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1 Inngangur 

Dómstólar verða að vera sjálfstæðir og hlutlausir svo þeir uppfylli kröfur réttarríkisins. Krafan 

um sjálfstæða og óvilhalla dómstóla kemur skýrlega fram í 1. mgr. 70. gr. stjórnarskrá 

lýðveldisins Íslands nr. 33/1944
1
 og 1. mgr. 6. gr. laga um mannréttindasáttmála Evrópu nr. 

62/1994.
2
 

 Það að dómstólar séu sjálfstæðir og hlutlausir er ein af aðalforsendunum fyrir því að 

dómstólar njóti trausts borgara þegar þeir sinna störfum sínum. Það er hins vegar ekki nóg að 

sjálfstæði dómstóla og hlutleysi þeirra sé tryggt með lögum, heldur verða dómstólar einnig að 

sína það í verki að þeim megi treysta, enda er um að ræða mikilvæg réttindi sem borgurum eru 

áskilin. 

 Sú umræða hefur átt sér stað innan þjóðfélagsins, hvort að dómstólar geti í raun talist 

sjálfstæðir og hlutlausir við störf sín þegar það er á valdi eins pólitísks ráðherra að taka ákvörðun 

um skipan dómara. Umræðan á rétt á sér þar sem að því má halda fram að höggvið sé nærri 

sjálfstæði dómstóla þegar ráðherra, sem er einn af handhöfum framkvæmdarvaldsins, hefur 

skipunarvald í hendi sér. Dómstólar eiga að vera sjálfstæðir gegn öðrum handhöfum 

ríkisvaldsins, sbr. 2. gr. stjskr. Framkvæmdarvaldið er í raun að seilast inn á svið dómsvaldsins 

og þar af leiðandi getur sjálfstæði dómstóla borið skaða af. Hætta er á að sá sem er skipaður 

dómari telji sig á einhvern hátt skuldbundinn þeim ráðherra sem sá um skipunina. Það eitt getur 

skaðað sjálfstæði dómstóls af þeim sökum að þeir sem sækja rétt sinn gætu farið að efast um 

hversu réttlát málsmeðferð málsins er. 

 Sjálfstæði og hlutleysi dómstóla hefur í gegnum árin ekki verið nógu áberandi í framkvæmd 

ef marka má ummæli og skoðanir fólks. Þar af leiðandi er nauðsynlegt svo að tiltrú manna á 

dómstólum dofni ekki enn frekar, að standa vel að vali á þeim sem koma til með að sinna embætti 

dómara. Að málefnalega sé staðið að skipan dómara eflir réttaröryggi manna, þar sem menn geta 

fullvissað sig um það að mál þeirra hljóti réttláta meðferð.  

 Þann 19. maí 2010 urðu breytingar á lögum um dómstóla nr. 15/1998.
3
 Umræða um að breyta 

reglunum um skipan dómara var alls ekki ný af nálinni. Breytingar sem slíkar eru hins vegar 

vandmeðfarnar, enda gegna dómarar mikilvægu hlutverki í íslenskri stjórnskipun. Hvert og eitt 

okkar gæti á einhverjum tíma lífsleiðarinnar þurft að leita til dómstóla hvort sem það er til þess að 

                                                             
1Hér eftir nefnd stjskr. 
2Sigríður Ingvarsdóttir: „Um dómsvaldið, faglegt mat á hæfni dómara og hlutverk dómstóla í réttarríkinu“, bls. 469. 
3Hér eftir nefnd dsl. 
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standa frammi fyrir því að sækja rétt okkar eða verja hann. Þess vegna varðar þetta málefni okkur 

öll. 

 Í ritgerð þessari verður farið yfir hvernig staðið er að skipan dómara í réttarríki og þá einkum 

út frá kröfum um sjálfstæði dómstóla.  Ég mun beina sjónum aðallega að því hvernig staðið var 

að skipan dómara áður en til lagabreyting nr. 45/2010 kom til, hvaða breytingar voru gerðar á 

lögum um dómstóla með þessum tilteknu breytingarlögum og þá hvort að þær breytingar sem þar 

voru gerðar hafi styrkt stöðu og sjálfstæði dómstóla enn frekar. Einnig mun ég tæpa á því hvernig 

staðið er að skipan dómara í Danmörku og Noregi og hvort að sú aðferð sem notuð er við skipan 

dómara þar sé sambærileg þeirri aðferð sem að notuð er hér á landi.  

 

2 Réttarríkið og þrígreining ríkisvaldsins 

2.1 Almennt um réttarríkið og þrígreiningu ríkisvaldsins 

Sjálfstæði dómsvaldsins má í reynd rekja til kenninga um réttarríkið og þrígreiningu 

ríkisvaldsins.  

 Hugtakið réttarríki er hvergi skilgreint í lögum eða í stjórnarskrá lýðveldisins Íslands.  

Allmargir vita eflaust að við búum í réttarríki, en ef til vill vita ekki allir hvaða hugsun býr að 

baki réttarríkishugtakinu og það er kannski ekki furða enda hefur sögulegur bakgrunnur og sú 

hugmyndafræði sem liggur til grundvallar dómsvaldinu ekki verið mikið í sviðsljósinu.
4
 Menn 

hafa ekki verið á eitt sáttir með hvernig skilgreina eigi hugtakið réttarríki eða hvaða merkingu það 

eigi að hafa.
5
 Þrátt fyrir að fræðimenn séu ósammála eru þeir þó flestir sammála um að með 

hugmyndinni um réttarríkið séu sett fram ákveðin skilyrði sem eru nauðsynleg til þess að lögin 

nái frumtilgangi sínum, sem er sá að hafa áhrif á háttsemi manna.
6
  

 Ein mikilvægasta meginreglan sem leidd er af hugmyndinni um réttarríkið er sú að dómstólar 

skuli vera sjálfstæðir, sjálfstæðir gagnvart hinum þáttum ríkisvaldsins, það er að segja löggjafar- 

og framkvæmdarvaldinu.
7
   

 Í 2. gr. stjskr. er svo mælt, „Alþingi og forseti Íslands fara saman með löggjafarvaldið. Forseti 

og önnur stjórnvöld samkvæmt stjórnarskrá þessari og öðrum landslögum fara með 

                                                             
4Sigríður Ingvarsdóttir: „Um dómsvaldið, faglegt mat á hæfni dómara og hlutverk dómstóla í réttarríkinu“, bls. 466. 
5Garðar Gíslason: Eru lög nauðsynleg?, bls. 14. 
6Garðar Gíslason: Eru lög nauðsynleg?, bls. 146. 
7Garðar Gíslason: Eru lög nauðsynleg?, bls. 144. 
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framkvæmdarvaldið. Dómendur fara með dómsvaldið“. Gert er ráð fyrir að ríkisvaldinu sé skipt í 

þrennt, löggjafarvald, framkvæmdarvald og loks dómsvald.  

 Þrískipting ríkisvaldsins er byggð á kenningum evrópskra heimsspekinga og þá sérstaklega 

þeirra John Locke og Montesquieu. Locke setur fram hugmyndir sínar í ritinu Two Treaties of 

Civil Government, sem kom út árið 1690. Þar setur hann fram þá kenningu að ríkisvaldinu þurfi 

að skipta niður í þrjá þætti, en það sé nauðsynlegt til að vernda borgarana gegn yfirvaldinu.
8
 Í 

ritinu De‘l Esprit des lois eða Andi laganna sem kom út árið 1748 byggir Montesquieu á 

hugmyndum Locke. Kenningin lýtur að því að ef allt vald væri á hendi sama aðila myndi það 

bjóða hættunni heim. Aðilar gætu haft tilhneigingu til þess að misnota vald sitt og því þyrfti að 

takmarka valdið með öðru valdi.
9
  

 Þrátt fyrir að kveðið sé á um þrískiptingu ríkisvaldsins í 2. gr. stjskr. er ekki hægt að segja að 

mörkin milli ríksvaldanna séu ávallt skýr. Dómsvaldið er að vissu leyti háð öðrum greinum 

ríkisvaldsins þar sem það þarf til dæmis að reiða sig á löggjafarvaldið og framkvæmdarvaldið 

þegar kemur að fjárveitingu, en hún er nauðsynleg til að dómstólar geti sinnt störfum sínum. Að 

sama skapi eiga dómstólar að hafa eftirlit með hinum handhöfum ríkisvaldsins sbr. 60 gr. stjskr. 

Þetta kann að virðast frekar einkennilegt, enda má halda því fram að sjálfstæði og hlutleysi 

dómstólsins geti borið skaða af, þar sem dómstólarnir þurfa að vissu leyti að reiða sig á aðra 

handhafa ríkisvaldsins. Þrátt fyrir að hlutunum sé svona háttað, þá er sjálfstæði og hlutleysi 

dómstóla tryggt í 1. mgr. 70. gr. stjskr. Sú staðreynd að dómstólar séu að vissu leyti háðir 

ríkisvaldinu eiga því ekki að koma niður á rétti manna til að fá sjálfstæða og hlutlausa úrlausn 

mála sinna.
10

  

 

3 Sjálfstæði, hlutleysi og hlutverk dómstóla 

3.1 Almennt um sjálfstæði, hlutleysi og hlutverk  

Dómarar verða að vera hlutlausir í störfum sínum, en það leiðir af 61. gr. stjskr. Til að dómstólar 

geti talist vera hlutlausir þurfa þeir jafnframt að vera sjálfstæðir. Ísland telst vera réttarríki og því 

eiga dómstólar hér á landi að uppfylla skilyrði um sjálfstæði og hlutleysi og er það lögfest í 1. 

                                                             
8Eiríkur Tómasson: „Hvernig má tryggja hæfilega valddreifingu í íslenskri stjórnskipun?“, http://www.skemman.is. 
9Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 26. 
10Ragna Árnadóttir: „Skipun dómara og nýtt frumvarp þess efnis. Erindi flutt á hátíðarmálþingi Orators, félags 

laganema“, http://www. innanrikisraduneyti.is. 
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mgr. 70. gr. stjskr.
11

 Ekki er nóg að sjálfstæði og hlutleysi dómstólanna sé tryggt í 1. mgr. 70. gr. 

stjskr. heldur verða dómarar að gæta sjálfstæðis í framkvæmd. 

 Svo að traust almennings til dómstóla bíði ekki skaða af, verður hinn almenni borgari að geta 

treyst því að dómarar fari eftir lögum þegar rök eru vegin og metin. Til að tryggja að svo sé, 

kemur fram í 61. gr. stjskr. að dómendur skuli fara eingöngu eftir lögum í embættisverkum 

sínum. Þegar dómari dæmir í máli, þá á hann að leysa úr málinu á hlutlausan og sjálfstæðan hátt, 

ekki háður neinu nema lögum. Svo að dómari geti leyst úr máli á sjálfstæðan og hlutlausan hátt 

má hann ekki finnast hann vera bundinn neinum. Dómara gæti fundist sú skylda hvíla á sér að 

vera hliðhollari ríkisvaldinu eftir að hafa verið skipaður í embætti dómara af einum af handhöfum 

framkvæmdarvaldsins. 

 

3.2 Staða dómara borin saman við stöðu annarra embættismanna  

Staða dómara er ekki sú sama og staða annarra embættismanna. Dómarar eru sjálfstæðir í störfum 

sínum, en það þýðir að þeir lúta ekki boðvaldi annarra. Aðrir embættismenn lúta yfirstjórnunar- 

og eftirlitsvaldi ráðherra. Mikilvægur þáttur í sjálfstæði dómsvalds er að dómendur lúti ekki 

boðvaldi annarra. Til að tryggja sjálfstæði dómenda enn frekar er mælt í 2 málsl. 61. gr. stjskr. að 

dómara verði ekki vikið úr embætti nema með dómi. Þetta þýðir að dómari getur treyst því að 

þótt hann dæmi ríkisvaldinu í óhag verði honum ekki gert að víkja úr embætti.
12

 Í athugasemdum 

með frumvarpi, sem varð að lögum nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, 

kemur fram að gengið sé út frá þeirri meginreglu samkvæmt 61. gr. stjskr. að dómendur skulu 

vera skipaðir ótímabundið í embætti enda verði þeim ekki vikið að fullu úr embætti nema með 

dómi. Þessu háttarlagi er ætlað að tryggja sjálfstæði dómstóla gagnvart hinum handhöfum 

ríkisvaldsins og þá sérstaklega handhöfum framkvæmdarvaldsins.
13

 Í 1. mgr. 4. gr. laga um 

dómstóla nr. 15/1998 og 1. mgr. 12. gr. sömu laga kemur fram að dómarar séu skipaðir 

ótímabundið. Hins vegar kemur fram í 1. mgr. 23. gr. laga um réttindi og skyldur starfsmanna 

ríkisins nr. 70/1996 að embættismenn skulu skipaðir tímabundið, til fimm ára í senn, nema annað 

sé tekið fram í lögum. 

                                                             
11Sigríður Ingvarsdóttir: „Um dómsvaldið, faglegt mat á hæfni dómara og hlutverk dómstóla í réttarríkinu“, bls. 4.  
12Eiríkur Tómasson: „Hvernig á að standa að skipun dómara í réttarríki eins og Íslandi?“, bls. 212. 
13Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 3152. 
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 Staða dómara er frábrugðin stöðu annarra embættismanna, því dómendur eru handhafar eins 

af þremur þáttum ríkisvaldsins.
14

 Á dómendum hvílir sú skylda að vera sjálfstæðir. Hins vegar 

væru þeir ekki sjálfstæðir ef þeim væri ætlað að lúta boðvaldi annarra líkt og aðrir embættismenn 

gera. 

 

3.3 Mikilvægi þess að dómstólar séu óhaðir öðrum handhöfum ríkisvaldsins 

Máli skiptir fyrir sjálfstæði dómstóla að aðrir handhafar ríkisvaldsins hafi ekki afskipti af störfum 

þeirra eða beiti dómendur óeðlilegum þrýstingi.
15

 Úrlausnir dómstóla geta haft í för með sér 

óhagstæða niðurstöðu fyrir ríkið eins og dómur Hæstaréttar, Hrd. 2000, bls. 3411 (549/2002). 

Öryrkjabandalag Íslands höfðaði mál á hendur Tryggingarstofnun ríkisins. Í málinu var krafist 

viðurkenningar á því að Tryggingarstofnun hefði verið óheimilt að skerða tekjutryggingu 

örorkulífeyrisþega í hjúskap. Hæstiréttur var sammála um að ekki hefði verið til staðar næg 

heimild í þágildandi lögum um almannatryggingar svo að ráðherra gæti sett ákvæði í reglugerð 

sem skerti tilkall til bóta. Einnig komst rétturinn að þeirri niðurstöðu að þetta tiltekna ákvæði sem 

hafði svo verið tekið upp í lög væri andstætt 1. mgr. 76. gr. stjskr. Niðurstaðan hafði í för með sér 

töluverð fjárútlát fyrir ríkið. Væru dómstólar ekki óháðir öðrum handhöfum ríkisvaldsins er ekki 

víst að niðurstaðan hefði verið sú sama. Þrátt fyrir að niðurstaða málsins hafi verið mjög 

umdeilanleg, má samt sem áður halda því fram að þarna hafi aðilar fengið réttláta málsmeðferð 

fyrir sjálfstæðum og hlutlausum dómstóli.
16

 

 

3.4 Pólitísk sjónarmið við skipan dómara geta grafið undan sjálfstæði 

Fái ráðherra óbeislað vald um hvernig skipa eigi í embætti dómara, myndi það að öllum líkindum 

grafa undan sjálfstæði dómstóla. Eins og fram hefur komið eiga dómendur að vera hlutlausir og 

óháðir og því ætti ekki eingöngu að vera á valdi ráðherra að velja í embætti af eigin geðþótta. 

Væri raunin sú að ráðherra hefði þetta óhefta vald, gæti með tímanum myndast einsleitur hópur 

dómara. Dómstólar eiga að vera skipaðir breiðum hópi af hæfum aðilum með mismunandi 

bakgrunn sem ættu að geta dæmt í málum af kostgæfni. Dómendur eiga að vera sjálfstæðir 

gagnvart öðrum handhöfum ríkisvaldsins og þá sérstaklega gagnvart framkvæmdarvaldinu. Því 

                                                             
14

Eiríkur Tómasson: „Hvernig á að standa að skipun dómara í réttarríki eins og Íslandi?“, bls. 212. 
15

Eiríkur Tómasson: „Hvernig á að standa að skipun dómara í réttarríki eins og Íslandi?“, bls. 212. 
16

Eiríkur Tómasson: „Hvernig á að standa að skipun dómara í réttarríki eins og Íslandi?“, bls. 210. 
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má segja að ákveðin hætta skapist þegar hið eiginlega skipunarvald er í höndum ráðherra. Þeir 

sem sjá til þess að mál okkar fái réttláta málsmeðferð, eiga ekki á einhvern hátt að vera tengdir 

öðrum handhöfum ríkisvaldsins. Ástæðan er sú að ávallt getur skapast sú hætta að dómara finnist 

hann vera á einhvern hátt skuldbundinn stjórnvaldinu. Dómari á að vera sjálfstæður gagnvart 

öðrum handhöfum ríkisvaldsins. Hann á ekki að vera hægt að beita þrýstingi og það á ekki að 

vera hægt að hafa áhrif á störf hans á nokkurn hátt. Dómari á ekki að vera skuldbundinn neinum. 

Hans hlutverk er að dæma eftir lögum en ekki geðþótta annarra. Með því að láta skipunarvaldið 

vera í höndum þeirra sem eru ekki handhafar löggjafar- eða framkvæmdarvaldsins er hægt að 

gera dómstóla sjálfstæðari. Þar með er mun minni hætta á að tengsl myndist milli handhafa 

ríkisvaldsins. Best væri að dómsvaldið stæði á sínum eigi fótum andspænis öðrum handhöfum 

ríkisvaldsins eins og 2. gr. stjskr. gerir ráð fyrir. 

 Einnig er sá möguleiki fyrir hendi, þegar valdið er í höndum pólitísks ráðherra, að mönnum 

verði hyglt á grundvelli tengsla. Ástæðan fyrir því gæti verið sú að ráðherra velji aðila í embætti 

dómara því hann getur treyst því að sá aðili dæmi í málum á ákveðinn hátt. Hann verði því 

hliðhollari ríkisvaldinu. Slíkt er á skjön við þá staðreynd að dómstólar eiga að vera sjálfstæðir.  

 

4 Skipan dómara áður en lagabreyting nr. 45/2010 átti sér stað 

4.1 Almennt um skipan dómara  

Hvort sem um er að ræða skipan héraðsdómara eða hæstaréttardómara er hið eiginlega 

skipunarvald í höndum dómsmálaráðherra. Þrátt fyrir að raunin sé sú, þá getur dómsmálaráðherra 

ekki farið með það vald að eigin geðþótta, enda er stjórnsýslan lögbundin.
17

  

 1. mgr. 70. gr. stjskr. á sér fyrirmynd í 1. mgr. 6. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu nr. 

62/1994. Það er niðurstaða Mannréttindadómstóls Evrópu að þó svo að þjóðhöfðingi eða 

ríkisstjórn sjái um skipan dómara, þá sé það ekki í andstöðu við mannréttindasáttmálann. Hins 

vegar kemur fram í meginreglum Sameinuðu þjóðanna um sjálfstæði dómsvaldsins að ekki sé 

talið æskilegt að valdið til að skipa dómara í embætti í réttarríki sé á hendi eins pólitísks 

ráðherra.
18 

                                                             
17Hrafn Bragason: „Veiting embætta hæstaréttardómara“, bls. 105. 
18„Skýrsla nefndar dómsmálaráðherra um endurskoðun reglna um skipan dómara“, 

http://www.innanrikisraduneyti.is. 
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 Í lögum um dómstóla má glögglega sjá að ekki er sami háttur hafður á þegar staðið er að 

skipan héraðsdómara og hæstaréttardómara. Ekki er að sjá að haldbærar skýringar séu á því í 

lögskýringargögnum af hverju löggjafinn hefur mælt fyrir um það að aðferð við skipan 

héraðsdómara og hæstaréttardómara sé ekki eins.
19

 

 Fram kemur í 20. gr. stjskr. sbr. 1. mgr. 12. gr. dsl. að það sé á valdi forseta Íslands að skipa 

héraðsdómara að tillögu dómsmálaráðherra. Hið sama á við um skipan hæstaréttardómara sbr. 1. 

mgr. 4. gr. dsl. Hins vegar kemur skýrlega fram í 11. gr. sbr. 13 gr. stjskr. að forseti Íslands sé 

ábyrgðarlaus hvað varðar stjórnarathafnir. Hann lætur ráðherra framkvæma vald sitt og því er það 

hann sem í raun fer með veitingarvaldið.
20

 

 Gengið er út frá því að reglur stjórnsýslulaga gildi bæði um undirbúning og úrlausn mála 

þegar kemur að því að skipa í embætti dómara. Samkvæmt almennum reglum stjórnsýslunnar 

þarf skipun að byggjast á málefnalegum sjónarmiðum. Ráðherra er bundinn af lögum um 

málsmeðferð og því verður mat hans eingöngu að byggjast á sjónarmiðum sem teljast málefnaleg, 

enda er það meginregla í íslenskum stjórnsýslurétti að velja skuli þann umsækjanda sem er talinn 

vera hæfastur og hefur ráðherra því ekki heimild til að skipa dómara af eigin geðþótta.
21 

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

að megintilgangur laganna sé að styrkja stöðu og sjálfstæði dómstóla sem þriðju valdstoð ríkisins 

og þannig um leið auka tiltrú manna á sjálfstæði þeirra. Áður en til lagasetningarinnar kom, höfðu 

ekki verið til nein heildstæð dómstólalög sem höfðu að geyma reglur um skipan dómara í héraði 

og hæstarétti. Einnig kemur fram í athugasemdum með frumvarpinu að það feli í sér ýmis 

mikilvæg nýmæli og eru þau til þess fallin að styrkja sjálfstæði dómstóla enn frekar.
22

 Því má 

segja að lagasetningin hafi verið skref í rétta átt í eflingu sjálfstæði dómstólanna. 

 

4.2 Skipan héraðsdómara  

 Um skipan héraðsdómara var fjallað í lögum um framkvæmdarvald ríkisins í héraði nr. 

92/1989 sem tóku gildi 1. júlí 1992. Þar var lögð aukin áhersla á það að styrkja aðferðir við mat á 

hæfni þeirra sem sóttust eftir embætti héraðsdómara. Nýmæli kom fram í 2. mgr. 5. gr. laganna 

                                                             
19Friðgeir Björnsson: „Skipun dómara“, bls. 111. 
20Hrafn Bragason: „Veiting embætta hæstaréttardómara“, bls. 105. 
21„Skýrsla nefndar dómsmálaráðherra um endurskoðun reglna um skipan dómara“, 

http://www.innanrikisraduneyti.is. 
22Alþt. 1997-98, A-deild, bls. 1136. 
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að það væri í höndum dómsmálaráðherra að sjá um að skipa sérstaka dómnefnd og skyldi hún 

hafa það hlutverk að fjalla um hæfni þeirra sem að sóttust eftir embætti dómara. Þessu ákvæði var 

hins vegar rutt til hliðar með 3. mgr. 12. gr. dsl.
23

, en þar kom fram að dómsmálaráðherra skipar 

þrjá menn í dómnefnd, til þriggja ára í senn, til að fjalla um hæfni umsækjenda í embætti 

héraðsdómara. Skal einn nefndarmanna tilnefndur af Hæstarétti og er hann formaður 

nefndarinnar. Tilnefnir Dómarafélag Íslands annan mann í nefndina úr röðum héraðsdómara, en 

Lögmannafélag Íslands þann þriðja úr hópi starfandi lögmanna.  

 Í athugasemdum með frumvarpi sem varð að lögum nr. 15/1998 um dómstóla kemur fram að 

nefnd um dómarastörf er ætlað það hlutverk að styrkja stöðu dómstóla sem sjálfstæðra og óháðra 

stofnanna.
24

  

 

4.2.1 Um dómnefndina 

Um dómnefndina giltu reglur nr. 693/1999. Hennar hlutverk var, samkvæmt 4. gr. þessara reglna, 

að fjalla um hæfni umsækjenda sem sækjast eftir því að sinna embætti héraðsdómara. 

Dómnefndin varð að athuga hvort umsækjendur uppfylltu ákveðin skilyrði sem gerð voru til 

þeirra sem sóttust eftir embættinu, en þau voru talin upp í 2. mgr. 12. gr. dsl. Uppfyllti 

umsækjandi ekki þessi skilyrði var hann ekki hæfur til að gegna embætti dómara. Uppfyllti 

umsækjandi hins vegar skilyrði 2. mgr. 12. dsl. þurfti dómnefndin að meta hæfni umsækjandans. 

Þegar hún gerði það hafði hún til hliðsjónar starfsferil, fræðilega þekkingu, almenna og sérstaka 

starfshæfni og tök á íslensku máli. Þetta kom fram í 4. gr. reglna nr. 693/1999.
25

 

 Samkvæmt 3. mgr. 4. gr. reglna nr. 693/1999 gat dómnefndin sett sér frekari verklagsreglur 

við mat á hæfni umsækjanda, sem dómnefndin og gerði, og var það í höndum dómsmálaráðherra 

að samþykkja þær reglur. Dómsmálaráðherra samþykkti reglurnar þann 22. mars 2001.
26 Í 

verklagsreglum lýsir dómnefndin því til hvers hún muni sérstaklega líta þegar hún kemur til með 

að meta þá þætti sem taldir eru í 4. gr. reglnanna.
27

 Þau atriði sem nefndin tekur tillit til eru meðal 

annars starfsreynsla, þátttaka í félagsstarfi, menntun, sjálfstæði, óhlutdrægni, frumkvæði, 

                                                             
23Sigríður Ingvarsdóttir: “Um dómsvaldið, faglegt mat á hæfni dómara og hlutverk dómstóla í réttarríkinu“, bls. 486. 
24Alþt. 1997-98, A-deild, bls. 1143. 
25Þjsk. 698, 138. lögþ. 2009-10, bls. 4 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
26Þjsk. 698, 138. lögþ. 2009-10, bls. 4 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
27Sigríður Ingvarsdóttir: „Um dómsvaldið, faglegt mat á hæfni dómara og hlutverk dómstóla í réttarríkinu“, bls. 490. 
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skilvirkni í starfi, mannleg samskipti, skipulagning í starfi, dómasamning og vald á einka- og 

sakamálaréttarfari.
28

  

 Þegar dómnefndin hafði metið umsækjendurna var það hlutverk hennar að skila skriflegri 

umsögn samkvæmt 4. mgr. 12. gr. dsl og 5. gr. reglna nr. 693/1999. Samkvæmt 5. gr. reglnanna 

átti að koma fram rökstutt álit um það hver af umsækjendunum dómnefndin taldi vera hæfastan í 

að gegna embætti héraðsdómara. Eftir atvikum fylgdi með samanburður á umsækjendum sem 

sóttust eftir embættinu og þeim raðað upp eftir hæfni.
29

  

 Ráðherra hafði ekki val á því að leita umsagnar dómnefndarinnar, enda var um að ræða 

lögbundna álitsumleitan eins og það er kallað í stjórnsýslurétti, og er þá ráðherra skylt að leita 

umsagnar dómnefndarinnar áður en að hann tekur ákvörðun um hvern hann ætlar að skipa í 

embætti dómara.
30

 

 

4.2.2 Var umsögn dómnefndar bindandi? 

Umsögn dómnefndarinnar bindur ráðherra ekki en þetta kom fram í 3. mgr. 7. gr. reglna nr. 

693/1999. Umsögnin hafði þau áhrif að ráðherra átti að vera betur í stakk búinn til að meta hæfni 

umsækjenda á grundvelli faglegra sjónarmiða.
31

 Sem dæmi má nefna UA 24. febrúar 2004 

(5220/2008 og 5230/2008). Þar kvörtuðu tveir umsækjendur um embætti héraðsdómara yfir 

skipan A í embættið. Umsækjendur töldu að dómsmálaráðherra hefði ekki sinnt  

rannsóknarskyldu sinni sbr. 10. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993
32

 og að jafnræðis hefði ekki verið 

gætt sbr. 11. gr. sömu laga, þar sem ráðherra hefði ekki farið eftir umsögn dómnefndar. Ráðherra 

gaf þá skýringu að umsögn dómnefndarinnar hefði verið ógagnsæ, lítt rökstutt og að ósamræmis 

hefði gætt við mat á starfsreynslu umsækjenda. Fram kemur í álitinu að þó svo að umsögn 

dómnefndar sé ekki að formi til bindandi, þá kunni hún að setja ráðherra ákveðnar skorður og 

leggja á hann tilteknar skyldur um nauðsynlega rannsókn sbr. 10. gr. ssl. ef hann ætlaði sér að 

skipa þvert gegn umsögn dómnefndar. Um dómnefndina gilda sérstakar reglur nr. 693/1999. Með 

þessum reglum hefur ráðherra ákveðið í hvaða farveg meðferð umsókna um embætti 

héraðsdómara skuli lögð. Við úrlausn mála um skipun í embætti héraðsdómara er ráðherra 

bundinn þeim reglum um málsmeðferð sem hann hefur sett á grundvelli laga nr. 15/1998. Á 

                                                             
28Þjsk. 698, 138. lögþ. 2009-10, bls. 9 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
29Þjsk. 698, 138. lögþ. 2009-10, bls. 4 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
30Páll Hreinsson: „Álitsumleitan“, bls. 408. 
31Friðgeir Björnsson: „Skipun dómara“, bls. 111. 
32Hér eftir nefnd ssl. 
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meðan að þessum reglum er ekki beitt, kunna þær að takmarka möguleika ráðherra til að haga 

meðferð mála með öðrum hætti. Þar sem ráðherra bar því við, þegar hann valdi annan 

umsækjenda í embætti dómara, að umsögn hefði verið ógegnsæ, lítt rökstutt og ósamræmis hefði 

gætt við mat á starfsreynslu, þá hefði hann átt á grundvelli 10. gr. ssl. að óska eftir að dómnefndin 

myndi fjalla að nýju um málið og að úr annmörkum yrði bætt. Niðurstaða umboðsmanns Alþingis 

var því sú að samkvæmt stjórnsýslulögum hefði ákvörðun dómsmálaráðherra ekki verið 

fullnægjandi. Að þessu virtu má halda því fram að þótt svo að umsögn dómnefndar sé ekki 

bindandi geti ráðherra ekki hunsað álit nefndarinnar af eigin geðþótta. Hann er að vissu leyti 

bundinn þeim reglum sem segja til um í hvaða farveg meðferð umsókna um embætti 

héraðsdómara eiga að vera lögð. Væri ráðherra frjálst að virða að vettugi umsögn dómnefndar 

væri tilgangur nefndarinnar ekki mikill og mætti því líta á 1. málsl. 3. mgr. 12. gr. dsl. sem 

hálfgert puntstrá. 

 

4.3 Skipan hæstaréttardómara 

Hvað varðar skipan hæstaréttardómara þá kom fram í 4. mgr. 4. gr. dsl. að áður en að skipað er í 

dómaraembætti skuli dómsmálaráðherra leita umsagnar Hæstaréttar um hæfi og hæfni 

umsækjenda til að gegna embættinu. Hér lá munurinn á skipan héraðs- og hæstaréttardómara. 

Ráðherra fékk umsögn dómnefndar um hæfni umsækjenda þegar kom að því að skipa í embætti 

héraðsdómara, meðan Hæstiréttur veitti umsögn um hæfni og hæfi þess umsækjenda sem hann 

taldi hvað best hæfan til að gegna embættinu.
33

 

 Svo aðili kæmi til greina sem dómari þurfti hann að uppfylla skilyrði sem voru talin upp í 2. 

og 3. mgr. 4. gr. dsl. Umsækjanda var ekki veitt embætti ef fram kom í umsögn að hann uppfyllti 

ekki 5 tölul. eða 8 tölul. 2. mgr. 4. gr. dsl.
34

  

 Í lögum um Hæstarétt Íslands nr. 75/1973 var að finna ákvæði sem kvað einungis á um 

umsögn Hæstaréttar um dómaraefni, hvort aðilar uppfylltu þau lágmarksskilyrði sem að komu 

fram í lögum. Hvergi var minnst á í lögunum að dómarar ættu að gefa umsögn um hvaða 

umsækjanda þeir teldu heppilegastan í embættið. Á þessu varð breyting með lögum um dómstóla 

nr. 15/1998. Breytingin fól í sér að Hæstiréttur skyldi gefa umsögn um hæfni umsækjenda, með 

þeim tilgangi að auðvelda ráðherra matið. Hvati breytingarinnar var gagnrýni á hvernig ráðherra 

                                                             
33Þjsk. 698, 138. lögþ. 2009-10, bls. 4 (enn óbirt í A-deild Alþt.).  
34Sigríður Ingvarsdóttir: „Um dómsvaldið, faglegt mat á hæfni dómara og hlutverk dómstóla í réttarríkinu“, bls. 487. 
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hafði staðið að skipan dómara og hvort að sú skipan gæti í raun talist málefnaleg og á góðum 

rökum reist. Þó varð breytingin ekki eins mikil og menn bjuggust við, enda hafði Hæstiréttur áður 

en þetta nýmæli kom til sögunnar oft látið í ljós þá skoðun sína hver væri best til þess fallinn að 

fara með embætti dómara.
35

 

  

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

Kröfur til dómstóla fara stigvaxandi og það er kannski ekki furða, enda verður þjóðfélagið sífellt 

flóknara. Svo að dómstólar geti staðið undir þeim kröfum sem gerðar eru til þeirra, gefur það 

auga leið að hlúa þarf vel að þeim og eru möguleikarnir til eflingar og styrkingar margvíslegir. 

Segja má að sterkari dómstóll auki réttaröryggi.  

 Þegar leitast er við að styrkja dómstólana þarf að skoða hvernig staðið er að skipan dómara. 

Val á dómara þarf að vanda vel og því verða þær aðferðir sem eru notaðar við skipan dómara að 

vera þannig úr garði gerðar, að sá sem er hæfastur til að gegna embættinu sé valinn. Skipan 

dómara verður að byggjast á faglegum mælikvarða, en faglegt og hlutlaust mat á hæfni 

umsækjenda gerir það að verkum að hæfasti umsækjandinn verði valinn í embætti dómara. Ber 

þó að hafa hugfast að ekki er nóg að einungis sé einn dómari við réttinn sem nýtur traust 

almennings. Þeir þurfa allir að njóta trausts og sé reyndin sú að ekki sé borið traust til þeirra allra 

með tölu verður lítið úr hugmyndinni um réttarríkið.
36

  

 Eins og áður hefur komið fram er framkvæmdarvaldið að seilast inn á svið dómsvaldsins 

þegar kemur að skipan dómara. Halda má fram, að það eitt að ráðherra hafi skipunarvaldið í 

höndum sínum, geri það að verkum að dómstóllinn sé ekki eins sjálfstæður og hann ætti í raun að 

vera. Dómarar eru mannlegir og því skiljanlegt að þeim finnist þeir á einhvern hátt skuldbundnir 

framkvæmdarvaldinu. Til að koma í veg fyrir að tengsl myndist á milli handhafa ríkisvaldsins er 

rökrétt að álykta svo að sá sem sér um skipan dómara ætti ekki að vera einn af handhöfum 

framkvæmdarvaldsins, ástæðan fyrir því er sú að tengsl geta stuðlað að hlutdrægni. 

4.5 Voru reglur um skipan héraðsdómara fyrir breytingarlög nr. 45/2010 gallaðar? 

Markmiðið með stofnun dómnefndar var að gefa faglega umsögn til ráðherra um hæfi 

umsækjenda og átti að auðvelda honum valið á milli þeirra sem sóttust eftir embættinu. Einnig 

                                                             
35Hrafn Bragason: „Veiting embætta hæstaréttardómara“, bls.106. 
36Sigríður Ingvarsdóttir: „Um dómsvaldið, faglegt mat á hæfni dómara og hlutverk dómstóla í réttarríkinu“, bls 490. 
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átti dómnefndin að styrkja stöðu dómstólsins gagnvart framkvæmdarvaldinu.
37

 En náði þetta 

markmið fram að ganga þegar það var á valdi eins ráðherra að skipa í embætti dómara? Aðferðin 

sem hefur verið notuð við skipan héraðsdómara er í raun ágætlega heppnuð. Valdið er ekki 

eingöngu í höndum dómsmálaráðherra vegna þess að dómnefndin kemur að skipunarferlinu. Hins 

vegar er umsögn hennar ekki bindandi eins og fram kemur í UA 24. febrúar 2004 (5220/2008 og 

5230/2008). Ráðherra getur samt sem áður ekki hunsað álit nefndarinnar að eigin geðþótta. Hann 

er að vissu leyti bundinn þeim reglum sem segja til um í hvaða farveg meðferð umsókna um 

embætti héraðsdómara á að vera lögð. 

 Nauðsynlegt er að valdinu sé dreift á milli handhafa ríkisvaldsins. Ef valdinu væri ekki dreift 

á milli þeirra, væri hættan sú að þeir sem færu með valdið gætu haft tilhneigingu til að misnota 

það. John Locke hitti því naglann á höfuðið þegar hann gekk út frá því að vald þyrfti að takmarka 

með öðru valdi.
38

 

 Gagnrýnin beinist einna helst að því hvort sú aðferð sem var á skipan dómara hafi dugað til 

að komast hjá því að geðþótti og ómálefnanleg sjónarmið ráðherra réðu því hver skipaður væri í 

embætti héraðsdómara. Vald ráðherra var of mikið. Ráðherra, sem einn af handhöfum 

framkvæmdarvaldsins, á ekki að geta gengið gegn áliti dómnefndar og haft lokaorðið um hvaða 

umsækjandi komi til með að gegna embætti dómara.  

 Samkvæmt 2. málsl. 3. mgr. 12. gr. dsl. skal einn nefndarmanna tilnefndur af Hæstarétti og er 

hann formaður nefndarinnar. Tilnefnir Dómarafélag Íslands annan mann í nefndina úr röðum 

héraðsdómara en Lögmannafélag Íslands þann þriðja úr hópi starfandi lögmanna. Í dómnefndinni 

sitja hæfir aðilar sem hafa sérþekkingu á sínu sviði. Þeir eru vel til þess fallnir að meta þann 

umsækjenda sem er hæfastur til að gegna embætti héraðsdómara. Ráðherra hefur ekki 

sérþekkingu á sviði dómstóla, enda er hann einn af handhöfum framkvæmdarvaldsins. Hægt er að 

spyrja sig hvort það sé í reynd heppilegt að ráðherra hafi heimild til að ganga gegn áliti 

dómnefndar þar sem hún hefur sérþekkingu á sínu sviði. 

 Fram kemur í 11. gr. sbr. 13. gr. stjskr. að forseti Íslands sé ábyrgðarlaus hvað varðar 

stjórnvaldsathafnir, hann lætur ráðherra framkvæma vald sitt. Í 14. gr. stjskr. segir að ráðherrar 

beri ábyrgð á stjórnarframkvæmdum öllum. Ráðherra er sá sem fer með hið eiginlega 

veitingarvald og ber þar af leiðandi ábyrgð á stjórnarathöfnum sínum, sem þýðir að hann ber 

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

http://www.innanrikisraduneyti.is. 
38Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 26. 
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ábyrgð á skipan dómara. Þessi ábyrgð nefnist ráðherraábyrgð og er tvenns konar, annars vegar 

lagaleg og hins vegar pólitísk. Pólitísk ábyrgð felur í sér að ráðherra stendur reikningsskil gerða 

sinna gagnvart þeim sem geta haft áhrif á setu hans í embættinu. Eru það fyrst og fremst 

kjósendur, en þeir veita flokki ráðherra vald til að taka ákvarðanir fyrir þeirra hönd. Í öðru lagi 

ber hann ábyrgð gagnvart flokki sínum og í skjóli flokksins er hann valinn til að gegna 

ráðherraembættinu. Í þriðja lagi ber hann ábyrgð gagnvart þinginu, en hann þiggur völd frá 

meirihluta þingsins.
39

 Má því segja að ráðherra sé að taka áhættu þegar hann gengur þvert á 

umsögn dómnefndar án þess að gefa fyrir því málefnaleg rök. Dómnefndin er hins vegar 

stjórnsýslunefnd og ber þar af leiðandi ekki ábyrgð á stjórnarathöfnum sínum. Ráðherrar bera 

slíka ábyrgð. Yrði raunin sú að ómálefnalega væri staðið að skipan dómara er ákveðið öryggi að 

vita að ráðherra gæti staðið eða fallið með þeirri ákvörðun sem hann tók þar sem hann ber ábyrgð 

á gjörðum sínum. Slíkt kæmi ekki til greina varðandi dómnefndina nema með lagasetningu. Ekki 

er útilokað að hægt yrði að leggja slíka ábyrgð á herðar dómnefndarinnar. Yrði það skref í rétta 

átt að halda skipan dómara innan dómnefndarinnar og ef til vill leggja ábyrgð á dómnefndina ef 

niðurstaðan yrði sú að ómálefnalega hefði verið staðið að skipan dómara í embætti. 

  

4.6 Voru reglurnar um skipan hæstaréttardómara fyrir breytingarlög nr. 45/2010 gallaðar? 

Sumir hafa verið þeirrar skoðunar að með því að fara ekki eftir umsögn Hæstaréttar væri ráðherra 

í raun að skerða sjálfstæði dómstólsins.
40

 Kemur það skýrt fram í 20. gr. stjskr. sbr. 4. gr. dsl. að 

það sé á valdi forseta Íslands að skipa hæstaréttardómara að tillögu dómsmálaráðherra og þar sem 

ráðherra fer með hið eiginlega skipunarvald, er það á valdi hans að skipa dómara í embætti.
41

 

Ekki er hægt að segja að ef ráðherra fer aðra leið en umsögn Hæstaréttar segir til um að hann sé 

að brjóta á sjálfstæði dómstólsins. Umsögn Hæstaréttar er stjórnsýsluathöfn en ekki dómsathöfn 

og því er valdið á hendi ráðherra. Hann einn hefur síðasta orðið.
42

  

 Ráðherra sækir umboð sitt til þjóðarinnar og ber því lagalega og pólitíska ábyrgð gagnvart 

þinginu á gjörðum sínum. Tæki dómstólaráðherra upp á því að ganga þvert á umsögn 

Hæstaréttar, sem hefur komið fyrir, og sá umsækjandi sem ráðherra velur sé ekki jafn hæfur og sá 

sem Hæstiréttur mælti með, þyrfti ráðherra að falla með þeirri ákvörðun sinni því að hann ber 

                                                             
39Magnús Haukson: „Þingræði og ráðherraábyrgð“, bls. 97-98. 
40Sveinn Andri Sveinsson: „Skipan hæstaréttardómara–Pólitísk ákvörðun“, bls. 479. 
41Hrafn Bragason: „Veiting embættis hæstaréttardómara“, bls. 105. 
42Sveinn Andri Sveinsson: „Skipan hæstaréttardómara–Pólitísk ákvörðun“, bls. 480. 
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ábyrgð á gjörðum sínum samkvæmt 11. gr. stjskr. sbr. 13. gr. stjskr. líkt og áður hefur verið 

fjallað um. 

 Vert er þó að hafa í huga að þó svo að ráðherra hafi misfarið með vald sitt, þá gerir það eitt 

það ekki að verkum að skipunin verði afturkölluð. Hins vegar gefur það öðrum umsækjendum 

heimild til að kvarta yfir skipuninni í embættið en slíkt átti sér stað í UA 3. maí 2004 (3882/2003, 

3909/2003 og 3980/2003). Í þessu tiltekna áliti bárust umboðsmanni Alþingis kvartanir frá 

þremur umsækjendur yfir ákvörðun ráðherra um að skipa A í embætti dómara við Hæstarétt. 

Ráðherra hafði vísað til þess í rökstuðningi sínum yfir skipan A, að hann hefði sérstaklega litið til 

þekkingar hans í Evrópurétti. Umboðsmaður komst að því að ekki væri hægt að fullyrða að 

ráðherra gæti ekki ákveðið að leggja áherslu á þekkingu umsækjenda á ákveðnu réttarsviði við 

val sitt. Hins vegar hefði ráðherra við meðferð málsins ekki fullnægt kröfum 4. mgr. 4. gr. dsl. 

um að umsögn Hæstaréttar lægi fyrir um þá lögfræðilegu þekkingu sem ráðherra hafði ákveðið að 

leggja sérstaka áherslu á við val á umsækjendum. Rannsókn málsins var því ekki í samræmi við 

10. gr. ssl. Að þessu virtu var ekki lagður fullnægjandi grundvöllur að skipan A í embætti 

hæstaréttardómara. Þrátt fyrir að niðurstaða umboðsmanns Alþingis hafi verið sú að annmarkar 

hefðu verið á skipan A í embætti hæstaréttardómara þýddi það ekki að embættisveiting til A yrði 

afturkölluð. 

 Hins vegar má velta því fyrir sér, að ef ráðherra væri bundinn af umsögn Hæstaréttar, hvort 

það teldist heppilegt að hæstaréttardómarar fengju að velja sér starfsfélaga við réttinn. Ef til vill 

eru menn hlutdrægnari og hætta á mjög einsleitum hópi dómara. Vinskapur, óvinskapur, pólitík 

og annað er vel til þess fallið að hafa áhrif á það hvaða umsögn dómari gefur viðkomandi 

umsækjanda, enda er hann að velja sér starfsfélaga, sem er skipaður ótímabundið. Dómarar sækja 

ekki umboð sitt til þjóðarinnar og bera því ekki lagalega né pólitíska ábyrgð gagnvart þinginu, en 

þetta eitt mælir alfarið gegn því að leggja valdið í hendur dómara. Þó er eðlilegt að dómstóllinn 

hafi eitthvað um það að segja hverjir eru skipaðir dómarar. Dómarar þurfa að vinna náið saman í 

mörg ár og því mikilvægt að þeir séu viðurkenndir af samdómendum sínum.  

 Voru reglurnar gallaðar? Að vissu leyti, því lögin eiga að vera fyllilega skýr og ekki á að vera 

álitamál hvort umsögn Hæstaréttar sé bindandi eður ei, en menn hafa haft skiptar skoðanir á því 

hvernig túlka eigi ákvæðið að þessu leyti. Sumir hafa haldið því fram að ráðherra sé heimilt að 

velja þann umsækjanda sem honum sýnist svo lengi sem Hæstiréttur hafi komist að því að 

umsækjandinn uppfylli hæfisskilyrði dómstólalaganna. Aðrir halda því fram að umsögn 
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Hæstaréttar eigi ekki að meðhöndla sem dauðan bókstaf, sem að ráðherra megi fara með að eigin 

geðþótta, hún eigi að vera bindandi.
43

 Þó svo að lögin eigi að vera skýr þá er mikilvægt að það sé 

ekki einn pólitískur ráðherra sem sér um skipan í embætti hæstaréttardómara. Valdinu ætti að 

dreifa á milli fleiri aðila svo að skipan dómara verði byggð á sem hlutlausustum grundvelli. Á 

þessu var tekið í breytingarlögunum nr. 45/2010. 

 

5 Breytingarlög nr. 45/2010 

5.1 Almennt um lagabreytinguna 

Þann 3. mars 2009 skipaði ráðherra nefnd, sem vinna átti að tillögum um hvernig best væri að 

standa að skipan héraðs- og hæstaréttardómara. Í skipunarbréfi, sem að ráðherra sendi nokkrum 

völdum aðilum, kom fram að nefndin ætti að taka til skoðunar hugmyndir sem hafa verið uppi hér 

á landi um hvaða aðferð sé best til þess fallin að skipa dómara. Einnig hafði nefndin því hlutverki 

að gegna að kanna reglur nágrannaríkja Íslands sem og annað sem nefndinni þætti vert að athuga. 

Ráðherra fór einnig fram á að skipaður yrði eins konar samráðshópur en hans hlutverk var að fara 

yfir þær tillögur sem nefndin lagði til og að því loknu skila umsögn. Varðandi samráðshópinn, þá 

vildi ráðherra fá Alþýðusamband Íslands, Bandalag háskólamanna, Bandalag starfsmanna 

ríkisins, Mannréttindastofu Íslands og Mannréttindastofnun Háskóla Íslands til að velja hver um 

sig einn aðila sem ætti að sitja í samráðshópi nefndarinnar.
44 

5.2 Lykilbreytingar 

Með breytingarlögum nr. 45/2010 voru gerðar nokkrar lykilbreytingar á skipan dómara. Valdið er 

enn í höndum ráðherra en hefur verið takmarkað. Í dag er ráðherra bundinn niðurstöðu 

dómnefndar, en þó með undantekningu eins og fram kemur í athugasemdum með frumvarpi sem 

varð að lögum nr. 15/1998 um dómstóla.
45

 Sami háttur er hafður á skipan héraðsdómara og 

hæstarréttardómara, en dómnefndin metur hæfni allra umsækjenda hvort sem þeir sækjast eftir 

embætti héraðsdómara eða hæstaréttardómara sbr. 3. mgr. 4. gr. a. dsl. og 3. mgr. 12. gr. dsl. Í 

dómnefndinni sátu áður fyrr þrír aðilar en nú eru þeir orðnir fimm sbr. 2. málsl. 1. mgr. 4. gr. a. 

                                                             
43Ragnar Halldór Hall: „Skipan hæstaréttardómara-stjónvaldsákvörðun“, bls . 476.  
44„Skýrsla nefndar dómsmálaráðherra um endurskoðun reglna um skipan dómara“, 

http://www.innanrikisraduneyti.is. 
45Þjsk. 698, 138. lögþ. 2009-10, bls. 7 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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dsl. en það er rökrétt framhald þess að dómnefndinni sé gefið aukið vægi.
46

 Því má segja að þær 

breytingar sem hafa verið gerðar á dómstólalögum séu til þess fallnar að auka samræmi milli 

skipunar héraðsdómara og hæstaréttardómara. Einnig er stuðlað að meira sjálfstæði dómstólsins 

með því að minnka völd framkvæmdarvaldsins innan veggja dómstólanna. 

 Í fyrsta lagi er veitingarvaldið ennþá í höndum ráðherra og gefur auga leið að það er 

skynsamlegast í stöðunni, enda er verið að stuðla að því að valdið sé hjá stjórnvaldi sem ber 

ábyrgð á gjörðum sínum gagnvart þinginu. Þannig er þetta í flestum Vestur-Evrópulöndum.
47

 

Nefndinni þótti ekki rétt að taka veitingarvaldið úr höndum ráðherrans en þótti hins vegar 

mikilvægt að vald hans yrði verulega takmarkað, ekki vegna þess að það brjóti í bága við lög að 

það sé á valdi eins pólitísks ráðherra að fara með skipunarvaldið, heldur vegna þess að það telst 

ekki æskilegt í réttarríki að valdið sé á hendi eins manns.
48

  

 Í 1. málsl. 3. mgr. 4. gr. a dsl. kemur fram að óheimilt sé að skipa í dómaraembætti, mann 

sem dómnefnd hefur ekki talið hæfastan meðal umsækjanda. Þetta þýðir að ráherra er bundinn 

umsögn dómnefndar. Þessari reglu þarf ráðherra að hlíta þó hann hafi hið formlega skipunarvald. 

Hann getur þó vikið frá reglunni á einn veg.
49

 Nefndin lagði til að ef ráðherra vildi skipa annan í 

embætti dómara, annan en dómnefndin taldi hæfastan, yrði honum gert að bera þá tillögu undir 

Alþingi. Í 3. málsl. 3. mgr. 4. gr. a. dsl. kemur fram að ráðherra þurfi að leggja slíka tillögu fyrir 

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

frá því að Alþingi kemur næst saman eftir að umsögn er fengin og verður tillaga að vera 

samþykkt innan mánaðar frá því að hún er lögð fram, ella er ráðherra bundinn af umsögn 

nefndarinnar.  

 Mest óánægja ríkti um hvort einfaldur eða aukinn meirihluti væri nógur til þess að fallast á 

val ráðherra.
50

 Sú tillaga kom frá nefndinni að ráðherra hefði kost á því að velja annan í embætti 

dómara fengi hann samþykki meirihluta eða 2/3 alþingismanna. Kemur fram í skýrslu 

nefndarinnar að þetta sé eins konar neyðarhemill, því ráðherra myndi hugsa sig tvisvar um áður 

en að hann myndi ákveða að fara þvert gegn umsögn dómnefndarinnar. Þá þyrfti Alþingi að 

                                                             
46Þjsk. 698, 138. lögþ. 2009-10, bls. 11 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
47„Skýrsla nefndar dómsmálaráðherra um endurskoðun reglna um skipan dómara“, 

http://www.innanrikisraduneyti.is. 
48„Skýrsla nefndar dómsmálaráðherra um endurskoðun reglna um skipan dómara“, 

http://www.innanrikisraduneyti.is. 
49Þjsk. 698, 138. lögþ. 2009-10, bls. 11 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
50ÓN, 7. maí 2010, ræða hófst kl. 14:44 (enn óbirt í B-deild Alþt.). 
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blanda sér í málin.
51

 Í athugasemdum með frumvarpi að lögum nr. 15/1998 um dómstóla kemur 

hins vegar fram, að það sé nóg að tillaga ráðherra fái fylgi meirihluta á Alþingi. Ástæðan er sú að 

ef um væri að ræða aukinn meirihluta, þá mætti halda því fram að verið sé að taka valdið úr 

höndum ráðherra og færa það í hendur dómnefndarinnar.
52

 Við umræðu á Alþingi voru margir 

sammála um að einfaldur meirihluti væri ekki nóg til þess að lögin myndu ná ætlunarverki sínu, 

sem er að styrkja stöðu og sjálfstæði dómstóla og þannig auka tiltrú manna á dómstólum.
53

 

Pólitískur meirihluti inni á Alþingi myndi líklegast ekki lýsa yfir vantrausti á ráðherra sínum ef 

hann myndi ákveða að velja annan umsækjanda en dómnefndin valdi. Því töldu menn mjög 

mikilvægt að samþykki aukins meirihluta þyrfti að koma til svo hægt væri að koma í veg fyrir að 

flokkspólitík myndi hafa áhrif á skipan dómara.
54

 

 Í öðru lagi er gert ráð fyrir að sömu reglur gildi um skipan héraðsdómara og 

hæstaréttardómara. Í dag gera lögin ráð fyrir að dómnefndin meti hæfni allra umsækjenda, hvort 

sem það er fyrir embætti héraðsdómara eða hæstaréttardómara.
55

 Kemur fram í skýrslu 

nefndarinnar að allir þeir aðilar sem að nefndin leitaði umsagnar hjá hafi haft þá skoðun að sömu 

reglur ættu að gilda um skipan héraðsdómara og hæstaréttardómara.
56

 Því er búið að fella á brott 

4. mgr. 4. gr. dsl. en hún mælti fyrir um að umsagnar Hæstaréttar þyrfti að afla við skipan 

hæstaréttardómara.  

 Einnig var gerð breyting á 2. mgr. 12. gr. dsl. varðandi þau skilyrði sem dómari þarf að 

uppfylla til að teljast hæfur til að gegna embættinu. Í hinum eldri dómstólalögum var eitt af 

skilyrðunum að dómari yrði að vera hæfur til að gegna embætti dómara í ljósi starfsferils síns og 

lögfræðilegrar þekkingar, sbr. 8. tölul. 2. mgr. 4. gr. dsl. Með breytingarlögum nr. 45/2010 var 

þetta einnig gert eitt af skilyrðunum fyrir að umsækjandi um embætti héraðsdómara yrði talinn 

hæfur.
57 

 Í þriðja lagi varð fjölgun í dómnefndinni. Hugsunin á bak við fjölgunina var sú að því fleiri 

sem standa að baki matinu, því marktækari er umsögnin og þar af leiðandi hafi hún meira vægi en 

                                                             
51„Skýrsla nefndar dómsmálaráðherra um endurskoðun reglna um skipan dómara“, 
http://www.innanrikisraduneyti.is. 
52Þjsk. 698, 138. lögþ. 2009-10, bls. 10 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
53ÓN, 7. maí 2010, ræða hófst kl. 14:44 (enn óbirt í B-deild Alþt.). 
54ÞS, 18. maí 2010, ræða hófst kl. 22:51 (enn óbirt í B-deild Alþt.). 
55Þjsk. 698, 138. lögþ. 2009-10, bls. 8 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
56„Skýrsla nefndar dómsmálaráðherra um endurskoðun reglna um skipan dómara“, 

http://www.innanrikisraduneyti.is. 
57Þjsk. 698, 138. lögþ. 2009-10, bls. 9 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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ella.
58

 Í 3. mgr. 12. gr. dsl. kom fram að í dómnefndinni ættu sæti þrír menn. Nefndin lagði hins 

vegar til að dómnefndin yrði skipuð fimm eða sex mönnum. Í fyrsta lagi yrði það í höndum 

Hæstaréttar að tilnefna einn aðila úr hópi dómara. Sá maður yrði formaður dómnefndarinnar. 

Væri nefndin skipuð sex aðilum myndi atkvæði formanns hafa tvöfallt vægi. Í öðru lagi myndi 

Dómarafélag Íslands sjá um að tilnefna annan aðila úr hópi dómara. Yrði niðurstaðan sú að í 

nefndinni kæmu til með að sitja sex aðilar, þá væri það hlutverk Dómstólaráðs að tilnefna þriðja 

dómarann. Í þriðja lagi yrði það hlutverk Lögmannafélags Íslands að tilnefna einn lögmann. Að 

lokum ætti nefndin að vera skipuð tveimur fulltrúum almennings. Þeir fulltrúar þurfa ekki að vera 

lögfræðingar en mega vera það. Þeir þurfa hins vegar að hafa víðtæka þekkingu á 

samfélagsmálum og vera vel metnir borgarar og þá má ekki tilnefna á pólitískum grundvelli. 

Hlutverk borgarans er fyrst og fremst að hafa eftirlit með starfi nefndarinnar.
59

  

 Í núgildandi dómstólalögum, nánar tiltekið 2 máls. 4. gr. a. dsl. kemur fram að tveir 

nefndarmanna skulu tilnefndir af Hæstarétti, þar af annar þeirra sem formaður nefndarinnar og 

skal að minnsta kosti annar þeirra ekki vera starfandi dómari. Tilnefnir dómstólaráð þriðja 

nefndarmanninn en Lögmannafélag Íslands þann fjórða. Fimmti nefndarmaðurinn skal kosinn af 

Alþingi. Í athugasemdum með frumvarpi því sem varð að breytingarlögum nr. 45/2010, er lagt til 

að einungis einn fulltrúi almennings eigi sæti í dómnefndinni en ekki tveir líkt og nefndin lagði 

til. En það kemur hins vegar fram í frumvarpinu að líta megi svo á að í raun séu tveir fulltrúar 

almennings í dómnefndinni þar sem að Hæstiréttur á að tilnefna einn mann sem er ekki starfandi 

dómari og því má hugsa það þannig að þessi einstaklingar séu í hliðstæðri stöðu.
60

 

 Skiptar skoðanir voru á meðal manna á því hvernig val á fulltrúa almennings skyldi fara fram. 

Nefndin kom með þá tillögu að fulltrúi almennings skyldi vera valinn af Sambandi íslenskra 

sveitarfélaga, Mannréttindaskrifstofu Íslands eða öðrum hagsmunasamtökum. Talið var mjög 

mikilvægt að fulltrúi almennings yrði ekki valinn á pólitískum grundvelli.
61

 Því voru menn 

tvístígandi hvernig ætti að fara að valinu án þess að pólitík kæmi til sögunnar, því það er ekki 

auðvelt að finna félagasamtök hér á landi sem gætu talist samnefnari fyrir þau öll eða flest. Í 

athugasemdum með frumvarpi, sem varð að lögum nr. 15/1998 um dómstóla, kemur fram að 

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

http://www.innanrikisraduneyti.is. 
59„Skýrsla nefndar dómsmálaráðherra um endurskoðun reglna um skipan dómara“, 

http://www.innanrikisraduneyti.is. 
60Þjsk. 698, 138. lögþ. 2009-10, bls. 8 (enn óbirt í A-deild Alþt.).  
61„Skýrsla nefndar dómsmálaráðherra um endurskoðun reglna um skipan dómara“, 

http://www.innanrikisraduneyti.is. 
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tryggast sé að fela Alþingi það hlutverk að kjósa fulltrúa almennings í nefndina, enda nýtur 

Alþingi umboðs þjóðarinnar.
62

  

 Dómnefndin starfar nú á grundvelli reglna nr. 620/2010. Þegar kemur að því að velja þann 

umsækjanda, sem talinn er hæfastur til að gegna embætti dómara, er gert ráð fyrir því, samkvæmt 

4. gr. reglnanna, að þau viðmið sem dómnefndin hefur stuðst við hingað til verði áfram í reglum 

um störf dómnefndarinnar. Dómnefndin leggur enn til grundvallar starfsreynslu, þátttöku í 

félagsstarfi, menntun, sjálfstæði, óhlutdrægni, frumkvæði, skilvirkni í starfi, mannleg samskipti, 

skipulagningu í starfi, dómasamningu og vald á einkamálaréttarfari og sakamálaréttarfari þegar 

hún metur hæfni umsækjanda.
63

  

 

6 Skipan dómara í Danmörku og Noregi 

6.1 Almennt  

Í þjóðfélaginu hefur sú opinbera umræða verið í deiglunni að í stjórnsýslunni hafi skapast ófagleg 

vinnubrögð og pólitík ráðið miklu þegar kemur að stöðuveitingum í æðstu embætti ríkisins. Í 

mörgum vestrænum ríkjum hefur þetta vandamál verið leyst á þann veg, að settar hafa verið á 

stofn nefndir sem sjá um skipan dómara, en með því er séð til þess að hlutlausir, hæfir og 

jafnframt ópólitískir aðilar komi að valinu milli umsækjanda um embætti dómara.
64 

 Hér á landi hafa reglurnar um skipan dómara átt sér fyrirmynd í dönskum og norskum rétti. Í 

köflunum hér á eftir verður farið nánar út í það hvernig staðið er að skipan dómara í þessum 

tveimur Norðurlöndum. 

6.2 Tilhögun á skipan dómara í Danmörku 

Í dönsku stjórnarskránni kemur fram að það sé þjóðhöfðinginn sem skipar dómara að tillögu 

dómsmálaráðherra og því er hið formlega vald í reynd hjá ráðherra. Áður en lagabreyting átti sér 

stað árið 1999 var sá háttur hafður á að ráðherra leitaðist við að fá tillögur frá dómstólunum sem 

hann fór í flestum tilvikum eftir. Hins vegar skapaðist mikil gagnrýni í Danmörku vegna þess 

hversu einsleitur hópur dómara var starfandi við réttinn. Í kjölfarið var stofnuð nefnd árið 1993. 

Hennar hlutverk var að endurskoða þágildandi reglur um skipan dómara. Nefndin skilaði áliti 

                                                             
62Þjsk. 698, 138. lögþ. 2009-10, bls. 8 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
63Þjsk. 698, 138. lögþ. 2009-2010, bls. 9 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
64„Skýrsla nefndar dómsmálaráðherra um endurskoðun reglna um skipan dómara“, 

http://www.innanrikisraduneyti.is. 
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sínu árið 1996, sem varð til þess að þann 1. júlí 1999 var gerð breyting á lögunum um skipan 

dómara með lögum nr. 402/1998.
65

  

 Aðalbreytingin sem var gerð með lögum nr. 402/1998 var að sett var á laggirnar sex manna 

dómnefnd sem fjallar um hver af umsækjendunum komi til greina í embætti dómara. Í nefndinni 

sitja þrír dómarar en þeir eru skipaðir af Hæstarétti, landsréttunum og danska dómarafélaginu. 

Lögmannafélagið tilnefnir einn lögfræðing og eru tveir fulltrúar almennings tilnefndir af 

sambandi sveitarfélaga og samráði um almannafræðslu.
66

 Mikilvægt þótti að í helmingi 

nefndarinnar sætu dómarar en í hinum helmingi hennar væri lögmaður með reynslu af 

málflutningi og tveir fulltrúar almennings. Þeir þyrftu að vera vel metnir í samfélaginu og hafa 

víðtæka þekkingu. Ekki var skilyrði að þeir hefðu lögfræðimenntun.
67

 Formaður nefndarinnar er 

sá hæstaréttardómari sem var tilnefndur í nefndina af Hæstarétti. Verði staðan sú að menn séu 

ekki á eitt sáttir um hvern skuli velja í embætti dómara, og atkvæði eru jöfn, er það atkvæði 

formannsins sem að sker úr um hver verði fyrir valinu þar sem að atkvæði hans hefur tvöfalt 

vægi. Vert er að hafa í huga að nefndinni er einungis heimilt að velja einn umsækjenda og ef um 

er að ræða skipun í embætti við Hæstarétt, gildir sú regla að umsækjandi geti ekki fengið að 

gegna embætti dómara nema hann hafi samið þar atkvæði til reynslu með fullnægjandi árangri að 

mati réttarins. Það er hlutverk Hæstaréttar að leggja fram tillögu um hvern af umsækjendunum 

rétturinn telur að eigi að fá tækifæri til að semja atkvæði til reynslu. Þetta þýðir að rétturinn hefur 

í raun úrslitavald um hver það er sem hreppir embættið.
68

 Ráðherra getur neitað að fara eftir 

tillögu nefndarinnar en það þýðir að hann getur ekki skipað neinn annan úr hópi umsækjenda í 

embættið, þar sem að lögin bjóða einungis upp á að einn sé valinn úr hópnum, svo í raun hefur 

ráðherra lítið um það að segja hver það er sem komi til með að gegna embætti dómara.
69

 

 Tilgangurinn með breytingunum var í fyrsta lagi að efla sjálfstæði dómstóla gagnvart 

framkvæmdarvaldinu, enda mikil gagnrýni komin fram um hvernig staðið var að skipan dómara. 

Í öðru lagi var unnið að því gera skipanina gegnsærri og auka fjölbreytileika innan dómstóla. Það 

gefur auga leið að ef hópur dómara er orðinn of einsleitur og steyptur í svipað mót, að skoðanir 

                                                             
65Eiríkur Tómasson: „Hvernig á að standa að skipun dómara í réttarríki eins og Íslandi“, bls. 217. 
66Eiríkur Tómasson: „Hvernig á að standa að skipun dómara í réttarríki eins og Íslandi“, bls. 217. 
67Þjsk. 698, 138. lögþ. 2009-10, bls. 5 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
68Þjsk. 698, 138. lögþ. 2009-10, bls. 6 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
69Eiríkur Tómasson: „Hvernig á að standa að skipun dómara í réttarríki eins og Íslandi“, bls. 217. 
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manna verði of líkar. Ekki er það gott, því við réttinn á að starfa sem breiðastur hópur aðila með 

mismunandi þekkingu og opinn hug.
70

 

 

6.3 Tilhögun á skipan dómara í Noregi 

Í Noregi er sá háttur hafður á, samkvæmt 55. gr. norsku dómstólalaganna, að það er á valdi 

konungs að skipa dómara en það er hins vegar í höndum ríkisstjórnarinnar að bera fram tillögu 

dómsmálaráðherra um skipunina.
71

 

 Með svipuðum hætti og í Danmörku var skipuð nefnd árið 1996 sem hafði því hlutverki að 

gegna að endurskoða lögin um norsku dómstólanna. Það var ekki fyrr en árið 1999 sem nefndin 

skilaði áliti sínu en álitið skilaði því að lögunum var breytt með lögum nr. 62/2001 og tóku þau 

gildi þann 7. maí 2001.
72

 Sett var á stofn sérstök dómnefnd og sér konungur um að skipa í 

nefndina. Í henni sitja sjö menn, þar af þrír dómarar, einn lögmaður, einn lögfræðingur í opinberri 

þjónustu og tveir fulltrúar almennings en þeir eru ekki lögfræðingar. Hlutverk nefndarinnar er að 

velja þrjá hæfustu umsækjendurna og venja er að þeim sé raðað eftir hæfni. Ólíkt því sem er í 

Danmörku þá er ríkisstjórnin ekki bundin af vali dómnefndarinnar, því hún hefur heimild til að 

tilnefna annan en þessa þrjá sem voru valdir af dómnefndinni en það verður ekki gert nema 

ríkisstjórnin óski eftir umsögn um þann umsækjenda sem þau vilja sjá í embættinu.
73

 Þar sem að í 

nefndinni sitja sjö aðilar er ekki þörf á því að atkvæði eins aðila hafi tvöfalt vægi, því niðurstaðan 

mun ávallt ráðast af meiri- og minnihluta. Minnihlutanum er hins vegar heimilt að gera tillögu 

um að skipa skuli tiltekin umsækjanda, þrátt fyrir það að hann sé ekki hópi þeirra þriggja sem 

meirihlutinn vildi sjá í embætti dómara. Oftar en ekki hefur verið farið eftir tillögu nefndarinnar 

þó svo að hafi komið fyrir að annar umsækjandi sé skipaður en nefndin gerði ráð fyrir að væri 

hæfastur til að sinna embættinu.
74

  

6.4 Svipar reglum þessara tveggja Norðurlanda til reglna Íslands? 

Af framansögðu má sjá að skipan dómara í Danmörku og Noregi er mjög áþekk. Dómnefndin 

spilar stórt hlutverk í skipan dómara í báðum löndum. Þó má segja að reglurnar séu ívið strangari 

í Danmörku, enda eru hendur ráðherra nær alveg bundnar. Í Noregi eru reglurnar hins vegar ekki 

                                                             
70Eiríkur Tómasson: „Hvernig á að standa að skipun dómara í réttarríki eins og Íslandi” bls. 217-218. 
71Þjsk. 698, 138. lögþ. 2009-10, bls. 6 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
72Eiríkur Tómasson: „Hvernig á að standa að skipun dómara í réttarríki eins og Íslandi“, bls. 218. 
73Þjsk. 698, 138. lögþ. 2009-10, bls. 6 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
74Eiríkur Tómasson: „Hvernig á að standa að skipun dómara í réttarríki eins og Íslandi“, bls. 219. 
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jafn stífar þar sem ráðherra hefur val á að skipa annan í embættið en dómnefndin leggur til. Sú 

aðferð sem notuð er hér á landi við skipan dómara svipar mjög til þeirra reglna sem eiga við um 

skipan dómara í Danmörku og Noregi. Reglurnar hér á landi eru áþekkari þeim reglum sem eiga 

við um skipan dómara í Noregi. Ástæðan er sú að ráðherra hér á landi hefur heimild til að ganga 

þvert á álit nefndarinnar líkt og hægt er í Noregi. Hins vegar bjóða dönsku lögin ekki upp á að 

ráðherra hafi heimild til að ganga þvert gegn áliti nefndarinnar. Eru hendur hans því mun 

bundnari en gengur og gerist í Noregi og hér á landi. 

 

7 Eflir sú lagabreyting sem varð á dómstólalögunum sjálfstæði dómstóla? 

Eins og staðið er skipan dómara í dag þá hafa völd ráðherra verið minnkuð. Hann er nú bundinn 

af umsögn dómnefndar. Hins vegar hefur ráðherra heimild til að skipa annan umsækjenda í 

embætti dómara, en til þess að sú tillaga nái fram að ganga þarf hann að fá samþykki einfalds 

meirihluta á Alþingi. Að ráðherra þurfi að fara með tillögu sína fyrir Alþingi, vilji hann skipa 

annan umsækjanda í embætti dómara, á að virka sem einskonar neyðarhemill. Ætti það að fæla 

ráðherra frá því að skipa ómálefnanlega í embætti dómara, enda getur verið að hann þurfi að 

standa skil á gjörðum sínum fyrir Alþingi.
75

 Af hverju var dómnefndinni ekki falið að sjá alfarið 

um skipan dómara? Í nefndinni sitja hæfir aðilar og eru því vel til þess fallnir að meta hvaða 

umsækjendur teljast hæfastir til að gegna embættinu. Hefði niðurstaðan orðið sú að dómnefndin 

hefði hið endanlega skipunarvald væru menn lausir við áhrif frá framkvæmdarvaldinu sem er 

skref í rétta átt að sjálfstæði. 

 Hins vegar er skiljanlegt að ráðherra hafi ennþá skipunarvaldið í höndum sínum. Hann ber 

ábyrgð á gjörðum sínum en ekki dómnefndin. En það má spyrja sig hvort að sú lagabreyting sem 

varð á dómstólalögum, með breytingarlögum nr. 45/2010, hafi eflt sjálfstæði dómatóla. Eflaust er 

ekki hægt að svara þessari spurningu játandi eða neitandi í dag. Svarið við spurningunni er 

eitthvað sem að tíminn einn getur leitt í ljós.  

 Einfaldur meirihluti dugir til að ráðherra geti skipað annan umsækjanda í embætti dómara. 

Þarna stendur hnífurinn í kúnni þar sem heimild ráðherra, til að skipa annan í embætti dómara en 

dómnefnd valdi, virki ekki sem neyðarhemill nema í sumum tilvikum. Ástæðan fyrir því fer eftir 

því hversu mikið fylgi ráðherra hefur hverju sinni og hvort að það sé hagstætt fyrir hann eður ei 

                                                             
75Ragna Árnadóttir: „Skipun dómara og nýtt frumvarp þess efnis. Erindi flutt á hátíðarmálþingi Orators, félags 

laganema“, http://www. innanrikisraduneyti.is. 
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að grípa til þess úrræðis að nota þá heimild sem honum er veitt til að skipa annan umsækjanda í 

embættið. Hafi ráðherra mikið fylgi er mjög líklegt að þeir menn sem að baki honum eru treysti 

honum og myndu því ekki standa í vegi fyrir því að annar umsækjandi yrði skipaður. Að vissu 

leyti má segja að pólitík ráði ákvörðun dómara hvort hann telji ráðlegt að ganga þvert gegn 

umsögn dómnefndar. Ráðherra sem tilheyrir minnihlutahóp á Alþingi myndi síður ákveða að fara 

með tillögu sína til Alþingis, enda líklegt að hann hafi ekki það fylgi sem þarf. Þar af leiðandi 

myndi ráðherra ef til vill hugsa sig tvisvar um áður en að hann bæri slíka tillögu undir Alþingi, 

því ráðherra ber ábyrgð gagnvart þinginu. Í þessu tilviki virkar reglan um skipan dómara 

ágætlega. 

 

Lokaorð 

Í ritgerð þessari hef ég farið yfir hvernig staðið er að skipan dómara í réttarríki eins og Íslandi. Til 

að byrja með voru engin heildstæð dómstólalög til. Þau voru hins vegar sett með lögum um 

dómstóla nr. 15/1998. Á þeim lögum hefur einu sinni átt sér stað breyting. Sú breyting átti sér 

stað með breytingarlögum nr. 45/2010, þann 19. maí árið 2010. Breytingin var gerð til þess að 

efla sjálfstæði dómstóla gegn hinum greinum ríkisvaldsins. Stóra spurningin er hvort sú breyting 

sem var gerð með breytingarlögum nr. 45/2010 efli sjálfstæði dómstólsins eða hvort um sé að 

ræða breytingu á lagabókstaf sem hefur ekki mikið að segja í framkvæmd. Svarið við 

spurningunni er vandmeðfarið og hugsa ég að tíminn einn geti leitt í ljós hvert svarið verði. 

Vissulega er jákvætt ef sú breyting sem gerð var á lögunum þann 19. maí 2010 hafi verið til þess 

fallin að efla sjálfstæði dómstóla gegn hinum greinum ríkisvaldsins og þá sérstaklega gegn 

framkvæmdarvaldinu. Því meiri áhrif sem framkvæmdarvaldið hefur á dómstóla, því meiri hætta 

er á að sjálfstæði þeirra geti borið skaða af. Til að dómstólar séu sem sjálfstæðastir og 

réttaröryggi dómstóla sé sem mest, þurfa dómstólar að vera sjálfstæðir gagnvart hinum greinum 

ríkisvaldsins. Til að ná því fram er rökrétt að líta svo á að valdið til að skipa dómara eigi ekki að 

vera í höndum ráðherra. Þau rök að ráðherra beri ábyrgð á stjórnarathöfnun sínum eru valin rök 

fyrir því af hverju ráðherra ætti að koma að skipuninni. Dómnefndin er hins vegar skipuð hæfu 

fólki sem þekkir til verka og er óháð hinum greinum ríkisvaldsins. Ekkert kemur í veg fyrir að 

hægt verði að leggja ákveðna ábyrgð á dómnefndina ef ske kynni að ómálefnanlega yrði skipað í 

embætti dómara. Að skipan dómara sé hjá þeim sem tengjast ekki hinum þáttum ríkisvaldsins tel 

ég vera undirstöðu sjálfstæði dómstóla. 



26 

 

 Með núgildandi lögum er meira samræmi milli skipan héraðs- og hæstaréttardómara. Vald 

ráðherra hefur verið minnkað til muna þar sem hann er nú bundinn af umsögn dómnefndarinnar 

samkvæmt 1. málsl. 3. mgr. 4. gr. a. dsl. Hins vegar er ráðherra heimilt að ganga þvert gegn 

umsögn dómnefndar beri hann tillögu sína undir Alþingi. Hann þarf að fá samþykki einfalds 

meirihluta til þess að skipa annan umsækjanda í embætti dómara en dómnefnd lagði til. Ég vil 

ekki taka svo djúpt í árina að segja að ég skilji ekki þá afstöðu sem réð ríkjum þegar ákveðið var 

að einfaldur meirihluti dygði til svo að fallist yrði á ákvörðun ráðherra um að skipa annan 

umsækjanda í embætti dómara. Sú afstaða er mjög skiljanleg þar sem ráðherra ber ábyrgð á 

stjórnarathöfnum sínum. En hefði það ekki eflt sjálfstæði dómstóla til muna ef til þyrfti aukinn 

meirihluta? Ef ráðherra myndi gerast svo kræfur að bera tillögu undir Alþingi um að velja annan 

umsækjanda í embætti dómara og hann fengi samþykki aukins meirihluta Alþingis fyrir því, þá 

tel ég það vera álíka hlutlausa niðurstöðu og ef dómnefnd væri að standa að valinu, því að baki 

samþykkinu liggur að öllum líkindum meira en vilji eins stjórnmálaflokks. 

 Mín er skoðun er sú að þær breytingar sem voru gerðar á lögunum þann 19. maí 2010 sé skref 

í átt að auknu sjálfstæði, þar sem að völd ráðherra voru minnkuð til muna. Dómnefndin er vel hæf 

til að meta hvaða umsækjandi telst vera hæfastur til að gegna embætti dómara. Að ráðherra sé 

bundinn af umsögn dómnefndar eykur sjálfstæði dómstóla, þar sem að áhrif frá 

framkvæmdarvaldinu minnka. Hins vegar má halda því fram að heimild ráðherra til að bera 

tillögu um að skipa annan umsækjanda í embætti dómara en dómnefnd lagði til grafi undan 

sjálfstæði dómstóla. Framkvæmdarvaldið er að seilast inn á svið dómsvaldsins ef gengið er þvert 

gegn umsögn dómnefndar. Hvort að ráðherra muni nýta sér þá heimild sem hann hefur 

samkvæmt lögum mun tíminn einn geta leitt í ljós, en til að markmið breytingarlaga nr. 45/2010 

sem var að efla sjálfstæði dómstóla nái fram að ganga er ljóst að ráðherra þarf að fara varlega í að 

beita heimild sinni enda er hann að seilast inn á svið dómsvaldsins með beitingu hennar. Það 

viljum við ekki, enda var markmiðið að gera dómstóla sjálfstæðari gegn hinum handhöfum 

ríkisvaldsins og þá sérstaklega framkvæmdarvaldinu. 
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