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Dómsmálaráðherra barst hinn 19. maí 2017 umsögn dómnefndar sem fjallar um hæfni
umsækjenda um dómaraembætti, sbr. 4. gr. a. laga nr. 15/1998 um dómstóla, sbr. ákvæði til
bráðabirgða IV í lögum nr. 50/2016 urn dómstóla og lög nr. 10/2017. Drög að umsögninni
höfðu áður verið kynnt ráðhen-a um leið og þau voru send öllum umsækjendum til andmæla. í
ályktarorðum umsagnarinnar kemur fram það mat nefndarinnar að hæfastir umsækjenda séu þar
tilgreindir fimmtán umsækjendur.
Um störf dómnefndarinnar gilda reglur nr. 620/2010 og er í þeim m.a. getið sjónaimiða sem
nefndinni er skylt að byggja mat sitt á, sbr. 4. gr. Er þar vísað til þátta sem eru að mestu
hlutlægir eins og náms, starfsferils, aukastarfa og félagsstarfa en einnig til þátta sem ekki
verður lagt mat á með eins hlutlægum hætti. Þar undir falla sjónarmið um almenna starfshæfni,
sérstaka starfshæfni og andlegt atgervi umsækjenda.
Umsögn dómnefndar er yfírgripsmikil og vísar sannarlega til nefndra þátta. Hefur nefndin
tilgreint samtals tólf þætti sem lagðir hafí verið til grundvallar ályktarorðum hennar. Fram
kemur í umsögn nefndarinnar hvað hver þáttur hafí vegið mikið í heildarmati. Itarleg umfjöllun
er um þá þætti sem auðvelt er að leggja hlutlægt mat á, eins og námsferil og aukastörf, en minni
umfjöllun um þætti sem síður falla undir hlutlæga aðferðafræði.
Sú veiting embætta sem liggur fyrir dómsmálaráðherra er án fordæma. Er augljóslega einstakt
að skipa þurfí fímmtán dómara í senn við stofnun nýs dómstóls. Umsækjendur hafa fjölbreyttan
bakgrunn. Að mati dómsmálaráðherra er það jákvætt og gefur tilefni til þess að huga
sérstaklega að yfírbragði hins nýja dómstóls með tilliti til þeirrar þekkingar og reynslu sem þar
verður.
Á það ber þó að líta að hinn nýi dómstóll er áfrýjunardómstóll sem hefiir það hlutverk að
endurskoða dóma sem kveðnir hafa verið upp í héraði. Flestum dómsmálum sem áfrýjað verður
rnun að öllum líkindum ljúka fyrir Landsrétti án þess að koma til endurskoðunar fyrir
Hæstarétti. Megintilefni nýrra laga um dómstóla og tilkomu Landsréttar er að bæta úr þeim

ágöllum sem hafa lotið að mati á sömiunargildi munnlegs framburðar í sakamálum. Fyrir
Hæstarétti hefur endurskoðun á mati undirréttar á munnlegum framburði ekki farið fram.
I umsögn dómnefndar er reynsla af dómarastörfum lögð að jöfnu við reynslu af
lögmannsstörfum og reynslu af störfum í stjómsýslunni. Ef lögð er saman reynsla af
fræðistörfum og kennslu ásamt menntun þá vegur það jafn þungt og þrír fyrrgreindu þættirnir.
Þrír matsþættir, sem sérstaklega er vikið að í reglum nr. 620/2010, eru hins vegar látnir liggja
milli hluta með því að gera ekki upp á milli umsækjenda hvað þá þætti varðar. Um er að ræða
matsþætti er lúta að stjóm þinghalda, samningu og ritun dóma og almenna starfshæfni. Með því
að gera ekki tilraun til þess að leggja tvo fyrmefndu þættina til grundvallar heildarmati verður
ekki annað ráðið en að reynsla dómara fái ekki það vægi sem tilefni er til og gert er ráð fyrir í
reglum nr. 620/2010. Þá verður ekki fram hjá því litið, og sem m.a. kom fram í andmælum
tveggja umsækjanda, að möguleikum dómara til að afla sér reynslu með aukastörfum eru
verulegar skorður reistar með lögum.
Með bréfi til formanns dómnefndar, dags. 27. maí sl., óskaði ráðherra eftir upplýsingum um það
hvort nefndin hafi rætt sérstaklega forsendur fýrir vægi einstakra matsþátta. Einnig var óskað
eftir upplýsingum um það hvort dómnefndin hafi tekið til sérstakrar umræðu þá niðurstöðu
nefndarinnar að tilgreina einungis fimmtán umsækjendur hæfasta en ekki fleiri. Ráðherra barst
svar frá formanni nefndarinnar, dags. 28. maí sl. I því kemur fram að nefndin hafi rætt
sérstaklega vægi einstakra matsþátta. Niðurstaða þeirrar umræðu hafi orðið sú að ekki væri rétt
að bregða út frá því sem verið hefði, enda væri nokkurs virði að festa ríkti um þetta atriði. Hvað
varðaði þann möguleika nefndarinnar að álykta um hæfni fleiri umsækjenda en fimmtán segir í
svari fonnanns nefndarinnar að þótt áður hafi verið dæmi um að tveir eða jafnvel þrír
umsækjendur um eina stöðu dómara hafi verið metnir jafnhæfir þá hafi því ekki verið til að
dreifa í þessu tilviki. Þannig hefði verið munur á hæfni þess umsækjanda sem skipaði 15. sæti
og þess sem næstur honum kom.
Mat á hæfni umsækjenda um starf er alltaf vandasamt. Fyrir utan hlutlæga þætti sem meta þarf
er útilokað annað en að huglægir þættir komi einnig til skoðunar. í tilviki þegar skipa á dómara
kunna ólík sjónarmið að eiga við um skipun dómara við Hæstarétt, Landsrétt eða héraðsdóm.
Þau sjónarmið kunna Iíka að vera breytileg frá einum tíma til annars. Eina ófrávíkjanlega krafan
sem hlýtur að vera gerð er að til embættisins veljist hæfir einstaklingar og að þeir búi yfir
kostum sem renni raunverulegum stoðum undir hið mikilvæga starf sem fram innan réttarins í
samstarfi við aðra sem þar starfa. Mat á þessu verður aldrei vélrænt og aldrei þannig að hægt sé
að skilja á milli feigs og ófeigs með einkunn upp á til að mynda 0,025 á kvarðanum 1-10. Það er
ljóst af gögnum málsins, og að því gefnu að fýrirliggjandi matsþættir verði taldir eðlilegir og
einkunnir umsækjenda eðlilegar, að vægi hvers matsþáttar hefur úrslitaáhrif á það hvemig
umsækjendur raðast. Ekkert í reglum nr. 620/2010 um störf nefndarinnar kallar á slík
vinnubrögð.
Eftir að hafa farið yfír öll gögn málsins, þ.m.t. umsóknir, umsögn dómnefndar, andmæli
umsækjenda og vinnugögn nefndarinnar, sem ráðherra kallaði sérstaklega eftir, er það
niðurstaða ráðherra að fleiri umsækjendur hafí komið til greina heldur en tilteknir hafí verið í
ályktarorðum dómnefndar. Þannig hafí þeir fímmtán umsækjendur sem nefndin tiltók allir
komið til greina sem og aðrir sem biia yfír áralangri dómarareynslu, alls 24 umsækjendur.
Með vísan til þess sem hér segir er eru gerðar eftirfarandi tillögur til Alþingis um að eftirtaldir
verði skipaðir dómarar við Landsrétt:
Aðalsteimi E. Jónasson, Arnfríður Einarsdóttir, Asmundur Helgason, Davíð Þór Björgvinsson,
Hervör Þorvaldsdóttir, Ingveldur Einarsdóttir, Jóhannes Sigurðsson, Jón Finnbjömsson,
Kristbjörg Stephensen, Oddný Mjöll Amardóttir, Ragnheiður Bragadóttir, Ragnheiður

Harðardóttir, Sigurður Tómas Magnússon, Vilhjálmur H. Vilhjálmsson, Þorgeir Ingi Njálsson.
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