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Tillögur til breytinga á 2. gr. frumvarps til laga um breytingu á lögum um dómstóla

(Þingskjal 12 -  12. mál)

1. 1. mgr. breytist og orðist svo: Endurupptökunefnd er sjálfstæð stjórnsýslunefnd sem 

tekur ákvörðun um hvort heimila skuli endurupptöku dómsmáls sem dæmt hefur 

verið í héraði eða Hæstarétti.

2. 1. málsl. 3. mgr. breytist og orðist svo: Endurupptökunefnd skipa þrír fulltrúar og þrír 

til vara sem allir skulu hafa lokið fullnaðarnámi í lögfræði með embættis- eða 

meistaraprófi. Við 3. mgr. bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Óheimilt er að tilnefna 

alþingismenn, starfsmenn Stjórnarráðs Íslands, dómara eða aðra starfsmenn 

dómstóla í nefndina.

3. 4. mgr. breytist og orðist svo: Nefndarmenn eru skipaðir af ráðherra. Skipunartími í 

nefndina er sex ár en þó þannig að skipunartími eins manns rennur út annað hvert ár.

Sami maður verður ekki skipaður í sæti aðalmanns í nefndinni oftar en einu sinni. 

Formaður nefndarinnar er skipaður af ráðherra til tveggja ára í senn og skal hann 

fullnægja skilyrðum til að vera skipaður í embætti hæstaréttardómara.

4. Við 2. mgr. 11. gr. bætist þrír nýir málsliðir, svohljóðandi: Þegar skipað er í fyrsta sinn í 
endurupptökunefnd skv. 34. gr. laganna skal einn aðalmaður ásamt varamanni vera skipaður 
til tveggja ára, annar aðalmaður ásamt varamanni til fjögurra ára og þriðji aðalmaðurinn 
ásamt varamanni til sex ára. Skal skipunartími hvers ákveðinn af tilviljun þegar ráðið hefur 

verið hverjir veljast þar til starfa. Ef aðalmaður er skipaður til tveggja eða fjögurra ára skv. 2. 
málsl. er heimilt að skipa hann í nefndina einu sinni að nýju.

Tilgangurinn með tillögunni um breytingu á 1. mgr. 2. gr. frv. er að leggja áherslu á að endur- 
upptökunefnd er sjálfstæð í störfum sínum og tekur ekki við fyrirmælum frá neinum um 

afgreiðslu þeirra beiðna um endurupptöku dómsmála sem fyrir hana eru lagðar.
Tillagan til breytingar á 1. málsl. 3. mgr. 2. gr. frv. er gerð til að ekki fari milli mála að fulltrúar 
í endurupptökunefnd skuli hafa lokið embættis- eða meistaraprófi í lögfræði, en vafi kynna 

að rísa um hvað átt væri við með því að gera einungis kröfu um að þeir skuli vera löglærðir. 
Orðalagið sem lagt er til að tekið verði upp er það sama og í 4. tölul. 1. mgr. 6. gr. laga nr. 
77/1998 um lögmenn, sbr. 4. gr. laga nr. 93/2004, en óþarft er að taka fram, eins og þar er 

gert, að um sé að ræða embættis- eða meistarapróf við lagadeild háskóla sem viðurkenndur 
er hér á landi samkvæmt lögum um háskóla.
Tillagan um að nýr málsliður bætist við 3. mgr. 2. gr. frv. er gerð til að aftra því að handhafar 

löggjafarvalds og æðstu handhafar framkvæmdarvalds sitji í nefndinni, en verkefni hennar er 
að taka ákvörðun um hvort heimila skuli endurupptöku dómsmála sem dæmd hafa verið. Í 
samræmi við 2. gr. stjórnarskrárinnar um þrískiptingu ríkisvaldsins er með þessu móti komið í 

veg fyrir að þessir handhafar löggjafar- og framkvæmdarvalds komi að ákvörðunum um að 
taka úrlausnir handhafa dómsvaldsins til endurskoðunar. Að teknu tilliti til meginmarkmiðs 
frumvarpsins er jafnframt eðlilegt að hæstaréttardómarar, héraðsdómarar og aðrir starfs- 

menn dómstóla geti heldur ekki setið í nefndinni.



Með tillögunni um breytingar á 4. mgr. 2. gr. frv. er gert ráð fyrir að allir nefndarmenn verði 

skipaðir til sex ára í senn, þó þannig að einn þeirra hverfi úr nefndinni á tveggja ára fresti. 
Samkvæmt því verði formaður nefndarinnar skipaður til tveggja ára í senn. Þetta er eðlilegri 
háttur en sá, sem gerð er tillaga um í frumvarpinu, þar sem ráðherra hefur í hendi sér að 

skipunartími eins af þeim þremur fulltrúum, sem tilnefndir eru skv. 3. mgr., verði meira en 
tvöfalt lengri en skipunartími hinna tveggja. Einnig verður stöðugleiki í störfum nefndarinnar 

betur tryggður með því að einn af þremur nefndarmönnum hverfi úr henni á tveggja ára 
fresti heldur en að tveir af þremur geri það á þriggja ára fresti eins og raunin yrði ef 
málsgreinin yrði samþykkt óbreytt. Við gerð þessarar breytingartillögu sem og tillögunnar um 

að bæta tveimur málsliðum við bráðabirgðaákvæðið í 2. mgr. 11. gr. frv. hefur verið tekið mið 
af 4. gr. a og 3. mgr. 38. gr. laga nr. 15/1998 um dómstóla, sbr. 2. og 6. gr. laga nr. 45/2010.
Ef ekki er fallist á tillöguna til breytinga á 4. mgr. 2. gr. frv. og þar með 2. mgr. 11. gr. frv. er 

lagt til að 1. málsl. 4. mgr. breytist og orðist svo: Formaður nefndarinnar er skipaður af 
ráðherra til sjö ára í senn og er ekki heimilt að skipa þann sama í starfið oftar en einu sinni.


