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Nefndarálit
um frv. til l. um breyt. á l. um dómstóla, nr. 15/1998, með síðari breytingum (skipun
dómara).

Frá meiri hluta allsherjarnefndar.

Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Bryndísi Helgadóttur og Ásu Ólafs-
dóttur frá dómsmála- og mannréttindaráðuneyti, Benedikt Bogason frá dómstólaráði, Ing-
veldi Einarsdóttur frá Dómarafélagi Íslands og Margréti Steinarsdóttur og Kolbrúnu Birnu
Árdal frá Mannréttindaskrifstofu Íslands.

Umsagnir bárust um málið frá ASÍ, BSRB, Ákærendafélagi Íslands, Dómarafélagi Íslands,
dómstólaráði, Hæstarétti Íslands, Mannréttindaskrifstofu Íslands og ríkissaksóknara.

Með frumvarpinu er lögð til breytt skipun dómnefndar til að meta hæfi umsækjenda um
dómarastöður og nefndarmönnum fjölgað úr þremur í fimm. Lagt er til að vægi dómnefndar-
innar verði aukið og að henni verði einnig falið að meta hæfi umsækjenda um stöðu dómara
við Hæstarétt eins og við héraðsdóm. Fellt verði brott ákvæði um að dómsmálaráðherra skuli
leita umsagnar Hæstaréttar áður en hann skipar í stöðu við réttinn. Þá er lagt til að dómsmála-
ráðherra verði bundinn af niðurstöðu dómnefndar en að hann geti vikið frá henni samþykki
Alþingi tillögu hans um að skipa í embætti annan hæfan umsækjanda en dómnefnd hefur talið
standa fremst.

Nefndin fjallaði um skipun dómnefndarinnar og fjölgun nefndarmanna. Samkvæmt gild-
andi lögum eiga þrír menn sæti í nefndinni og eru þeir tilnefndir af Hæstarétti Íslands, Dóm-
arafélagi Íslands og Lögmannafélagi Íslands. Með frumvarpinu er lagt til að Hæstiréttur til-
nefni tvo og skal a.m.k. annar þeirra ekki vera starfandi dómari, dómstólaráð tilnefni þann
þriðja og Lögmannafélag Íslands þann fjórða. Fimmti nefndarmaðurinn skal kosinn af Al-
þingi. Fyrir nefndinni komu fram ábendingar og tillögur um breytingar á því hverjir ættu að
tilnefna nefndarmenn, m.a. að Dómarafélagið, sem er fagfélag dómara, ætti að tilnefna
nefndarmenn í stað dómstólaráðs eins og lagt er til í frumvarpinu. Meiri hlutinn leggur í því
sambandi áherslu á að tilnefningaraðilar eru ekki bundnir í tilnefningum sínum af því að til-
nefna menn úr tiltekinni starfsstétt fyrir utan að annar þeirra sem Hæstiréttur tilnefnir má
ekki vera starfandi dómari. Telur meiri hlutinn að með því að fela Hæstarétti að tilnefna tvo
nefndarmenn séu líkur til að annar verði starfandi eða fyrrverandi dómari. Með því að fela
dómstólaráði að tilnefna í nefndina má ætla að tilnefning ráðsins komi úr röðum héraðs-
dómara enda fer ráðið með stjórnsýslu héraðsdómstólanna og kemur fram gagnvart öðrum
fyrir þá sameiginlega. Það gæti þá skapað ákveðið mótvægi við tilnefningu Hæstaréttar
frekar en að Dómarafélagið tilnefni einn en félagið er félagsskapur allra dómara, bæði hæsta-
réttar- og héraðsdómara auk fyrrverandi dómara. Meiri hlutinn telur að með því að fjölga í
dómnefndinni eins og lagt er til sé verið að tryggja breiðari samsetningu dómnefndar sem
muni skila sér í fjölbreyttari hópi dómara.

Nefndin ræddi einnig hvort félagasamtök ættu að tilnefna fimmta nefndarmanninn sem
ætlað er að vera eins konar fulltrúi almennings frekar en Alþingi eins og lagt er til í frum-
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varpinu. Meiri hlutinn telur ljóst að margir gætu tilnefnt slíkan aðila en einnig að erfitt getur
verið að velja hverjir ættu umfram aðra að fá það verkefni. Meiri hlutinn fellst á þau rök sem
fram koma í frumvarpinu að þegar litið er til þess að á Alþingi sitja þjóðkjörnir fulltrúar sem
sækja umboð sitt til þjóðarinnar á fjögurra ára fresti sé eðlilegt að fimmti nefndarmaðurinn
verði kosinn af Alþingi.

Nefndin fjallaði einnig um þá tillögu í frumvarpinu að dómsmálaráðherra verði að afla
samþykkis Alþingis til þess að geta skipað annan mann í embætti en þann sem dómnefndin
hefur mælt með. Meiri hlutinn telur að þessi tilhögun sé til þess fallin að skapa ákvæðið jafn-
vægi milli dómnefndar og ráðherra. Nefndin ræddi í því sambandi hvort rétt væri að leggja
til að ráðherra þyrfti aukinn meiri hluta þingsins í stað einfalds meiri hluta. Meiri hlutinn tek-
ur fram að það er mjög fátítt að krafist sé aukins meiri hluta Alþingis og enn fremur að það
hafa skapast ákveðnar venjur og hefðir um að einfaldur meiri hluti sé nægilegur nema skýrt
sé kveðið á um annað, t.d. í stjórnarskrá og lögum um þingsköp Alþingis. Meiri hlutinn tekur
í því sambandi fram að hann telur það nægilega viðurhlutamikið fyrir ráðherra ef hann vill
fara gegn ráðleggingum dómnefndar að hann þurfi að leggja tillögu sína um það fyrir Alþingi
og fá samþykki einfalds meiri hluta fyrir henni.

Meiri hlutinn tekur fram að nauðsynlegt er að gera breytingar á lögum um þingsköp Al-
þingis svo að það liggi fyrir hvernig með eigi að fara ef ráðherra leggur fram á Alþingi til-
lögu um skipun umsækjanda í dómaraembætti gegn ráðleggingum dómnefndar. Fyrir nefnd-
inni kom fram að verið er að vinna að nauðsynlegum breytingum.

Fyrir nefndinni kom einnig fram að frumvarpið fullnægir þeim kröfum sem Evrópu-
sambandið gerir til reglna um val á dómurum þar sem vald dómsmálaráðherra til að velja
dómara í andstöðu við valnefnd er takmarkað með því að hann þarf að bera þá ákvörðun
undir Alþingi.

Meiri hlutinn telur að frumvarpið sé til þess fallið að styrkja sjálfstæði dómstólanna gagn-
vart framkvæmdarvaldi og að það sé mjög mikilvægt til þess að unnt sé að skapa sátt í sam-
félaginu. Með frumvarpinu er einnig komið til móts við þá gagnrýni sem komið hefur fram
síðustu missiri vegna skipunar í embætti dómara. Telur meiri hlutinn að með þessu verði
tryggt eins og kostur er að tilhögun á skipun dómara verði gegnsæ og byggð á hlutlægum
viðmiðum.

Meiri hlutinn leggur til smávægilegar lagfæringar á tilvísunum í lagagreinar og leggur til
að brott falli ákvæði sem eru úr gildi fallin.

Meiri hlutinn leggur til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM:

1. Á eftir 2. gr. komi ný grein, svohljóðandi:
Í stað orðanna ,,4. mgr. 4. gr.“ í 2. mgr. 9. gr. laganna kemur: 4. gr. a.

2. Á eftir 3. gr. komi ný grein, svohljóðandi:
Í stað orðanna ,,3. og 4. mgr. 12. gr.“ í 3. mgr. 20. gr. laganna kemur: 4. gr. a.

3. Á eftir 4. gr. komi ný grein, svohljóðandi:
40. og 41. gr. laganna falla brott.

Alþingi, 28. apríl 2010.

Steinunn Valdís Óskarsdóttir,
form., frsm.

Vigdís Hauksdóttir. Auður Lilja Erlingsdóttir.

Róbert Marshall. Þráinn Bertelsson.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 304
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 304
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on 'PDF Prentun 1.3'] Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Europe ISO Coated FOGRA27)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


