars vegar og samtökum leigusala hins vegar. Langborger þurfti að fara 

með mál fyrir dómstólinn, m.a. vegna deilu um að fella á brott ákvæði sem bæði samtök 

leigjenda og samtök leigusala höfðu hagsmuni af því að hafa í samningnum. Þrátt fyrir 

að ekki hafi verið sýnt fram á að aðaldómarinn og meðdómendurnir væru vanhæfir 

huglægt séð, var talið að þar sem ásýnd og umgjörð dómstólsins væri með þeim hætti 

að Langborger hefði réttilega getað haft uppi vafa um sjálfstæði og óhlutdrægni 

dómstólsins. Með vísan til þessa var því talið að brotið hefði verið gegn 1. mgr. 6. gr. 

MSE. 

Af þessu má sjá að mat á því hvort að dómstóll er sjálfstæður og óvilhallur í skilningi 

1. mgr. 6. gr. MSE getur verið fjölbreytt, enda er tilvísun til 1. mgr. 6. gr. MSE 

algengasta ákvæðið sem vísað er til í málum sem berast MDE í Strasbourg.45 

Annað skilyrði 1. mgr. 6. gr. MSE sem kemur til skoðunar í tengslum við aðstoðarmenn 

dómara er skilyrðið um að málsmeðferð fari fram innan hæfilegs tíma.46 Málshraði er 

algengasta einstaka kæruefnið sem berst MDE í Strasbourg þar sem fjöldi mála hleypur 

á þúsundum á hverju ári.47 Reglan um málshraða byggir á því að það sé ekki til mikils 

gagns að hafa greiðan aðgang að dómstólum ef að hann getur ekki fengið úrlausn mála 

sinna á hæfilegum tíma.48 MDE hefur í dómum sínum mótað viðmið sem líta ber til við 

mat á því hvort að skilyrði 1. mgr. 6. gr. MSE séu uppfyllt, þar sem sum viðmiðana eru 

byggð á einstökum þáttum dómsmála (t.d. hraða rannsóknar, stöðu málsaðila, 

mikilvægi máls o.fl.) á meðan önnur eru almennari og beinast að skilvirkni 

dómskerfisins í heild. 

 

45 Ovey C., Rainey B. og Wicks E. (2014). Jacobs, White and Ovey: The European Convention on 

Human Rights (6. útgáfa). Bls. 247. 
46 Rétturinn til hraðrar málsmeðferðar er sambærilegur réttinum í 3. mgr. 5. gr. MSE en er mun 

víðtækari, þar sem hann tekur t.d. bæði til einka- og sakamála. Heimild: Ovey C., Rainey B. og Wicks 

E. (2014). Jacobs, White and Ovey: The European Convention on Human Rights (6. útgáfa). Bls. 273-

274. 
47 Ovey C., Rainey B. og Wicks E. (2014). Jacobs, White and Ovey: The European Convention on 

Human Rights (6. útgáfa). Bls. 273 og Björg Thorarensen (2006). Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi. 

Reykjavík: Bókaútgáfan Codex. Bls. 255. 
48 Björg Thorarensen (2006). Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi. Reykjavík: Bókaútgáfan Codex. Bls. 

254. 
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Almennu viðmiðin um skilvirkni dómskerfisins eru m.a. sett fram þegar í ljós hefur 

komið að málshraði sé kerfisbundið vandamál hjá viðkomandi aðildarríki og er þá 

stundum ákveðið að um svokallaðan leiðsögudóm (e. pilot judgement) sé að ræða. 

Leiðsögudómur er dómur þar sem aðildarríki eru sett skilyrði varðandi úrbætur vegna 

fjölda svipaðra mála sem eru til meðferðar hjá MDE. Algengast er að málsmeðferð líkra 

mála sé frestað á meðan úrbætur eru gerðar, en það er þó ekki algilt.49 Í máli MDE, 

Rumpf gegn þýskalandi, 2. september 2010 (46344/06) ákvað dómstóllinn að það mál 

skyldi vera leiðsögumál og settu skilyrði um úrbætur sem þýska ríkið yrði að 

framkvæma til að tryggja viðunandi málshraða mála. Þrátt fyrir að um leiðsögudóm 

hafi verið að ræða hafnaði MDE því að bíða með meðferð svipaðra mála á meðan gerðar 

væru úrbætur. Ástæða þess að rétturinn hafnaði því var að ekki hafði verið brugðist við 

ítrekuðum niðurstöðum dómum MDE sem náðu aftur til ársins 2006 og með því að 

halda áfram að kveða upp dóma í þessum málum væri þrýstingur á úrbætur viðvarandi. 

Í máli MDE, Lukenda gegn Slóveníu, 6. október 2005 (23032/02) var um einskonar 

afbrigði að ræða frá reglunni um leiðsögudóma.50 Málið fékk ekki stöðu leiðsögudóms 

en hins vegar hvatti dómstóllinn stjórnvöld í Slóveníu til að grípa til ráðstafana til að 

stytta málshraða fyrir dómstólum.51 Öðrum málum af svipuðum toga var ekki frestað á 

meðan slóvenska ríkið framkvæmdi þær úrbætur sem þörf var á. Í kjölfar dómsins setti 

slóvenska ríkið af stað Lukenda verkefnið (e. the Lukenda Project) til að fást við þau 

vandamál sem vörðuðu málshraða52 Slóvenska ríkið setti af stað heildarendurskoðun á 

dómskerfinu þar sem skilvirkni þess var öll skoðuð í þaula og gerðar margvíslegar 

úrbætur, sem leiddu að endingu til þess að MDE taldi að úrbæturnar væru nægar í MDE, 

Korenjak gegn Slóveníu, 15. maí 2007 (463/03).53 

 

49 Ovey C., Rainey B. og Wicks E. (2014). Jacobs, White and Ovey: The European Convention on 

Human Rights (6. útgáfa). Bls. 47-48. 
50 Ovey C., Rainey B. og Wicks E. (2014). Jacobs, White and Ovey: The European Convention on 

Human Rights (6. útgáfa). Bls. 274-275. 
51 Um þetta segir í 98. gr. dómsins: „To prevent future violations of the right to a trial within a reasonable 

time, the Court encourages the respondent State to either amend the existing range of legal remedies or 

add new remedies so as to secure genuinely effective redress for violations of that right. The 

characteristics of an effective remedy are to be found in the Court's case-law cited in this judgment.“ 
52 Ovey C., Rainey B. og Wicks E. (2014). Jacobs, White and Ovey: The European Convention on 

Human Rights (6. útgáfa). Bls. 274-275. 
53 Í 62. gr. dómsins segir: „In view of the foregoing, basing its conclusions on an assessement of the 

legislative provisions as they stand, the Court is satisfied that the aggregate of remedies provided by 
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Einn af þeim þáttum sem geta haft umtalsverð áhrif á skilvirkni dómskerfa og 

málshraða er staða og hlutverk aðstoðarmanna dómara. Á vettvangi Evrópuráðsins 

hefur verið bent á þetta, t.d. af Ráðgefandi ráði evrópskra dómara (e. Consultative 

Council of European Judges).54 Fjallað verður nánar um ráðið í kafla 4.2. Reglan um 

málshraða kemur fram í 70. gr. stjskr. og byggir hún á 1. mgr. 6. gr. MSE, eins og fram 

hefur komið. 

Varðandi frekari umfjöllun um 1. mgr. 6. gr. MSE vísast til skrifa fræðimanna á því 

sviði, en þau atriði sem tengjast efni þessarar ritgerðar verða hér eftir reifuð eftir því 

sem við á. 

2.3. Almenn lög og fordæmi 

Áður hefur verið fjallað um stjórnarskránna og MSE en eins og fram kemur bæði í 59. 

gr. stjskr. og 1. mgr. 6. gr. MSE skal dómsvaldinu skipað með lögum. Á Íslandi er það 

gert með almennum lögum og vísast þar aðallega til laga nr. 50/2016 um dómstóla. 

Réttarþróunin sem leiddi til þessarar löggjafar er hins vegar merkileg og nauðsynlegt 

að fjalla um hana til að átta sig á stöðu aðstoðarmanna dómara í dag. Eftirfarandi 

umfjöllun er skipt í þrennt. Í fyrsta lagi er það söguleg þróun fyrir setningu laga nr. 

92/1989 og dóms Hæstaréttar í máli Hrd. 1990, bls. 2. Í öðru lagi er það óvissutímabilið 

sem ríkti frá fyrrgreindum dómi árið 1990 til setningu dómstólalaga nr. 15/1998, þar 

sem mörg dómsmál komu fyrir Hæstarétt vegna dómarafulltrúa. Í þriðja lagi er það 

síðan tímibilið frá því að starfsheiti dómarafulltrúa var fellt úr lögum og heitið 

aðstoðarmaður dómara tekið upp þess í stað, sbr. 17. gr. laga nr. 15/1998, til ársins 

2019. 

 

the 2006 Act in cases of excessively long proceedings pending at first and second instance is effective 

in the sense that the remedies are in principle capable of both preventing the continuation of the alleged 

violation of the right to a hearing without undue delay and of providing adequate redress for any 

violation that has already occurred (see, Grzinčič, cited above, § 98).“. 
54 Consultative Council of European Judges (2019, nóvember). CCJE Opinion No. 22 (2019): The Role 

of Judicial Assistants. Bls. 3-4. 
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2.3.1. Staða dómarafulltrúa fyrir setningu laga nr. 92/1989 og Hrd. 1990, 

bls. 2 

Ákvæði um aðstoðarmenn dómara hafa verið í íslenskum lögum í langan tíma og hafa 

tekið töluverðum breytingum í tímanna rás. Þegar þessi ákvæði eru skoðuð er mikilvægt 

að hafa í huga það réttarumhverfi sem var þegar ákvæðin voru sett. Í þessu samhengi 

er mikilvægt að hafa í huga þær miklu breytingar sem voru með setningu laga nr. 

92/1989 um aðskilnað dómsvalds og umboðsvalds í héraði og þær breytingar sem fólust 

í aukinni áherslu á MSE sem var lögleiddur með lögum nr. 62/1994 og breytingum sem 

urðu á stjórnarskránni árið 1995. Í þessum kafla verður farið yfir þróunina á hlutverki 

dómarafulltrúa í íslenskum lögum frá árinu 1917 þar til frumvarp um aðskilnað 

dómsvalds og umboðsvalds í héraði var lagt fram á 111. löggjafarþingi. 55  Eldri 

heimildir verða reifaðar eftir þörfum en gott sögulegt yfirlit er að finna í greinargerð 

með frumvarpi til laga nr. 92/1989.56 

Staða dómarafulltrúa mótaðist nokkuð í Reykjavík með lögum nr. 79/1917, um 

skiftingu bæjarfógetaembættisins í Reykjavík og um stofnun sjerstakrar tollgæslu í 

Reykjavíkurkaupstað. Þessi löggjöf var fyrsta skrefið í áttina að skiptingu og 

aðgreiningu á störfum sem upphaflega heyrðu öll undir bæjarfógeta og sýslumenn. 

Megin ástæða þessara breytinga var ávallt í tengslum við aukið álag á embættin og með 

lögum nr. 78/1919, um heimild til löggildingar á fulltrúum bæjarfögeta til þess að gegna 

eiginlegum dómarastörfum, þá varð starf dómarafulltrúans veigameira í þessari þróun. 

Frumvarp um heimild til löggildingar á fulltrúum bæjarfögeta til þess að gegna 

eiginlegum dómarastörfum, sem síðan var að lögum nr. 78/1919, var aðeins tvær 

greinar. Í 1. gr. frumvarpsins var dómsmálaráðherra veitt sérstök heimild til að löggilda 

menn, sem uppfylla lagaskilyrði fyrir skipun dómara, til þess að skipa dómarasæti í 

lögreglumálum og halda sakamálarannsóknir í kaupstöðum landsins í forföllum 

 

55 Frumvarp til laga um aðskilnað dómsvalds og umboðsvalds í héraði, þskj. 204, 182. mál. Vefútgáfa 

Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/111/s/0204.html. [Sótt á vefinn 28.10.2019]. 
56 Frumvarp til laga um aðskilnað dómsvalds og umboðsvalds í héraði, þskj. 204, 182. mál. Vefútgáfa 

Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/111/s/0204.html. [Sótt á vefinn 28.10.2019]. 
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reglulegs dómara. Í 2. gr. frumvarpsins var lögreglustjóranum í Reykjavík og löggiltum 

fulltrúa hans gefin heimild til að taka sáttaboði um greiðslu fésektar í stað dóms.57 

Bæjarfógetinn sinnti á þessum tíma fjölmörgum verkefnum, ásamt dómarastörfum, s.s. 

uppboðs-, skifta- og fógetagerðir ásamt lögreglustjórn. Á þessum tíma var við lýði 

rannsóknarréttarfar á Íslandi, en í því fólst í meginatriðum að dómari var rannsakandi, 

ákærandi og dómari, allt í senn, þannig að dómsstörfin voru umfangsmikil.58 

Frumvarpinu var ætlað að auðvelda bæjarfógetum í kaupstöðum að sinna 

dómarastörfum með því að löggilda dómarafulltrúa, en slíkt var þó eingöngu heimilt í 

undantekningartilfellum í forföllum dómara. Til að tryggja það að vandað væri til verka 

var áskilið að þessir fulltrúar uppfylltu skilyrði til þess að vera skipaðir dómarar.59 

Við meðferð málsins á þingi sköpuðust nokkrar umræður, þó fyrst og fremst á milli 

þingmannanna Einars Arnórssonar og Bjarna Jónssonar. Í þeim umræðum lýsti Bjarni 

áhyggjum sínum af því að með skipun dómarafulltrúa væri verið að heimila óreyndum 

aðilum mikið vald, sérstaklega í umfangsmeiri sakamálum, án þess að bera beina 

ábyrgð á þeim verkum. Auk þess væri hætta á að bæjarfógetar myndu ofbeita þessari 

heimild sinni til að komast hjá hvimleiðari málum, t.d. kvennafarsmálum, og láta þau í 

hendur fulltrúanna. Einar veitti Bjarna andsvör og taldi áhyggjur hans óþarfar. Í því 

sambandi vísaði hann m.a. til þess að þótt fulltrúar kynnu að vera óreyndari væru þeir 

oft metnaðarfyllri en eldri og reyndari menna, auk þess sem þeir væru líka ábyrgir að 

almenningsáliti og mistök myndu hugsanlega standa í vegi fyrir framgangi þeirra í 

starfi. Frumvarpið var þó samþykkt og varð að lögum nr. 79/1919.60 

 

57 Frumvarp til laga um heimild til löggildingar á fulltrúum bæjarfógeta til þess að gegna eiginlegum 

dómarastörfum o.fl., þskj. 622, 142. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

https://www.althingi.is/altext/althingistidindi/L031/031_thing_1919_thingskjol.pdf. [Sótt á vefinn 

6.8.2019]. 
58 Frumvarp til laga um heimild til löggildingar á fulltrúum bæjarfógeta til þess að gegna eiginlegum 

dómarastörfum o.fl., þskj. 622, 142. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

https://www.althingi.is/altext/althingistidindi/L031/031_thing_1919_thingskjol.pdf. [Sótt á vefinn 

6.8.2019]. 
59 Frumvarp til laga um heimild til löggildingar á fulltrúum bæjarfógeta til þess að gegna eiginlegum 

dómarastörfum o.fl., þskj. 622, 142. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

https://www.althingi.is/altext/althingistidindi/L031/031_thing_1919_thingskjol.pdf. [Sótt á vefinn 

6.8.2019]. 
60 Alþingistíðindi 1919, 31. löggjafarþing B. Umræður: 1895-1908. 
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Þrátt fyrir að þessi lög hafi verið sett í öðru umhverfi en er í dag, þá er athyglisvert að 

sjá að umræða um kosti og galla dómarafulltrúa hafi verið af svipuðu meiði og í dag. 

Megintilgangur laganna var fyrst og fremst að auðvelda dómurum störf í minni málum 

á meðan helsta gagnrýnin var sú að verið væri að veita óreyndum aðilum heimild til að 

sinna störfum dómara á ábyrgð hans. 

Með lögum nr. 67/1928, um dómstólastarfa, lögreglustjórn, gjaldheimtu o.fl. í 

Reykjavík, var haldið áfram með skiptingu hins upphaflega bæjarfógetaembætti og 

takmarkaðist það eingöngu við Reykjavík. Í 9. gr. þeirra laga segir að „Rjett eiga 

umræddir embættismenn til að fá sjer skipaðan fulltrúa til að framkvæma sjerstök störf, 

eftir því sem nauðsyn krefur“. Um skýringu á ákvæði þessu segir í greinargerð með 

frumvarpinu að greinin sé í samræmi við venju og hefðir. Svipuð ákvæði voru í lögum 

nr. 67/1939, 65/1943 og 98/1961 um dómsmálastörf, lögreglustjórn, gjaldheimtu o.fl. í 

Reykjavík. 

Með lögum nr. 85/1936 um meðferð einkamála var staða dómarafulltrúa í einkamálum 

skýrð frekar og í 33. gr. frumvarps til laganna var lögð til eftirfarandi heimild fyrir 

dómsmálaráðherra: 

Dómsmálaráðherra getur löggilt héraðsdómurum fulltrúa, er sé að 

minnsta kosti 21 árs gamall og fullnægi skilyrðunum í 1. og 3. og 

4.—6. tölul. 32. gr. Utan kaupstaða má þó vikja frá skilvrðinu í 6. 

tölul., ef aðili hefir að minnsta kosti tvö ár gegnt að staðaldri 

skrifarastörfum í skrifstofu héraðsdómara. 

Löggiltur fulltrúi getur, auk nótarialgerða, framkvæmt á ábyrgð 

héraðsdómara þessar dómsathafnir: 

1. Uppskriftargerðir i sambandi við skipti búa. 

2. Fógetagerðir. 

3. Uppboðsgerðir. 

Ef fulltrúi fullnægir skilyrðum 6. töluliðar 32. gr., getur hann og 

kveðið upp úrskurði i sambandi við áðurnefndar dómsathafnir. 

Rétt er dómsmálaráðherra að löggilda fulltrúa héraðsdómara til að 

framkvæma allskonar dómsathafnir i forföllum héraðsdómara eða 

vegna annríkis og á hans ábyrgð.61 

 

61 Frumvarp til laga um meðferð einkamála í héraði, þskj. 12, 12. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

https://www.althingi.is/altext/50/s/pdf/0012.pdf. [Sótt á vefinn 6.8.2019]. 
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Í nefndaráliti efri deildar Alþingis um frumvarp til laganna var síðan gerð 

breytingartillaga, sem samþykkt var, um að bæta málsgrein við 33. gr. sem að hljóðaði 

svo: 

Dómsmálaráðherra getur með reglugerð ákveðið, að fulltrúar 

lögmannsins í Reykjavik, einn eða fleiri, hafi með höndum, undir 

eftirliti lögmannsins hvers konar dómsathafnir, og skal í 

reglugerðinni nánar ákveðið um þá starfskiptingu.62 

Í greinargerð með frumvarpi til laganna var vísað að öllu leyti til greinargerðar með 

sama frumvarpi á fyrra þingi.63 Í greinargerð með því frumvarpi var stuttlega gerð grein 

fyrir 33. gr. frumvarpsins. Þar sagði að ákvæði greinarinnar væri í samræmi við gildandi 

reglur. Hins vegar voru þar nýmæli um að ekki væri heimilt að löggilda ólöglærðan 

mann sem fulltrúa dómara í kaupstöðum, en það var þó enn heimilt utan þeirra. Einnig 

fengu fulltrúar auknar heimildir til dómsathafna sem voru upptaldar í 2. mgr. 33. gr. 

frumvarpsins. Í umfjöllun um 3. mgr. 33. gr. frumvarpsins segir að hún sé í 

meginatriðum í samræmi við gildandi rétt.64 Þessi grein laganna var síðan óbreytt allt 

til ársins 1988 þegar gerð var minniháttar breyting á henni til að koma í veg fyrir að 

hægt væri að setja dómarafulltrúa sem ekki höfðu lokið embættisprófi í lögum, sbr. lög 

nr. 54/1988 um breytingu á lögum um meðferð einkamála í héraði, nr. 85 23. júní 1936, 

með síðari breytingum. 

Á 92. löggjafarþingi var lagt fram frumvarp sem síðar var að lögum nr. 74/1972 um 

skipan dómsvalds í héraði, lögreglustjórn, tollstjórn o.fl. Með þessum lögum var gerð 

sú grundvallarbreyting að dómarar voru skipaðir við nokkur af umfangsmestu 

embættum sýslumanna og bæjarfógeta á landinu. Ástæða þessara breytinga var aukið 

álag á embættin sem lögin tóku til. Í 15. gr. laganna koma fram að: 

Við framangreind dómaraembætti skulu starfa svo margir fulltrúar, 

er fullnægi skilyrðum 33. gr. sbr. 6. tölul. 32. gr. laga nr. 85/1936, 

sem þörf er á, að mati dómsmálaráðherra. 

Dómsmálaráðherra getur veitt fulltrúum, sem ráðnir eru til starfa 

samkvæmt 1. mgr. og fullnægja skilyrðum laga til að hljóta skipun í 

 

62 Nefndarálit um frv. til laga um meðferð einkamála í héraði, þskj. 395, 12. mál. Vefútgáfa 

Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/50/s/pdf/0395.pdf. [Sótt á vefinn 6.8.2019]. 
63 63 Frumvarp til laga um meðferð einkamála í héraði, þskj. 12, 12. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, 

slóð: https://www.althingi.is/altext/50/s/pdf/0012.pdf. [Sótt á vefinn 6.8.2019]. 
64 Frumvarp til laga um meðferð einkamála í héraði, þskj. 448, 157. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, 

slóð: https://www.althingi.is/altext/49/s/pdf/0157.pdf. [Sótt á vefinn 6.8.2019]. 
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fast dómarastarf, sérstaka skipun til að vinna sjálfstætt og á eigin 

ábyrgð að þeim dómsstörfum, sem þeim eru falin. 

Í greinargerð með frumvarpi til laganna er fjallað um það að vegna aukins fjölda 

dómsmála sé það orðið svo að langflestir dómar séu kveðnir upp af fulltrúum dómara 

og það þyki óæskileg framvinda. Einnig kemur fram í greinargerðinni að 

dómarafulltrúar hafi í auknum mæli lýst óánægju með þetta fyrirkomulag, þar sem þeir 

beri í þessum tilfellum skyldur sem dómarar, en án þeirra réttinda sem skipun dómara 

fylgir.65 

Með lögum nr. 92/1989 um aðskilnað dómsvalds og umboðsvalds í héraði urðu síðan 

þáttaskil í íslenskri réttarsögu en þá var umgjörð dómstólana í landinu breytt og gerður 

greinarmunur á umboðs- og dómstörfum í héraði, m.a. til að tryggja sjálfstæði 

dómstóla.66 Lögin tóku þó ekki gildi fyrr en 1. júlí 1992 og með lögunum voru m.a. 

ákvæði 32. og 33. gr. laga nr. 85/1936, lög nr. 74/1972 og 79/1919 felld úr gildi. 

2.3.2. Lög nr. 92/1989 og Hrd. 1990, bls. 2 

Með lögum nr. 92/1989 voru gerður skýr aðskilnaður á milli dómsvalds og umboðsvalds 

í héraði. Í greinargerð með frumvarpi til laganna er fjallað um sögulegar ástæður fyrir 

setningu laganna, en þar má m.a. vísa til máls Jóns Kristinssonar gegn íslenska ríkinu 

sem lauk með sátt fyrir MSE, sbr. skýrsla MNE, Jón Kristinsson gegn Íslandi, 8. mars 

1989 (12170/86)67).68 Með Hrd. 1990, bls. 2 (sjá reifun í kafla 2.2.1.) var staðfest að 

þáverandi fyrirkomulag um stöðu dómarafulltrúa stæðist ekki stjórnarskrána og 

alþjóðlegar skuldbindingar. 

 

65 Frumvarp til laga um skipan dómsvalds í héraði, lögreglustjórn, tollstjórn o. fl., þskj. 200, 137. mál. 

Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/92/s/pdf/0200.pdf. [Sótt á vefinn 

28.10.2019]. 
66 Frumvarp til laga um aðskilnað dómsvalds og umboðsvalds í héraði, þskj. 204, 182. mál. Vefútgáfa 

Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/111/s/0204.html. [Sótt á vefinn 28.10.2019]. 
67 Í málinu hafði J verið dæmdur af fulltrúa bæjarfógetans á Akureyri fyrir umferðarlagabrot og 

staðfesti Hæstiréttur dóminn. Bæjarfógetinn á Akureyri var yfirmaður fulltrúans ásamt því að vera 

yfirmaður lögreglunnar og kærði J málið til mannréttindanefndar Evrópuráðsins, en þar lauk málinu 

með sátt. 
68 Frumvarp til laga um aðskilnað dómsvalds og umboðsvalds í héraði, þskj. 204, 182. mál. Vefútgáfa 

Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/111/s/0204.html. [Sótt á vefinn 28.10.2019]. 
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Staða dómarafulltrúa í íslenskum rétti, eftir 1. júlí 1992, var skilgreind í 6. gr. laga nr. 

92/1989 sem hljóðaði svo: 

Dómsmálaráðherra getur löggilt fulltrúa við héraðsdómstól til að 

framkvæma dómsathafnir sem dómstjóri eða héraðsdómari, þar sem 

eigi er skipaður dómstjóri, fela honum. Sá einn getur hlotið slíka 

löggildingu sem fullnægir skilyrðum 1. og 3.–6. tölul. 5. gr. 

Þar sem héraðsdómarar eru fleiri en einn ákveður dómstjóri hvert sé 

starfssvið fulltrúa og undir umsjón hvaða héraðsdómara hann starfi 

hverju sinni. 

Samkvæmt þessu var það því skilyrði að dómarafulltrúi væri löggiltur af 

dómsmálaráðherra. Í löggildingunni felst að dómarafulltrúinn uppfylli almenn 

hæfisskilyrði héraðsdómara, að undanskildum aldurs - og starfsreynsluskilyrðum (2. og 

7. tl. 1. mgr. 5. gr. laga nr. 92/1989) þágildandi 1. mgr. 5. gr. laga nr. 92/1989. 

Í greinargerð með frumvarpi til laga nr. 92/1989 er fjallað um dómarafulltrúa í 

athugasemdum við 6. gr. laganna. Í greinargerðinni er almennt fjallað um störf 

dómarafulltrúa og vísað í eldri lagaframkvæmd. Jafnframt segir að „[á] síðari árum 

hefur stöðum dómara verið fjölgað og heyrst hafa raddir um að dómarar einir ættu að 

kveða upp dóma.“ 69  Þrátt fyrir það taldi löggjafinn að líta yrði til þess að 

dómarafulltrúar væru að öðlaðst reynslu og þekkingu til að sinna öðrum 

dómarastörfum. Eins og fram kemur í 2. mgr. 6. gr. laga nr. 92/1989 er það undir 

dómstjóra komið, þar sem eru fleiri en einn héraðsdómari, að ákveða starfssvið 

dómarafulltrúa og undir umsjón hvaða héraðsdómara hann starfi hverju sinni. Í 

greinargerð er þetta skýrt svo að „...með þessu orðalagi haft í huga að meiri áhersla 

verði lögð á starfsþjálfun dómarafulltrúa, en nú er víðast reyndin.“. Af þessu mætti ætla 

að áhersla löggjafans væri að draga úr eiginlegru dómsýslu dómarafulltrúa, frá eldra 

fyrirkomulagi, þrátt fyrir að gert sé ráð fyrir því í greinargerð að fulltrúanir fái „... 

þjálfun jafnt við úrlausn einkamála sem opinberra mála sem höfðuð eru fyrir 

héraðsdómstólum.“. 70  Af hinni síðastnefndu tilvitnun er ekki alveg ljóst hvaða 

dómsýslu dómarafulltrúum var ætlað að stunda en það væri í raun dómstjóra að ákveða 

 

69 Frumvarp til laga um aðskilnað dómsvalds og umboðsvalds í héraði, þskj. 204, 182. mál. Vefútgáfa 

Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/111/s/0204.html. [Sótt á vefinn 28.10.2019]. 
70 Frumvarp til laga um aðskilnað dómsvalds og umboðsvalds í héraði, þskj. 204, 182. mál. Vefútgáfa 

Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/111/s/0204.html. [Sótt á vefinn 28.10.2019]. 
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það. Dómarafélag Íslands vakti m.a. athygli á því í innsendu erindi vegna málsins að 

skýra þyrfti ákvæði 6. gr. laga nr. 92/1989 betur og setja skýrari ákvæði í lög um ábyrgð 

á dómstörfum dómarafulltrúa.71 

Í 8. gr. laga nr. 92/1989 er fjallað um áminningar og lausn dómara, og dómarafulltrúa, 

frá störfum. Samkvæmt þeirri grein giltu í raun sömu skilyrði fyrir áminningu og lausn 

dómara og dómarafulltrúa, að því undanskildu að dómsstjóri veitti dómarafulltrúum 

áminningu á meðan forseti Hæstaréttar veitti dómurum áminningu. Eins og fram hefur 

komið tóku lögin ekki gildi fyrr en 1. júlí 1992, þrátt fyrir að þau hafi verið samþykkt 

á Alþingi þann 19. maí 1989. Talið var nauðsynlegt að hafa rúman tíma til að undirbúa 

þessar veigamiklu breytingar.72 

Með Hrd. 1990, bls. 2, sem kveðinn var upp 9. janúar 1990 (sjá reifun í kafla 2.2.1.) 

var grundvelli starfa dómarafulltrúa, skv. eldra fyrirkomulagi, ekki talið uppfylla 

áskilnað stjórnarskrárinnar og MSE. Þessi dómur var um margt athyglisverður og mikið 

hefur verið fjallað um hann í fræðiskrifum, sérstaklega hvað varðar lögskýringar og 

fordæmi, eins áður hefur verið fjallað um. Hvað varðar sjónarmið um dómarafulltrúa, 

þá eru nokkur atriði sem hafa töluverða þýðingu. Í dómi Hæstaréttar er lögð áhersla á 

1. mgr. 6. gr. MSE og á sátt þá sem íslenska ríkið gerði í máli Jóns Kristinssonar fyrir 

Mannréttindanefnd Evrópu, sbr. skýrsla MNE, Jón Kristinsson gegn Íslandi, 8. mars 

1989 (12170/86). Við uppkvaðningu dómsins var MSE (lög nr. 62/1994) ekki kominn 

með lagagildi og mannréttindakafli stjórnarskrárinnar hafði ekki verið bætt við hana 

(lög nr. 97/1995) og því má segja að áherslan sem lögð er á 1. mgr. 6. gr. MSE í 

dómnum sé athyglisverð, þrátt fyrir að deila megi um hversu mikil áhrif sú tilvísun hafi 

haft í niðurstöðu Hæstaréttar. 

Í Hrd. 1990, bls. 92 var svipuð niðurstaða og í Hrd. 1990, bls. 2. Í málinu hafði 

sakadómari úrskurðað að honum bæri að víkja sæti í sakamáli vegna fyrri afskipta sinna 

af meðferð málsins. Ríkissaksóknari skaut málinu til Hæstaréttar og krafðist 

 

71 Umsögn Dómarafélags Íslands um frumvarp til laga um aðskilnað dómsvalds og umboðsvalds í 

héraði, dbnr. 271, 182. mál. Vefur Alþingis, slóð: https://www.althingi.is/altext/erindi/111/111-

271.pdf. [Sótt á vefinn 5.8.2019]. 
72 Nefndarálit um frv. til l. um aðskilnað dómsvalds og umboðsvalds í héraði, þskj. 708, 182. mál. 

Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/111/s/0708.html. [Sótt á vefinn 

28.10.2019]. 
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áframhaldandi meðferðar málsins hjá sakadómaranum. Hæstiréttur vísaði til þess í 

niðurstöðu sinni að sakadómarinn hefði kveðið upp 3 gæsluvarðhaldsúrskurði í málinu 

á rannsóknarstigi. Í niðurstöðu sinni vísar Hæstiréttur jafnframt til dóms MDE í máli 

MDE, Hauschildt gegn Danmörku, 24. maí 1989 (10486/83) þar sem talið var að það 

bryti gegn 1. mgr. 6. gr. MSE að dómarar, sem hafi úrskurðað sakborning í 

gæsluvarðhald á rannsóknarstigi, tækju sama mál til efnislegrar meðferðar. Kærandi 

málsins hafði því ástæðu til að ætla, hlutlægt séð, að hlutleysi dómaranna væri ekki 

hafið yfir allan vafa. Jafnframt vísaði Hæstiréttur til Hrd. 1990, bls. 2 með þeim orðum 

að Hæstiréttur hefði í því tilfelli talið „að skýra bæri [...] 7. tl. 36. gr. laga nr. 85/1936 

með hliðsjón af mannréttindasáttmála Evrópu“. Af þessum dómi virðist ekki annað séð 

en að Hæstiréttur byggi að mestu leyti á MSE og dómi MDE við skýringu 7. tl. 36. gr. 

laga nr. 85/1936, þó að hann vísi einnig til fordæmisins í Hrd. 1990, bls. 2. 

Með gildistöku laga nr. 92/1989, þann 1. júlí 1992, virðast hafa verið stefnumótandi 

skil varðandi stöðu dómarafulltrúa, eða allt þar til Hrd. 1995, 1444 var kveðinn upp. Í 

millitíðinni hafði m.a. MSE verið lögfestur með lögum nr. 62/1994. 

2.3.3. Dómarafulltrúadómur og réttarframkvæmd í kjölfar hans 

Árið 1995 var kveðinn upp stefnumótandi dómur hvað varðar réttarstöðu 

dómarafulltrúa í máli Hrd. 1995, bls. 1444. Málið var höfðað af ákæruvaldinu fyrir brot 

á umferðarlögum um hámarksöxulþunga bifreiðar. Málinu var áfrýjað til Hæstaréttar 

(5 dómarar) þar sem ákærði krafðist þess að dómur héraðsdóms Austurlands yrði 

ómerktur og málinu vísað til nýrrar málsmeðferðar og dómsálagningar. Fyrir Hæstarétti 

byggði ákærði ómerkingarkröfuna á því að „sú skipan dómsvalds í héraði, að fela 

dómarafulltrúa meðferð og úrlausn máls, svo sem í þessu máli, sé með öllu 

ósamrýmanleg 2. gr. [stjórnarskrárinnar] svo og V. kafla hennar. Jafnframt sé sú skipan 

andstæð 1. mgr. 6. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu, en hann hafi verið fullgiltur af 

Íslands hálfu 19. júní 1953 og fengið lagagildi með lögum nr. 62/1994.“ 

Í II. kafla dóms Hæstaréttar er fjallað um stöðu dómarafulltrúa skv. 6. og 8. gr. laga nr. 

92/1989, greinargerð með frumvarpi til laganna og ákveðinna ummæla í greinargerð 

með frumvarpinu. 
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Í III. kafla dómsins er vísað til bréfs frá Ríkissaksóknara til dómsmálaráðuneytisins, þar 

sem leitað var upplýsinga um það hvaða breytingar hefðu orðið á stöðu dómarafulltrúa 

við gildistöku laga nr. 92/1989. Í bréfinu voru rakin lagaákvæði sem gilt höfðu um 

stöðu dómarafulltrúa fyrir gildistöku laga nr. 92/1989 og hvernig staða þeirra var í raun. 

Hæstiréttur dró þá umfjöllun saman með þeim orðum að „[a]f bréfinu má síðan ráða, 

að í raun fóru dómarafulltrúar með allar tegundir dómsmála fyrir 1. júlí 1992...“. Síðan 

eru rakin staða dómarafulltrúa eftir gildistöku laga nr. 92/1989 skv. bréfi 

dómsmálaráðuneytisins. Í þessum hluta bréfsins er sérstaklega fjallað um það hvernig 

ráðning dómarafulltrúa fór fram. Síðan er fjallað um verkefni dómarafulltrúa og segir 

þar m.a. að utan Reykjavíkur þá megi „segja að dómarafulltrúar fari með allar tegundir 

mála.“. Einnig er tekð fram að þeir séu sjálfstæðir í dómstörfum og skrifi oft undir dóma 

sjálfir, þ.e. án þess að tilgreina í hverra umboði þeir sinna dómstörfunum (t.d. dómstjóra 

eða dómara). Hæstiréttur fjallar í kjölfarið um ráðningarsamning og eyðublöð sem 

notuð voru við ráðningu dómarafulltrúa, þar sem m.a. er áskilið að samþykki ráðuneytis 

og fjármálaráðuneytisins liggi fyrir. Í því samhengi vísar Hæstiréttur til þess að 

grundvöllur ráðningarsambands dómarafulltrúa sé fjárveiting eða heimild til 

launagreiðslu skv. 2. gr. laga nr. 97/1974. Varðandi heimild til brottvikningar, þá vísar 

Hæstiréttur til 1. mgr. 10 .gr. laga nr. 38/1954 og 4. mgr. 8. gr. laga nr. 92/1989, 

varðandi sérreglu um dómarafulltrúa. 

Dómarafulltrúinn, sem dæmdi málið í héraði, var ráðinn ótímabundið og var löggiltur 

af dómsmálaráðuneytinu til að vera „fulltrúi við Héraðsdóm Austurlands til að 

framkvæma dómsathafnir, sem héraðsdómari felur honum“. Þá kemur jafnframt fram 

að dómarafulltrúar hafi ekki undirritað heitstaf vegna starfans. Í umfjöllun Hæstaréttar 

um stöðu dómarafulltrúa gagnvart 59. gr. og 61. gr. stjskr. kemur fram að Hæstiréttur 

telji að skipun dómarafulltrúa falli undir 59. gr. stjskr. og að þeir skuli haga 

embættisverkum sínum skv. 1. ml. 61. gr. hennar, ef að dómsathöfnin er í eigin nafni, 

þ.e. ekki skv. fyrirmælum dómara eða í nafni annars dómara. Hins vegar telur 

Hæstiréttur að starf dómarafulltrúa sé ekki verndað skv. 2. ml. 61. gr. stjskr., þar sem 

segir að dómara verði ekki vikið úr embætti nema með dómi. Með hliðsjón af þessu, 

og öðrum ákvæðum um ráðningar og brottvikningar ríkisstarfsmanna, kemst 

Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu að „[í] raun [sé] staða dómarafulltrúa ekki önnur að 

þessu leyti en annarra ríkisstarfsmanna, sem ráðnir eru með uppsagnarfresti.“ 
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Í VI. kafla dómsins er fyrst vikið að Mannréttindasáttmála Evrópu og skýringu hans 

gagnvart stjórnarskránni í ljósi þess að hann hafi lagagildi á Íslandi. Í þessu samhengi 

er t.d. vísað til Hrd. 1990, bls. 2. Hæstiréttur vísar til 1. mgr. 6. gr. MSE og að 

Mannréttindanefnd og Mannréttindadómstóll Evrópu hafi skýrt hana svo að dómstólar 

verði ekki taldir sjálfstæðir nema dómarar sé óbundnir af fyrirmælum annarra og að 

staða þeirra sé ekki ótrygg. Um þetta var fjallað í MDE, Langborger gegn Svíþjóð, 22. 

júní 1989 (1179/84). Þar var m.a. vísað til þess að líti yrði til þess hvernig tilnefning 

dómara fer fram, starfstíma, varnir gegn utanaðkomandi áhrifum og hvort dómari sé 

hlutlægt séð óháður og óvilhallur. 

Hæstiréttur fjallar síðan um hæfisskilyrði g-liðar 5. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð 

einkamála, sem jafnframt gilti um meðferð opinberra mála skv. 6. gr. laga nr. 19/1991 

um meðferð opinberra mála. Í málinu var ekki talið að dómari væri vanhæfur huglægt 

séð, en einnig yrði að meta það hlutlægt, þ.e. hvort að aðstæður dómarafulltrúans væru 

þannig að ákærði hefði réttmæta ástæðu til að efast um sjálfstæði hans gagnvart 

framkvæmdarvaldinu. Hæstiréttur vísar til þess að við það mat verði að bera það saman 

við kröfur um dómsvald í lýðræðissamfélagi, líkt og það er sett fram í stjórnarskránni 

og MSE. 

Í 8. mgr. VII. kafla dómsins dregur Hæstiréttur saman fyrri umfjöllun og vísar til þess 

að dómarafulltrúar sinni jafn mikilvægum störfum og dómarar en hafi sjaldnast 

sambærilega reynslu og þurfi ekki að taka ábyrgð á dómstörfum sínum með því að heita 

að virða stjórnarskrána. Jafnframt hefur dómsmálaráðherra heimild til afturköllunar 

löggildingar, víkja þeim úr starfi án dóms og framkvæmdarvaldið með öðrum 

ráðstöfunum bundið enda á ráðninga þeirra. Í kjölfarið segir svo: 

Verður því að fallast á það, að staða dómarafulltrúa, eins og henni er 

nú fyrir komið, uppfylli ekki grunnreglur stjórnarskrár um sjálfstæði 

dómsvaldsins, svo sem þær verða skýrðar með hliðsjón af 1. mgr. 6. 

gr. Mannréttindasáttmála Evrópu um sjálfstæða og óvilhalla dómara, 

til þess að þeir geti í eigin nafni og á eigin ábyrgð farið með þau 

dómstörf, sem lýst er í bréfi dómsmálaráðuneytis hér að framan. 

Að þessu sögðu komst Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu að ómerkja yrði dóm 

héraðsdóms og vísa honum í hérað til löglegrar málsmeðferðar og dómsálagningar. 
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Í sératkvæði Garðars Gíslasonar lýsir hann því yfir að hann sé samþykkur niðurstöðu 

meirihlutans þangað til kemur að niðurstöðu í VII. kafla dómsins. Garðar telur að rök 

meirihlutans um áhrif framkvæmdarvaldsins á sjálfstæði dómarafulltrúa séu ofmetin og 

að skýra beri 2. gr. og V. kafla stjskr. í ljósi áratugalangrar, lögheimilaðar framkvæmdar 

um störf dómarafulltrúa og þess að dómarafulltrúar séu fulltrúar dómara. Garðar telur 

jafnframt að 4. mgr. 8. gr. laga nr. 92/1989 sé ekki í andstöðu við 1. mgr. 6. gr. MSE, 

þar sem ekki sé hægt að telja að hún heimili ráðherra að víkja dómarafulltrúa úr starfi 

að eigin geðþótta og bendir á að þeirri heimild hafi aldrei verið beitt. Með hliðsjón af 

þessu telur Garðar að ekki sé tilefni til að ætla að staða dómarafulltrúa uppfylli ekki 

skilyrði stjórnarskrárinnar og MSE. 

Þessi dómur gekk lengra en Hrd. 1990, bls. 2 að því yfir leyti að hann taldi 

fyrirkomulagið sem var komið á með aðskilnaðarlögunum nr. 92/1989 ekki vera í 

samræmi við grunnreglur stjórnarskrárinnar, eins og skýra bæri þær í samræmi við 1. 

mgr. 6. gr. MSE. Þegar dómurinn var kveðinn upp var búið að lögfesta MSE, sbr. lög 

nr. 62/1994, og frumvarp til breytinga á stjórnarskránni (síðar lög nr. 97/1995) hafði 

verið lagt fram á Alþingi. 

Í kjölfar Hrd. 1995, bls. 1444 ríkti nokkur réttaróvissa, en dómurinn var kveðinn upp 

fimmtudaginn 18. maí 1995. Fjórum dögum síðar, mánudaginn 22. maí 1995, lagði 

dómsmálaráðherra fram stjórnarfrumvarp til breytinga á lögum nr. 92/1989 til að 

bregðast við dómi Hæstaréttar.73 

Á meðan málið var til meðferðar á Alþingi var kveðinn upp annar dómur í máli Hrd. 

1995, bls. 1518. Í þessu máli, sem var einkamál, hafði verið áfrýjað dómi sem kveðinn 

var upp af fulltrúa dómstjóra Héraðsdóms Reykjavíkur. Meirihluti Hæstaréttar (3 

dómarar af 5) vísuðu til niðurstöðu í máli Hrd. 1995, bls. 1444, þar sem fram kom „að 

staða dómarafulltrúa, eins og henni er nú fyrir komið, uppfylli ekki grunnreglur 

stjórnarskrár um sjálfstæði dómsvaldsins...“. Meirihlutinn staðfesti síðan að sama gilti 

 

73 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um aðskilnað dómsvalds og umboðsvalds í héraði, nr. 92 1. 

júní 1989, þskj. 13, 13. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

https://www.althingi.is/altext/119/s/0013.html. [Sótt á vefinn 28.10.2019]. 
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um einkamál og opinber mál og því var hinn áfrýjaði dómur ómerktur og málinu vísað 

aftur í hérað til nýrrar málsmeðferðar og dómsálagningar. 

Tveir dómarar, Hrafn Bragason og Hjörtur Torfason, skiluðu sératkvæði. Í því lýstu 

þeir því yfir að þeir væru sammála meiri hluta Hæstaréttar um skilning á dómi Hrd. 

1995, bls. 1444, en voru hins vegar ekki sammála um áhrif dómsins á meðferð málsins. 

Í sératkvæðinu er síðan vísað til þess að þar sem um væri að ræða einkamál, þá hefði 

framkvæmdarvaldið ekki komið þar við sögu. Síðan er rakið að ekkert sé fram komið, 

og ekki hafi verið gerð krafa, um að dómarafulltrúinn hafi talist óhlutdrægur í skilningi 

g. liðar 5. gr. laga nr. 91/1991. Minnihlutinn vísar til þess að þeir telji að brestur á 

almennum dómaraskilyrðum leiði almennt ekki til ógildinar dómsathafnar. Með 

hliðsjón af þessu taldi minnihlutinn að ekki væri ástæða til að ómerkja dóm án kröfu 

(ex officio), eins og meirhlutinn taldi.74 

Frumvarp til breytingar á lögum nr. 92/1989 voru síðan afgreidd frá Alþingi, sem lög 

nr. 80/1995, 29. maí og tóku síðan gildi 31. maí 1995. Í upphaflegu frumvarpi til 

laganna var ráðgert að breyta þáverandi 6. gr. laga nr. 92/1989 á eftirfarandi hátt, sbr. 

1. gr. frumvarpsins: 

Dómsmálaráðherra getur skipað fulltrúa við héraðsdómstól til að 

framkvæma dómsathafnir í umboði og á ábyrgð dómstjóra eða 

héraðsdómara, þar sem eigi er skipaður dómstjóri. Sá einn getur 

hlotið slíka skipun sem fullnægir skilyrðum 1. og 3.–6. tölul. 5. gr.75 

Jafnframt var lagt til að ákvæði 3. mgr. 8. gr. laga nr. 92/1989 ættu að gilda jafnt um 

dómara sem og fulltrúa þeirra. Í greinargerð með frumvarpinu var vísað til Hrd. 1995, 

bls. 1444 og niðurstaða hans rakin og farið yfir stöðu dómarafulltrúa frá því að lög nr. 

92/1989 tóku gildi og sérstaklega tiltekið að ekki hafi verið fundið að þessu 

 

74 Í Hrd. 1995, bls. 1444 og dómi réttarins í máli Hrd. 1995, bls. 1518, er athyglisvert til að líta að 

samtals sátu 6 af 9 regulegum dómurum Hæstaréttar  í málunum og að í báðum málunum voru 

sératkvæði sem komu samtals frá 3 dómurum. Af þessu má sjá að ekki var fullkomin eining um 

niðurstöðu Hæstaréttar og má þar t.d. nefna afstöðu Hrafns Bragasonar í Hrd. 1995, bls. 1444, þar sem 

hann studdi niðurstöðu meirihluta dómara en skilaði síðan sératkvæði í Hrd. 1995, bls. 1518 ásamt 

Hirti Torfasyni. Líklegt er þó að mismunandi afstaða Hrafns hafi byggt á því að í fyrra málinu var um 

sakamál að ræða en seinna málið var einkamál. 
75 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um aðskilnað dómsvalds og umboðsvalds í héraði, nr. 92 1. 

júní 1989, þskj. 13, 13. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

https://www.althingi.is/altext/119/s/0013.html. [Sótt á vefinn 28.10.2019]. 
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fyrirkomulagi fyrr en með fyrrgreindum dómi. Nauðsynlegt var talið að leggja 

frumvarpið fram til að bregðast við dómi Hæstaréttar, þar sem hægt væri að líta svo á 

að dómarafulltrúar gætu ekki sinnt dómstörfum við óbreytt ástand. Jafnframt var vísað 

til þessa breytinga sem eins konar bráðabirgðafyrirkomulags þangað til vinnu að gerð 

nýrra dómstólalaga væri lokið. Í athugasemdum við fyrstu grein frumvarpsins kom fram 

að megin breytingin með frumvarpinu væri að dómarafulltrúar yrðu skipaðir í stað þess 

að þeir væru ráðnir með 3 mánaða gagnkvæmum uppsagnarfresti. Með skipun 

dómarafulltrúa myndu þeir framkvæmda dómsathafnir á ábyrgð forstöðumanns 

dómstóls.76 

Í meðförum Alþingis var málið sent til umsagnar allsherjarnefndar. Í nefndaráliti 

allsherjarnefndar frá 29. maí 1995 var m.a. fjallað um það að nefndin teldi að 

frumvarpið gengi ekki nægilega langt til þess að bregðast við niðurstöðunni í Hrd. 

1995, bls. 1444.77 Nefndin lagði því fram breytingartillögu78 þar sem lagt var til að bætt 

yrði eftirfarandi málsgrein við 1. gr. frumvarpsins: 

Dómstjóri eða héraðsdómari, þar sem eigi er skipaður dómstjóri, 

getur falið fulltrúa að annast hvers konar dómsathafnir, en þó ekki að 

fara með og leysa að efni til úr einkamálum þar sem vörnum er haldið 

uppi eða opinberum málum frá því að þau koma til aðalmeðferðar.79 

Í rökstuðningi nefndarinnar var vísað til að bregðast við Hrd. 1995, bls. 1444 þyrfti að 

koma fram takmörkun á starfssviði dómarafulltrúa í lögum. Í nefndarálitinu er ekki 

vikið frekar að af hverju hún teldi vafa á því að upphaflega frumvarpið gengi 

nægjanlega langt í að bregðast við dómnum. Nefndin taldi nauðsynlegt að gera þessar 

breytingar til að tryggja það að dómarafulltrúar væru ekki látnir sinna erfiðari málum 

og málum þar sem ágreiningur væri fyrir hendi, aðallega þá munnlega fluttum 

 

76 Frumvarp til laga um breyting á lögum um aðskilnað dómsvalds og umboðsvalds í héraði, nr. 92 1. 

júní 1989, þskj. 13, 13. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

https://www.althingi.is/altext/119/s/0013.html. [Sótt á vefinn 28.10.2019]. 
77 Nefndarálit um frv. til l. um breyt. á l. um aðskilnað dómsvalds og umboðsvalds í héraði, nr. nr. 92 1. 

júní 1989, þskj. 23, 13. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

https://www.althingi.is/altext/119/s/0023.html. [Sótt á vefinn 28.10.2019]. 
78 Breytingartillaga við frv. til l. um breyt. á l. um aðskilnað dómsvalds og umboðsvalds í héraði, nr. 92 

1. júní 1989, þskj. 24, 13. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

https://www.althingi.is/altext/119/s/0024.html. [Sótt á vefinn 28.10.2019]. 
79 Breytingartillaga við frv. til l. um breyt. á l. um aðskilnað dómsvalds og umboðsvalds í héraði, nr. 92 

1. júní 1989, þskj. 24, 13. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

https://www.althingi.is/altext/119/s/0024.html. [Sótt á vefinn 28.10.2019]. 
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einkamálum og sakamálum. Það væri í samræmi við það sem löggjafinn hafi ætlað að 

gera með aðskilnaðarlögunum, en það hefði ekki gengið eftir þar sem dómarafulltrúar 

hafi í raun sinnt sömu störfum og dómarar en á öðrum kjörum. Þrátt fyrir þetta taldi 

allsherjarnefnd að ekki væri hægt að útiloka það að að dómarafulltrúar kveði upp 

gæsluvarðshaldsúrskurði, þrátt fyrir gagnrýni. Í nefndarálitinu segir að „[þ]ótt fallast 

megi á að slíkt sé óæskilegt er ekki talið unnt vegna aðstæðna utan Reykjavíkur að 

takmarka með lögum heimildir fulltrúa til að kveða upp slíka úrskurði.“80 

Nokkrar umræður sköpuðust um nefndarálitið og þar var m.a. gagnrýnt að ekki var girt 

fyrir það að dómarafulltrúar gætu kveðið upp gæsluvarðhaldsúrskurði. Einnig kom 

fram gagnrýni á að rökstuðningurinn fyrir því, þ.e. með vísun til aðstæðna útá landi, 

væri ekki fullnægjandi og að enginn sérstakur rökstuðningur væri fyrir því að 

upphaflega frumvarpið fullnægði ekki kröfum sem gerðar voru í Hrd. 1995, bls. 1444.81 

Þrátt fyrir þetta fór málið í gegnum þingið og frumvarpið var samþykkt með 

breytingartillögu allsherjarnefndar. Í Hrd. 1995, bls. 1673 reyndi á heimild 

dómarafulltrúa til að kveða upp gæsluvarðhaldsúrskurði, en úrskurðurinn var kveðinn 

upp í Héraðsdómi Reykjavíkur þann 8. júní 1995. Þar kærði varnaraðili, JGA, 

gæsluvarðhaldsúrskurð sem kveðinn var upp af fulltrúa við Héraðsdóm Reykjavíkur. Í 

greinargerð varnaraðila fyrir Hæstarétti var farið fram á að hinn kærði úrskurður yrði 

felldur úr gildi á þeim grundvelli að dómarafulltrúi hafi kveðið upp dóminn. Varnaraðili 

taldi að dómarafulltrúa væri óheimilt að kveða upp gæsluvarðhaldsúrskurð skv. 2. mgr. 

6. gr. laga nr. 92/1989, sbr. lög nr. 80/1995. Hæstiréttur hafnaði þessum röksemdum 

varnaraðila, m.a. með vísan til álits allsherjarnefndar frá 29. maí 1995, við meðferð 

frumvarp til laga 80/1995 á Alþingi. 

Þarna var um að ræða dómarafulltrúa við Héraðsdóm Reykjavíkur og því ljóst að 

dómstólar létu strax reyna á ummæli í nefndaráliti við lög nr. 80/1995 um heimildir 

dómarafulltrúa um að þeir gætu kveðið upp gæsluvarðhaldsúrskurði. 82  Í andsvari 

 

80 Nefndarálit um frv. til l. um breyt. á l. um aðskilnað dómsvalds og umboðsvalds í héraði, nr. nr. 92 1. 

júní 1989, þskj. 23, 13. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

https://www.althingi.is/altext/119/s/0023.html. [Sótt á vefinn 28.10.2019]. 
81 Alþingistíðindi 1995, 119. löggjafarþing B. Umræður: 293. 
82 Nefndarálit um frv. til l. um breyt. á l. um aðskilnað dómsvalds og umboðsvalds í héraði, nr. nr. 92 1. 

júní 1989, þskj. 23, 13. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

https://www.althingi.is/altext/119/s/0023.html. [Sótt á vefinn 28.10.2019]. 
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flutningsmanns frumvarpsins, í umræðum um nefndarálitið, sagði að „[v]arðandi þetta 

atriði um gæsluvarðhaldsúrskurðina hef ég áður bent á að hér er aðeins um heimild að 

ræða sem vonandi verður ekki almennt nýtt.“.83 Eins og Hrd. 1995, bls. 1673 ber með 

sér varð raunin að heimildin var nýtt í Reykjavík 8 dögum eftir að lögin tóku gildi. 

Í Hrd. 1995, 2172 var enn frekar látið reyna á fyrirkomulag gæsluvarðhaldsúrskurða en 

þá með vísun í stjórnarskrána og MSE. Varnaraðili, BÞB, kærði gæsluvarðhaldsúrskurð 

sem kveðinn var upp af fulltrúa við Héraðsdóm Reykjavíkur og krafðist ómerkingar 

úrskurðarins og að hann yrði felldur úr gildi. Rökstuðningur varnaraðila byggði fyrst 

og fremst á því að 6. gr. laga nr. 92/1989, sbr. 1. gr. laga nr. 80/1995, væru ekki 

samræmi við 3. mgr. 67. gr. stjórnarskrárinnar. Jafnframt vísaði hann til 1. mgr. 6. gr. 

MSE. Um þetta segir í niðurstöðu Hæstaréttar að: 

Af lögskýringargögnum verður ráðið, að áðurnefnd framkvæmd sé á annan 

veg en löggjafinn hefur ætlast til. Það breytir þó ekki því, að eftir orðalagi 

2. mgr. 6. gr. laga nr. 92/1989, svo sem henni var breytt með 1. gr. laga nr. 

80/1995, er viðhlítandi lagastoð fyrir því, að dómarafulltrúi fari með kröfu 

um gæsluvarðhald og kveði upp úrskurð um hana. Eins og staða 

dómarafulltrúa er nú orðin, stenst þessi skipan þær kröfur, sem verða leiddar 

af stjórnskipunarlögum og alþjóðasamningum, sem íslenska ríkið er aðili að. 

Með vísan til þessa var hinn kærði úrskurður staðfestur. 

Einnig má vísa til dóms í máli Hrd. 1997, bls. 3700 varðandi heimild dómarafulltrúa til 

að kveða upp gæsluvarðhaldsúrskurði. Með úrskurði Héraðsdóms Reykjavíkur, sem 

kveðinn var upp af Ingveldi Einarsdóttur dómarafulltrúa, var TS úrskurðaður í 6 vikna 

áframhaldandi gæsluvarðhald. Málinu var skotið til Hæstaréttar þar sem varnaraðili, 

TS, krafðist ómerkingar dómsins. Krafan um ómerkingu byggði á því að staða 

dómarafulltrúa skv. lögum heimilaði ekki að hann gæti úrskurðað um langvarandi 

gæsluvarðhald á grundvelli matskenndra sjónarmiða. Í því sambandi vísaði varnaraðili 

til 70. gr. stjórnarskrárinnar og 6. gr. MSE. Hæstiréttur hafnaði þessu með vísan til 

dóma Hæstaréttar í málum Hrd. 1995, bls. 1673 og Hrd. 1995, bls. 2172. 

Af þessu má sjá að þrátt fyrir að vilji löggjafans hafi verið til þess að framkvæmdin við 

gæsluvarðhaldsúrskurði yrði á annan veg, þá stæði það ekki í vegi fyrir þessari 

 

83 Alþingistíðindi 1995, 119. löggjafarþing B. Umræður: 297. 
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framkvæmd, þar sem að 1. gr. laga nr. 80/1995 gæfi heimild til þess. Þessi niðurstaða 

er rökrétt, þ.e. að Hæstiréttur segir að það þurfi að koma skýrt fram í lagatextanum ef 

að vissar tegundir mála ættu að vera undanþegnar starfssviði dómarafulltrúa. Ekki væri 

nægjanlegt að vísa til vilja löggjafans í þessum efnum. 

Auk fyrrgreindra dóma komu nokkrir dómar á næstu árum þar sem deilt var um heimild 

dómarafulltrúa til að leysa úr málum á grundvelli 6. gr. laga nr. 92/1989, sbr. 1. gr. laga 

nr. 80/1995, sem verða reifaðir hér að neðan: 

Hrd. 1995, bls. 2756 

Varnaraðili, EU, kærði niðurstöðu Héraðsdóms Vesturlands um að hann skyldi sæta 

viðurlagaákvörðun vegna brota á 1. mgr. 18. gr. laga nr. 64/1994 um vernd, friðun og 

veiðar á villtum spendýrum og 3. gr. tilskipunar um veiði á Íslandi frá 20. júní 1989. 

Varnaraðili játaði háttsemina sem tilgreind var í ákæru og lauk málinu skv. 1. mgr. 124. 

gr. laga nr. 19/1991, með sektargreiðslu. Varnaraðili fór fram á ómerkingu málsins og 

að því yrði vísað aftur í hérað til nýrrar dómsmeðferðar. Varnaraðili studdi kröfu sína 

aðallega með vísan til þess að viðurlagaákvörðunin hafi verið tekin af dómarafulltrúa, 

sem „sem studdist ekki við setningu sem héraðsdómari“. Í niðurstöðu Hæstaréttar er 

vísað til þess að skv. 2. mgr. 6. gr. laga nr. 92/1989, sbr. 1. gr. laga nr. 80/1995, geti 

fulltrúar héraðsdómara farið með mál, allt fram að aðalmeðferð þeirra. Hæstiréttur taldi 

að dómarafulltrúanum hefði verið heimilt að ljúka málinu skv. 1. mgr. 124. gr. laga nr. 

19/1991, með viðurlagaákvörðun. Öll lagaskilyrði voru fyrir hendi og ákæruvaldið 

hefði lagt til þau málalok. Með vísan til þessa var niðurstaða héraðsdóms staðfest. 

Hrd. 1996, bls. 1108 

Í málinu var deilt um úrskurð Héraðsdóms Reykjavíkur þar sem staðfest var að 

Ragnheiður Bragadóttir, dómarafulltrúi, hefði ekki átt að víkja sæti í þinghaldi þar sem 

taka skyldi við frekari gögnum, leita sátta og ákveða næsta þinghald. Sóknaraðili, 

íslenska ríkið, fór fram á að úrskurðurinn yrði ómerktur og lagt fyrir héraðsdómarann 

Kristjönu Jónsdóttur og dómstjórann, Friðgeir Björnsson, að halda sjálf hið umdeilda 

þinghald. Í niðurstöðu 2 dómara (Haraldur Henrysson og Hrafn Bragason) af 5, sem 

var studd af 1 dómara með athugasemd, voru rakin ákvæði laga nr. 92/1989 um 

dómarafulltrúa, dóm Hæstaréttar í máli Hrd. 1995, bls. 1444 og lög nr. 80/1995, um 
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breytingu á lögum nr. 92/1989. Sérstaklega var vísað til þess að áðurgildandi ákvæði 2. 

mgr. 6. gr. laga nr. 92/1989 hefði heimilað dómstjóra að ákveða starfssvið og hjá hvaða 

héraðsdómara fulltrúar störfuðu. Slíkt heimildarákvæði væri ekki í lögunum eftir 

breytingarlögin nr. 80/1995. 

Í niðurstöðu dómaranna tveggja, í meirihluta Hæstaréttar, var vísað til þess að skv. 

þágildandi ákvæði 2. mgr. 6. gr. laga nr. 92/1989 eftir breytingar með lögum nr. 

80/1995, var ekkert því til fyrirstöðu að dómarafulltrúi færi með þinghald í málum sem 

þessum. Í framhaldi af því er rakið að dómstjóri hafði falið dómarafulltrúanum, 

Ragnheiði Bragadóttur, að aðstoða héraðsdómarann, Kristjönu Jónsdóttur, vegna anna 

dómarans. Dómarinn fól síðan dómarafulltrúanum að annast hið umdeilda þinghald. 

Með vísan til ofangreinds, ábyrgðar dómstjóra á dómsathöfunum dómarafulltrúa, skv. 

1. mgr. 6. gr. laga nr. 92/1989 og ábyrgðar fulltrúans sjálfs skv. 4. mgr. 8. gr. sömu 

laga, eftir breytingu með lögum nr. 80/1995, var hinn kærði úrskurður staðfestur. 

Í sératkvæði Hjartar Torfasonar, sem var samþykkur atkvæði Haralds Henryssonar og 

Hrafns Bragasonar, gerði hann athugasemdir við forsendur þeirra. Í sératkvæði Hjartar 

var vísað til þess að dómari, sem færi með mál í héraði, væri heimilt að leita til 

dómstjóra eða dómarafulltrúa, sem honum er skipaður, til að annast tilteknar 

dómsathafnir innan ramma 2. mgr. 6. gr. laga nr. 92/1989, sbr. lög nr. 80/1995. Í þessu 

tilfelli hefðu annir, vegna sérstakra aðstæðna, réttlætt slíkt. 

Í sératkvæði Guðrúnar Erlendsdóttur og Péturs Kr. Hafstein kom fram að „[m]ál þetta 

varðar í reynd grundvallaratriði um ábyrgð dómara og þar með sjálfstæði 

dómsvaldsins.“. Í niðurstöðu sératkvæðisins er síðan rakið að aðilar dómsmáls verði að 

geta treyst því að dómari, sem fengið hafi mál til meðferðar, skuli fara með málið á 

grundvelli ábyrgðar sinnar. Dómsstjóri, eða einhver annar, gæti ekki gengið í störf 

sjálfstætt starfandi dómara sem er skylt að leysa úr málinu skv. dómaraábyrgð. 

Dómsstjóri, eða fulltrúi sem starfar á ábyrgð dómsstjóra, getur ekki borið slíka ábyrgð 

og framkvæmt dómsathafnir í málum sem úthlutuð eru öðrum dómara. Í sératkvæðinu 

er sérstaklega vísað til þess að samþykki dómara nægi ekki í þessum efnum, þar sem 

ekki væri lagaheimild fyrir því. Með vísan til þessa, og fleiri atriða, töldu Guðrún 

Erlendsdóttir og Pétur Kr. Hafstein, að fella ætti hinn kærða úrskurð úr gildi og leggja 

fyrir héraðsdómarann, Kristjönu Jónsdóttur, að taka málið sjálf fyrir. 
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Hrd. 1996, bls. 1663 

Ríkissaksóknari hafði áfrýjað dómi héraðsdóms um ökuleyfissviptingu BH og krafist 

refsiþyngingar. Ákærði krafðist þess að ökuleyfissvipting væri í samræmi við lög og 

ákvörðun refsinga staðfest, skv. niðurstöðu héraðsdóms. Skúli Magnússon kvað upp 

hinn áfrýjaða dóm í Héraðsdómi Reykjaness þann 19. janúar 1996. Í málinu voru lögð 

fram gögn þar sem fram kom að Skúli hefði verið ráðinn til starfa sem 

héraðsdómsfulltrúi við dómstólinn frá 1. september 1995. Jafnframt kom fram að með 

bréfi dóms- og kirkjumálaráðuneytisins, dags. 23. janúar 1996, var Skúli „settur til að 

gegna embætti dómarafulltrúa við Héraðsdóm Reykjaness“ til eins árs frá 15. september 

1995. Upphafi skipunartímas var síðan breytt í 1. september 1995 með bréfi 

ráðuneytisins frá 5. febrúar 1996. 

Þar sem Skúli var hvorki skipaður, né settur, í stöðu dómarafulltrúa við uppkvaðningu 

úrskurðarins í samræmi við áskilnað 6. gr. laga nr. 92/1989, sbr. 1. gr. laga nr. 80/1995, 

var dómurinn ómerktur og vísað aftur í hérað án kröfu (ex officio). Jafnramt kom fram 

að „[á]telja ber, að starfsmanni við Héraðsdóm Reykjaness, sem brast að lögum vald til 

að fara með dómstörf, hafi verið úthlutað þessu máli til meðferðar.“. 

Hrd. 1996, bls. 1998 

Ríkissaksóknari hafði skotið máli þess gegn 4 ákærðu til Hæstaréttar, þar sem ákærðu 

fóru fram á endurskoðun héraðsdóms og ákæruvaldið krafðist sakfellingar og þyngingu 

refsingar. Með bréfi skipaðs verjanda eins hinna ákærðu var vakin athygli Hæstaréttar 

á því að Ingi Tryggvason, fulltrúi við Héraðsdóm Vesturlands, kveðið upp úrskurð um 

framlengingu gæsluvarðhalds yfir ákærðu. Við þingfestingu málsins hafi síðan sami 

dómarafulltrúi háð þinghaldið og birt ákæru. Verjandinn taldi að þetta varðaði því að 

dómurinn yrði ómerktur og vísað aftur í hérað, án kröfu (ex officio). 

Í niðurstöðu meirihluta Hæstaréttar (3 dómarar af 5) eru rakin ákvæði 6. gr. laga nr. 

92/1989 og 1. gr. laga nr. 80/1995. Meirihlutinn taldi, með hliðsjón af 

lögskýringargögnum, að starf dómarafulltrúa væri í raun starfsþjálfun og að 

dómsathafnir væru gerðar í skjóli valds héraðsdómara. Í því felist m.a. að 

dómarafulltrúar eigi að fá leiðbiningar um starf sitt frá yfirmönnum sínum og vera undir 

eftirliti þeirra. Meirihlutinn fjallar síðan um að málið sé vandmeðfarið og flókið og því 
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væri eðlilegt að ætla að fulltrúinn myndi leita til dómarans um ráð í slíku máli. Þrátt 

fyrir það lá ekkert fyrir í málinu um að dómarinn hafi haft áhrif á störf fulltrúans. Í 

framhaldinu segir síðan í dómnum að „[h]ins vegar er ekki óeðlilegt, að ákærðu geti 

haft af því beyg, að sú hafi verið raunin og að héraðsdómarinn væri ekki óvilhallur 

vegna fyrri afskipta embættis hans af málinu. Telja verður, eins og hér hagar til, að sá 

beygur geti verið á rökum reistur frá hlutlægu sjónarmiði“. Með vísan til 6. gr. laga, 

sbr. g-lið 5. gr. laga nr. 91/1991, 70. gr. stjórnarksrárinnar og 6. gr. MSE var dómurinn 

ómerktur og málinu vísað aftur í hérað til nýrrar málsmeðferðar og dómsálagningar. 

Í minnihlutaatkvæði tveggja dómara, Gunnlaugs Claessen og Hjartar Torfasonar, var 

ekki tekið undir niðurstöðu meirihlutans. Í niðurstöðu þeirra eru ákvæði 6. gr. laga nr. 

92/1989, sbr. breytingarlög nr. 80/1995, rakin. Við túlkun ákvæðana vísar minnihlutinn 

til þess að þrátt fyrir að ætlun löggjafans hafi verið að störf dómarafulltrúa hafi verið 

ætluð sem starfsþjálfun, þá hefði raunin verið önnur. Dómarafulltrúar hafi sinnt flestum 

störfum til fjölda ára og jafnvel verið settir dómarar tímabundið. Jafnframt telur 

minnihlutinn að dómarafulltrúar séu sjálfstæðir í sínum störfum, hvort sem litið er á 

það huglægt eða hlutlægt, þar sem þeir leysa úr verkefnum sínum í eigin nafni. Í ljósi 

þessa, og fleiri atriða, taldi minnihlutinn að taka ætti málið til munnlegs flutnings og 

dómsálagningar fyrir Hæstarétti. 

Hrd. 1996, bls. 3166 

Áfrýjað var dómi Héraðsdóms Reykjaness frá 18. apríl 1996, kveðnum upp af Skúla 

Magnússyni dómarafulltrúa. Ákæruvaldið krafðist þyngingar refsingar en ákærði 

krafiðs ómerkingar héraðsdóms. Ómerkingarkrafan var studd því að þegar dómur var 

kveðinn upp hafi Skúli Magnússon ekki verið skipaður dómarafulltrúi við dómstólinn. 

Í því samhengi var vísað til bréfs dóms- og kirkjumálaráðuneytisins frá 23. febrúar 1996 

þar sem Skúli var „settur til að gegna embætti dómarafulltrúa við Héraðsdóm 

Reykjaness“ til eins árs, frá 15. september 1995. Ákærði taldi að skv. orðalagi 6. gr. 

laga nr. 92/1989, sbr. 1. gr. laga nr. 80/1995, hefði fyrrgreint bréf ekki verið talið 

fullyrða skilyrði ákvæðisins um að Skúli hefði verið skipaður, heldur eingöngu settur. 

Hæstiréttur taldi að með setningu hans, samkvæmt almennum reglum um starfsmenn 

ríkisins, gæti hann framkvæmt dómsathafnir og að 4. mgr. 8. gr. laga nr. 92/1989, sbr. 
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2. gr. laga nr. 80/1995, „taki samkvæmt eðlisrökum þess til setts dómarafulltrúa“. Af 

þessum sökum var ekki fallist á ómerkingu dómsins. 

Hrd. 1996, bls. 3581 

Með úrskurði Héraðsdóms Vestfjarða þann 26. ágúst 1996 var hafnað kröfu sýslumanns 

um gæsluvarðhald yfir RR. Sonja María Hreiðarsdóttir, dómarafulltrúi, kvað upp 

úrskurðinn. Eftir útgáfu ákæru var málinu úthlutað til héraðsdómarans Jónasar 

Jóhannssonar, en fyrrgreindur dómarafulltrúi hafði starfað í umboði hans við 

uppkvaðningu gæsluvarðhaldsúrskurðarins. Með úrskurði Héraðsdóms Vestfjarða 31. 

október 1996 vék Jóhann sæti á grundvelli 6. gr. laga nr. 19/1991 með vísan til 2. mgr. 

103. gr. sömu laga, þar sem fulltrúi hans hafi kveðið upp úrskurð um höfnun 

gæsluvarðhalds. Í úrskurðinum er vísað til Hrd. 1996, bls. 1998. Hæstiréttur felldi 

úrskurðinn úr gildi með gagnályktun frá 2. mgr. 103. gr. laga nr. 19/1991 á þeim 

grundvelli að héraðsdómara bæri ekki að víkja ef hann, eða fulltrúi hans, hefði hafnað 

kröfu um gæsluvarðhald. 

Af þessum dómum má sjá að það áfram ríkti töluverð óvissa um störf dómarafulltrúa, 

þrátt fyrir breytinguna m. lögum nr. 80/1995. Af þessum dómum má draga eftirfarandi 

ályktanir um stöðu dómarafulltrúa í kjölfar Hrd. 1995, bls. 1444 og setningu laga nr. 

80/1995: 

▪ Dómarafulltrúum var heimilt að ljúka málum með viðurlagaákvörðun skv. 1. 

mgr. 124. gr. þágildandi laga nr. 19/1991 um meðferð opinberra mála, sbr. Hrd. 

1995, bls. 2756. 

▪ Dómarafulltrúar gátu haldið þinghald til að leita sátta, taka við gögnum og 

ákveða næsta þinghald í einkamálum, sbr. Hrd. 1996, bls. 1108 (sjá einnig 

sératkvæði minnihluta). 

▪ Strangar kröfur voru gerðar um það að dómarafulltrúar væru skipaðir formlega 

af dómsmálaráðherra áður en þeir tækju til við dómsstörf, sbr. Hrd. 1996, 1663. 

Þrátt fyrir það var talið að setning dómarafulltrúa jafngilti skipun hans og hefði 

sömu réttaráhrif, sbr. Hrd. 1996, bls. 3166. 

▪ Úrskurðir dómarafulltrúa um að fallist sé á gæsluvarðhald útiloka 

héraðsdómarann, sem hann starfaði undir, frá því að leggja efnisdóm á sakamál 
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vegna vanhæfis, sbr. Hrd. 1996, bls. 1998. Hins vegar ylli það ekki vanhæfi 

héraðsdómara ef að dómarafulltrúi hafnaði kröfu um gæsluvarðhald, sbr. Hrd. 

1996, bls. 3581. 

Þessu óvissutímabili um stöðu dómarafulltrúa eftir Hrd. 1995, bls. 1444 lauk síðan með 

setningu laga nr. 15/1998 um dómstóla. 

2.3.4. Aðstoðarmenn dómara skv. dómstólalögum 

Eins og fram hafði komið setningu laga nr. 80/1995 um breytingu á lögum nr. 92/1989 

í kjölfar Hrd. 1995, bls. 1444 stóð yfir heildarendurskoðun á lögum um dómstóla og 

ljóst að endanleg ákvörðun um stöðu dómarafulltrúa yrði væntanlega útfærð með þeim 

lögum.84 Sú varð raunin með setningu laga nr. 15/1998 um dómstóla. Með þessum 

lögum var starf dómarafulltrúa, í þeirri mynd sem þá var við lýði, lagt niður og þess í 

stað var tekið upp starf aðstoðarmanns dómara, sbr. 17. gr. dsl. og er það starfsheiti enn 

notað í dag. 

Það var ekki aðeins starfsheitið sem breyttist, heldur hlutverkið sem fólst í starfsheitinu. 

Í 17. gr. laganna sagði: 

Til aðstoðar dómurum má ráða til héraðsdómstóla lögfræðinga sem 

fullnægja skilyrðum 2.–6. tölul. 2. mgr. 12. gr. Dómstjóri annast slíka 

ráðningu og gilda um hana almennar reglur um starfsmenn ríkisins 

að öðru leyti en því að hún skal vera tímabundin og ekki til lengri 

tíma en fimm ára við sama dómstól. 

Í greinargerð með frumvarpi til dómstólalaga var rakið hvernig staða dómarafulltrúa 

hefði breyst í kjölfar Hrd. 1995, bls. 1444 og með lögum nr. 80/1995, um breytingu á 

lögum nr. 92/1989.85 Um hið nýja fyrirkomulag sagði síðan í greinargerð að: 

Við mótun nýrrar löggjafar um þetta efni þykir rétt að rifja upp að 

bæði hér á landi og á alþjóðlegum vettvangi er það skilyrðislaus krafa 

að dómstólar sem stofnanir og dómendur sem persónur skuli njóta 

sjálfstæðis. Dómarar eiga þannig að vera sjálfstæðir í starfi sínu og 

njóta enn fremur öryggis í starfi. Þessu til viðbótar verða dómstólar 

 

84 Frumvarp til laga um breyting á lögum um aðskilnað dómsvalds og umboðsvalds í héraði, nr. 92 1. 

júní 1989, þskj. 13, 13. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

https://www.althingi.is/altext/119/s/0013.html. [Sótt á vefinn 28.10.2019]. 
85 Frumvarp til laga um dómstóla, þskj. 176, 176. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

https://www.althingi.is/altext/122/s/0176.html. [Sótt á vefinn 4.8.2019]. 
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að vera þannig að skipan að ekki sé unnt að draga í efa sjálfstæði 

þeirra út frá fyrrgreindum sjónarmiðum. Sjálfsagt er unnt að styrkja 

réttarstöðu dómarafulltrúa enn frekar en nú er og notast þannig við 

núgildandi kerfi áfram. Þetta þykir hins vegar ekki heppileg leið 

vegna fyrrgreindra röksemda og þróun hugmynda um aukið 

réttaröryggi. Í frumvarpinu er því ráðgert að staða dómarafulltrúa 

verði alveg lögð niður í núverandi mynd...86 

Staða aðstoðarmanns dómara, skv. greinargerð með frumvarpi til lagamma, væri fyrst 

og fremst að vera dómurum til aðstoðar t.d. við að undirbúa þinghöld, skipuleggja vinnu 

dómarans, athugun á málum, heimildaröflun og undirbúningur einstakra mála. 

Samkvæmt greinargerðinni væri aðstoðarmönnum dómara óheimilt að gegna nokkurs 

konar dómstörfum, ólíkt dómarafulltrúum. Dómstólaráð og hérðaðsdómstólar myndu 

síðan útfæra nánar starfsskyldur þeirra.87 Í umræðum við meðferð málsins var ekki 

vikið að þessari breytingu88  en hins vegar var mikið fjallað um þau í innsendum 

erindum vegna málsins, sérstaklega varðandi það að slík breyting myndi hægja á 

málshraða og reyndir dómarafulltrúar myndu hverfa til annarra starfa.89 

Svo virðist sem þetta fyrirkomulag hafi ekki valdið teljandi ágreiningi í framkvæmd, 

en þó má finna tvo Hæstaréttardóma þar sem mál er ómerkt og vísað aftur í hérað vegna 

afskipta aðstoðarmanns dómara af málinu: 

Hrd. 10. desember 2004 (476/2004) 

Í málinu var kærður úrskurður Héraðsdóms Reykjaness um málskostnað sem kveðinn 

var upp af héraðsdómara. Við meðferð málsins var málið tekið 7 sinnum fyrir af 

aðstoðarmanni dómara. Í síðasta þinghaldinu var bókað að „[a]ðilar eru sammála um 

að fella málið niður um allt annað en málskostnað, en aðilar eru sammála um að leggja 

ákvörðun um málskostnað í úrskurð dómara og verður úrskurður kveðinn upp 

11.11.2004. Málið er tekið til úrskurðar um málskostnaðarkröfuna.“. Úrskurður um 

 

86 Frumvarp til laga um dómstóla, þskj. 176, 176. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

https://www.althingi.is/altext/122/s/0176.html. [Sótt á vefinn 4.8.2019]. 
87 Frumvarp til laga um dómstóla, þskj. 176, 176. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

https://www.althingi.is/altext/122/s/0176.html. [Sótt á vefinn 4.8.2019]. 
88 Alþingistíðindi 1997, 122. löggjafarþing B. Umræður: 4361-4375. 
89 Umsögn dómarafulltrúa um frumvarp til laga dómstóla, dbnr. 295, 176. mál. Vefur Alþingis, slóð: 

https://www.althingi.is/thingstorf/thingmalin/erindi/?ltg=122&mnr=176. [Sótt á vefinn 5.8.2019]. 
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málskostnað var síðan kveðinn upp af héraðsdómara sem ekki hafði komið að málinu 

á fyrri stigum. 

Í dómi Hæstaréttar er vísað til 17. gr. laga nr. 15/1998 um dómstóla og vísar til þess að 

starfsheiti aðstoðarmanna bendi til þess að ætlunin sé að þeir aðstoði héraðsdómara, t.d. 

við undirbúning og framkvæmd þinghalda og meðferð einstakra mála. Hæstiréttur ber 

einnig saman störf aðstoðarmanna skv. 17. gr. laga nr. 15/1998 gagnvart eldri 

lagaframkvæmd um störf dómarafulltrúa, en á þeim störfum er sá meginmunur að 

aðstoðarmenn mega ekki gegna dómstörfum en dómarafulltrúar gátu gert það í 

takmörkuðum mæli. 

Með hliðsjón af 1. mgr. 7. gr. laga nr. 91/1991, um það að dómari stýri þinghaldi, taldi 

Hæstiréttur að aðstoðarmenn gætu séð um framkvæmd þess í nafni og á ábyrgð 

dómarans. Hins vegar ber aðstoðarmanni skylda að kalla til þann dómara sem ábyrgur 

er fyrir þinghaldinu ef það kemur upp ágreiningur, til þess að hlýða á röksemdir aðila 

og úrskurða eða dæma um ágreininginn. Í þessu máli var ekki hugað að þessu og því 

var málið ómerkt og sent til nýrrar málsmeðferðar í héraði. 

Hrd. 9. nóvember 2011 (577/2011) 

L fór fram á að bú KB yrði tekið til gjaldþrotaskipta og var beiðnin lögð fram á 

dómþingi 23. júní 2011. Á dómþingið mætti hæstaréttarlögmaður f.h. KB og komust 

aðilar að samkomulagi um að fresta málinu og nýtt þinghald var boðað 29. september 

2011. KB sótti síðan sjálfur síðara þinghaldið og óskaði eftir að fá að leggja fram 

greinargerð. Þinghaldinu var stýrt og framkvæmt af aðstoðarmanni dómara en í bókun 

um þinghaldið var ekki getið um það og kom þar fram að þinghaldið væri háð af 

tilteknum héraðsdómara. Jafnframt kom fram í bókuninni að „[d]ómari gætir 

upplýsingaskyldu sinnar gagnvart skuldara, sem er ólöglærður. Dómari vísar 

mótmælum  skuldara á bug sem of seint fram komnum ... þar sem við þingfestingu 

málsins hefði þing verið sótt af hálfu skuldara án þess að mótmæli kæmu fram af hans 

hálfu og samkomulag orðið með aðilum sameiginlegan frest í þrjá mánuði skv. 3. mgr. 

70. gr. laga nr. 21/1991.“. 

Fyrir Hæstarétti fór KB fram á að dómurinn yrði ómerktur og vísað í hérað til nýrrar 

málsmeðferðar. Í málinu lá fyrir bréf frá héraðsdómara þar sem staðfest var að 
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framkvæmd þinghaldsins hefði verið með þeim hætti sem lýst er. Krafa KB byggði á 

því að aðstoðarmaður dómara hefði ekki haft heimild til að hafna honum um 

framlagningu greinargerðar, þar sem um væri að ræða ákvörðun sem eingöngu 

héraðsdómara væri heimilt að taka, skv. 1. mgr. 112. gr. laga nr. 91/1991, sbr. 2. mgr. 

178. gr. laga nr. 21/1991. Hæstiréttur féllst á kröfu KB og jafnframt vísaði hann til þess 

að „[m]eð skírskotun til fyrrgreindra ummæla héraðsdómara í svari hans til sóknaraðila 

er ámælisvert að þess skuli ekki getið í bókun um það, sem fram fór í þinghaldinu 29. 

september 2011, að það hafi verið háð af aðstoðarmanni dómara.“. Hæstiréttur vísaði 

einnig til þess að eingöngu hefði verið heimild til að fresta málinu um þrjá mánuði skv. 

3. mgr. 70. gr. laga nr. 21/1991, en hinn veitti frestur var lengri en það. 

Í Hrd. 10. desember 2004 (476/2004) var því fyrst og fremst slegið á föstu að 

aðstoðarmenn dómara mættu ekki gegna neins konar dómstörfum þar sem ágreiningur 

væri uppi, t.d. um málskostnað, en þá bæri þeim að kalla til héraðsdómara. Í Hrd. 9. 

nóvember 2011 (577/2011) hafði aðstoðarmaður dómara bæði skrifað úrskurð í nafni 

héraðsdómara, án aðkomu dómarans að málinu, og tekið afstöðu til réttarágreinings. Þá 

hafði hann ekki sinnt skyldum um leiðbeiningar til ólöglærðs aðila og heimilað frestun 

máls umfram lagaheimild til þess. Hæstiréttur veitti héraðsdómaranum ámæli vegna 

þessa. Að öðru leyti en þessum tveimur dómum virðist hlutverk aðstoðarmanna dómara 

hafa verið nokkuð skýrt. 

Árið 2005 fór að bera á því á Alþingi að breytingar á hlutverki aðstoðarmanns dómara 

væru fyrirhugaðar og voru í því skyni lögð fram frumvörp á árunum 2005-2010 sem 

innihéldu ákvæði um auknar heimildir aðstoðarmanna dómara til dómstarfa.90 Með 

 

90 Frumvarp til laga um breyting á lögum um dómstóla, nr. 15 25. mars 1998, og lögum um meðferð 

einkamála, nr. 91 31. desember 1991, þskj. 980, 670. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

https://www.althingi.is/altext/132/s/0980.html. [Sótt á vefinn 4.8.2019]; Frumvarp til laga um breyting 

á lögum um dómstóla, nr. 15 25. mars 1998, og lögum um meðferð einkamála, nr. 91 31. desember 

1991, þskj. 750, 496. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

https://www.althingi.is/altext/133/s/0750.html. [Sótt á vefinn 4.8.2019];  Frumvarp til laga um breyting 

á lögum um dómstóla, nr. 15/1998, með síðari breytingum., þskj. 331, 167. mál. Vefútgáfa 

Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/137/s/0331.html. [Sótt á vefinn 4.8.2019] og 

Frumvarp til laga um breyting á lögum um dómstóla, nr. 15/1998, með síðari breytingum., þskj. 104, 

100. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/138/s/0104.html. [Sótt á 

vefinn 4.8.2019]. 
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frumvarpi sem lagt var fram á 132. löggjafarþingi var lögð til breyting á 17. gr. dsl. Í 6. 

gr. frumvarpsins kom fram að: 

17. gr. laganna orðast svo: 

Til aðstoðar dómurum má ráða til héraðsdómstóla lögfræðinga sem 

fullnægja skilyrðum 2.–6. tölul. 2. mgr. 12. gr. og hafa í minnst tvö 

ár verið alþingismaður eða stundað málflutningsstörf að staðaldri eða 

gegnt lögfræðistörfum að aðalstarfi hjá ríkinu eða sveitarfélagi, en 

leggja má saman starfstíma í hverri af þessum greinum. Dómstjóri 

annast slíka ráðningu og gilda um hana almennar reglur um 

starfsmenn ríkisins að öðru leyti en því að hún skal vera til sex ára og 

skal vera heimilt að endurráða starfsmanninn einu sinni við sama 

dómstól. Aðstoðarmanni verður þó ekki vikið úr starfi nema 

samkvæmt ákvæðum IV. kafla laganna. 

Auk þess sem segir í 1. mgr. er dómstjóra heimilt að fela 

aðstoðarmanni eftirtalin störf: 

1. Þingfestingu og meðferð almennra einkamála þar til greinargerð 

hefur verið skilað. 

2. Ljúka máli skv. 113. gr. laga um meðferð einkamála. 

3. Dómkvaðningu matsmanna. 

4. Skýrslutöku skv. XI. kafla og 2. mgr. 77. gr. laga um meðferð 

einkamála. 

5. Meðferð aðfararbeiðna sem falla undir 1.–4. tölul. 1. mgr. 11. gr. 

laga um aðför. 

6. Meðferð gjaldþrotamála samkvæmt lögum um gjaldþrotaskipti 

o.fl. 

7. Meðferð krafna um opinber skipti samkvæmt lögum um skipti á 

dánarbúum o.fl. 

8. Áritun sektarboða skv. 3. og 5. mgr. 115. gr. a laga um meðferð 

opinberra mála. 

9. Kröfu um úrskurð skv. 87. gr., sbr. 86. gr., 90. gr., sbr. 89. gr., og 

103. gr. laga um meðferð opinberra mála. 

Um störf þau sem dómstjóri felur aðstoðarmanni skv. 2. mgr. fer eftir 

IV. kafla laga þessara að öðru leyti en því að laun aðstoðarmanns 

skulu ákveðin af kjaranefnd. 

Þá skulu eftir því sem við á ákvæði 4. og 5. mgr. 18. gr. gilda um störf 

þau sem dómstjóri felur aðstoðarmanni skv. 2. mgr. þessarar greinar. 
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Dómstólaráði er heimilt, með samþykki aðstoðarmanns og beggja 

dómstjóra, að flytja aðstoðarmann tímabundið milli héraðsdómstóla 

á meðan á ráðningartíma hans stendur.91 

Með þessu var lagt til að aðstoðarmönnum dómara væri heimilt að framkvæmda tiltekin 

dómstörf, sem talin voru upp í 9. liðum. Þau störf sem talin voru upp eru í raun þau 

störf sem dómarafulltrúar sinntu fyrir gildistöku dsl. og sérstaklega er vert að benda á 

að gert var ráð fyrir að aðstoðarmenn dómara úrskurðuðu um gæsluvarðhaldskröfur, 

sbr. 9. tl. 2. mgr. 6. gr. frumvarpsins.92 Í almennum athugasemdum í greinargerð með 

frumvarpinu var vísað til þess að breytingin væri fyrst og fremst til komin til að hagræða 

í héraðsdómstólum og koma aftur á sama kerfi og gilti um dómarafulltrúa fyrir setningu 

dsl. Varðandi gæsluvarðhaldsúrskurði er vísað til þess að með því að fela 

aðstoðarmönnum dómara það hlutverk væri verið að létta álagi af héraðsdómurum og 

það myndi einnig leiða til fjársparnaðar, þar sem launakostnaður aðstoðarmanna væri 

lægri en héraðsdómara.93 Frumvarpið fór þó aðeins í 1. umræðu og dagaði síðan uppi. 

Á næsta þingi, þ.e. 133. löggjafarþingi, var frumvarpið lagt fram aftur en þá var búið 

að breyta 2. mgr. 6. gr. frumvarpsins þannig að í stað upptalningar á heimildum 

aðstoðarmanns, kom fram að: 

Dómstjóri getur falið aðstoðarmanni að annast hvers konar 

dómsathafnir en þó ekki fara með og leysa að efni til úr einkamálum, 

þar með töldum ágreiningsmálum um fullnustugerðir eða 

þinglýsingar, þar sem vörnum er haldið uppi eða opinberum málum 

frá því að þau koma til aðalmeðferðar.94 

Að öðru leyti kom ekkert fram í greinargerð með frumvarpinu, sem ekki kom fram 

þegar málið var lagt fram árið áður. Í nefndaráliti allsherjarnefndar um frumvarpið eftir 

1. umræðu voru gerðar athugasemdir við 6. gr. frumvarpsins. Allsherjarnefnd taldi að 

 

91 Frumvarp til laga um breyting á lögum um dómstóla, nr. 15 25. mars 1998, og lögum um meðferð 

einkamála, nr. 91 31. desember 1991, þskj. 980, 670. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

https://www.althingi.is/altext/132/s/0980.html. [Sótt á vefinn 4.8.2019]. 
92 Frumvarp til laga um breyting á lögum um dómstóla, nr. 15 25. mars 1998, og lögum um meðferð 

einkamála, nr. 91 31. desember 1991, þskj. 980, 670. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

https://www.althingi.is/altext/132/s/0980.html. [Sótt á vefinn 4.8.2019]. 
93 Frumvarp til laga um breyting á lögum um dómstóla, nr. 15 25. mars 1998, og lögum um meðferð 

einkamála, nr. 91 31. desember 1991, þskj. 980, 670. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

https://www.althingi.is/altext/132/s/0980.html. [Sótt á vefinn 4.8.2019]. 
94 Frumvarp til laga um breyting á lögum um dómstóla, nr. 15 25. mars 1998, og lögum um meðferð 

einkamála, nr. 91 31. desember 1991, þskj. 750, 496. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

https://www.althingi.is/altext/133/s/0750.html. [Sótt á vefinn 4.8.2019]. 
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ekki væri tilefni til að lögfesta ákvæði um starfsreynslu né starfstíma aðstoðarmanna. 

Allsherjarnefnd gerði síðan verulegar athugasemdir við það frumvarpið gerði ráð fyrir 

því að aðstoðarmenn dómara kvæðu upp gæsluvarðhaldsúrskurði og aðra 

rannsóknarúrskurði og lagði til að tekin væri upp sú upptalning á verkefnum sem 

dómarafulltrúa væri heimilt að sinna og kom fram í frumvarpinu á fyrra löggjafarþingi 

(670. mál á 132. löggjafarþingi, sbr. umfjöllun hér að ofan).95 Málið var ekki útrætt á 

þinginu og komst ekki til 2. umræðu. 

Árið 2009, á 137. löggjafarþingi, var lagt fram frumvarp um breyting á lögum um 

dómstóla, nr. 15/1998, með síðari breytingum. Í 6. gr. frumvarpsins kom fram að: 

17. gr. laganna orðast svo: 

Til aðstoðar dómurum má ráða lögfræðinga sem fullnægja skilyrðum 

2.–6. tölul. 2. mgr. 12. gr. Aðstoðarmaður skal ráðinn til fimm ára og 

er heimilt að endurnýja þá ráðningu einu sinni. Að öðru leyti gilda 

um hann almennar reglur um starfsmenn ríkisins. 

Dómstjóri getur falið aðstoðarmanni önnur dómstörf en þau að fara 

með og leysa að efni til úr hvers konar einkamálum, þar sem vörnum 

er haldið uppi, og sakamálum frá því að þau koma til aðalmeðferðar. 

Dómstjóri ber ábyrgð á störfum aðstoðarmanns og getur gefið honum 

fyrirmæli um hvað eina sem lýtur að rækslu þeirra.96 

Í greinargerð með frumvarpinu kom fram að tilgangurinn með þessari breytingu væri 

að koma störfum aðstoðarmanna dómara í sama horf og dómarafulltrúa, árin fyrir 

gildistöku 17. gr. dómstólalaga.97 Málið dagaði upp á þinginu og komst ekki til 1. 

umræðu. Frumvarpið var lagt fram óbreytt á næsta löggjafaraþingi (138. löggjafarþing), 

en það fór eingöngu til 1. umræðu og dagaði síðan uppi, líkt og fyrri frumvörp.98 

 

95 Nefndarálit um frv. til l. um breyt. á l. um dómstóla, nr. 15 25. mars 1998, og lögum um meðferð 

einkamála, nr. 91 31. desember 1991, þskj. 1249, 496. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

https://www.althingi.is/altext/133/s/1249.html. [Sótt á vefinn 4.8.2019]. 
96 Frumvarp til laga um breyting á lögum um dómstóla, nr. 15/1998, með síðari breytingum., þskj. 331, 

167. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/137/s/0331.html. [Sótt á 

vefinn 4.8.2019]. 
97 Frumvarp til laga um breyting á lögum um dómstóla, nr. 15/1998, með síðari breytingum., þskj. 331, 

167. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/137/s/0331.html. [Sótt á 

vefinn 4.8.2019]. 
98 Frumvarp til laga um breyting á lögum um dómstóla, nr. 15/1998, með síðari breytingum., þskj. 104, 

100. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/138/s/0104.html. [Sótt á 

vefinn 4.8.2019]. 
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Með lögum nr. 51/2012 um breytingu á lögum um dómstóla, nr. 15/1998, með síðari 

breytingum, gengu í gegn breytingar á dómstólalögum varðandi hlutverk 

aðstoðarmanna dómara. Eftir breytinguna hljóðaði 17. gr. dómstólalaganna svo: 

Til aðstoðar dómurum má ráða lögfræðinga sem fullnægja skilyrðum 

2.–6. tölul. 2. mgr. 12. gr. Aðstoðarmaður skal ráðinn til fimm ára og 

er heimilt að endurnýja þá ráðningu einu sinni. Að öðru leyti gilda 

um hann almennar reglur um starfsmenn ríkisins. 

 Dómstjóri getur falið aðstoðarmanni önnur dómstörf en þau að fara 

með og leysa að efni til úr hvers konar einkamálum, þar sem vörnum 

er haldið uppi, og sakamálum frá því að þau koma til aðalmeðferðar. 

Dómstjóri ber ábyrgð á störfum aðstoðarmanns og getur gefið honum 

fyrirmæli um hvað eina sem lýtur að rækslu þeirra. 

Í greinargerð með frumvarpi með lögunum er vísað til þess að ætlunin með 

lagabreytingunni sé að færa störf aðstoðarmanna dómara99 í sama horf og gilti um 

dómarafulltrúa fyrir setningu dómstólalaga árið 1998. Jafnframt er vísað til Hrd. 9. 

nóvember 2011 (577/2011) varðandi það að Hæstiréttur taldi að aðstoðarmanni dómara 

væri ekki heimilt að synja málsaðila að leggja fram gögn í gjaldþrotaskiptamáli.100 Að 

öðru leyti fór frumvarpið athugasemdarlaust í gegnum þinglega meðferð og tóku lögin 

gildi 22. júní 2012. Eftir þessa breytingu á lögum nr. 15/1998 voru kveðnir upp þrír 

Hæstaréttardómar þar sem reyndi á stöðu aðstoðarmanna dómara: 

Hrd. 6. febrúar 2013 (655/2013) 

Málið var höfðað sem faðernismál þar sem barnið A krafðist viðurkenningar á því að 

M væri faðir sinn og skyldi greiða einfalt meðlag með henni til 18 ára aldurs. M sótti 

ekki þing í héraði og var honum því skipaður málsvari á grundvelli 13. gr. barnalaga 

nr. 76/2003. Aðstoðarmaður dómara annaðist meðferð málsins fyrir Héraðsdómi 

Reykjavíkur, þ.á.m. að stýra þinghöldum. Nokkur þinghöld voru haldin en aðeins á 

 

99 Í umsögn Félags löglærðra aðstoðarmanna dómara um frumvarpið var velt upp spurningum um það 

hvort ráðlegt væri að breyta starfsheiti þeirra í kjölfar breytinganna á hlutverki þeirra. Félagið lagði til 

að t.d. væri hægt að taka aftur upp heitið „dómarafulltrúi“ eða „aðstoðarsaksóknari“. Slíkt væri í 

samræmi við hugtakanotkun hjá öðrum embættisstofnunum, auk þess sem það væri í samræmi við 

hugtakanotkun í Danmörku og Noregi. Heimild: U Umsögn Félags löglærðra aðstoðarmanna dómara 

um frumvarp til breytinga á lögum nr. 15/1998 um dómstóla, dbnr. 2531, 683. mál. Vefur Alþingis, 

slóð: https://www.althingi.is/thingstorf/thingmalin/erindi/?ltg=140&mnr=683. [Sótt á vefinn 5.8.2019]. 
100 Frumvarp til laga um breyting á lögum um dómstóla, nr. 15/1998, með síðari breytingum., þskj. 

1112, 683. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/140/s/1112.html. [Sótt á 

vefinn 4.8.2019]. 
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síðari stigum var M skipaður málsvari. Í þinghaldi, sem háð var 18. september 2013, 

mótmælti hann kröfum A með vísan til þess að ekki lægi fyrir lögfull sönnun um 

faðernið í málinu. Málið var í kjölfarið dómtekið af aðstoðarmanni dóma og síðan var 

hinn áfrýjaði dómur kveðinn upp af aðstoðarmanninum þann 27. september 2013. 

Við meðferð málsins fyrir Hæstarétti voru rakin ákvæði 17. gr. laga nr. 15/1998 um 

dómstóla, sbr. 1. gr. laga nr. 51/2012, þar sem kveðið er á um heimild héraðsdómstóla 

til að ráða aðstoðarmenn. Samkvæmt 2. mgr. 17. gr. laganna er heimilt að fela 

aðstoðarmanni önnur dómstörf en að fara með og leysa úr einkamálum þar sem vörnum 

er haldið uppi. Þar sem málsvari M hafði uppi mótmæli, brast aðstoðarmann dómara 

heimild til að kveða upp dóm í málinu. Héraðsdómur var því ómerktur og málinu vísað 

aftur í hérað til nýrrar málsmeðferðar og dómsálagningar. Ekki er að sjá að gerð hafi 

verið krafa um ómerkingu og því virðist málinu hafa verið vísað í hérað án kröfu (ex 

officio). Hæstiréttur vísar einnig til þess í umfjöllun sinni að héraðsdómur hafi ekki 

gætt þess að skipa M málsvara á fyrri stigum málsins og virðist gera aðfinnslur við þá 

meðferð málsins. 

Hrd. 22. mars 2016 (523/2015) og Hrd. 22. mars 2016 (711/2015) 

Í báðum þessum dómum, sem kveðnir voru upp sama dag, höfðu ákærðu verið 

sakfelldir fyrir umferðarlagabrot og dæmdir til fjögurra mánaða fangelsisvistar (í Hrd. 

22. mars 2016 (523/2015) var refsingin skilorðsbundin). Í báðum tilfellum voru það 

aðstoðarmenn dómara sem kváðu upp dóminn í héraði og ákærðu fóru fram á 

ómerkingu dómsins fyrir Hæstarétti. 

Hæstiréttur notaði sömu forsendur fyrir niðurstöðu sinni í báðum málunum, sem rakin 

er hér að neðan. Ákærðu töldu að sú tilhögun dómsvalds að heimila aðstoðarmönnum 

dómara að fara með og dæma mál á grundvelli 164. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð 

sakamála, ekki vera í samræmi við 2. gr., V. kafla, 1. mgr. 70. gr. stjórnarskrárinnar og 

1. mgr. 6. gr. MSE. 

Hæstiréttur vísaði til þess að skv. 5. mgr. 16. gr. laga nr. 15/1998 sé það hlutverk 

dómstjóra að stjórna dómstólnum, bera ábyrgð á starfsemi hans og skipta verkum á 

milli dómara. Samkvæmt 1. mgr. 17. gr. laga nr. 15/1998 er dómstjóra veitt heimild til 

að ráða lögfræðinga til aðstoðar dómurum. Vinnuveitendasamband er þá að öllu leyti á 
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milli dómstjóra og aðstoðarmanns, þ.á.m. ákvörðun um stofnun og slit þess sambands. 

Samkvæmt 2. mgr. 17. gr. laganna er mælt til um það að dómstjóri megi fela 

aðstoðarmanni önnur dómstörf en að fara með og leysa efnislega úr einkamálum, þar 

sem vörnum er haldið uppi, og sakamálum frá því að þau komi til aðalmeðferðar. Síðan 

segir í dómi Hæstaréttar að „[d]ómstjórinn ber ábyrgð á þessum störfum aðstoðarmanns 

og getur gefið honum fyrirmæli um hvað eina sem lýtur að rækslu þeirra.“. 

Í forsendum Hæstaréttar segir síðan að með vísan til „16. og .17. gr. laga nr. 15/1998 

er ljóst að ráðning og störf aðstoðarmanns dómara, þar með talin þau takmörkuðu 

dómstörf sem honum má fela samkvæmt 2. mgr. 17. gr. laganna, eru með öllu á ábyrgð 

og forræði dómstjóra héraðsdómstóls. Geta handhafar framkvæmdarvalds hvorki skipt 

sér af störfum aðstoðarmanns né ráðið neinu um það ráðningarsamband sem þar liggur 

til grundvallar.“. Með vísan til þessa taldi Hæstiréttur að þetta fyrirkomulag bryti ekki 

gegn fyrrgreindum ákvæðum stjórnarskrárinnar og MSE og því var ómerkingarkröfu 

ákærðu hafnað. 

Með Hrd. 6. febrúar 2013 (655/2013) var ítrekað að aðstoðarmenn dómara gætu ekki 

kveðið upp úrskurði eða dóma þar sem ágreiningur er, þrátt fyrir lagabreytinguna árið 

2012. Af Hrd. 22. mars 2016 (523/2015) og Hrd. 22. mars 2016 (711/2015) er því hins 

vegar slegið á föstu að aðstoðarmenn dómara hafi heimild til að dæma í málum á 

grundvelli 164. gr. sml. 

Með lögum nr. 50/2016 um dómstóla, sem tóku gildi 1. janúar 2018, voru lög nr. 

15/1998 um dómstóla felld úr gildi. Í hinni nýju löggjöf voru ákvæði um aðstoðarmenn 

dómara með svipuðu sniði í 32. gr. þeirra. Þær breytingar sem gerðar voru að áréttað 

var að ráðning og starfslok aðstoðarmanna dómara fari eftir reglum starfsmenn ríkisins 

og að felld var úr gildi sú takmörkun að eingöngu væri hægt að endurnýja ráðningu 

þeirra einu sinni.101 Að öðru leyti var ákvæðið óbreytt. 

 

101 Frumvarp til laga um dómstóla, þskj. 1017, 615. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

https://www.althingi.is/altext/145/s/1017.html. [Sótt á vefinn 4.8.2019]. 
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3. Hlutverk aðstoðarmanna dómara í öðrum löndum 

Eins og algengt er í lögfræðilegum rannsóknum er oft gott að líta til þess hvernig 

réttarframkvæmd viðfangsefnisins er í öðrum löndum, sérstaklega þeim löndum sem 

hafa svipað réttarkerfi og á Íslandi. Þar eru það fyrst og fremst norðurlöndin en einnig 

er gott að líta til annarra landa, en það verður þó að takmarkast við þau lönd þar sem 

efni sem tengist viðfangsefninu er aðgengilegt. Í þessari ritgerð verður fyrst og fremst 

litið til Noregs, Danmerkur og Hollands en í næsta kafla er fjallað frekar um önnur lönd 

í tengslum við skýrslur alþjóðlegra samtaka. 

3.1. Noregur 

Árið 2018 gaf Mannréttindaskrifstofa Noregs (n. Norges institusjon for 

menneskerettigheter)102 út skýrslu um það hvernig sjálfstæði dómstóla er túlkað út frá 

mannréttindasjónarmiðum (n. Menneskerettslige rammer for domstolenes 

uavhengighet). Skýrslan var gerð að beiðni norska dómstólaráðsins vegna fyrirhugaðra 

breytinga á norsku dómstólalögunum. 103  Í skýrslunni er ítarlega fjallað um stöðu 

norskra dómstóla í mannréttindalegu samhengi en hér er ætlunin að stikla á þeim 

atriðum sem geta varðað dómarafulltrúa (n. dommerfullmektig). Að öðru leyti er fjallað 

um efni hennar eftir því sem tilefni gefst til, en efni hennar á að mestu leyti jafnt við 

íslenskan og norskan rétt. 

Í norsku stjórnarskránni (LOV-1814-05-17: Kongeriket Noregs grunnlov eða 

grunnloven) eru mörg sambærileg ákvæði og í hinni íslensku, t.d. varðandi réttinn til 

úrlausnar fyrir sjálfstæðum og óhlutdrægum dómstól (70. gr. stjskr. og 95. gr. norsku 

stjórnarskrárinnar). Samkvæmt 2. mgr. 22. gr. stjórnarskrárinnar er óheimilt að víkja 

dómurum úr embætti án dóms. Konungurinn getur þó vikið dómurum úr embætti 

tímabundið, en þá verður að fara með málið fyrir dómstóla án tafar. Samkvæmt 3. mgr. 

22. gr. norsku stjórnarskrárinnar er hins vegar heimilt að víkja dómara úr embætti vegna 

 

102 Mannréttindaskrifstofa Noregs kemur fram fyrir hönd Noregs á alþjóðavettvangi í umræðum um 

mannréttindi. Jafnframt sinnir hún eftirlits- og ráðgjafarhlutverki um framkvæmd mannréttindamála í 

Noregi. Stofnunin er sett á fót með lögum og telst opinber stofnun sem starfar á vegum þingsins (n. 

Stortinget). Heimild: Norges institusjon for menneskerettigheter (e.d.). Om oss. 
103 Norges institusjon for menneskerettigheter (2018). Temarapport 2018: Menneskerettslige rammer 

for domstolenes uavhengighet. Bls. 8. 
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aldurs, sem ákveðinn er í almennum lögum. Af þessu má ráða að dómarar eru skipaðir 

í embætti til eftirlaunaldurs, en dómarafulltrúar og dómarar á reynslutímabili 

(konstituerte dommere) eru hins vegar skipaðir tímabundið í fastan starfstíma, sbr. e-f. 

liður 55. gr. norsku dómstólalaganna (LOV-1915-08-13-5: Lov om domstole eða 

domstolloven). Á skipunartíma sínum njóta þeir sömu verndar og skipaðir dómarar skv. 

h. lið 55. gr. norsku dómstólalaganna, en sú vernd er þó ekki stjórnarskrárbundin líkt 

og hjá embættisdómurum. 

Megin ákvæði norskra laga um dómarafulltrúa er að finna í norsku dómstólalögunum. 

Samkvæmt 1. mgr. 23. gr. norsku dsl.104 er dómstólaráði (n. domstoladministrasjonen) 

veitt heimild til að skipa dómarafulltrúa innan umdæmis dómstóls, ef þörf krefur. Í 2. 

mgr. 23. gr. laganna 105  kemur síðan fram að dómarafulltrúa sé heimilt að sinna 

dómsathöfnum í nafni dómara. Þó má dómarafulltrúi ekki fara með aðalmeðferð máls 

eða kveða upp dóm, nema með sérstakri heimild eða í ófyririsjáanlegum aðstæðum. 

Heimild til slíkrar undantekningar, til handa dómarafulltrúa, er eingöngu veitt af 

dómstólaráði eða dómsstjóra (n. domstolledere) í samræmi við leiðbeiningar frá 

dómstólaráði. 

Með dreifibréfi Dóms- og lögreglumálaráðuneytis Noregs, nr. G-46/1999, til bæjar- og 

héraðsdómstóla Noregs, voru settar fram leiðbeiningar um ráðningu og störf 

dómarafulltrúa (n. administrative bestemmelser om dommerfullmektigers 

ansettelsforhold), en svo virðist sem þessar leiðbeiningar séu notaðar til grundvallar 

störfum dómarafulltrúa í Noregi. Í leiðbeiningunum er m.a. fjallað um auglýsingu starfa 

dómarafulltrúa, reglur um sakavottorð og til hvaða viðmiða beri að líta við ráðningu 

þeirra. Einnig eru sett fram viðmið um það hvaða viðmið skuli ráða við lengingu 

skipunartímans, sem er lengstur 3 ár, en að lágmarki 2 ár. Launakjör og 

 

104 „I de domssogn, hvor domstoladministrasjonen finner det påkrevet, skal dommerfullmektiger 

ansettes.“ 
105 „Fullmektigen kan på dommerens vegne utføre hans forretninger. Dog kan han ikke lede 

hovedforhandling eller avsi dom uten etter særskilt bemyndigelse eller i uforutsette forfallstilfeller. 

Bemyndigelse gis av domstoladministrasjonen eller av domstollederen etter nærmere bestemmelse gitt 

av domstoladministrasjonen.“ 
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ráðningarskilmálar fara eftir skilmálum dreifibréfsins og samningi Félags 

dómarafulltrúa (n. Dommerfullmektigforeningen) við dómstólaráð.106 

Í Noregi hafa dómarafulltrúar mismunandi skyldur og eftir því hvort þeir eru með  

takmarkaða heimild (n. begrenset fullmakt), sérstaka heimild (n. spesiell fullmakt) eða 

almenna heimild (n. alminnelig fullmakt), sbr. 5. kafla dreifibréfs nr. G-46/1999 sem 

vikið er að hér að ofan: 

▪ Dómarafulltrúar fá takmarkaða heimild þegar þeir hefja störf. Í henni felst að 

hann geti leyst úr einfaldari málum þar sem engin aðalmeðferð er í málinu og 

málsmeðferð er einföld. 

▪ Með sérstakri heimild fá dómarafulltrúar að stjórna aðalmeðferð í tilteknum 

málum og kveða upp dóma í þeim. Þessi heimild er takmörkuð við stök mál og 

er fyrst og fremst hugsuð sem æfing fyrir almenna heimild. 

▪ Eftir a.m.k. þrjá mánuði getur dómarafulltrúi fengið almenna heimild. Almenn 

heimild veitir dómarafulltrúum vald til að stjórna aðalmeðferð og kveða upp 

dóma í öllum málum sem eru innan lögfestra marka á störfum dómarafulltrúa. 

Af þessu má sjá að gert er ráð fyrir formlegu þjálfunarferli þegar dómarafulltrúar hefja 

störf. Almennt er litið á störf þeirra sem þjálfun fyrir almenn dómsstörf, enda er 

hámarksskipunartíminn 3 ár. 

Utan almennra takmarkana í einkamálum, sem áður hefur verið vikið að, er heimild 

dómarafulltrúa við meðferð sakamála takmörkuð við að sitja í málum þar sem 

samanlögð refsing brota, sem ákært er fyrir, er 6 ár eða meira. Þó er undantekning frá 

því að því er varðar meiriháttar líkamsárásir skv. 274. gr. norsku hegningarlaganna 

(LOV-2019-06-21-50: Lov om straff eða Straffeloven). 

3.2. Danmörk 

Líkt og á Íslandi er sjálfstæði dómara tryggt í dönsku stjórnarskrárnni (Danmarks Riges 

Grundlov nr. 169 05-06-1953 eða grundloven). Samkvæmt 64. gr. dönsku 

 

106 Domstoladministrasjonen og Norges Juristforbund v. Dommerfullmektigforeningen (e.d.). 

Dommerfullmektigavtalen. 
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stjórnarskrárinnar kemur fram að dómarar verði hvorki vísað úr embætti, né færðir til í 

embætti, nema með dómi. Undantekning frá því er þegar verið er að koma á nýju 

skipulagi dómstóla. Í 62. gr. dönsku stjórnarskrárinnar er síðan sér regla um að 

dómsvaldið skuli ávallt vera sjálfstætt gagnvart framkvæmdarvalinu. 

Í 19. gr. dönsku réttarfarslaganna (Lov om rettens pleje nr. 938 10-09-2019 eða 

Retsplejeloven) er fjallað um stöðu aðstoðarmanna dómara í fyrsta dómstigi dansks 

réttar. Í 1. mgr. 19. gr. rpl. kemur fram að dómarafulltrúar hafi heimild til að fara með 

mál í samræmi við fyrirmæli forseta dómstólsins. Samkvæmt 2. mgr. 19. gr. rpl. setur 

dómstólaráð reglur um nám sem dómarafulltrúar þurfa að klára áður en þeir taka til 

starfa. Dómarafulltrúar þurfa að hafa lokið kandídatsprófi í lögum, sbr. 52. gr. rpl. 

Samkvæmt 54. gr. spl. eru taldar upp þær ástæður sem geta orðið til þess að 

dómarafulltrúa sé sagt upp starfi (veikindi, missir hæfis, aldur o.fl.) en þeir njóta 

svipaðrar verndar og embættisdómarar á þessu sviði. 

Danskir dómstólar hafa einnig fjallað um stöðu dómarafulltrúa í samhengi við 

sjálfstæði gagnvart ríkisvaldinu. Um þetta má vísa til Ufr. 1994, bls. 536, en í því máli 

var talið að dómarafulltrúa, sem starfaði jafnframt hjá dómsmálaráðuneytinu, hafi verið 

óheimilt að kveða upp dóm í sakamáli með vísan til réttarins um úrlausn máls fyrir 

sjálfstæðum dómstól skv. 1. mgr. 6. gr. MSE og með vísan í 64. gr. dönsku 

stjórnarskrárinnar. 

Eins og fram hefur komið þurfa dómarafulltrúar í Danmörku að klára nám sem hluta af 

störfum sínum og það tekur að jafnaði þrjú ár. Í þessu námi er lögð áhersla á öll svið 

dómsýslu og fjallað um helstu fræðigreinar útfrá sjónarmiði dómstóla.107 

3.3. Holland 

Í hollensku stjórnarskránni (h. Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden) eru 

ýmis ákvæði varðandi dómsvaldið, líkt og í stjórnarskrám annarra Evrópulanda. 

Hollenska stjórnarskráin byggir á þrískiptingu ríkisvaldsins, þannig að litið er á 

dómsvaldið sem sjálfstæðan hluta ríkisvaldsins. Samkvæmt 116. gr. stjórnarskrárinnar 

er fjallað um eftirlit með dósmvaldinu og að dómstólar eigi að ráða sér sjálfir og þannig 

 

107 Domstolsstyrelsen. (e.d.). Dommerfuldmægtig ved domstolene. 
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eru áhrif framkvæmdarvaldsins á dómstólana takmörkuð. Í hollensku 

dómstólalögunum (h. Wet op de Rechterlijke Organisatie) er lagður grunnur að 

skipulagi hollensku dómstólana. Samkvæmt þeim er starfrækt dómstólaráð (h. Raad 

voor de Rechtspraak) sem, ásamt stjórnum dómstólanna sjálfra, sjá um daglegan rekstur 

dómstólanna. Jafnframt er sérstakt ákvæði sem meinar dómsmálaráðherra að hafa 

nokkur afskipti af meðferð og ákvarðanatöku í málum. Svipaðar takmarkanir eru á 

heimild dómstólaráðs og yfirmanna dómstólana, þó með öðrum takmörkunum.108 

Í hollenska dósmkerfinu eru nú tvær tegundir aðstoðarmanna dómara. Annars vegar er 

um að ræða aðstoðarmann sem tóku námskeið til að verða aðstoðarmenn. Sú tilhögun 

var lengi vel í gildi í Hollandi og voru þá fæstir sem sóttu í námið og starfið með 

háskólagráðu á sviði lögfræði. Þeir sem fóru þessa leið voru oftast að leita að 

framtíðarstarfi. Samkvæmt núgildandi skipulagi er þessi leið ekki í boði lengur. Nú er 

krafist háskólagráðu og lang flestir hafa meistaragráðu á sviði lögfræði. Hlutverk 

aðstoðarmanna dómara eru m.a. að annast undirbúning mála, hafa samskipti við aðila 

máls, sitja með dómara við aðalmeðferð, taka þátt í fundum dómara um málið (e. 

delibiration) og gera uppkast að niðurstöðu og dómi í málinu.109 

4. Skýrslur alþjóðlegra stofnana og samtaka og skrif erlendra 

fræðimanna 

Hér á landi er fræðileg umfjöllun um aðstoðarmenn dómara nokkuð takmörkuð. Slík 

umfjöllun er oftast í beinum tengslum við annað viðfangsefni, t.d. sjálfstæði 

dómsvaldsins eða umfjöllun um MSE, eins og sjá má í kafla 2.1. og 2.2. Hins vegar 

hafa alþjóðleg samtök og erlendir fræðimenn fjallað um stöðu aðstoðarmanna dómara 

og gert samanburðarrannsóknir í því samhengi. Hér á eftir verður fjallað um samtök 

aðstoðarmanna dómara Evrópusambandsins (e. European Union of Rechtspfleger eða 

E.U.R.) sem eru alþjóðleg frjáls félagasamtök (e. Non-Governmental Organization eða 

NGO), skýrslu Ráðgefandi ráðs evrópskra dómara (e. Consultative Council of 

 

108 Holvast, N. (2014). Considering the consequences of increased reliance on judicial assistants: a 

study on Dutch courts. Bls. 41. 
109 Holvast, N. (2014). Considering the consequences of increased reliance on judicial assistants: a 

study on Dutch courts. Bls. 44-45. 
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European Judges eða CCJE) sem er hluti af starfi Evrópuráðsins (e. Council of Europe) 

og rannsóknir erlendra fræðimanna. 

Í eftirfarandi umfjöllun er hugtakið aðstoðarmaður dómara notað í víðum tilgangi. 

Megin ástæða þess er að hlutverk aðstoðarmanna dómara í þeim ríkjum sem fjallað er 

um eru oft mjög mismunandi. Í sumum tilfellum er um að ræða aðstoðarmenn sem 

sinna jafnvel stórum hluta dómstarfa, við hlið dómara, á meðan aðrir aðstoðarmenn 

sinna eingöngu undirbúningsvinnu og öðrum minni verkefnum utan dómsýslu. Einnig 

eru hlutverk dómstóla mjög mismunandi eftir löndum. Til einföldunar verður hugtakið 

aðstoðarmaður dómara notað í eftirfarandi umfjöllun um alla starfsmenn dómstóla sem 

hafa einhvers konar efnislega aðkomu að dómsmálum, t.d. með rannsóknarvinnu og til 

þeirra sem sinna síðan eiginlegum dómsstörfum, en eru þó ekki dómarar. 

4.1. European Union of Rechtspfleger (E.U.R.) 

Í þýskalandi og Austurríki er löng hefð fyrir störfum aðstoðarmanna dómara og starfa 

þeir undir nafninu „Rechtspfleger“ í dómskerfinu, en það er í raun samheiti yfir 

starfsmenn í dómskerfisins sem leysa sjálfstætt úr ágreiningsmálum sem borin eru undir 

dómstóla undir umsjón skipaðra dómara.110  Á þessum grunni voru, árið 1967, stofnuð 

evrópsk hagsmunasamtök sem bera heitið European Union of Rechtspfleger (hér eftir 

E.U.R.) og hafa stöðu innan Evrópuráðsins sem frjáls félagasamtök (e. non-

governmental organization). Samtökin hafa einnig varanlega áheyrnaraðild hjá 

Evrópunefnd um skilvirkni laga og réttar (e. European Comission for the Efficiency of 

Justice).111  Þessi samtök samanstanda af félagasamtökum aðstoðarmanna dómara í 

aðildarlöndunum112. Í grænbók (e. green paper) samtakanna um að búa til sérstaka stöðu 

evrópsks Rechtspfleger innan Evrópusambandsins, var fjallað um stöðu aðstoðarmanna 

dómara í mismunandi löndum og gerðar tillögur að samræmdum reglum um þá á 

grundvelli evrópskrar samvinnu.113 Árið 2016 kom síðan út hvítbók (e. white paper) 

 

110 European Union of Rechtspfleger (2008). Green Paper for a European Rechtspfleger. Bls. 3. 
111 European Union of Rechtspfleger (2016). White Paper for a Rechtspfleger / Greffier for Europe. 

Bls. 118. 
112 Meðlimasamtök E.U.R. eru frá þýskalandi, Austurríki, Belgíu, Danmörku, Eistlandi, Finnlandi, 

Frakklandi, Ítalíu, Lúxemborg, Hollandi, Noreg, Póllandi, Portúgal, Rúmeníu, Svíþjóð, Spáni, Suður 

Kóreu, Marakkó, Japan o.fl. 
113 European Union of Rechtspfleger (2008). Green Paper for a European Rechtspfleger. 
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E.U.R. þar sem hugmyndir grænbókarinnar voru mótaðar frekar og mörgu nýju bætt 

við.114 Tilgangur hvítbókarinnar er að skýra og styrkja stöðu aðstoðarmanna dómara í 

aðildarríkjunum og vinna að samræmingu reglna um þá, sérstaklega á samevrópskum 

vettvangi.115 Þrátt fyrir að aðstoðarmenn dómara á Íslandi séu ekki aðilar að þessum 

samtökum, þá er gagnlegt að skoða það efni sem þar kemur fram, enda eru t.d. önnur 

norðulönd aðilar að þeim (Danmörk, Noregur, Svíþjóð og Finnland). 

Í skýrslunni má sjá niðurstöður spurningakönnunar þar sem borin eru saman verkefni 

aðstoðarmanna dómara í flestum aðildarríkjanna116 Af þessu yfirliti má sjá að störf 

aðstoðarmanna dómara í þessum löndum er mjög mismunandi, allt frá því að sjá um 

umsvifamikil dómstörf í það að sinna almennum störfum við dómstólana án þess að 

fara með nein dómstörf. Ekki eru efni til að greina stöðu aðstoðarmanna dómara í öllum 

þessum ríkjum ítarlega, en af þessu má fá sjá einhvers konar heildarmynd af 

fjölbreyttum störfum aðstoðarmanna dómara í Evrópu. 

Í hvítbókinni er staða og hlutverk aðstoðarmanna dómara skoðuð og gerðar ýmsar 

tillögur um úrbætur þar af lútandi. Þetta verður að skoðast í ljósi þess að hvítbókin er 

ekki endilega byggð á hlutlausu mati, þar sem hún er gefin út af hagsmunasamtökum 

án sérstakrar ritrýni, að því virðist. Í þriðja kafla hvítbókarinnar er sett fram fyrirmynd 

að efni löggjafar (e. model statute) um stofnun nýs starfsheitis, þ.e. evrópskur 

aðstoðarmaður dómara (e. Rechtspfleger/Greffier for Europe). Í fyrirmyndinni eru talin 

upp þau verkefni sem fælust í starfi þess konar aðstoðarmanns, hver staða hans innan 

dómskerfisins væri og ráðningarferli.117  Þar er m.a. tekið fram að: 

• Ekki eigi að líta á aðstoðarmenn dómara sem ódýrari valkost af dómara, heldur 

sem skilvirka viðbót við dómskerfið. Með því er t.d. hægt að auka málshraða. 

 

114 European Union of Rechtspfleger (2016). White Paper for a Rechtspfleger / Greffier for Europe. 
115 European Union of Rechtspfleger (2016). White Paper for a Rechtspfleger / Greffier for Europe. 

Bls. 118-119. 
116 European Union of Rechtspfleger (2016). White Paper for a Rechtspfleger / Greffier for Europe. 

Bls. 123-125. 
117 European Union of Rechtspfleger (2016). White Paper for a Rechtspfleger / Greffier for Europe. 

Bls. 131-134. 
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• Mikilvægt er að tryggja sjálfstæði aðstoðarmanna dómara alveg eins og dómara, 

t.d. með því að tryggja stöðu þeirra í stjórnarskrá.118 

• Að mikilvægt sé að tryggja þjálfun þeirra og gera kröfur um visst 

menntunarstig.119 

Í nánari umfjöllun um verkefni aðstoðarmanna dómara er lagt til að hægt sé að fela 

þeim öll verkefni, nema dómsýslu þar sem ágreiningur er og sakamálaréttarfar.120 

Í 5. kafla hvítbókarinnar er fjallað um þjálfun aðstoðarmanna dómara og þar má finna 

svör og yfirlit yfir þjálfun og ráðningarferli aðstoðarmanna dómara í mismunandi 

aðildarríkjum. Af því yfirliti má sjá að þjálfun og ráðning aðstoðarmanna dómara eru 

mjög mismunandi. Í hvítbókinni er gerð tillaga að samevrópskri þjálfun sem myndi fela 

í sér að aðstoðarmenn dómara hefðu a.m.k. háskólapróf í lögfræði og hefðu lokið a.m.k. 

1 árs þjálfun innan dómstólanna áður en þeir væru skipaðir sem aðstoðarmenn 

dómara.121 

Þau atriði sem fram koma í hvítbókinni gætu að mörgu leyti verið gagnleg við skoðun 

á stöðu aðstoðarmanna dómara í íslenskum rétti.  

4.2. Consultative Council of European Judges (CCJE) 

Ráðgefandi ráð evrópskra dómara (hér eftir CCJE) er hluti af Evrópuráðinu og hlutverk 

þess er að vera ráðgjafi ráðsins í málefnum sem varða sjálfstæði, hlutleysi og hæfi 

dómara.122 Til að sinna hlutverki sínu gefur CCJE út álit (e. opinion) á tilteknum 

álitaefnum sem tengjast málefnum sem falla undir CCJE. Í áliti CCJE nr. 22 frá 7. 

nóvember 2019 er fjallað sérstaklega um hlutverk aðstoðarmanna dómara.123 

 

118 Í Króatíu er staða aðstoðarmanna dómara tryggð í stjórnarskrárnni. Heimild: Consultative Council 

of European Judges (2019, nóvember). CCJE Opinion No 22(2109): The Role of Judicial Assistants. 

Bls. 8. 
119 European Union of Rechtspfleger (2016). White Paper for a Rechtspfleger / Greffier for Europe. 

Bls. 132-134. 
120 European Union of Rechtspfleger (2016). White Paper for a Rechtspfleger / Greffier for Europe. 

Bls. 137. 
121 European Union of Rechtspfleger (2016). White Paper for a Rechtspfleger / Greffier for Europe. 

Bls. 148. 
122 Nánari upplýsingar um CCJE má finna á vefsíðunni https://www.coe.int/en/web/ccje/home?. 
123 Consultative Council of European Judges (2019, nóvember). CCJE Opinion No 22(2109): The Role 

of Judicial Assistants. 
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Í upphafi álitsins er áréttað að dómarar skuli vera sjálfstæðir og óhlutdrægir í skilningi 

1. mgr. 6. gr. MSE og að hlutverk aðstoðarmanna dómara megi ekki vera þannig að 

brotið sé á þeim rétti. Tilgangur álitsins er að setja fram viðmið til að hægt sé að nýta 

aðstoðarmenn dómara til að auka skilvirkni dómstóla án þess að það komi niður á 

réttindum aðila skv. 1. mgr. 6. gr. MSE.124 

Í álitinu er efnissvið þess afmarkað við aðstoðarmenn dómara sem sinna ekki 

dómsstörfum í miklum mæli og litið er svo á að starfssvið íslenskra aðstoðarmanna falli 

undir það.125 Í álitinu eru rakin nokkur atriði um stöðu og umgjörð aðstoðarmanna 

dómara og hér að neðan verðu helstu atriðin reifuð. 

Í álitinu er fjallað um ástæður þess að hafa aðstoðarmenn dómara. Stærsti þátturinn sem 

litið er til í því samhengi er skilvirknin sem felst í að létta byrði af dómurum með því 

að úthluta einfaldari verkefnum til aðstoðarmanna. Til þess að tilgangurinn náist þarf 

að vera visst jafnvægi á milli þeirrar skilvirkni sem fæst með því að útdeila málum og 

réttinum til málsmeðferðar fyrir sjálfstæðum og óhlutdrægum dómstól. Í álitinu er 

sérstaklega tekið fram að varast þurfi að ráða aðstoðarmenn dómara á kostnað þess að 

ráða dómara, enda er skilvirkni aðstoðarmanna dómara ekki falin í því. Þá er einnig 

mælt með því að aðildarríki Evrópuráðsins geri rannsóknir og meti framlag 

aðstoðarmanna dómara til skilvirkari málsmeðferðar.126 

Hlutverk dómara og aðstoðarmanna dómara gegna veigamiklu hlutverki við túlkun á 

því hvort skilyrðum 6. gr. MSE sé fullnægt. Í álitinu er áréttað að heimildir dómara til 

að meta málavexti og dæma í málum sé ekki réttindi í hans þágu, þessi réttur dómarans 

er fyrst og fremst í þágu réttarríkisins og málsaðila. Dómarinn getur því ekki útdeilt 

þessum réttindum sem honum er fengin, nema að vissum skilyrðum uppfylltum og því 

 

124 Consultative Council of European Judges (2019, nóvember). CCJE Opinion No 22(2109): The Role 

of Judicial Assistants. Bls. 1. 
125 Consultative Council of European Judges (2019, nóvember). CCJE Opinion No 22(2109): The Role 

of Judicial Assistants. Bls. 6. 
126 Consultative Council of European Judges (2019, nóvember). CCJE Opinion No 22(2109): The Role 

of Judicial Assistants. Bls. 3-4. 
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er mikilvægt að tryggja að hlutverk aðstoðarmanna dómara sé í raun að styðja þá, en 

ekki að koma í stað þeirra.127 

Í álitinu er fjallað um nokkur atriði varðandi verkefni aðstoðarmanna dómara. Þar er 

m.a. fjallað um það hvaða verkefni ættu að vera í höndum dómara og hvaða verkefni 

eigi að vera í höndum aðstoðarmanna þeirra. Um þetta samband segir að sérstaka aðgát 

þurfi að hafa ef að verkefni aðstoðarmanna eru orðin nátengd ákvörðunarferli 

dómsmála, t.d. með því að gera uppkast að dómum og úrskurðum. Í því sambandi verði 

að gæta sérstaklega að sambandinu á milli skilvirkni og eftirlits dómara með störfum 

aðstoðarmanna hans.128 

Ráðningartími og ráðningarferli aðstoðarmanna dómara er eitt af umfjöllunarefnum 

skýrslunnar. Þar eru helstu kostir og gallar við skammtíma- og langtíma ráðningar 

aðstoðarmanna dómara reifaðir. Skammtímaráðningar eru gagnlegar að því leyti að þær 

geta stuðlað að því að ný þekking sé stöðugt að koma inn til dómstólanna og þá er starf 

aðstoðarmannsins meira í ætt við lærlingsstöðu. Ef að rétt er staðið að því getur það 

skilað skilvirkni í því að þessir aðilar komi síðan til starfa sem dómarar og hafi þannig 

góðan undirbúning undir þau störf. Helsti ókosturinn við þetta fyrirkomulag er að erfitt 

getur verið að halda í góða aðstoðarmenn og það gæti í raun orðið byrði á dómarana að 

þurfa sífellt að sinni eins konar kennsluhlutverki sem myndi þá leiða til minni 

skilvirknni. Langtímaráðningar hafa þann kost að reyndir aðstoðarmenn geta unnið á 

skilvirkari hátt að málum en á móti kemur að slíkt getur leitt til þess að áhrif þeirra geta 

orðið of mikil og hlutverk þeirra þannig orðið vandamál í skilningi 6. gr. MSE.129 

Eins og sjá má af þessari upptalningu er að mörgu að huga varðandi stöðu og hlutverk 

aðstoðarmanna dómara. Margt af því sem þarna kemur fram á sér stoð í því 

fyrirkomulagi sem er á Íslandi varðandi aðstoðarmenn dómara en einnig er margt sem 

gæti þurft að huga að og breyta. Þetta álit, sem er hluti af opinberu kerfi Evrópuráðsins, 

 

127 Consultative Council of European Judges (2019, nóvember). CCJE Opinion No 22(2109): The Role 

of Judicial Assistants. Bls. 4-5. 
128 Consultative Council of European Judges (2019, nóvember). CCJE Opinion No 22(2109): The Role 

of Judicial Assistants. Bls. 5-7. 
129 Consultative Council of European Judges (2019, nóvember). CCJE Opinion No 22(2109): The Role 

of Judicial Assistants. Bls. 9-10. 
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gæti hugsanlega komið til skoðunar hjá MDE við mat á því hvort aðildarríki uppfylli 

skilyrði 6. gr. MSE130 og því mikilvægt að skoað það í samhengi við aðstæður á Íslandi. 

4.3. Skrif erlendra fræðimanna 

Utan fræðiskrifa sem snúa að stjórnskipunarrétti, lögskýringum, mannréttindum 

o.sv.frv., og hafa að stórum hluta verið rakin í köflunum á undan, þá er lítið um skrif 

fræðimanna sem beinast eingöngu að dómarafulltrúum. Á Íslandi er t.d. helsta 

umfjöllun um störf dómarafulltrúa í gestabálki Úlfljóts frá 1994131, en slík umfjöllun er 

ekki af fræðilegum toga. 

Erlendis má finna margs konar umfjöllun um stöðu aðstoðarmanna dómara en vegna 

mismunandi stöðu þeirra í mismunandi réttarkerfum er takmarkað hvað hægt er að nýta 

til samanburðar við íslenskt réttarkerfi. Í fordæmisrétti (e. common law) er mikið 

skrifað um stöðu aðstoðarmanna dómara en áhrif þeirra eru þó töluvert öðruvísi, 

sérstaklega þar sem markmið þeirra eru oft af pólitískum toga og vegna þess að 

fordæmisréttur byggir á réttarskapandi hlutverki dómstóla.132 Í meginlandsrétti (e. civil 

law) er réttarskapandi hlutverk dómstóla minna og hefur því stundum verið haldið fram 

að það sé lítið sem ekkert, þ.e. réttarskipandi. Þó má segja að með aukinni áherslu á 

mannréttindi í dómsúrlausnum hafi verið lögð meiri áhersla á réttarskapandi hlutverk 

dómstóla í meginlandsrétti.133 

Í grein Ninu Holvast, The Power of the Judicial Assistant/Law Clerk: Looking Behind 

the Scenes at Courts in the United States, England and Wales, and the Netherlands, er 

fjallað um ýmis atriði sem snúa að fræðilegum kenningum um stöðu aðstoðarmanna 

dómara. Þær kenningar eru þverfaglegar, t.d. útfrá opinberri stjórnsýslu, sálfræði og 

lögfræði. Þessi nálgun getur nýst við skýringar á stöðu aðstoðarmanna dómara og því 

 

130 Stundum er vísað til þessara álita í dómum MDE, sjá t.d. MDE, Baka gegn Ungverjalandi, 23. júní 

2016 (20261/12) og MDE, Morice gegn Frakklandi, 23. apríl 2015 (29369/10). 
131 Arnfríður Einarsdóttir (1994). Starf dómarafulltrúa: Að vera eða vera ekki dómarafulltrúi. Bls. 382-

384. 
132 Holvast, N. (2016). The Power of the Judicial Assistant/Law Clerk: Looking Behind the Scenes at 

Courts in the United States, England and Wales, and the Netherlands. Bls. 12. Einnig má sjá umfjöllun 

í Coonan, G. (2006). The Role of Judicial Research Assistants in Supporting the Decision-Making Role 

of the Irish Judiciary. Judicial Studies Institute Journal, 1, 171-196. 
133 Björg Thorarensen (2006). Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi. Bls. 106-117 og Hrafn Bragason 

(2002). Mörk Dómsvaldsins: Hefur hlutverk dómstóla breyst?. Bls. 49-67. 
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rétt að reifa helstu atriðin sem geta snúið að stöðu aðstoðarmanna dómara í íslenskum 

rétti. 

Nina Holvast fjallar m.a. um mismunandi ástæður fyrir því að hafa aðstoðarmenn hjá 

dómurum. Í fyrsta lagi er það til hagræðingar og hagkvæmni í rekstri dómstóla. Slík 

hagkvæmni leiðir jafnframt til meiri málshraða sem er visst mótvægi gagnvart því að 

skipaðir embættisdómarar fari ekki með öll mál.134 

Í öðru lagi er það til þess að verðandi dómarar læri og undirbúi sig undir dómarastörf 

áður en þeir séu skipaðir embættisdómarar. Þá er gert ráð fyrir því að staða 

aðstoðarmanns rét einskonar lærlings staða, þ.e. að þeir hljóti þjálfun við úrlausn og 

meðferð mála undir handleiðslu dómara. Í mörgum tilfellum er slíkt skylda áður en sótt 

er um embætti dómara.135 

Í þriðja lagi veita aðstoðarmenn dómara aðhald hvað varðar undirbúning 

ákvörðunartöku í dómsmálum. Það getur t.d. verið með því að rannsaka lög, dóma og 

önnur gögn til að hjálpa dómurum í undirbúningi mála. Einnig er algengt að dómarar 

og aðstoðarmenn dómara ræði málin á gagnrýnin hátt til þess að reifa gagnkvæm 

sjónarmið í málum. Slíkt getur aukið líkurnar á því að öll sjónarhorn komi til skoðunar 

og aukið gæði dómsúrlausna.136 

Í fjórða lagi er það sú aðstoð sem aðstoðarmenn dómara veita dómurum í ýmsum 

verkefnum sem snúa að stjórnun og daglegum rekstri dómstólana. Þekking þeirra og 

þjálfun getur skipt máli í því samhengi.137 

Í niðurstöðum sínum skiptir Nina stöðum aðstoðarmanna dómara í tvær megin 

fylkingar. Annars vegar eru það aðstoðarmenn sem eru ráðnir til skemmri tíma (e. 

temporary assistants) og hverfa síðan til annarra starfa. Algengt er að nýútskrifaðir 

 

134 Holvast, N. (2016). The Power of the Judicial Assistant/Law Clerk: Looking Behind the Scenes at 

Courts in the United States, England and Wales, and the Netherlands. Bls. 21. 
135 Holvast, N. (2016). The Power of the Judicial Assistant/Law Clerk: Looking Behind the Scenes at 

Courts in the United States, England and Wales, and the Netherlands. Bls. 21. 
136 Holvast, N. (2016). The Power of the Judicial Assistant/Law Clerk: Looking Behind the Scenes at 

Courts in the United States, England and Wales, and the Netherlands. Bls. 21. 
137 Holvast, N. (2016). The Power of the Judicial Assistant/Law Clerk: Looking Behind the Scenes at 

Courts in the United States, England and Wales, and the Netherlands. Bls. 21-22. 
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lögfræðingar sæki í slíkar stöður og nýta það sem stökkpall í önnur störf. Kosturinn við 

þetta fyrirkomulag er sú að dómarar eru með metnaðargjarna unga lögfræðinga sem eru 

kunnugir nýjustu stefnum í lögfræðinni. Þeir þurfa að sanna sig til að fá góð 

framtíðarstörf. Ókosturinn er hins vegar sá að mikilli starfsmannaveltu fylgir mikill tími 

í ráðningar, þjálfun og líklegt er að vel þjálfaðir starfsmenn leiti til annarra starfa en í 

dómskerfinu.138 

Hin tegund aðstoðarmanna, að mati Ninu, er þegar starf þeirra er ætlað sem 

framtíðarstarf (e. career assistants) og ekki litið á þau með tímabundnum hætti. 

Kosturinn við það er fyrirkomulag er að þar eru aðstoðarmennirnir oft með töluverða 

reynslu og slíkt getur leitt til betri gæða í dómsúrlausnum. Ókosturinn er hins vegar að 

þá eru aðstoðarmennirnir settir í valdastöðu, sambærilega við skipaða embættisdómara, 

og geta þannig haft umtalsmeiri áhrif á niðurstöður mála. Þetta gæti t.d. gerst með þeim 

hætti að dómarar reiði sig of mikið á aðstoðarmennina í dómsúrlausnum, án þess í raun 

að ákveða málin sjálfir. Einnig gætu reyndir aðstoðarmenn haft töluverð áhrif á nýja 

óreynda dómara.139 

Þessi munur á hlutverkum aðstoðarmanna dómara, og allt sem þar fellur á milli, er mjög 

breytilegur á milli réttarkerfa. Sumir þættir eru líklegri til að skipta máli varðandi áhrif 

aðstoðarmanna dómara á dómsúrlausnir, t.d. fjöldi aðstoðarmanna við dómstól og þegar 

aðstoðarmenn dómara eru vel þjálfaðir og reyndir. Einnig bendir Nina á að oft skorti 

skráða lagaumgjörð um störf aðstoðarmanna dómara og að það sé áhyggjuefni í ljósi 

aukinna áhrifa þeirra á dómsúrlausnir. Í því sambandi verður að hafa í huga að þegar 

verið er að innleiða, eða breyta, reglum og umgjörð um aðstoðarmenn dómara verður 

að horfa á kerfið heildrænt, en ekki bara handvelja þá þætti sem talið er að henti hverju 

sinni.140 

Í annarri grein Ninu Holvast, Considering the consequences of increased reliance on 

judicial assistants: a study on Dutch courts, er fjallað nánar um stöðu aðstoðarmanna 

 

138 Holvast, N. (2016). The Power of the Judicial Assistant/Law Clerk: Looking Behind the Scenes at 

Courts in the United States, England and Wales, and the Netherlands. Bls. 24-25. 
139 Holvast, N. (2016). The Power of the Judicial Assistant/Law Clerk: Looking Behind the Scenes at 

Courts in the United States, England and Wales, and the Netherlands. Bls. 22-23. 
140 Holvast, N. (2016). The Power of the Judicial Assistant/Law Clerk: Looking Behind the Scenes at 

Courts in the United States, England and Wales, and the Netherlands. Bls. 24-25. 
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dómara í hollenska dómskerfinu. Sú nálgun er mun nær íslenska dómskerfinu heldur 

en þegar fjallað er um fordæmisrétt.141 

Með tilkomu endurskoðaðra dómstólalaga í Hollandi í byrjun 21. aldarinnar var komið 

á dómstólaráði (h. Raad voor de Rechtspraak) sem fer að mörgu leyti með svipuð 

hlutverk og dómstólaráð hér á landi. Eitt af því sem að fylgdi stofnun dómstólaráðsins 

var að tekin var upp ný stefna í stjórnun dómstólanna sem byggði á 

hagfræðikenningum. Almennt hefur þessi stefna verið kölluð nýskipan í ríkisrekstri eða 

ný opbinber stjórnun (e. New Public Management). Þessi stefna hefur verið ráðandi í 

opinberri stjórnsýslu síðastliðin ár. Kjarni stefnunnar er sá að ná sem mestu út úr því 

sem aðilar (aðallega opinberar stofnanir) hafa til umráða og að litið sé á notanda 

þjónustunnar sem viðskiptavin. Í tilfelli dómstóla skiptir innleiðing þessarar stefnu fyrst 

og fremst máli hvað varðar aukna skilvirkni, framlegð, kostnaðarvirkni og gagnsæi. 142 

Meðal ráðstafana sem hollenskir dómstólar tóku upp í kjölfar þessarar stefnubreytingar 

var t.d. að taka upp frekari rafræna stjórnsýslu og einn af lykilþáttum stefnunnar er að 

deila verkefnum yfirmanna til aðstoðarmanna. Varðandi dómstóla má sjá þessa þróun í 

því að deila verkefnum dómara til aðstoðarmanna þeirra.143 

Nina fjallar síðan um umboðskenninguna (e. agency theory) og hvernig henni hefur 

verið beitt um samband dómara og aðstoðarmanna í tilfellum þegar þeir vinna náið 

saman, en aðstoðarmaður leysir ekki sjálfstætt úr máli. Í grunninn gengur 

umboðskenningin út á það að umboðsmaður (dómari) veitir umbjóðanda 

(aðstoðarmanni dómara) heimild til að koma fram fyrir sína hönd. Umboðsmaðurinn 

hefur ákveðið frjálsræði um það hvernig umbjóðandinn framkvæmir það undir stjórn 

dómara. Til þess að umboðskenningin virki hafa hæstaréttardómarar í Bandaríkjunum 

sett upp verkferla sem tryggja aða aðstoðarmennirnir: 

▪ Hafi svipuð sjónarmið og dómarinn við úrlauns mála. 

▪ Sé undir eftirliti dómara við framkvæmd verka sinna. 

 

141 Holvast, N. (2014). Considering the consequences of increased reliance on judicial assistants: a 

study on Dutch courts. Bls. 39-59. 
142 Holvast, N. (2014). Considering the consequences of increased reliance on judicial assistants: a 

study on Dutch courts. Bls. 41. 
143 Holvast, N. (2014). Considering the consequences of increased reliance on judicial assistants: a 

study on Dutch courts. Bls. 41-42. 
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▪ Að það séu auknir hvatar og viðurlög byggð inn í verkerlunum.144 

Varðandi aðstoðarmenn dómara, sem sinna dómstörfum að einhverju leyti, eru kostirnir 

þeir að það fyrirkomulag getur aukið málshraða og stutt að betri dómsúrlausnum. Hins 

vegar eru þau vandamál að dómarinn getur lent í vandræðum með að setja upp verkferla 

til að fylgjast með störfum aðstoðarmannsins.145 

Megin niðurstöður Ninu í þessari grein voru þær að sennilega væru áhrif aðstoðarmanna 

dómara á niðurstöður dómsmála oft vanmetnar og að oft væri ógagnsætt hvernig 

aðkoma þeirra að málum væri. Störf aðstoðarmanna dómara geta hjálpað dómurum, og 

dómskerfinu öllu, að afgreiða mál hratt og örugglega. Hins vegar verður einnig að auka 

skilning og gagnsæi á störfum aðstoðarmanna dómara ásamt því að festa í sessi þá 

varnagla sem eru til staðar í réttarkerfinu til að koma í veg fyrir óeðlileg afskipti þeirra 

af málum. Til þess að geta þetta verður að horfa gagnrýnum augum á kerfið og tryggja 

þessa varnagla í framkvæmd.146 

5. Niðurstöður 

Einn mikilvægasti þáttur réttarríkisins er það valdajafnvægi sem á að ríkja á milli 

mismunandi þátta ríkisvaldsins. Á Íslandi er það þrískipting ríkisvaldsins sem byggir á 

því að löggjafar-, framkvæmdar- og dómsvald séu þrjár greinar ríkisvaldsins og séu 

óháðar hverri annarri. Eins og með þingmenn, sem fulltrúa löggjafarvaldsins, og 

ráðherra, sem fulltrúa framkvæmdarvaldsins, eru gerðar miklar kröfur til þeirra sem 

fara með dómsvald og skal meðferð þess ákveðin með lögum skv. stjórnarskránni. 

Þrátt fyrir að túlka megi stjórnarskrána svo að eingöngu embættisdómarar megi annast 

dómsýslu, þá er það ekki svo þegar nánar er skoðað. Eins og fram hefur komið hafa 

fræðimenn verið nokkuð sammála um það að aðrir en embættisdómarar geti farið með 

dómsvald í vissum tilfellum. Að þessu leyti stendur það ekki í vegi fyrir því að 

 

144 Holvast, N. (2014). Considering the consequences of increased reliance on judicial assistants: a 

study on Dutch courts. Bls. 46. 
145 Holvast, N. (2014). Considering the consequences of increased reliance on judicial assistants: a 

study on Dutch courts. Bls. 47. 
146 Holvast, N. (2014). Considering the consequences of increased reliance on judicial assistants: a 

study on Dutch courts. Bls. 54. 
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aðstoðarmenn dómara fari með dómsvald í takmörkuðum mæli, en þó verður að túlka 

það þröngt, enda undantekning frá meginreglun. 

Lögfesting MSE og stjórnarskrárbreytingarnar 1995 hafa þó haft mikil áhrif á stöðu 

aðstoðarmanna dómara í íslenskum rétti. Sérstaklega hefur verið litið til 1. mgr. 6. gr. 

MSE varðandi sjálfstæði og óhlutdrægni dómstóla og reglunnar um málshraða, sbr. 

einnig 70. gr. stjskr. Þessi grundvallarregla MSE telst til grundvallar mannréttinda. 

Helsta þrætuefnið varðandi aðstoðarmenn dómara hefur verið hvort að þeir uppfylli 

skilyrðin um sjálfstæði og óhlutdrægni. Í þessu samhengi er mikilvægt að hafa í huga 

að það er ekki endilega nauðsynlegt að sýna fram á að aðstæður séu þannig huglægt 

séð, heldur þarf einnig að horfa á þetta frá hlutlægu sjónarhorni, en í því felst m.a. að 

ásýnd réttarkerfisins þarf að vera þannig að enginn vafi sé um sjálfstæði eða 

óhlutdrægni þess, óháð huglægri afstöðu einstakra dómara. Helsti tilgangurinn með 

aðstoðarmönnum dómara er að tryggja skilvirkari meðferð mála og auka málshraða í 

samræmi við áskilnað 1. mgr. 6. gr. MSE og 70. gr. stjskr. 

Dómar MDE geta haft mikil áhrif á niðurstöðu íslenskra dómstóla í málum. Þó er ekki 

ljóst hver staða þeirra er í íslenskum rétti, en að minnsta kosti hafa dómar MDE áhrif 

sem lögskýringargögn og jafnvel sem réttarheimildir, að mati fræðimanna (sjá kafla 

2.2.1.) 

Staða aðstoðarmanns dómara, áður dómarafulltrúa, hefur verið hluti af íslensku 

réttarfari í langan tíma. Á þessu tímabili hefur margt breyst og má í raun segja að með 

breytingunni á hlutverki aðstoðarmanna árið 2012 hafi staða þeirra verið styrkt og 

nálgaðist mjög stöðu dómarafulltrúa fyrir árið 1998. Til þess að átta sig á stöðu 

aðstoðarmanna dómara í dag er mjög mikilvægt að horfa á hana í sögulegu samhengi. 

Það má í raun segja að hún skiptist í þrjú tímabil. Fyrsta tímibilið er frá upphafi 20. 

aldar til 1990-1992, þ.e. fram að Hrd. 1990, bls. 2 og aðskilnaðarlögunum nr. 92/1989. 

Á því tímabili var lagaumhverfið töluvert frábrugðið og mörkin á milli framkvæmdar- 

og dómsvalds frekar óljós. Það var í raun ekki fyrr en undir lok níunda áratugarins að 

það fór að breytast. Þar spiluðu inní mörg atriði, m.a. breytingar á réttarfari, aukin áhrif 

mannréttinda í íslenskum rétt, breyttar þjóðfélagsaðstæður o.fl. 
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Á öðru tímabilinu, frá 1990-1992 til 1998 má segja að það hafi verið mikill ólgusjór í 

kringum starf þáverandi dómarafulltrúa. Í kjölfar gildistöku aðskilnaðarlaganna var 

ætlun löggjafans að breyta stöðu dómarafulltrúa í eins konar lærlingsstöðu, þ.e. þjálfun 

fyrir dómstörf. Sú ætlun löggjafans fór ekki eins og ætlast var til og fljótlega kom í ljós 

að í raun var engin breyting gerð á störfum dómarfulltrúa með gildistöku 

aðskilnaðarlaganna. Með Hrd. 1995, bls. 1444 urðu tímamót hvað varðar stöðu 

dómarafulltrúa í íslenskri löggjöf. Eins og áður hefur verið rakið var talið að þáverandi 

fyrirkomulag um stöðu dómarafulltrúa uppfyllti ekki skilyrði stjórnarskrárinnar og 

MSE. Í kjölfarið má segja að staða dómarafulltrúa hafi verið mjög óljós, enda brást 

löggjafinn fljótt við og setti lög til að bregðast við dómnum og voru þau komin í gildi 

nokkrum dögum eftir dóminn. Lagabreytingin virkaði ekki sem skyldi og fljótlega fóru 

að koma ýmis mál, tengd dómarafulltrúum, til kasta Hæstaréttar. Eins og sjá má af 

dómum Hæstaréttar í þessum málum var þetta síður en svo óumdeilt innan réttarins og 

oft á tíðum var rétturinn klofinn í afstöðu sinni. Með gildistöku dómstólalaganna árið 

1998 urðu síðan önnur þáttaskil. 

Einn af lykilþáttum dómstólalaganna árið 1998 var stofnun dómstólaráðs, sem annast 

stjórnsýslu dómstólanna. Með þessari breytingu var stigið stórt skref í að minnka áhrif 

framkvæmdarvaldsins gagnvart dómsvaldinu, end hafði eldra fyrirkomulag legið undir 

töluverðri gagnrýni. Annað atriði dómstólalaganna var síðan að búa til starfsheitið 

aðstoðarmaður dómara og á sama tíma að fella burt starfsheitið dómarafulltrúi. 

Jafnframt var gerð sú breyting að aðstoðarmenn dómara máttu ekki annast dómsýslu, 

en áttu fyrst og fremst að vera dómurum til aðstoðar við undirbúning, skipulag og 

rannsóknarvinnu. Þetta fór þó ekki alveg svo, enda fóru aðstoðarmenn fljótlega að sinna 

reglulegum þinghöldum og kom þetta m.a. til kasta Hæstaréttar þar sem málum var 

vísað aftur í hérað vegna mistaka og heimildabrests aðstoðarmanna dómara. 

Á Alþingi varð umræða um þetta fyrirkomulag og nokkrum sinnum lagðar til 

breytingar, en það var síðan árið 2012 sem að breytingar voru gerðar á hlutverki 

aðstoðarmanna dómara. Með breytingunni 2012 fengu þeir víðtækara hlutverk og máttu 

m.a. annast þinghöld í einkamálum og sakamálum að vissum skilyrðum uppfylltum. 

Ekki skapaðist mikil umræða um þetta og í raun fór breytingin hljóðlega í gegnum 

Alþingi. Síðan þá hafa aðstoðarmenn dómara unnið á þessum grundvelli. Í þessu 
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sambandi má þó nefna það að með gildistöku laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála 

voru gerðar þær breytingar frá fyrri lögum að nú megi fara með mál sem játningarmál 

óháð refsiramma, sbr. 164. gr. laganna. Í 125. gr. laga nr. 19/1991 um meðferð 

opinberra mála var heimildin til að fara með mál sem játningarmál afmörkuð við mál 

sem vörðuðu ekki meira en 8 ára fangelsisrefsingar. Því er ekkert því til fyrirstöðu að 

aðstoðarmenn dómara myndu jafnvel dæma um refsingu í alvarlegum 

líkamsmeiðingarmálum, svo framarlega að farið sé með málið skv. 164. gr. laga nr. 

88/2008. 

Þrátt fyrir að höfundur telji að núverandi fyrirkomulag sé í samræmi við lágmarkskröfur 

stjórnarskrárinnar og MSE er vert að skoða nokkur atriði nánar. 

Af skrifum fræðimanna og dómum Hæstaréttar má ráða að kenningin um breytilega 

skýringu stjórnarskrár sé að ryðja sér til rúms. Það getur leitt til þess að núverandi 

fyrirkomulag gæti hugsanlega ekki uppfyllt nútímakröfur og ljóst er að áhrif úrlausna 

MDE hafa vaxandi áhrif hér á landi. Víða útí heim hefur farið fram endurskoðun á 

skipulagi dómstóla og er rétt að víkja nánar að því. 

Í Noregi og Danmörku má segja að stjórnarskrárbundin vernd sé í grunnatriðum 

sambærileg við Ísland hvað varðar sjálfstæði dómara og aðstoðarmanna dómara, þó að 

hugsanlega sé gengið lengra í þeirri vernd t.d. í Danmörku. Þá er það sameiginlegt með 

þessum tveimur löndum að sérstök menntun og þjálfun sé grundvöllur þess að starfa 

sem aðstoðarmaður dómara í þessum löndum, umfram fullnaðarpróf í lögfræði. Í 

Noregi er þessu skipt upp í mismunandi heimildir til dómsýslu eftir reynslu og í 

Danmörku þurfa aðstoðarmenn dómara að standast próf á grundvelli undanfarandi 

þriggja ára náms. Í Noregi er stjórnsýsla þessara mála einnig gagnsæ og auðvelt að fá 

innsýn í störf og hlutverk dómarafulltrúa. Í öðrum löndum Evrópu virðist flest þeirra 

hafa aðstoðarmenn dómara í sínum réttarkerfum og í raun hefur verið rætt um það að 

útbúa stöðu evrópsks aðstoðarmanns dómara sem byggi á samræmdum skilyrðum. 

Það er einnig mikilvægt að horfa á umgjörð um stöðu dómarafulltrúa í víðara samhengi, 

t.d. með því að líta til skýrslna sem unnar eru á alþjóðlegum vettvangi og skrifa erlendra 

fræðimanna. 
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Með auknu álagi á dómstóla þarf að bregðast við með því að dreifa álagi á dómara og 

auðvelda meðferð mála til að tryggja viðunandi málshraða. Stór þáttur í því er að deila 

verkefnum dómara til annarra, sér í lagi aðstoðarmanna dómara. Þetta má þó ekki vera 

á kostnað sjálfstæðis dómsvaldsins. Hagkvæmnis nálgun á rekstur dómstóla getur sett 

þetta sjálfstæði í hættu ef það er ekki skoðað í stærra samhengi. 

Á vettvangi E.U.R. og CCJE hefur verið unnin mikil vinna við að skilgreina stöðu og 

hlutverk aðstoðarmanna dómara í alþjóðlegu samhengi. Þessi vinna hefur m.a. falist í 

samanburðarrannsóknum á milli landa og með því að setja fram álit og tillögur að 

gagnsæu fyrirkomulagi aðstoðarmanna dómara sem uppfylla skilyrði MSE og annarra 

alþjóðlegra skuldbindinga. 

Helstu niðurstöður E.U.R. og CCJE eru: 

• Að sjálfstæði aðstoðarmanna sé rækilega tryggt í lögum og jafnvel í 

stjórnarskrá. Þannig sé stuðlað að auknu trausti á vinnu þeirra, enda njóti þeir 

þá sömu verndar og dómarar. 

• Að ekki eigi að líta á aðstoðarmenn dómara sem staðgengla dómara, né ódýrari 

valkost en dómara, heldur eru þeir sjálfstæð viðbót við dómskerfið til að auka 

skilvirkni þess. 

• Að verkefni þeirra séu skýrt skilgreind í lögum til að tryggja gagnsæi og öryggi. 

• Að fylgjast með því að fyrirkomulag aðstoðarmanna dómara sé skilvirkt, t.d. 

með því að greina framlag þeirra til skilvirkni dómskerfisins og gera úrbætur ef 

þörf er á. 

• Tryggja að aðstoðarmenn dómara hafi fengið grunnþjálfun sem miðar að því 

hlutverki sem þeim er úthlutað í lögum, áður en þeir hefja störf. 

• Að ráðningarsamband, ráðningarkjör, siðareglur o.fl. séu skýrt afmarkað og 

opinbert til að tryggja gagnsæi og sjálfstæði dómstóla. 

Nina Holvast bendir á mörg atriði sem þarf að huga að í þessu og geta haft mikil áhrif 

á það hvernig störf aðstoðarmanna dómara koma fyrir almenning. Það er líka mikilvægt 

að gera þá kröfu að dómstólar hagræði, eins og kostur er, í öðrum þáttum áður en farið 

er í að veita öðrum en dómurum meira dómsýsluvald. Dæmi um slíka hagræðingu væri 
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t.d. innleiðing rafrænnar stjórnsýslu og má þar t.d. nefna fyrirkomulagið í Danmörku 

(þar er þinglýsingar einnig að mestu leyti rafrænar). 

Hugsanlegt er að t.d. MDE gæti þurft að fara að taka tillit til annarra sjónarmiða í 

auknum mæli við mat á sjálfstæði og óhlutdrægni dómstóla enda eru skýringar hans á 

ákvæðum MSE breytilegar. Það gæti haft áhrif á íslenskan rétt og réttarþróun. 

6. Lokaorð 

Eins og fram hefur komið telur höfundur að lagaumhverfi aðstoðarmanna uppfylli 

lágmarkskröfur stjórnarskrárinnar og MSE að svo stöddu. Hins vegar er ekki þar með 

sagt að ekki sé bóta þörf. Helstu breytingarnar sem að höfundur telur að væru til góðs 

varðandi aðstoðarmenn dómara á Íslandi eru: 

Aukið gagnsæi um störf aðstoðarmanna dómara. Það væri t.d. hægt að gefa út opinberar 

reglur á vettvangi dómstólaráðs um samræmda framkvæmd aðstoðarmanna dómara við 

íslenska dómstóla. Slíkt er t.d. gert í Noregi, auk þess sem hægt er að skoða staðlaða 

samninga aðstoðarmanna á netinu. 

▪ Að setja upp grunnám eða reynslutíma, þannig að aðstoðarmenn dómara fái 

raunverulega og markvissa þjálfun í dómsýslu áður en þeir hefja störf. 

▪ Að skilgreina í lögum nákvæmlega hvaða dómstörfum aðstoðarmenn dómara 

megi sinna. Slík upptalning er í raun skynsamlegri heldur en sú nálgun að 

útiloka vissa tegund mála, en öðrum málum megi þeir sinna. Höfundur telur 

þessa nálgun eðlilegri með hliðsjón af því að þarna er um undantekningu frá 

þeirri meginreglu að dómarar fari með dómsvald. 

▪ Hagræða með rafrænni stjórnsýslu, t.d. með rafrænum undirskriftum og 

afhendingu skjala rafrænt. 

Sjálfsagt mætti telja upp töluvert fleiri breytingar sem væru til góðs, en þetta eru 

grundvallarbreytingar sem myndu leiða til betri og skilvirkari dómsýslu. 
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