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"a! er vandsé! hvernig n#leg rá!ning í embætti héra!sdómara vi! Héra!sdóm 
Nor!urlands eystra og Austurlands getur heyrt undir anna! en embættisafglöp setts 
dómsmálará!herra. A!rar einkunnir, t.d. heimskuleg, ranglát e!a dæmi um lélega 
stjórns#slu, geta vissulega átt vi! en $ær ná $ó ekki kjarna málsins. "a! sem gerir 
embættisfærsluna a! afglöpum frekar en t.d. heimskupörum er $etta: Meinbugir 
embættisfærslunnar var!a ekki álitamál sem hægt er a! hafa ólíkar sko!anir á heldur lei!ir 
beint af grundvallaratri!um í stjórnskipan Íslands sem l#!ræ!islegs ríkis, nefnilega a! 
rá!herra, sem er fulltrúi framkvæmdavaldsins, telur $a! í sínum verkahring a! hafa vit 
fyrir dómsvaldinu í málefnum sem var!a grundvallaratri!i $ess valdsvi!s.  
 
Meini! er ekki a! rökstu!ningur rá!herrans hafi ekki veri! málefnalegur, e!a a! hann 
hafi ekki fari! rétt me! sta!reyndir o.s.frv. "etta kann vel a! vera rétt, en athugasemdir af 
$essu tagi s#na ekki endilega a! um embættisafglöp sé a! ræ!a. Svona athugasemdir, ef 
$ær eru réttar (sem ég ætla ekki a! leggja neitt mat á), gætu s#nt a! embættisfærslan væri 
t.d. heimskuleg e!a dæmi um lélega stjórns#slu. Og $á vörn rá!herrans, a! hann hafi 
stu!st vi! málefnaleg rök, mætti taka sem tilraun til a! bera af sér heimskuor!i!. En 
hva! sem slíkri vörn lí!ur, $á stendur afglapahátturinn óhagga!ur. 
 
Vitanlega $arf framkvæmdavaldi! stundum a! hlutast til um #mis mál sem var!a 
dómsvaldi!, rétt eins og $a! $arf a! hlutast til um #mislegt sem var!ar löggjafarvaldi!. 
"rígreining ríkisvaldsins í löggjafarvald, dómsvald og framkvæmdavald ver!ur hins vegar 
a! gera rá! fyrir $ví, a! í $eim málum sem var!a kjarna hvers valdsvi!s fyrir sig sé hvert 
valdsvi! sjálfrá!a. Val á dómurum er mál sem var!ar kjarnann í starfi dómsvaldsins. Hér 
kemur $rennt til. Í fyrsta lagi er veri! a! velja sjálfa handhafa dómsvaldsins. Í ö!ru lagi er 
$a! höfu!atri!i í réttlátu dómskerfi a! dómarar séu sem hæfastir til a! gegna störfum 
sínum. Slíkt hæfnismat ver!ur a! byggja á forsendum dómsvaldsins og $egar fram-
kvæmdavaldi! e!a löggjafarvaldi! kann a! greina á vi! dómsvaldi! í slíkum efnum, $á 
ver!ur álit dómsvaldsins a! vega $yngra. Í $ri!ja lagi er $a! höfu!atri!i í l#!ræ!islegri 
stjórnskipan a! borgararnir geti treyst $ví a! dómsvaldi! sé óhá! bæ!i framkvæmda- og 
löggjafarvaldinu. "egar framkvæmdavaldi! fer gegn rökstuddu áliti dómsvaldsins um val 
á dómurum, getur almenningur ekki treyst $ví a! forsendur slíks mats séu óhá!ar 
hagsmunum framkvæmdavaldsins.  
 
Me! $ví a! setja sig í $á stö!u a! hafa vit fyrir dómsvaldinu í máli sem var!ar kjarna 
dómsvaldsins hefur rá!herrann rá!ist gegn $rígreiningu ríkisvaldsins. Sú vörn rá!herrans, 
a! dómnefndaráliti! hafi veri! galla! og a! hans rök séu betri, kemur $ess vegna kjarna 
málsins ekki vi!. "a! er ekki í verkahring rá!herra a! leggja mat á dómgreind 
dómsvaldsins, og enn sí!ur má hann setja sína eigin dómgreind ofar dómgreind 
dómsvaldsins í máli sem $essu. Rá!herra, sem setur sitt „mér finnst“ ofar rökstuddu áliti 
dómsvaldsins í málefnum sem var!a kjarna dómsvaldsins, hefur kannski ekki broti! gegn 
bókstaf laganna en hann hefur broti! gegn grundvelli réttarríkisins. "a! eru afglöp. 


