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í 1. mgr. ákvæði til bráðabirgða IV í lögum um dómstóla nr. 50/2016, sbr. lög nr. 10/2017, segir að 

nefnd samkvæmt 4. gr. a. laga um dómstóla, nr. 15/1998, skuli meta hæfni umsækjenda um embætti 

dómara við Landsrétt í fyrsta sinn og láta ráðherra í té umsögn um umsækjendur í samræmi við 2. mgr. 

þeirrar greinar og reglur sem um nefndina gilda. Þá er kveðið á um það að ráðherra sé óheimilt að 

skipa í dómaraembætti mann sem dómnefnd hefur ekki talið hæfastan meðal umsækjenda, hvort 

heldur einn eða samhliða öðrum. Frá þessu má þó víkja ef Alþingi samþykkir tillögu ráðherra um 

heimild til að skipa í embættið annan nafngreindan umsækjanda sem fullnægir að mati dómnefndar 

öllum skilyrðum 2. og 3. mgr. 21. gr. laga laga nr. 50/2017.

Dómnefndin hefur metið það svo að allir umsækjendur sem nefndin lagði mat á, uppfylli almenn 

hæfissskilyrði sem kveðið er á um í 2. og 3. gr. mgr. 21. gr. laga nr. 50/2016. Með vísan til 

framangreinds er ráðherra að nýta sér þá heimild sem hún hefur skv. lögum að leggja til við Alþingi 

aðra umsækjendur en þá sem nefndin hefúr metið hæfasta.

Hinn nýi dómstóll, Landsréttur, verður áffýjunardómstóll sem mun hafa það hlutverk að endurskoða 

dóma sem kveðnir hafa verið upp í héraði. Flestum dómsmálum sem áfrýjað verður til réttarins mun 

að öllum líkindum Ijúka fyrir Landsrétti án þess að koma til endurskoðunar fyrir Hæstarétti.

Fyrir liggur að skipa þarf 15 nýja dómara í einu vetfangi. Brýnt er að tryggja skilvirkni dómstólsins frá 

fyrsta degi svo og eðlilegan málsmeðferðartíma fyrir réttinum. Er það mat ráðherra að nauðsynlegt sé 

að gera reynslu af dómarastörfum hærra undir höfði en gert var í mati dómnefndar þannig að tryggt sé 

að meirihluti dómenda við Landsrétt hafi haldgóða reynslu af dómarastörfúm. Var vægi þessa 

matsþáttar því aukið frá því sem var í heildarmati dómnefndar.

Það að veita dómarareynslu aukið vægi gerði það að verkum að neðangreindir umsækjendur, sem 

ráðherra gerir tillögu til Alþingis um að skipaðir verði í embætti landsréttardómara voru að mati 

ráðherra einnig hæfastir til viðbótar við þá sem dómnefnd hafði áður metið hæfasta.



Ákvörðun að skipa dómara við Landsrétt er stjómvaldsákvörðun og í stjómsýslulögum er efitirfarandi 

rökstuðningur lögfestur sbr. 21. gr. stjómsýslulaga nr. 37/1993. Samkvæmt ákvæðinu þarf aðeins að 

rökstyðja ákvarðanir þegar þess er óskað innan 14 daga frá því aðila var tilkynnt ákvörðunin. Endanleg 

ákvörðun liggur ekki fyrir þar sem afla þarf samþykkis Alþingis fyrir niðurstöðu ráðherra, sbr. þau 

ákvæði dómstólalaga sem áður hafa verið rakin. Stjómvöldum er ekki skylt að veita samhliða 

rökstuðning nema það sé sérstaklega boðið í lögum. Allvíða í lögum má fmna ákvæði sem leggja þá 

skyldu á stjómvöld að fýlgja ákvörðununum sínum. Ekki er að finna nein slík ákvæði í lögum um 

dómstóla og þá er ekki kveðið á um að ráðherra þurfi að veita samhliða rökstuðning þegar ákveðið 

hefur verið að nýta þá heimild að leggja til nöfn annarra umsækjenda, en sem dómnefnd hefur metið 

hæfasta.

Rökstuðningur lítur að því hvers vegna sá eða þeir sem skipaðir voru urðu fyrir valinu, en ekki ástæða 

þess að tiltekinn umsækjandi hafi ekki verið skipaður. Þetta hefur verið staðfest m.a. í álitum 

umboðsmanns Alþingis.

Áður hefur verið rakið að ráðherra vill í ljósi eðli þeirra skipana sem hér um ræðir, þ.e. að skipa 15 

dómara við nýtt millidómstig að aukið vægi verði lagt á dómarareynslu eðli máls samkvæmt, þ.e. 

farsæla reynslu af störfum við dómstóla. Slík sjónarmið eru bæði málefnaleg og lögmæt. Þá liggur 

fýrir að lög nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla gilda um tillögu ráðherra.

Þrátt fýrir framangreint telur ráðherra rétt að gera Alþingi grein fýrir því efnislega mati sem liggur að 

baki tillögu ráðherra varðandi neðangreinda umsækjendur.

Arnfríður Einarsdóttir starfaði sem fulltrúi yfirborgardómarans í Reykjavík á árabilinu 1986-1992, 

síðustu árin sem aðalfulltrúi embættisins. Á árunum 1993-1998 var hún dómarafulltrúi við Héraðsdóm 

Reykjavíkur en eftir það aðstoðarmaður dómara við dómstólinn þar til hún var ráðin skrifstofustjóri 

hans 1. mars 1999 -  1. febrúar 2006. Á árunum 1992-2006 var hún allnokkrum sinnum sett 

héraðsdómari eða samtals í tæp fjögur ár. Hún var skipuð héraðsdómari 1. febrúar 2006 en var í 

námsleyfi frá störfiim árið 2014. Samkvæmt því hefur hún verið fulltrúi og aðstoðarmaður dómara í 

meira en tíu ár og héraðsdómari í um það bil 14 ár. Frá því síðla árs 2010 hefúr hún verið forseti 

Félagsdóms, en hún telur láta nærri að þar hafi verið dæmd 13 mál á ári að meðaltali á tímabilinu. Þá 

sat hún sem varadómari í Hæstarétti Islands í einu máli. Á starfsferli hennar hefur hún jöfnum höndum 

dæmt í málum í öllum málaflokkum héraðsdómstólanna, þ.e. í öllum tegundum sakamála, í almennum 

einkamálum af öllum gerðum, ágreiningsmálum af öllum gerðum og lögræðismálum. Auk þess hefur 

hún samið fjölmarga rannsóknarúrskurði.



Þá má einnig nefna að Amfríður hefur mikla reynslu af stjómsýslustörfum, meðal annars í 

úrskurðarnefndum. Hún hefur jafnframt töluverða stjómunarreynslu en hún var skrifstofústjóri 

Héraðsdóms Reykjavíkur í nærfellt ijögur ár og hefur verið forseti Félagsdóms frá árinu 2010.

Amfríður á þannig 32 ára farsælan feril við dómstóla landsins og farið með dómsvald lungan af þeim 

tíma.

Asmundur Helgason var í um tvö og hálft ár aðstoðarmaður dómara við Hæstarétt íslands. Hann var 

skipaður dómari við Héraðsdóm Reykjavíkur í maí 2010 og hefur gegnt embættinu í sjö ár. Á þeim 

tíma hefúr hann dæmt í fjölmörgum einkamálum, verið meðdómsmaður í allnokkrum sakamálum og 

auk þess fengið fjölmörg mál til meðferðar þar sem gerð er krafa um rannsóknar- eða 

þvingunaraðgerðir a f hálfu lögreglu og ákæruvalds. Ásmundur hefur verið fastur dómari í Félagsdómi 

frá ársbyrjun 2014. Hann var ad hoc dómari í Hæstarétti íslands í einu máli.

Ásmundur býr jafnframt yfir mikli reynslu af stjómsýslustörfúm. Hann starfaði til að mynda í um sjö 

ár hjá umboðsmanni Alþingis og í um tvö ár sem lögfræðingur á skrifstofu Alþingis, nær allan tímann 

sem aðallögfræðingur og þekkir því vel til stjómsýslu. Þá liggja eftir hann töluverð fræðiskrif en hann 

hefur ritað bókarkafla, kennsluefni, fræðigreinar og fleira.

Jón Finnbjörnsson starfaði sem fulltrúi við Borgarfógetaembættið í Reykjavík í samtals um þrjú ár á 

árabilinu 1983-1990, aðstoðarmaður hæstaréttardómara í tvö og hálft ár á árunum 1987-1993 og 

fulltrúi við Héraðsdóm Reykjavíkur í fjögur ár 1993-1997. Þá var hann fjórum sinnum settur 

héraðsdómari í samtals um fjögur ár áður en hann var skipaður dómari við Héraðsdóm Suðurlands frá 

1. mars 1998. Jón fluttist til Héraðsdóms Reykjavíkur 1. mars 2001 og hefúr starfað þar síðan. Hann 

hefur verið dómari í samtals 22 ár að teknu tilliti til námsleyfis. Hann hefúr á ferli sínum dæmt í bæði 

einkamálum og sakamálum.

Jón hefur starfað á vettvangi dómstólanna frá lokum kandídatsprófs. Hann á að baki farsælan 28 ára 

feril við dómstólana og nánast allan þann tíma við dómstörf. Jón á jafnframt að baki langan 

kennsluferil en hann var stundakennari við lagadeild Háskóla Islands í um átta ár og hefur annast 

kennslu við réttindanám í 11 ár. Hann hefur einnig samið námsefni í sjórétti og fræðigreinar á sviði 

lögfræði.

Ragnheiður Bragadóttir hóf störf sem fulltrúi yfirborgardómarans í Reykjavík að loknu 

embættisprófi 1989 og gegndi því starfi í þrjú ár. Frá 1. júlí 1992 starfaði hún í rúm fimm ár sem 

dómarafulltrúi við Héraðsdóm Reykjavíkur. Ragnheiður starfaði sem aðstoðarmaður 

hæstaréttardómara frá 15. ágúst 1997 til 15. janúar 1999, en þá var hún sett til þess að gegna starfi 

héraðsdómara til 30. júní 2001. Á þeim tíma starfaði hún sem dómari við Héraðsdóm Reykjavíkur,



Héraðsdóm Vesturlands og Héraðsdóm Austurlands. Hún var skipuð dómari við Héraðsdóm 

Austurlands írá 15. september 2005 og gegndi því starfi til 1. september 2008, er hún sótti um flutning 

til Héraðsdóms Reykjaness, og hefur frá þeim tíma starfað sem héraðsdómari við þann dómstól.

Ragnheiður starfaði sem sjálfstætt starfandi lögmaður um tíma áður en hún varð dómari. Á sama tíma 

rak hún sína eigin lögmannstofu, ýmist ein eða með öðrum. Hún hefur jafnframt reynslu af 

stjómsýslustörfum og hefur til að mynda tekið sæti í óbyggðanefnd, úrskurðamefnd um viðskipti við 

fjámiálafyrirtæki og samkeppnisráði. Auk þess hefur hún annast stundakennslu við Háskóla íslands. 

Þá var hún dómstjóri við Héraðsdóm Austurlands á árunum 2005-2008. Starfsreynsla hennar er því 

afar íjölbreytt.

Ragnheiður á þannig að baki rúmlega 22 ár feril við dómstólana, sem dómari, dómstjóri dómarafúlltrúi 

og aðstoðarmaður dómara. Störf hennar hafa tekið til allra réttarsviða.

Eins og rakið hefur verið að framan þá er það hin mikla reynsla þessara umsækjanda af störfum 

dómara sem lá til grundvallar tillögu ráðherra, ásamt því sem líta bar til laga um jafna stöðu og jafnan 

rétt kvenna og karla.

Ráðherra er í mati sínu bundinn af því að velja þá sem hæfastir eru til að gegna embætti 

landsréttardóinara. I fyrirliggjandi máli eru að mati ráðherra ofangreindir fjórir umsækjendur að auki 

hæfastir til að gegna embætti dómara við Landsrétt. Byggist það mat ráðherra á ítarlegri yfirferð á 

gögnum málsins, þ.m.t. umsókna, umsagnar dómnefhdar, andmæla umsækjenda, vinnugagna 

nefndarinnar og með þau málefnalegu sjónarmið að leiðarljósi sem áður hafa verið rakin.

Ráðherra hefur ekki gert athugasemd við undirbúning málsins a f hálfu dómnefndar. Ráðherra telur 

dómnefnd hafa upplýst málið nægilega og fullnægjandi rannsókn farið fram á þeim matsþáttum sem 

eru til grundarvallar niðurstöðu. Ráðherra telur rétt að vægi dómsstarfa sé þyngra en dómnefnd gerði 

ráð fyrir. Nefndin hefur nú þegar lagt mat á þennan matsþátt og allar upplýsingar um dómarareynslu 

umsækjenda liggja fyrir í gögnum málsins. Engar nýjar upplýsingar eða gögn hafa legið til grundvallar 

tillögu ráðherra.


