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Reykjavík, 13. nóvember 2002

Efni:

Umsögn um frumvarp til barnalaga

Með bréfí dagsettu 21. október sl. var Dómstólaráði sent til umsagnar framangreint
írumvarp til bamalaga.
Dómstólaráð tók frumvarpið til skoðunar á fundi sínum 7. nóvember sl.
Dómstólaráð mótmælir harðlega mati fjárlagaskrifstofu fjármálaráðuneytis þar sem
segir að ekki sé ástæða til að ætla að lögfesting frumvarpsins hafí teljandi áhrif á
útgjöld dómstóla. Með frumvarpinu er dómstólum enn falin veruleg ný verkefni án
þess að þeim verkefnum fylgi fjárveiting. Skemmst er að minnast lögfestingu nýrra
bamavemdarlaga. Þar var niðurstaðan sú sama, dómstólum vom falin vemleg
verkefni án fjárveitinga. Nú er svo komið að dómstólamir geta ekki tekið að sér
frekari verkefni án þess að til komi fjárveiting til greiðslu launa starfsmanna til að
sinna þessum verkefnum.
Héraðsdómstólamir glíma nú við vemlega fjölgun mála. Það gerist á sama tíma og
stöðugildum héraðsdómstóla hefur fækkað úr 50 í 38 og uppsafnaður ljárhagsvandi er
svo mikill að horfur em á að segja þurfi upp allt að 10% starfsmanna til þess að endar
nái saman á næsta ári.
Til fróðleiks fylgja hér með tafla er sýnir þá umtalsverðu aukningu mála sem orðið
hefur sl. fimm ár.
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Innkomin mál í stærstu málaflokkum við héraðsdómstólana,
árin 1998 til 2002 ( miðað við fyrstu 9 mánuði hvers árs)
Fjölgun
Fjölgun
2002 2001/2002 1998/2002
1998 1999 2000 2001
200%
39%
Einkamál
6369 7747 10384 13762 19088
19%
1853
10%
Akærumál
1556 1497 1541 1686
58%
25%
Gjaldþrotaskipti
1191 1341 1354 1498
1877
134%
12%
Rannsóknarúrskurðir
441
500
552
616
263
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