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Sent með tölvupósti.

Efni: Umsögn laganefndar L.M.F.Í. um 442. mál, þskj. 627, 148. löggjafarþing 
2017-2018, frumvarp til laga um breytingu á lögum um dómstóla, lögum um 
meðferð einkamála og lögum um meðferð sakamála (Endurupptökudómur).

I. Um þingmálið.

Laganefnd Lögmannafélags Íslands hefur fengið framsent tölvuskeyti nefndasviðs 
Alþingis frá 23. apríl sl. þar sem Lögmannafélaginu var sent frumvarp til laga um 
breytingu á lögum um dómstóla, lögum um meðferð einkamála og lögum um meðferð 
sakamála (Endurupptökudómur), til umsagnar.

Laganefnd LMFÍ hefur farið yfir þingmálið og telur tilefni til að vekja athygli á örfáum 
atriðum. Þess er að gæta að Laganefnd LMFÍ skilaði umsögn á fyrri stigum til 
innanríkisráðuneytisins og hefur, að hluta, verið tekið tillit til þeirra athugasemda sem 
þar voru gerðar, svo sem segir í frumvarpinu. Þær athugasemdir fylgja jafnframt 
erindi þessu til upplýsingar.

Eins og lýst er í frumvarpinu er lagt til að settur verði á stofn nýr dómstóll, 
Endurupptökudómur, sem komi í stað endurupptökunefndar. Gerð er tillaga um að 
hinn nýi dómstóll verði að meiri hluta skipaður embættisdómurum sem komi frá 
hverju hinna þriggja dómstiga. Með því ynnist tvennt samkvæmt því sem segir í 
frumvarpinu. Í fyrsta lagi væri tryggt að meiri hluti dómenda kæmi úr röðum handhafa 
dómsvaldsins og nytu þar með verndar 61. gr. stjórnarskrárinnar þannig að þeim yrði 
almennt ekki vikið úr embætti nema með dómi. Í annan stað yrði slegið föstu með 
þessari skipan að um væri að ræða dómstól í skilningi stjórnarskrárinnar á sama hátt 
og Félagsdóm og Landsdóm. Samhliða er lagt til að einn af fjórum dómendum hins 
nýja dómstóls verði skipaður að undangenginni auglýsingu og komi úr röðum annarra 
en dómara, fyrrverandi dómara eða starfsfólks dómstóla og er það í samræmi við 
annað aðalmarkmiðið með breytingunni sem gerð var með lögum nr. 15/2013, að 
aðrir en dómarar komi að ákvörðun um endurupptöku dómsmála.
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Þá, líkt og rakið er í frumvarpinu, er lagt til að þrír dómendur taki þátt í meðferð hvers 
máls og að sá dómandi sem tilnefndur er af því dómstigi sem dæmdi það mál sem 
óskað er endurupptöku á verði ekki einn þeirra. Þannig verði dómur hverju sinni 
skipaður tveimur dómendum úr hópi embættisdómara auk þess dómanda sem 
skipaður er að undangenginni auglýsingu. Með því er annars vegar tryggt að aðrir en 
einungis embættisdómarar taki þátt í meðferð hvers máls og hins vegar að dómandi 
taki ekki þátt í afgreiðslu á beiðni um endurupptöku á dómi uppkveðnum af 
samdómara eða samdómurum hans.

II. Athugasemdir Laganefndar LMFÍ

Samkvæmt frumvarpinu skipa endurupptökudóm fjórir dómendur og fjórir til vara. Þrír 
af þeim skulu vera embættisdómarar, sem áður segir, þar af einn tilnefndur af 
Hæstarétti úr hópi dómara við réttinn, annar af Landsrétti úr hópi dómara við réttinn 
og sá þriðji sameiginlega af dómstjórum héraðsdómstólanna úr hópi héraðsdómara. 
Fjórði dómandinn skal skipaður samkvæmt tillögu dómnefndar. Skal hann fullnægja 
skilyrðum til að hljóta skipun í embætti hæstaréttardómara og ekki vera fyrrverandi 
eða starfandi dómari eða starfsmaður dómstóls.

Í fyrrgreindri umsögn Laganefndar kom fram sú afstaða að betur gæti farið á því að 
dómarar við sérdómstólinn væru aðrir en embættisskipaðir dómarar. Að baki því 
sjónarmiði byggju þau rök að draga úr þeirri tortryggni sem kann að fylgja því að 
embættisdómarar fái vald til að ákveða hvort dómsmál skuli tekin upp að nýju. 
Laganefnd ítrekar þessi sjónarmið fyrir sitt leyti og telur þeim ekki nægur gaumur 
gefinn með því að einungis einn af fjórum dómendum hins nýja dómstóls verði 
skipaður að undangenginni auglýsingu og komi úr röðum annarra en dómara. Verður 
heldur ekki séð að slík tilhögun standi því í vegi að um væri að ræða dómstól í 
skilningi stjórnarskrárinnar og að dómendur nytu verndar samkvæmt 61. gr. 
stjórnarskrárinnar, sbr. fyrrgreindar röksemdir sem tilgreindar eru í frumvarpinu.

Laganefnd LMFÍ setur jafnframt spurningarmerki við að gjafsókn verði ekki veitt 
vegna endurupptökumála og málskostnaður ekki dæmdur. Telur Laganefnd sér í lagi 
rök ekki standa til þess að gjafsókn sé fyrirfram útilokuð.

III. Lokaorð.

Fulltrúar laganefndar LMFÍ eru reiðubúnir að koma á fund nefndarinnar til að fylgja 
eftir þessari umsögn ef þess er óskað.

Virðingarfyllst, 

f.h. laganefndar LMFÍ

Stefán A. Svensson, lögmaður
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Innanríkisráðuneytið 
Bryndís Helgadóttir 
Sölvhólsgötu 7 
101 Reykjavík

Reykjavík, 29. maí 2017

Frumvarp til laga um endurupptöku dæmdra mála

Vísað er til erindis innanríkisráðuneytisins/dómsmálaráðherra til 
Lögmannafélags Íslands 19. apríl 2017, þar sem farið var þess á leit að 
Lögmannafélagið skilaði umsögn um drög að frumvarpi til laga um 
endurupptöku dæmdra mála. Líkt og fram kemur í bréfi innanríkisráðuneytisins 
er í frumvarpsdrögunum gert ráð fyrir að endurupptökunefnd verði aflögð og 
settur verði á fót sérdómstóll í því skyni að skera úr um endurupptöku mála. Þá 
er lagt til að skilyrði fyrir endurupptöku einkamáls verði rýmkuð og að heimilt 
verði að óska eftir endurupptöku máls oftar en einu sinni.

Laganefnd Lögmannafélags Íslands er sammála því sem fram kemur í 
athugasemdum við frumvarpsdrögin um að færa megi fyrir því rök að 
fyrirkomulagið sem nú er við lýði, þ.e. að stjórnsýslunefnd sem tilheyrir 
framkvæmdarvaldinu sé fengið vald til að leysa úr því hvort skilyrði séu til þess 
að taka á ný upp mál sem dómstólar hafa leyst endanlega úr og hrófla þannig við 
úrlausn handhafa dómsvaldsins, geti brotið í bága við þrígreiningu ríkisvaldsins 
sem mælt er fyrir um í 2. gr. stjórnarskrárinnar, sbr. einnig dóm Hæstaréttar 25. 
febrúar 2016 í máli nr. 628/2015. Laganefnd er einnig sammála því að sé unnt að 
bera ákvarðanir endurupptökunefndar undir dóm, má segja að forsendur séu 
brostnar fyrir þeirri skipan sem upp var tekin árið 2013.

Til samræmis við framangreint er Laganefnd sammála því fyrirkomulagi að 
settur verði á stofn nýr dómstóll, Endurupptökudómur, sem komi í stað 
endurupptökunefndar. Þá má einnig fallast á að rök standi til þess að úrlausnir 
slíks sérdómstóls um hvort hróflað skuli við endanlegum dómum Hæstaréttar, 
Landsréttar eða héraðsdóms með endurupptöku málanna, séu endanlegar og 
komi ekki til endurskoðunar dómstóla á grundvelli 60. gr. stjórnarskrárinnar.

Samkvæmt frumvarpsdrögunum er gerð tillaga um að hinn nýi dómstóll verði að 
meirihluta skipaður embættisdómurum sem komi frá hverju hinna þriggja 
dómstiga. Með því ynnist tvennt, samkvæmt því sem segir í
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frumvarpsdrögunum. Í fyrsta lagi væri tryggt að meirihluti dómenda kæmi úr 
röðum handhafa dómsvaldsins og nytu þar með verndar 61. gr. 
stjórnarskrárinnar þannig að þeim yrði almennt ekki vikið úr embætti nema með 
dómi. Í annan stað yrði slegið föstu með þessari skipan að um væri að ræða 
dómstól í skilningi stjórnarskrárinnar á sama hátt og Félagsdóm og Landsdóm. 
Samhliða er lagt til að tveir af fimm dómendum hins nýja dómstóls komi úr 
röðum annarra en dómara, annars vegar lögmaður, tilnefndur af Lögmannafélagi 
Íslands, og hinn fastráðinn háskólakennari með sérþekkingu á réttarfari 
samkvæmt tilnefningu lagadeilda við íslenska háskóla, m.a. til að draga úr þeirri 
tortryggni sem kann að fylgja því að embættisdómarar fái einir vald til að ákveða 
hvort dómsmál skuli tekin upp að nýju. Er þessi tilhögun sögð vera að danskri 
fyrirmynd.

Á hinn bóginn virðist samhliða gert ráð fyrir því, og slíkt einkum rökstutt með 
vísan til hagkvæmnissjónarmiða, að búið verði svo um hnútana að einungis þeir 
dómendur, sem koma úr röðum embættisdómara, taki í upphafi málsmeðferðar 
fyrir dóminum afstöðu til þess hvort beiðnum verði synjað á þeim grunni að þær 
séu bersýnilega ekki á rökum reistar, sbr. 2. mgr. 192. gr. laga nr. 91/1991 um 
meðferð einkamála og 3. mgr. 229. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála, og 
séu þeir allir á einu máli um að það skuli gert yrði sú niðurstaðan, en að öðrum 
kosti yrði meðferðinni fram haldið fyrir fullskipuðum dómstól þar sem endanleg 
afstaða til beiðninnar réðist af afli atkvæða og yrði þar með ráðið til lykta af 
meirihluta dómenda.

Laganefnd tekur ekki sérstaka afstöðu til þess hvort stjórnskipuleg nauðsyn 
standi til þess að meirihluti dómenda við hinn nýja sérdómstól séu skipaðir 
embættisdómarar. Laganefnd telur á hinn bóginn, að sé sú niðurstaða á annað 
borð stjórnskipulega tæk, að dómarar við sérdómstólinn væru aðrir en 
embættisskipaðir dómarar þá færi betur á því. Eru þá einkum höfð í huga 
fyrrgreind tortryggnissjónarmið. Í öllu falli telur Laganefnd að betur færi á því að 
allir dómarar tækju afstöðu til þess hvort meðferðinni yrði fram haldið fyrir 
fullskipuðum dómstól.

Laganefnd er sammála því sem segir í hinum almennu athugasemdum að 
einungis eigi að vera kostur í algjörum undantekningartilvikum, þegar mjög 
brýnir hagsmunir aðila máls eða samfélagsins krefjast þess, að mál sem hafa verið 
til lykta leidd fyrir dómstólum verði tekin til meðferðar að nýju þar sem hróflað 
kann að vera við fyrri dómsniðurstöðu. Samkvæmt frumvarpsdrögunum er 
ráðgert að skilyrði til endurupptöku einkamála verði rýmkuð frá því sem nú er, 
nánar tiltekið með þeim hætti að það nægi að annað tveggja hinna sérstöku 
skilyrða a- og b-liða 1. mgr. 167. gr. laga nr. 91/1991 sé fullnægt, þ.e. að leiða
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verður sterkar líkur að málsatvik hafi ekki verið leidd réttilega í ljós þegar málið 
var til meðferðar og aðilanum, sem fer fram á endurupptöku, verður ekki um það 
kennt, eða að ný gögn muni verða til breyttrar niðurstöðu í mikilvægum atriðum, 
ásamt því að hinu almenna skilyrði að önnur atvik mæli með því að leyfi verði 
veitt, þ. á. m. að stórfelldir hagsmunir aðilans séu í húfi, verði að vera fullnægt.

Í athugasemdum við 6. gr. frumvarpsdraganna segir í tengslum við framangreint:

„Lagt er til að nægilegt sé að öðru hvoru sérstaka skilyrðinu sé fullnægt til að 
mál fáist endurupptekið, enda sé hið almenna skilyrði jafnframt fyrir hendi. 
Samkvæmt því nægir að fram  hafi komið ný gögn og sterkar líkur hafi verið 
leiddar að því að þau muni breyta fyrri niðurstöðu dómsmálsins í mikilvægum 
atriðum, enda mæli atvik með því að leyfi til endurupptöku verði veitt, þ. á m. 
að stórfelldir hagsmunir aðilans séu í húfi. “

Tilvitnað orðalag frumvarpsdraganna („og sterkar líkur ...") virðist ekki endilega 
samrýmast ráðgerðri breytingu um að það dugi að annað tveggja hinna sérstöku 
skilyrða sé fullnægt. Að því sögðu telur Laganefnd í sjálfu sér ekki óeðlilegt að 
gera þann áskilnað, varðandi a-lið ákvæðisins, að „sterkar líkur" þurfi að standa 
til þess að hin röngu málsatvik geti leitt til breyttrar niðurstöðu í mikilvægum 
atriðum, og er þá meðal annars haft í huga, að e.t.v. ólíkt sakamálum, þá er alls 
ekki sjálfgefið að „röng málsatvik" séu til þess fallin að geta leitt til breyttrar 
niðurstöðu. Heimild til endurupptöku kunni því að vera heldur rúm, í tilviki 
einkamála, sé þessi áskilnaður ekki gerður.

Laganefnd fagnar því jafnframt að heimilt verði að óska eftir endurupptöku máls 
oftar en einu sinni, að tilgreindum skilyrðum fullnægðum.

Virðingarfyllst, 
f.h. Laganefndar Lögmannafélags Íslands,

Stefán A. Svensson hrl.
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