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1 Inngangur 

Við andlát Ruth Bader Ginsburg, sem hefur verið andlit hins frjálslynda arms í Hæstarétti 

Bandaríkjanna, hefur umræða skapast um arftaka hennar á dómarabekk. Ferli við skipan 

dómara í Hæstarétt Bandaríkjanna er nokkuð ólíkt því sem gildir á Íslandi, en afstaða 

dómaraefna til álitaefna á sviði lögfræði, stjórnmála og hugmyndafræði er meðal þess sem horft 

er til við skipan þar. Ekki verður fjölyrt um þær aðstæður sem nú eru uppi í bandarískum 

stjórnmálum, en Bandaríkjaforseti hefur tilnefnt alríkisdómarann Amy Coney Barrett til setu í 

dóminum. Um tilnefninguna hefur skapast nokkur styr, meðal annars vegna þeirra íhöldssömu 

sjónarmiða sem dómarinn leggur til grundvallar í leik og starfi. Pólítískir andstæðingar 

forsetans og kvenréttindasamtök eru meðal þeirra sem telja mikilvægt að skipun Barrett verði 

ekki staðfest af þinginu vegna afstöðu hennar til lagalegra álitaefna á borð við rétt kvenna til 

að ráða yfir eigin líkama, umhverfisvernd og stöðu hinsegin fólks.1 

Sambærilegar vangaveltur verða seint þungamiðja skipunar dómara við Hæstarétt Íslands, 

enda eru þeir mælikvarðar sem lagðir er til grundvallar við hæfismat dómara við Hæstarétt 

Íslands nokkuð hlutlægari þó að fyrirkomulagið hafi ekki þótt gallalaust í framkvæmd. Íslensk 

stjórnvöld hafa lagt áherslu á jafnrétti kynjanna um árabil og hefur rýr hlutur kvenna á 

dómarabekk Hæstaréttar reglulega komið til umræðu í því samhengi. Í þessari grein er stiklað 

á stóru um skipan dómara í Hæstarétt Íslands í ljósi ákalls um kynjajafnrétti.  

2 Konur í Hæstarétti   

Konur eru nú um þriðjungur dómarastéttarinnar, bæði í Bandaríkjunum og á Íslandi. Það á þó 

ekki við um æðstu dómstóla ríkjanna.2 Af fimm dómurum við Hæstarétt Íslands er ein þeirra 

kona.3 Í Hæstarétti Bandaríkjanna eiga sæti tvær konur og sex karlar.4 

Markmið íslenska löggjafans hefur um árabil verið að jafna stöðu kynjanna og gripið hefur 

verið til ýmissa aðgerða til þess að styðja við þátttöku kvenna í stjórnmálum og 

áhrifastofnunum samfélagsins.5 Hins vegar hafa langtum færri konur en karlar verið skipaðar 

dómarar við Hæstarétt Íslands og ekki verið ráðist í neinar aðgerðir til að breyta því. Frá því að 

dómstólnum var komið á laggirnar árið 1920 hafa 43 karlar gegnt embætti hæstaréttardómara 

 
1 David Smith og Marin Pengelly: „Trump names Amy Coney Barrett for supreme court, stoking liberal 

backlash”, www.guardian.co.uk. 
2 Sjá „Women‘s History Month“, heimasíða United States Courts (21. sept. 2020). Sjá einnig „Þriðjungur 

dómara á Íslandi er konur“ (2019), bls. 6. 
3 „Dómarar“, www.haestirettur.is. 
4 „Justices“, www.supremecourt.gov. 
5 Þessu má sjá stoð víða í löggjöf, til að mynda í lögum nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og 

karla. Varðandi átök til að auka þátt kvenna í stjórnmálum má nefna átakið Konur til forystu sem naut 

þverpólitísks stuðnings, sjá: „Hvatt til að konur veljist til forystu“, www.ruv.is.  
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og fjórar konur. Guðrún Erlendsdóttir var fyrst kvenna sett dómari við réttinn árið 1982 og 

skipuð í embætti dómara fjórum árum síðar, árið 1986.6 Til samanburðar starfaði Hæstiréttur 

Bandaríkjanna frá 1790 til 1981 án þess að kona ætti sæti á dómarabekk. Þar, eins og á Íslandi, 

hafa fjórar konur gegnt embætti hæstaréttardómara.7 

3 Hvað er jafnrétti? 

Jafnrétti og frelsi hefur verið lýst sem hinum tveimur stóru gildum sem jafnframt takast helst 

á, ekki síst við setningu laga.8 Margar réttarheimspekikenningar líta á jafnrétti og frelsi sem 

andstæður þar sem jafnrétti feli í sér takmarkanir á frelsi einhverra og frelsi takmarki að 

einhverju leyti að jafnrétti verði náð.9 Aðrar kenningar hafa þó einnig náð fótfestu, eins og 

kenningar Ronald Dworkin sem leit á jafnrétti sem eina af helstu dyggðum lýðræðislegs 

velferðarsamfélags sem hefði gildi í sjálfu sér og væri grundvallarréttur.10 Þá hefur því verið 

haldið fram að jafnrétti sé grundvallarþáttur mannréttinda, frekar en að það sé af þeim leitt.11 

Þó er nokkuð óumdeilt að sameiginleg mennska mótar hugmyndina um jafnrétti. Í þessari 

hugsun eiga jafnræðisreglur rætur og ástæður þess að talið hefur verið að réttlæta verði 

sérhverja mismunun fólks með málefnalegum hætti.12  

Pólítísk umræða um jafnrétti kynjanna hefur oft markast af andstæðum sjónarmiðum um 

réttmæti inngrips ríkisvaldsins með lagasetningu í þeim tilgangi að stuðla að jafnrétti kynjanna 

eða draga úr misrétti. Þar sem slík umræða fer fram ræðst niðurstaðan ekki aðeins af virði þeirra 

gilda sem um ræðir heldur skiptir líka máli hvernig hið pólitíska, lagalega og menningarlega 

umhverfi er. Þessi viðmið geta verið ólík á milli ríkja og landssvæða en þau geta einnig tekið 

breytingum innan ríkja.13 Mælikvarði á jafnrétti verður þannig aldrei algildur, hvorki í 

einstökum samfélögum né í samanburði þeirra á milli. Hins vegar hefur verið leitast við að 

draga fram þætti sem taldir eru til merkis um jafnrétti í samfélögum og nýta þau viðmið til að 

„mæla jafnrétti“ á heimsvísu. Ísland hefur raðað sér efst á lista ríkja hvað varðar jafnrétti 

kynjanna í röskan áratug, og fátt bendir til þess að stjórnvöld stefni að öðru en að viðhalda þeim 

 
6 „Fyrrverandi dómarar“, www.haestirettur.is. 
7 Sandra Day O‘Connor var fyrsta konan sem skipuð var í embætti dómara við Hæstarétt Bandaríkjanna, árið 

1981. Sjá: „Sandra Day O‘Connor“, www.supremecourt.gov. 
8 Sandra Fredman: Discrimination Law, bls. 33. 
9 Hér má sérstaklega vísa til kenninga Joseph Raz og Robert Noziek eins og fjallað er um í Hjördís 

Hákonardóttir: „Að eiga sér líf: hugleiðingar um jafnrétti, konur og fóstureyðingar“, bls. 279.  
10 Ronald Dworkin: Sovereign Virtue, bls. 237 og 131-133.  
11 Hjördís Hákonardóttir: „Að eiga sér líf: hugleiðingar um jafnrétti, konur og fóstureyðingar.“ bls. 277.  
12 Páll Hreinsson: „Litróf jafnræðisreglna“, bls. 346.  
13 Sandra Fredman: Discrimination Law, bls. 34.  
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árangri.14 Meðal þeirra viðmiða sem horft er til við þetta mat er til að mynda hversu margar 

konur gegni lykilstöðum í samfélaginu og má ætla að embætti dómara séu þar á meðal.15  

4 Lagalegar lausnir 

4.1 Almennt  

Framan af voru aðeins karlar þingmenn og dómarar á Íslandi, eins og annars staðar í heiminum. 

Karlar bæði settu lögin og túlkuðu þau.16 Gríðarleg framfaraskref hafa verið stigin í átt að 

auknu kynjajafnrétti á öllum sviðum frá því að pólitíska hugmyndafræðin femínismi varð til 

fyrir um 150 árum.17 Þetta hefur meðal annars átt sér stað í krafti lagasetningar.  

Gildandi jafnréttislög, lög nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna (hér eftir 

„jafnréttislög“), fólu meðal annars í sér  breytingar á stofnanauppbyggingu jafnréttismála, 

áherslu á skyldu stjórnvalda til þess að vinna að samþættingu kynja- og jafnréttissjónarmiða, 

bæði að efni og formi, í stefnumótun og áætlanagerð og ríkari skyldum atvinnurekenda til þess 

að tryggja jafnrétti kynjanna á vinnumarkaði. Þá fólu lögin í sér innleiðingu á skuldbindingum 

stjórnvalda varðandi jafnrétti og stöðu kvenna á vinnumarkaði í tengslum við aðild Íslands að 

EES-samningnum.18 Lögin voru sett til að jafna stöðu kynjanna, þar sem hallaði á konur, en þó 

standa vörð um réttindi bæði kvenna og karla.19 Nálgunin er því kynjuð að því marki að hún 

tekur mið af ójafnri stöðu kynjanna sem löggjöfinni er ætlað að rétta af. Þetta er ólíkt nálgun 

fyrstu jafnréttislaganna frá 1976, sem byggðu á kynhlutleysi með áherslu á jafnrétti kynjanna, 

fremur en leiðréttingu á stöðu kvenna.20 Tilkynnt hefur verið um heildarendurskoðun 

jafnréttislaga og forsætisráðherra stefnir á að leggja fram tvö frumvörp sem eiga að taka við 

gildandi jafnréttislögum.21 

4.2 Sértækar aðgerðir 

Í lögum margra ríkja er fjallað um ýmiss konar ívilnanir, fyrirgreiðslur, forgang eða sérstaka 

meðferð sem miða að því að leiðrétta stöðu einstaklinga sem tilheyra tilteknum hópum í 

 
14 Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir: „Hæstiréttur Íslands 100 ára – grein í Morgunblaðinu 15. febrúar 2019“, 

www.stjornarradid.is. 
15 Sjá mælikvarða Alþjóðaefnahagsráðsins (e. World Economic Forum) á stöðu kynjajafnréttismála (e. the 

Global Gender Gap Index). Mælingin tekur til 144 ríkja og kannar þætti sem varða efnahagslega þátttöku og 

tækifæri kvenna, aðgang að menntun, heilsu og dánartíðni og valdeflingu á sviði stjórnmálanna. World 

Economy Forum. The Global Gender Gap 2017.  
16 Brynhildur G. Flóvenz: „Kvennaréttur – hvað er það?“, bls. 629. 
17 Sigríður Dúna Kristinsdóttir: „Gosvirkni í íslenskri kvennabaráttu“, bls. 4.  
18 Lög nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið.   
19 Inga Valgerður Stefánsdóttir og Oddný Mjöll Arnardóttir. „Jafnréttislögin og Hæstiréttur: Hvernig er hægt að 

virkja forgangsreglu jafnréttislaga við skipun dómara við Hæstarétt Íslands?“, bls. 4.  
20 Brynhildur G. Flóvenz. „Jafnréttislög í þrjátíu ár“, bls. 9.  
21 „Frumvörp til nýrra jafnréttislaga kynnt í ríkisstjórn“, www.stjornarradid.is.  
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samfélaginu sem hafa með einhverjum hætti verið undirokaðir eða sætt óréttmætri mismunun.22 

Í bandarískum rétti er fjallað um jákvæða mismunun (e. affirmative action) í þágu fleiri hópa 

en þeirra sem sætt hafa mismunun á grundvelli kyns. Þannig eru til að mynda mörg dæmi úr 

bandarískri réttarframkvæmd um aðgerðir til þess að leiðrétta stöðu fólks sem sætt hefur 

mismunun með vísan til uppruna þess.23 Í evrópskum rétti  hefur verið fjallað um jákvæðar 

aðgerðir (e. positive action) sem taka til þess að vinna að jafnrétti kynjanna á hinum ýmsu 

sviðum.24 Ein regla sem þróast hefur er um svokallaðar sértækar aðgerðir og er meðal annars 

orðuð í 4. gr. samningsins um afnám alls misréttis gegn konum. Þar segir: „[g]eri aðildarríki 

sérstakar bráðabirgðaráðstafanir sem miða að því að flýta fyrir að raunverulegt jafnrétti karla 

og kvenna náist skal það ekki talið mismunun eins og það er skilgreint í samningi þessum, en 

skal ekki á neinn hátt hafa í för með sér að ójöfnum eða ólíkum skilyrðum sé viðhaldið. 

Ráðstafanir þessar skulu felldar niður þegar markmiðunum um sömu tækifæri og meðferð hefur 

verið náð.“25 

Ákvæði 2. mgr. 24. gr. jafnréttislaga kveður á um að sértækar aðgerðir gangi ekki gegn 

lögunum. Sértækar aðgerðir eru skilgreindar í 2. gr. sem „[s]érstakar tímabundnar aðgerðir sem 

ætlað er að bæta stöðu eða auka möguleika kvenna eða karla í því skyni að koma á jafnri stöðu 

kynjanna á ákveðnu sviði þar sem á annað kynið hallar. Þar getur þurft tímabundið að veita 

öðru kyninu forgang til að ná jafnvægi.“ Í þessu felst að íslenska reglan er takmarkaðri en bæði 

sú bandaríska og evrópska, þar sem sérstaklega er tilgreint að aðgerðir á grundvelli ákvæðisins 

séu „tímabundnar“.26 

Til viðbótar ákvæði jafnréttislaga eru sértækar aðgerðir í þágu jafnréttis kynjanna 

heimilaðar á nokkrum afmörkuðum sviðum í íslenskri löggjöf, þó ekki hafi reynt oft á inntak 

þeirra í réttarframkvæmd. Eitt mál hefur komið til úrlausnar kærunefndar jafnréttismála af 

slíkum toga. Með úrskurði sínum í máli nr. 8/2011 komst nefndin að þeirri niðurstöðu að 

húsmæðraorlof á grundvelli laga um húsmæðraorlof nr. 53/1972 sem veita konum sérstakan 

 
22 Colm O‘Cinneide: „Positive action“, bls. 5. 
23 Sjá til að mynda niðurstöðu Hæstaréttar Bandaríkjanna varðandi lögmæti stefnu Texas háskóla um að veita 

svörtum umsækjendum forgang við nemendaval í skólann. Fisher gegn University of Texas 579 U.S. ___ 

[2016]. 
24 Colm O‘Cinneide: „Positive action“, bls. 1.  
25 Samningur um afnám allrar mismununar gagnvart konum. 
26 Við endurskoðun mannréttindakafla stjórnarskrárinnar árið 1995 var sambærileg regla í eldri jafnréttislögum 

tekin til umfjöllunar í tengslum við setningu jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar. Í þinglegri meðferð kom fram sú 

afstaða sérnefndar um stjórnarskrármál að nefndin teldi að „það gæti verið réttlætanlegt að gera ákveðnum 

hópum hærra undir höfði en öðrum með það að markmiði að rétta skertan hlut þeirra.“ Var það mat nefndarinnar 

að í jafnræðisreglunni í stjórnarskránni fælist heimild til sértækra aðgerða, ef beiting slíkrar reglu byggðist á 

málefnalegum forsendum. Sjá nánar í áliti sérnefndar um stjórnarskrármál, þskj., 758, lögþ. 118 (1994-1995).    
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rétt á orlofsferðum á vegum sveitarfélaga, væri sértæk aðgerð í skilningi jafnréttislaga og 

heimilt væri að mismuna um rétt til þátttöku í orlofsferðinni á grundvelli kyns.27  

4.3 Forgangsregla 

Ein beiting jafnréttisreglunnar hefur verið kölluð forgangsregla, enda felur hún í sér 

forgangsáhrif við tilteknar aðstæður í afmörkuðum og skýrum tilgangi. Reglan hefur einnig 

verið kölluð „sérstök jafnræðisregla“. Í reglunni felst, eins og henni hefur verið beitt af 

dómstólum, að veita skuli konu starf ef hún er að minnsta kosti jafnt að því komin um menntun 

og annað sem máli skiptir og annar umsækjandi um sama starf af gagnstæðu kyni, enda séu 

fáar konur á starfssviðinu. Reglan á því við þegar karl og kona eru metin jafnhæf til þess að 

gegna starfi.28 Í slíkum tilvikum ber veitingarvaldshafa að horfa til kynferðis umsækjenda og 

skipa það þeirra sem tilheyrir því kyni sem á hallar í starfsstéttinni. Í íslenskum rétti hefur helst 

reynt á regluna við skipan í opinber embætti eða ráðningu í störf, en um helmingur allra mála 

sem komu til kasta kærunefndar jafnréttismála frá gildistöku gildandi jafnréttislaga árið 2008 

til ársins 2019 varðar hæfismat við starfsráðningu eða skipan í embætti.29 Á umliðnum árum 

hafa skipanir í embætti dómara, sérstaklega við Hæstarétt Íslands, vakið athygli í þessu 

samhengi.  

4.4 Hæfisnefnd um skipan dómara 

Sérstök hæfisnefnd sér um mat á umsóknum um embætti dómara og veitir ráðherra umsögn 

um hæfi umsækjenda. Ráðherra þarf að hafa sérstakar ástæður til þess að ganga gegn 

niðurstöðu nefndarinnar.30 Fyrirkomulaginu er ætlað að draga úr pólitískum áhrifum við skipan 

dómara. Nefndin er skipuð einstaklingum sem tilnefndir eru af nokkrum aðilum, þar á meðal 

Hæstarétti og Lögmannafélagi Íslands. Við skipan dómara í Hæstarétt árið 2010 varð nokkur 

umræða um gildissvið jafnréttislaga gagnvart öðrum lögum þegar hæfisnefndin var 

einvörðungu skipuð körlum, þrátt fyrir ákvæði 15. gr. jafnréttislaga um að tilnefningaraðili 

 
27 Í þessari grein verður ekki tekin nánari afstaða til þessarar mismununar. Almennt skiptir máli að löggjafinn 

tryggi að þær sértæku aðgerðir sem heimilar eru á hverjum tíma séu í takt við samfélagsleg viðmið. Ef svo er 

ekki er ákveðin hætta á að grafist undan trúverðugleika slíkrar reglu sem aftur valdi tjóni í þeim tilvikum sem 

sannarlega þarf á sértækum aðgerðum að halda. 
28 Margrét Vala Kristjánsdóttir. „Fremst(ur) á meðal jafningja“, bls. 161. Að þessu er vikið í forsendum 

Hæstaréttar í H 591/2017 og H 592/2017, sem báðir varða skipun dómara í Landsrétt, en þar segir m.a.:  „Þá 

gátu sjónarmið á grundvelli laga nr. 10/2008 um jafna stöðu karla og kvenna ekki komið til álita við veitingu 

ráðherra á dómaraembættunum nema tveir eða fleiri umsækjendur hefðu áður verið metnir jafnhæfir til að gegna 

því.“  
29 Logoglifstill.wordpress.com: „Úrskurðir kærunefndar jafnréttismála frá gildistöku jafnréttislaga nr. 10/2008 

til október 2018“. 
30 „Dómnefnd til að fjalla um hæfi umsækjenda um embætti hæstaréttardómara og héraðsdómara“, 

www.stjornarradid.is. 
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skuli tilnefna bæði karl og konu. Innanríkisráðuneytið, sem þá fór með málefni dómsmála, 

vakti athygli á þessu við dómstólaráð. Í því ferli kom fram að hvorki Hæstiréttur né  

Lögmannafélags Íslands töldu sig bundin af skyldu ákvæðisins um tilnefningu þar sem ákvæði 

dómstólalaga gengu framar jafnréttislögum, í samræmi við gildandi lögskýringarsjónarmið um 

að sérlög gangi framar almennum lögum.31 Þessi nálgun er þó ekki óumdeild. Til að mynda 

hefur verið bent á þá viðurkenndu lögskýringarreglu að þegar ákvæði ólíkra laga eiga við um 

sama tilvik, beri almennt að leitast við að túlka ákvæðin svo þau verði samrýmanleg áður en 

forgangsreglum líkt og reglunni um sérlög er beitt, og líta megi á jafnréttislögin sem sérlög 

varðandi jafnrétti kynjanna.32  

Í tengslum við skipan dómara við réttinn árið 2015 kom fram að afstaða Hæstaréttar og 

Lögmannafélags Íslands til gildissviðs laganna var sú sama og árið 2010. Af þessu tilefni sendi 

Félag kvenna í lögmennsku frá sér yfirlýsingu þar sem það taldi afstöðu Lögmannafélagsins til 

málsins ótæka og til þess fallna að „draga úr áhrifum jafnréttislaga á vinnumarkaði sem og 

annars staðar í samfélaginu.“33 Reglan um tilnefningu í nefndir og ráð stendur bæði í reynd og 

í umræðu afar nærri forgangsreglu jafnréttislaganna, þar sem um er að ræða skipan þeirra sem 

taka ákvörðun um hæfismat sem ræður því hvort að forgangsreglunni verði beitt eður ei. Hér 

verður ekki fullyrt hvort að hæfismat umsækjenda yrði annað ef kynjasamsetning 

nefndarmanna væri annars konar. Hins vegar verður ekki fram hjá því litið að það skiptir máli 

fyrir framkvæmd laga hvernig stofnanir samfélagsins eru mannaðar34 og að það er mikilvægt 

að hæfileikar kvenna séu metnir að verðleikum þegar hæfi til dómarastarfa er metið.35 Úr þessu 

var reynt að leysa með setningu 11. gr. laga um dómstóla nr. 50 frá 7. júní 2016:  

„Tilnefningaraðilar skulu tilnefna bæði karl og konu, jafnt í sæti aðalmanns sem 

varamanns, en heimilt er að víkja frá því þegar hlutlægar ástæður leiða til þess að ekki er 

mögulegt að tilnefna bæði karl og konu. Skal tilnefningaraðili þá skýra ástæður þess. 

Ráðherra skal gæta þess við skipun í nefndina að kröfum laga um jafna stöðu og jafnan 

rétt kvenna og karla við skipun í ráð og nefndir sé fullnægt.“  

 
31 1. mgr. 4. gr. laga nr. 15/1998 um dómstóla. Með nýjum lögum nr. 50/2016 um dómstóla er kveðið á um 

skipan dómara í III. kafla laganna.    
32 Inga Valgerður Stefánsdóttir og Oddný Mjöll Arnardóttir: „Jafnréttislögin og Hæstiréttur: Hvernig er hægt að 

virkja forgangsreglu jafnréttislaga við skipun dómara við Hæstarétt Íslands?“, bls. 7.  
33 Þórunn Elísabet Bogadóttir: „Konur í lögmennsku mótfallnar afstöðu Lögmannafélagsins. Eru útilokaðar frá 

áhrifum.“   
34 Sigríður Ingvarsdóttir: „Hvers vegna konur í dómarastörf?“, bls. 429.  
35 Ibid, bls. 443.  
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5 Skiptir kyn dómara máli? 

Erfitt er að fullyrða um hvaða áhrif kyn dómara hefur á meðferð mála hjá dómstólum og ekki 

er hægt að slá því föstu að konur dæmi öðruvísi en karlar.36 Sigríður Ingvarsdóttir telur 

mikilvægt fyrir ásýnd og trúverðugleika réttarkerfisins að það sé mannað breiðum hópi 

einstaklinga sem endurspegli samfélagið. Þannig sé mikilvægt að konur taki þátt í mótun 

réttarins eins og karlar hafa lengst af gert einir.37 Reynsluheimur karla og kvenna sé  ólíkur sem 

skipt geti máli þegar dómarar þurfi að skýra, meta og túlka löggjöf.38 Auk þess geti komið upp 

staða þar sem „lögin renna út“ og dómari hafi ekki annað að styðjast við en „eigin rökvísi, 

innsæi, lífsreynslu og dómgreind“ þó í samræmi við almennar viðmiðanir.39 Það sé því 

mikilvægt að bæði karlar og konur veljist til dómarastarfa því hópur þannig skipaður verði 

„færari um en ella að tryggja að almennum viðmiðunum verði beitt og þar eð hlutleysis gætt.“40 

Guðrún Erlendsdóttir hefur sett fram sambærileg sjónarmið og telur að gæta þurfi að 

kynjahlutföllum í fjölskipuðum dómi, því að konur færi fram sjónarmið sem karlar hafi jafnvel 

ekki hugsað um. Greta Baldursdóttir telur ekki að Hæstiréttur dæmdi öðruvísi en hann gerir ef 

hann væri allur skipaður körlum eða allur konum, en telur gott fyrir ásýnd dómstólsins að fleiri 

konur séu dómarar.41 Af þessu má draga þá ályktun að jafnara hlutfall kvenna og karla við 

Hæstarétt sé ekki mikilvægt til að hafa áhrif á niðurstöður í einstaka dómsmálum heldur til að 

dómstóllinn endurspegli samfélagið betur. Það sé svo til þess fallið að auka traust til 

Hæstaréttar Íslands og jafnvel dómskerfisins í heild.42 

6 Lokaorð 

Erfitt er að meta hvenær fullu jafnrétti kynjanna er náð, hvort heldur sem er almennt eða í 

sérstöku samhengi. Að því marki sem hægt er að setja einhvers konar töluleg viðmið er fjöldi 

kvenna í lykilstöðum samfélagsins eitt viðmið. Það felur þó ekki sjálfkrafa í sér að staða 

jafnréttis sé betri eða verri, enda konur fjölbreyttur hópur rétt eins og karlar og ekki einsýnt að 

sjónarmið þeirra í hlutverki dómara verði þau sömu. Hins vegar er mikilvægt, ekki síst fyrir 

ásýnd réttarvörslukerfisins og trúverðugleika þess gagnvart almenningi, að dómarar séu 

fulltrúar allra hópa samfélagsins, ekki bara af einu kyni.  

 
36 Inga Valgerður Stefánsdóttir: „Skiptir kyn máli við skipan dómara í Hæstarétt Íslands?“, bls. 104.  
37 Sigríður Ingvarsdóttir: „Hvers vegna konur í dómarastörf?“, bls. 437.  
38 Ibid, bls. 433.  
39 Ibid, bls. 435.  
40 Ibid, bls. 437.  
41 „Fjórar konur skipaðar við Hæstarétt frá upphafi“, www.ru.is. 
42 Inga Valgerður Stefánsdóttir: „Skiptir kyn máli við skipan dómara í Hæstarétt Íslands?“, bls. 104.  
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Þegar horft er til þeirra sértæku aðgerða sem heimilar eru í þágu kynjajafnréttis í íslenskum 

rétti má velta því upp hvenær jafnrétti er náð þannig að tímabært sé að fella úr gildi þær 

heimildir. Í því samhengi verður að teljast líklegt að meta þurfi stöðuna á hverju málefnasviði 

fyrir sig. Ef horft er til mönnunar Hæstaréttar Íslands frá þessum sjónarhóli má velta upp svari 

Ruth Bader Gisburg þegar hún var spurð hvenær það yrðu nógu margar konur dómarar við 

Hæstarétt Bandaríkjanna. „When there are nine“, sem í íslensku samhengi myndi leggjast út 

sem „þegar þær verða sjö“. Hún bætti við að það ætti varla að teljast til tíðinda, 

dómarabekkurinn hefði verið skipaður körlum eingöngu athugasemdalaust og því ætti það 

sama að gilda ef aðeins konur sætu í réttinum.43 Í Hæstarétti Íslands eiga sæti sjö dómarar, en 

nú eru þar fimm dómarar, þar af ein kona. Nýlega voru tvö embætti auglýst til umsóknar við 

réttinn. Átta umsækjendur eru um stöðurnar, fjórar konur og fjórir karlar.44 Það er því ljóst að 

þær verða ekki sjö í dómshúsinu við Arnarhól á næstunni.  

 

 

 

  

 
43 Jill Filipovic: „Justice Ginsburg's distant dream of an all-female supreme court“.  
44 „Átta sóttu um tvö laus embætti dómara við Hæstarétt Íslands“, www.stjornarradid.is. 
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