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Með tölvubréfi frá ailsherjamefnd Alþingis, dags. 4. mars sl, var öskað umsagnar 
Dómarafélags íslands um frumvarp til laga um breyting á Íögum um dómstóla nr. 15/1998, 
með síðari breytingum.

Stjórn Dómarafélags íslands hefur fjallað um ofangreint frumvarp, Stjóm félagsins tekur 
undir þau sjónarmið réttarfarsnefndar sem fram koma í athugasemdum með frumvarpinu að 
taka verði tillit til íjölda atriða þegar settar eru reglur um skipan dómara og að mikilvægt sé að 
styrkja stöðu og sjáífstæði dómstólanna.

Megintilgangur með setningu laga um dómstóla nr. 15/1998 var að styrkja stöðu og sjálfstæði 
dómstólanna og tryggja eins og kostur var að þeir væru óháðir hinum tveimur þáttum 
ríkisvaldsins. Telur stjóm Dómarafélags íslands að frumvarp það sem hér er til umsagnar, 
varðandi skipun dómara, muni í raun geta stuðlað að sjálfstæði dómstólanna gagnvart 
framkvæmdavaldi og löggjafarvaldi og fagnar því stjóm félagsins framkomnu frumvarpi.

Stjóm Dómarafélagsins hefur tvær athugasemdir við frumvarp þetta. Önnur lýtur að 2. mgr. 2. 
gr. frumvarpsins, þar sem segir að dómnefnd skuli láta dómsmálaráðherra í té skriflega og 
rökstudda umsögn um umsækjendur um embætti hœstaréttardömara. Telur stjóm 
Dómarafélags íslands að nauðsynlegt sé að fram komi í ákvæðinu sjálfu, að hið sama gildi um 
umsækjendur um embætti héraðsdómara, jafnvel þótt fram komi í 3. gr. frumvarpsins að 
ákvæði 4. gr. a gildi að breyttu breytanda við skipun í embætti héraðsdómara.

Ráða má og af athugasemdum með 2. mgr. 2. gr. frumvarpsins að dómnefnd skuli láta 
dómsmálaráðherra í té skriflega og rökstudda umsögn um umsækjendur um embætti dómara, 
jafnt hæstaréttardómara og héraðsdómara.

Hin athugasemdin lýtur að skipun í fímm manna dómnefnd til að fjalla um hæfni umsækjenda 
um embætti héraðsdómara og hæstaréttardómara. Samkvæmt frumvarpinu skulu tveir 
nefndarmenn tilnefndir af Hæstarétti, þar af annar sem formaður nefndarinnar, Dómstólaráð



skal tilefna þriðja nefndarmanninn, Lögmannafélag íslands þann f]órða og fimmti 
nefndarmaðurinn skal kosinn af Alþingi.

Samkvæmt tillögum nefndar sem skipuð var af dómsmálaráðherra um endurskoðun reglna um 
skipan dómara, og frumvarp það sem hér er til umsagnar er að meginstefnu til byggt á, var 
gert ráð fyrir því að Dómarafélag íslands tiinefndi einn dómara í dómnefndina, en ekki 
samkvæmt frumvarpi því sem hér er til umsagnar. Telur Dómarafélag ísiands nauðsynlegt að 
breyting sé gerð á frumvarpinu að þessu leyti.

Bent er á að innan vébanda Dómaraféiags ísiands sitja héraðsdómarar og hæstaréttardómarar 
og hafa margir félaganna mjög langa reynsiu af dómstörfum. Dómarar sjáifir vita því vel, 
hvaða eiginieikum vert sé að leita að í dómaraefnum og því afar eðlilegt að til félagsins sé 
leitað þegar tiinefna á mann í dómnefnd til að meta dómaraefni. Dómarafélag íslands á 
samkvæmt 12. gr. dómstólalaga nr. 15/1998 að tiínefna mann til setu í dómnefnd til að meta 
hæfni umsækjenda um héraðsdómaraembætti og telur félagið að eðlilegt sé að reglur um 
tilnefningu af hálfu Dómarafélags ísiands séu óbreyttar að þessu leyti. í athugasemdum með 
frumvarpi því sem hér er til umsagnar er í engu vikið að því hvers vegna Dómarafélag fslands 
skuli ekki lengur tiinefna mann til setu í nefnd um skipan dómara.

Einnig er bent á að í umsögnum Lögmannafélags íslands, umsögn Lagadeildar Háskóla 
íslands, og samkvæmt tillögum nefndarinnar sem falið var að endurskoða reglur um skipan 
dómara, var gert ráð fyrir því að Dómarafélag íslands tilnefndi mann í nefndina. Líta má til 
þess að dómarafélag Danmerkur tiínefnir menn til setu í dómnefnd þeirri sem fjaliar um hæfi 
og hæfni dómaraefna, (dommerudnævneisesrád), en auk þess tilnefna dómarar úr Hæstarétti 
og landsréttunum menn til setu í dómnefndinni.

Dómarafélag íslands telur að þá breytingu sem hér er gerð á, verði einnig að skoða í því ljósi 
að nú hefur verið lagt fram frumvarp til breytinga á dómstólalögum sem lýtur m.a. að 
breytingum á hlutverki og samsetningu Dómstólaráðs. Verði það frumvarp að lögum munu 
héraðsdómarar ekki vera í þeim meirihluta í Dómstólaráði sem nú er, heldur munu þar einnig 
eiga sæti fulltrúi Lögmannafélags íslands, auk eins manns sem skipaður skal án tilnefningar af 
ráðherra og skal hann ekki vera starfandi dómari. Þá ber að líta til þess hvert hlutverk 
Dómstóiaráðs er samkvæmt dómstólalögum, það er fjölskipað stjómvaid og þeir sem þar sitja 
eru kjörnir í ráðið, af hálfu dómstjóra og dómara, auk þess ráðsmanns sem skipaður er án 
tilnefningar.

Dómarafélag íslands er hins vegar óháð fagfélag dómara, þar sem allir félagsmenn eiga jöfn 
réttindi og bera jafnar skyldur og er tilgangur félagsins m.a. að standa vörð um sjálfstæði 
dómara og dómstóla, að stuðla að veiferð dómarastéttarinnar og vera málsvari hennar.

Telur Dómarafélag fslands í ljósi alls ofangreinds að eðiilegt sé að það tilnefni mann til setu í 
dómnefnd til að fjalia um hæfni umsækjenda um embætti héraðs- og hæstaréttardómara.



Að öðru leyti hefur Dómarafélag íslands ekki athugasemdir við fmmvarp þetta og telur að sú 
breyting sem gerð er með frumvarpinu á dómstóialögum, um skipan dómara, muni horfa tii 
réttarbóta.

Virðingarfylist,

f.h. Dómaraféiags íslands,


