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Reykjavík, 14. maí 2018

Allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis
skrifstofu Alþingis, nefndasviði 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Umsögn Dómarafélags íslands um frumvarpi til laga um breytingu á lögum dómstóla, 
lögum um meðferð einkamála og lögum um meðferð sakamála (endurupptökudómur), 
þingskjal 627 -  44. mál, 148. lgþ.

Með tölvubréfí Alþingis 23. apríl sl. var óskað eftir umsögn Dómarafélags íslands um 
ofangreint lagafrumvarp. Félagið þakkar fyrir að fá tækifæri til að koma að sjónarmiðum 
sínum á framfæri.

1. í frumvarpinu er gert ráð fyrir því að endurupptökuneíhd skv. V. kafla laga nr. 
15/1998 um dómstóla og IX. kafla laga nr. 50/2016 verði lögð niður og þess í stað 
settur á fót nýr sérdómstóll, Endurupptökudómur. Það er skoðun Dómarafélagsins að 
almennt sé það fyrirkomulag sem lagt er til í frumvarpinu til bóta og í raun 
nauðsynlegt í ljósi niðurstöðu Hæstaréttar í máli nr. 628/2015 og úrskurðar 
héraðsdóms frá 25. janúar 2017. Þá tekur félagið undir þau sjónarmið sem lýst er í 
almennum athugasemdum við frumvarpið um að fyrirkomulagið við meðferð 
endurupptökumála þurfi í senn að fullnægja áskilnaði stjómskipunarlaga um 
þrískiptingu ríkisvaldsins og sjálfstæði dómstóla og jafnffamt vera til þess fallið að 
stuðla að trúverðugleika dómskerfisins, m.a. með því að það sé ekki sami aðilinn sem 
dæmi mál og taki síðan afstöðu til þess hvort tilefni sé til að endurupptaka málið. Auk 
þess er mikilvægt að endurupptökuferlið sé gagnsætt og úrlausnir dómsins 
aðgengilegar öllum. Þannig er brýnt að breytingamar, ef af verða, séu ekki til þess 
fallnar að vekja tortryggni og standist gagnrýna skoðun í ljósi þessara markmiða.

Almennt telur Dómarafélagið að tillögumar sem settar em fram í frumvarpinu standist 
framangreind viðmið. Rétt er þó að benda á að í frumvarpinu er ekki tekin afstaða til 
hæfis embættisdómara sem situr í dómstól sem dæmdi það mál sem beðist er 
endurupptöku á

2. Rétt er að staldra við ákvæði 3. mgr. 2. gr. fumvarpsins um fjölda dómara í 
Endumpptöku dómi. Gert er ráð fyrir að fjórir dómarar skipi dóminn, þrír 
embættisdómarar tilnefndir frá hverju dómsstigi fyrir sig. Gert er ráð fyrir að fjórði 
dómarinn skuli skipaður samkvæmt tillögu dómnefndar um hæfni dómara sbr. III. 
kafla laga nr. 50/2016, sá dómari sé hvorki starfandi dómari, fyrrverandi dómari né 
starfmaður dómstóls. Þessi staða skal auglýst skv. almennum reglum um auglýsingu á 
lausum stöðum dómara.
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Að mati DÍ þarf að ígrunda vel hvort þessi samsetning dómsins sé eins og best verður 
á kosið. Markmið þess að hafa dóminn skipaðan að hluta til dómurum sem hvorki eru 
embættisdómarar né fyrrverandi dómarar, er sú að auka á trúverðugleika hans þar sem 
viðfangsefni dómsins er öðrum þræði að leggja mat á dómsstörf. Því væri meira 
jafnvægi á skipan dómsins að hafa tvo dómara sem standa utan réttarkerfisins á móti 
þremur starfandi dómurum.

í öðru lagi má af framangreindu ákvæði og því sem fram kemur í greinargerð ráða að 
gert sé ráð fyrir að starf í Endurupptökudómi sé aukastarf, einnig hvað varðar fjórða 
dómarann sem hæfnisnefndin mun gera tillögu um. Jafnframt leiðir það af ákvæðum 
6. mgr. sömu greinar að sá dómari mun taka sæti í dóminum við úrlausn allra mála 
sem koma til kasta dómsins, þar sem sá embættisdómari sem dæmdi málið sem um er 
fjallað, tekur ekki sæti í dóminum. Miðað við málafjölda sem borist hefur 
endurupptökunefnd á liðnum árum, sem hafa verið 11 til 27 á hverju ári, verður að 
telja að starf dómarans geti orðið það umfangsmikið að tæplega sé unnt að sinna því 
sem aukastarfi. Því er umhugsunarvert hvort ekki sé nauðsynlegt að hafa dóminn 
skipaðan fleiri dómurum sem koma utan réttarkerfisins, svo unnt sé í raun að sinna 
starfinu sem aukastarfi. Þá kann einnig að koma upp sú staða í einstökum málum að 
æskilegt að hafa dóminn skipaðan fleiri en einum dómara sem ekki er jafnframt 
starfandi dómari.

Loks vill DÍ vekja athygli á því að málsmeðferð við skipan þessa fjórða dómara, svo 
sem henni er lýst í 3. mgr. 2. gr. fái vart staðist. Þar er kveðið á um að dómnefnd skuli 
ekki gera upp á milli hæfni þeirra tveggja umsækjenda sem hún telur hæfasta, nema ef 
hún telji annan umsækjanda bersýnlega standa hinum framar. Ekki er útskýrt í 
greinargerð hver tilgangur þessa ákvæðis sé en í athugasemdum við málsgreinina er 
bent á meginreglu stjómsýsluréttar um að ráða skuli hæfasta umsækjanda í starf sem 
auglýst er. Augljóst er að mati DI að hæfnisnefnd skv.II. kafla laganna er bundin af 
þessari meginreglu stjómsýsluréttar hvort sem „bersýnilegur“ munur er á milli hæfni 
umsækjenda eða annar og minni munur. Verður því ekki séð að nefndin geti unnið í 
samræmi við þá reglu nema með því að leggja mat á hæfni umsækjenda og komast þá 
jafnframt að þeirri niðurstöðu að einn umsækjanda sé hæfastur. Þá verður heldur ekki 
séð hvemig unnt er að koma í veg fyrir að nefndin láti af hendi upplýsingar um það 
atriði, t.d. til umsækjenda, ef eftir því yrði leitað. DÍ leggur til að þetta ákvæði verði 
fellt brott og almennar reglur um störf nefndarinnar gildi um vinnu hennar. Loks 
bendir DÍ á að í 2. gr. frumvarpsins er ýmist vísað til þess að hæfnisnefhdin 
„tilnefndi“ eða „geri tillögu“ til ráðherra um skipun þessa dómara. Rétt er að 
samræma þetta og nota orðalagið „gera tillögu" til samræmis við ákvæði II. kafla 
laganna.

3. í frumvarpinu er gert ráð fyrir því að dómurinn hafi aðsetur hjá dómstólasýslunni og 
njóti aðstoðar einhvers af löglærðum starfsmönnum hennar á hliðstæðan hátt og 
endurupptökunefnd sem hefur haft lögffæðing sér til aðstoðar. Vakin er athygli 
þingsins að við dómstólasýslunna starfar enginn lögfræðingur í föstu starfi, utan 
framkvæmdastjóra hennar. Og í athugasemdum við frumvarpið kemur ekki ffam hve
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umfangsmikið starf lögfræðingsins hjá endurupptökunefnd hefur verið. Nauðsynlegt 
er að afla upplýsinga um það atriði til að meta mannaflaþörf hjá dómstólasýslunni 
vegna þessarar starfsemi. Þá er rétt að benda á að dómstólasýslunni, sem er ný stofnun 
skv. lögum nr. 50/2017, eru falin ljölmörg mikilvæg verkefni og mörgum þeirra hefur 
dómstólaráð ekki sinnt áður. í fjármálaáætlun ríkisins til næstu fimm ára er ekki gert 
ráð fyrir neinni teljandi breytingu á fjölda starfsmanna við dómstólasýsluna. Félagið 
leggur því til að ásamt því að leggja mat á umfang starfs dómstólasýslunnar við 
stofnun hins nýja dómstóls verði jafnframt ákveðinn fj öldi starfsmanna embættisins 
sem ætlað er að sinna verkefnum sem stofnuninni eru falin í II. kafla laga nr. 50/2016 
og með öðrum hætti. Stjómsýsla dómstólanna hefur um árabil liðið fyrir skort á 
mannafla til að sinna nauðsynlegustu verkefnum. Er afar brýnt að bætt verði úr því 
um leið og hinni nýju stjómsýslustofnun er komið á fót.

Vifðingáríýllsbf.h. Dómafafélags
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