
Alþingi, nefndasvið,

Austurstræti 8-10, 101 Reykjavík.

Reykjavík, 12. október 2012.

Umsögn um frumvarp til laga, nr. 12/ 2012 mál um breytingu á lögum um dómstóla, 
lögum um meðferð sakamála og lögum um meðferð einkamála (endurupptökunefnd).

Mál undirritaðs sem eru fjögur að tölu þar sem dómarar hafa notast við fölsuð skjöl við 
uppkvaðningu úrskurða/dóma sinna.

Virðist sem íslenskt réttarkerfi sé ekki þannig úr garði gert að hinn almenni borgari geti varist 
þegar dómarar kveða upp utanlaga dóma. Þær stofnanir sem sumir telja, þ.á.m. 
Innanríkisráðherra, að eigi að fjalla um slík mál, og er þar átt við nefnd um dómarastörf, 
lögreglu og ríkissaksóknara, neita að taka á kærum er varða lögbrot sem framin eru af 
dómurum er réttarríkið horfið fyrir lögbrotum dómara.

Það hlýtur að vera sérstakt í ríki sem talið er réttarríki að dómarar gangi lausbeislaðir og virði 
ekki lög og mannréttindi þegnanna. Þegar skriflegar sannanir eru fyrirliggjandi um falsanir á 
skjölum sem dómarar byggja á er ekki hægt að tala um réttarríki.

Spyrja má hvort þegnarnir eigi að fara að lögum þegar dómarar gera það ekki. Það er hægt að 
sýna fram á fleiri brot af hálfu dómara þar sem lagaákvæði eru hunsuð af dómurum.

Vald dómara á að miðast við gildandi lög í landinu en dómarar virða ekki lögin né rétt 
einstaklinga innan hins svokallaða réttarríkis.

Það er einnig umhugsunarefni að þegnarnir eru mis réttháir við málarekstur vegna kostnaðar 
þegar sumir þegnar geta keypt sér hagstæðari úrlausnir í krafti fjármagns.

Mjög brýnt er að þegnarnir eiga ekki að þurfa að kaupa sér sérstakar útskýringar á hvað sé 
leyfilegt og hvað sé óleyfilegt vegna þess að lög eru illa samin og óskýr aðeins til þess að 
hægt sé að karpa um skilning á orðanna hljóðan og peningamenn geti keypt niðurstöður sér í 
hag.

Með vísan til frumvarps nr. 12 á 141 löggjafarþingi 2012-2013 er það all undarleg framsetning í 
lagafrumvarpi með vísan til ákvæða um vanhæfi aðila sem eru tengdir á einhvern hátt að umrædd 
endurupptökunefnd skal skipuð mönnum (körlum eða konum) sem hafa komið að lögbroti af hálfu 
dómstóls í meðferð máls. Það að aðilar fái að hafa afskipti af eigin mistökum eða lögbrotum getur 
varla talist réttarvernd fyrir þegnana.

Umrætt frumvarp getur verið réttarbót ef nefndarmenn eru óháðir og ótengdir dómstólum og 
löglærðum mönnum sem gera sér vonir um að komast í stöðu dómara í framtíðinni. Eins og túlkun um 
vanhæfi persónu til afskipta af máli hefur verið um nokkurt skeið er vandséð að löglærður aðili geti
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verið óhlutdrægur í afstöðu til máls þegar framavon hans getur oltið á afstöðu hans í afgreiðslu slíkrar 
nefndar. Þar af leiðandi er frumvarpið gagnslaust til að hindra lögleysu og utanlagadóma eins og átt 
hefur sér stað við núverandi aðstæður.

Þar sem margur Íslendingur er gæddur þeirri skynsemi að gera greinarmun á réttu og röngu þótt ekki 
hafi viðkomandi hlotið 5-6 ára tilsögn í lögum í Háskóla er engin ástæða til að binda það í lögum að 
eingöngu skuli vera dómarar eða dómaraefni sem skipa stöður í slíkri nefnd.

Ekki verður séð á frumvarpinu að meiningin sé að taka á málum þar sem dómarar hafa verið staðnir að 
því að nota fölsuð gögn við uppkvaðningu dóma og látið frá sér fara ósannindi sem skráð eru í 
gerðarbækur dómstóla.

Á meðan ekki er tekið fyrir að dómarar geti kveðið upp utanlaga dómsúrskurði er skipun nefndar sem 
skipuð er dómurum eða dómaraefnum er rannsaki ásakanir tilgangslaus. Að fela aðilum að rannsaka 
eigin misgjörðir eða starfstengdra aðila eins og dómurum og löglærðum þegar lögð verða fram skrifleg 
gögn varðandi lögbrotin af hálfu dómara, sönnunargögn sem eru fyrirliggjandi, er þetta frumvarp 
markleysa og aðeins til að hylma yfir þau lögbrot sem framin hafa verið af dómurum.
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