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nngangur
Grein þessi er lauslega byggð á bréfi höfundar til dómara við
réttinn frá 2001 ætluð þeim til athugunar um vinnubrögð við
réttinn. Athuga verður að samið hefur verið frumvarp að lögum um
millidómstig. Hvort það verður að lögum er önnur saga en allt frá
því að til Hæstaréttar Íslands var stofnað 1920 hefur um þetta verið
rætt með hléum. Verði það að lögum má ætla að störf Hæstaréttar
verði meira miðuð að dómafordæmum. Það getur leitt til nokkurra
breytinga á starfsháttum. Málum ætti að fækka verulega, dómarar
verða færri og þeim lögmönnum fækkar er hafa það sem eitt helsta
starf sitt að flytja mál fyrir Hæstarétti. Má vera að gera verði ríkari
kröfur um gagnaöflun og skýrleika málsástæðna eigi að skilja flesta
dóma svo að þeir hafi fordæmisgildi. Dóma þarf þá hugsanlega að
semja með meira tilliti til eldri dóma. (Sjá jafnframt grein höfundar
„Á að koma á fót millidómstigi?“, sem birtist í 2. tbl. Lögmanna
blaðsins 2013, bls. 20-21.)
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Grundvöllur starfsháttanna
Dómstólar eru stofnanir á vegum ríkisins. Dómarar og annað
starfsfólk er ráðið til þessara stofnana og þær verður að reka eins
og aðrar ríkistofnanir með rekstrarfé samkvæmt fjárlögum. Sérstaða
þessara stofnana felst í því að um þær gildir ákvæði í stjórnarskrá
(Sjá 59.-61. gr.) og sérstök lög nr. 15/1998 um dómstóla. Þessi
lagaákvæði eiga að tryggja þessum stofnunum sjálfstæði frá öðrum
stjórnvöldum og þurfa að uppfylla ákvæði alþjóðasáttmála sem
íslenska ríkið hefur gerst aðili að. Hlutverki Hæstaréttar Íslands
sérstaklega má skipta í tvennt, endurskoðun úrlausna héraðsdómstólanna og myndun fordæma. Það er mannréttindakrafa að
mönnum gefist kostur á endurskoðun dóma og þar sem hér er
ekkert millidómstig verður þetta mest áberandi hlutverk réttarins.
Það er hins vegar helsta hlutverk æðstu rétta hverrar þjóðar að skapa
fordæmi fyrir úrlausnum annarra úrskurðaraðila í þjóðfélaginu.
Um meðferð mála fyrir dómstólum gilda réttarfarslög, sem segja
að miklu leyti fyrir um verkferlana við þessar stofnanir. Að því er
Hæstarétt varðar er þessi meðferð tvenns konar, sem fer eftir því
hvort máli er áfrýjað eða það kært til réttarins lögum samkvæmt,
áfrýjunarmeðferð eða kærumeðferð. Eftir þessum verkferlum verður
að fara en auk þeirra gilda og hafa gilt starfshættir sem ýmist hafa
verið ákveðnir á dómarafundum, fylgja af starfsvenjum eða venju
legum samskiptaháttum starfsfólks hjá ríkinu. Sérstaklega er mikilvægt að þessum starfsháttum öllum sé fylgt nákvæmlega þegar níu
jafnsettir aðilar vinna að sama verkefni. Það verður því lítið rúm
fyrir vinnubrögð sem ekki leiða beinlínis af þessum lögum og starfs
háttum. Felli einstakir dómarar sig ekki við vinnutilhögunina geta
þeir komið tillögum að breytingum á framfæri við hina dómar
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ana og þeir í sameiningu lagt til breytingar á lögum eða komið á
breyttum starfsháttum eftir því um hvað breytingin fjallar.
Deildaskipting
Vissulega hefur breytt skipulag réttarins á síðari árum orðið til
þess að formfesta sem áður ríkti hefur nokkuð vikið fyrir frjálslegri
starfsháttum. Þar skipta mestu þær breytingar sem smám saman hafa
orðið á deildaskiptingu réttarins. Sjá 2. mgr. 7. gr. laga nr. 15/1998
um dómstóla, eins og henni var breytt með 2. gr. laga nr. 12/2011,
að því er varðar núverandi skipan. Í málsgreininni segir:
„Hæstiréttur getur ákveðið að dómurum sé skipað í deildir í afmarkað
tímabil í senn eftir fastri almennri reglu“.
Eftir tímabundna fjölgun hæstaréttardómara í tólf, sem leiddi af
falli bankanna 2008, eru þeir nú aftur orðnir níu og starfa í tveimur
deildum í áfrýjunarmálum en í þremur deildum í kærumálum. Í
áfrýjunarmálum starfa fimm þeir elstu að starfsaldri í fimm dómara
deild en hinir í fjögurra dómara deild þótt aðeins þrír skipi dóm í
hvert sinn. Þetta er sama skipan og leiddi af ákvæði 7. gr. dómstóla
laga eins og hún var orðuð fyrir breytinguna 2011. Dómarar starfa
aftur á móti þrír í hverri kærudeild í afmarkað tímabil í senn samkvæmt ákvörðun dómarafundar að hætti breytingarinnar frá 2011.
Að mínu viti ættu dómarar einnig að taka sæti í áfrýjuðum málum
samkvæmt almennri reglu til afmarkaðs tímabils í senn. Reglan þyrfti
að tryggja að dómari skipti um deild eftir hæfilegan tíma. Þannig
væri tryggt að allir dómararnir sætu einhvern tímann saman í deild
innan hæfilegs tímabils. Á þann veg mætti tryggja betur samkvæmni
í réttinum. Ég er þó ekki að gefa það í skyn að á það skorti almennt
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en einhver dæmi eru um að á þetta hafi skort, sérstaklega eftir að
málafjöldinn varð svo mikill sem raun ber vitni. Einnig má stuðla
að sama markmiði með því að skipa engan dómara í réttinn nema
allar horfur séu á að hann geti í það minnsta setið tíu ár í réttinum.
Á síðari árum hefur síaukinn málafjöldi orðið til þess að flest mál
eru dæmd af þremur dómurum.
Forseti réttarins ræður því hvort fimm eða þrír dómarar, og í
undantekningartilfelli sjö, skipa dóm hverju sinni. Hann hefur eðli
lega nokkurt samráð um þá ákvörðun við aðra dómara, helst varaforsetann og elstu dómarana að starfsaldri. Skrifstofustjórinn gerir
hins vegar tillögu til forseta um þessa ákvörðun og hlýtur því að hafa
nokkur áhrif á þessa skiptingu. Við ákvörðun um fjölda dómara til
meðferðar máls er litið til almenns mikilvægis málsins, fordæmisgildis og umfangs. Forseti er kosinn af dómurum til fimm ára í senn
samkvæmt 1. mgr. 5. gr. laga nr. 15/1998, eins og henni var breytt
með lögum nr. 12/2011. Forseti var áður kjörinn til tveggja ára
í senn. Með auknum fjölda dómara þótti óhjákvæmilegt að kjósa
forseta til lengra tímabils til þess að auka festu í starfsemi réttarins.
Skyldur og hegðun dómaranna
Dómarar vinna eið eða drengskaparheit að stjórnarskránni og ber
að virða hana. Það felur í sér að þeir skulu dæma eftir lögunum eins
og þau eru rétt skýrð samkvæmt þeim kenningum og venjum sem
hér gilda sem eru að höfuðstefnu í samræmi við það sem gildir á
hinum Norðurlöndunum. Einkaskoðanir dómara hvað þá stjórnmálaskoðanir eiga ekki að hafa þýðingu, þótt grundvallarskoðanir
þeirra og persónuleiki geti eðlilega einhverju máli skipt. Samskipti
dómaranna sín á milli hafa ekki raskast þrátt fyrir aukið álag og aukna
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deildaskiptingu en dómarafundir eru óformlegri þegar dómarar eru
færri í deild. Almennt séð verða dómarar að sýna það í verki að þeir
taki tillit til persónu hver annars og skoðana hvort sem þær skoðanir
falla öðrum dómurum í geð eða ekki. Hver dómari á rétt á því og
er skyldur til þess að mynda sér skoðun á dómsmáli og honum ber
að halda henni fram. Það breytir því hins vegar ekki að hann verður
að taka tillit til annarra dómara og sýna fyllstu kurteisi. Það er forseti
réttarins sem stýrir réttinum og þinghöldum. Í þinghöldum er það
hann sem ávarpar málflytjendur í upphafi og fær þá til að leiðrétta
kröfugerð ef þörf er á nema hann hafi falið öðrum að gera það. Hafi
einhver dómaranna eitthvað að setja út á kröfugerð málflytjenda
þá hefur hann samband við forseta fyrir þinghaldið og dómararnir
koma sér saman um hvernig á eigi að halda. Hafi dómari vikið sæti
vegna fyrri afskipta sinna af máli eða vegna vensla við málflytjendur
eða aðila gætir hann þess samkvæmt venjubundum samskiptaháttum
að skipta sér ekkert af máli eða ræða það við aðra dómara að fyrra
bragði.
Það er til samþykkt um það innan réttarins að dómarar stilli
spurningum til málflytjenda í hóf og geymi þær aðallega til ræðuloka
eða jafnvel til síðari ræðu, þegar útséð er um að málflytjendur ætli að
hreyfa við efni, sem dómurinn eða einstakur dómari telur nauðsynlegt að fá svör við. Frá þessu er þó sú undantekning að vilji dómari
fá frekari skýringu á afmörkuðu efni, sem lögmaður virðist ekki ætla
að koma með, setur dómari fram beina spurningu sem unnt er að
svara í stuttu máli. Hafi dómari margar og umfangsmiklar spurningar
fram að færa er rétt að hann ræði þær við forseta fyrir þinghaldið.
Það er heldur ekkert að því að hann ræði við frummælanda þar um
því að hann hefur oft þegar skapað sér fyllri mynd af málinu en aðrir
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dómarar og situr inni með upplýsingar sem aðstoðarmenn hafa aflað
fyrir hann. Ætli allir dómararnir að spyrja málflytjendur í þaula frá
því að þinghaldið hefst þarf að vera allt annað snið á málflutningi
fyrir réttinum.Við núverandi fyrirkomulag myndi þinghöldum seint
verða lokið ef allir dómararnir ætluðu sér að komast að með spurningar.
Saga og fyrirmyndir
Samskiptahættir dómara sín í milli og gagnvart málflytjendum
eiga sér langa sögu í Hæstarétti Íslands. Nýir dómarar hljóta að
virða gróna starfsháttu réttarins. Heimsóknir í Hæstarétt Danmerkur og kannanir á dönsku réttarfari veita fullvissu um
hvaðan þær reglur eru fengnar. Hæstiréttur Íslands býr að sama
arfi og siðum og æðstu réttir hinna Norðurlandanna, aðallega
Danmerkur og Noregs. Árlegir fundir forseta þessara rétta styrkja
þessa arfleifð og upplýsa um framvindu réttarins í hverju landi um sig.
Réttur Norðurlandanna er skyldur rétti ríkja á meginlandi Evrópu
en hann víkur um margt frá engilsaxneskum rétti enda þótt dregið
hafi úr mun þar á milli á síðari árum. Réttur Bandaríkja NorðurAmeríku er þó enn um margt annar en á Norðurlöndum.Vissulega
má fá þaðan fyrirmyndir sem geta gagnast hér á landi. Munurinn
er þó svo mikill milli réttarkerfanna að aðlögun fyrirmynda þaðan
getur reynst erfið.
Í Hæstarétti hafa setið nokkrir dómarar sem hafa farið um Banda
ríkin þver og endilöng og kynnt sér dómstóla og réttarfar og aðrir
þekkja þar einnig vel til. Það hefur þó lengi verið ríkjandi skoðun
að Íslendingar eigi að halda í sína arfleifð um rekstur réttarins og
þróa hana og þá lagaskýringarhætti sem við eigum sameiginlega
með öðrum Norðurlöndum. Það er hins vegar skiljanlegt að þeir
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sem koma nýir í réttinn og hafa fyrirfram myndað sér ákveðnar
skoðanir um það hvernig rétturinn starfar eða eigi að starfa, þurfi
tíma til að kynna sér og tileinka þá samskiptahætti sem tíðkast hafa.
Flestir munu þó fyrr eða síðar komast að raun um að starfsemin og
starfsandinn líða fyrir það sé ekki farið eftir ákveðnu verkferli og
vinnulagi.
Samning dóma
Dómarar skiptast á að hafa framsögu í dómsmálum eftir ákveðnu
kerfi. Það breytir því ekki að ef vel á að vera eiga allir þeir sem
taka þátt í meðferð máls að vera vel undirbúnir. Það hvílir þó
helst á frummælandanum að fara yfir öll málsgögnin og gæta þess
hvort einhverjir réttarfarshnökrar baga málatilbúnaðinn. Hann þarf
einnig að gæta þess í samráði við aðstoðarfólkið hvort einhverra
ítargagna þurfi með, auk þeirra sem málflytjandi hefur þegar aflað,
svo dómararnir hafi í höndum nægar upplýsingar til að mynda sér
skoðun á málinu. Málsmeðferðin er á því byggð að dómari geri upp
hug sinn á fundi að málflutningi loknum. Í raun á atkvæðagreiðsla
að fara fram á þessum fundi. Það gerist einnig í yfirgnæfandi tilfella
að úrslit málsins ráðast þá strax. Á þessum fundi fer framsögumaður
yfir málavexti, málsástæður og kemur með drög að niðurstöðu sem
dregin er af lagaákvæðum og skýringum á þeim. Hann færir auk
þess fram dóma og lögfræðikenningar skoðun sinni til styrktar. Síðan
taka aðrir dómarar til máls hver á eftir öðrum og segja sína skoðun
mismunandi ítarlega eftir því sem þurfa þykir. Séu þeir sammála
frummælanda geta þeir látið við það sitja að geta þess einungis sem
þeir vilja bæta við eða láta koma fram í texta. Greini dómara hins
vegar á við frummælanda í einhverju verður mál hans eðlilega ítarlegra. Hann verður þá að rökstyðja mál sitt að því leyti sem hann er
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á öðru máli. Sá dómari sem er í forsæti í hvert eitt sinn dregur að
lokum saman niðurstöðu fundarins, segir sína skoðun og ákveður
í samráði við hina dómarana hvernig skuli staðið að því að ganga
frá dómi í málinu. Hafi frummælandi lent í minnihluta, sem gerist
mun sjaldnar en hitt, er einhverjum úr meirihlutanum falið að ganga
frá meirihluta atkvæði en frummælandinn gengur þá frá atkvæði
minnihluta. Þegar drög að dóminum eru tilbúin ganga dómarar frá
dómi á fundi.
Reynsla mín er sú að dómurinn batni venjulega við það að fleiri
en frummælandinn leggi verulega vinnu í hann. Sérstaklega verði
hann greinarbetri. Það getur þó visulega hent að dómararnir takist
svo á um textann að dómurinn verði óskýrari, en það verður þá
helst ef erfiðlega gengur að mynda meirihluta. Getur þá verið betra
að ágreiningur leiði til meiri- og minnihluta, sem er ekkert nema
eðlilegt. Fæstir dómarar skila mörgum sératkvæðum ár hvert. Á
síðustu tuttugu árum hafa þó tveir dómaranna, sem setið hafa í rétt
inum, farið langt yfir þau fimm sératkvæði hvers dómara á ári sem
lengstum var algengt þegar fimm sátu í dómi. Þessir tveir voru ekki
samtíða í réttinum. Lengi vel heyrði það til algjörra undantekninga
að dómari greiddi sératkvæði væri dómur skipaður þremur dómurum en á þessu hefur orðið nokkur breyting síðustu sjö ár. Það er
nokkur spurning hvort ekki beri að fjölga í dómi þegar atkvæði
falla tvö/eitt eða þrjú/tvö. Þá getur verið athugunarefni hvort ekki
megi opna leið til þess að skjóta dómi þriggja eða fimm dómara til
fjölskipaðri dóms réttarins. Sérstaklega verði ekki að því að koma á
millidómstigi. (Sjá hér t.d. skipulag Mannréttindadómstóls Evrópu)
Dómur er að lokum kveðinn upp í þinghaldi réttarins á næsta
fyrirfram ákveðnum dómsuppkvaðningartíma.
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Birting dóma
Strax að lokinni uppkvaðningu dóms er hann settur á vef Hæsta
réttar og afrit af honum er til reiðu á skrifstofu réttarins. Löglærðir
aðstoðarmenn dómara hafa þá samið úrdrátt sem birtur er með
dóminum.Venjulega hefur frummælandi eða einhver annar af dómurum málsins lesið úrdráttinn yfir svo nokkuð má treysta því að
hann sé réttur svo langt sem hann nær. Þetta var í upphafi hugsað
til þess meðal annars að auðvelda lesendum dómsins að gera sér
í fljótu bragði grein fyrir hver væru helstu atriði dómsins. Það er
oftast þessi úrdráttur sem birtist í fjölmiðlum. Úrdrátturinn er hins
vegar ekki hluti dómsins.Verða lögfræðingar að gera sér grein fyrir
því við leit að fordæmum og tilvitnunum í dóma. Öruggara er að
lesa dóminn í heild ætli menn að skilja hann til hlítar. Við mat á
fordæmisgildi dóma verður að líta til hvaða atvik þykja sönnuð og
málsástæðna sem lögmenn færðu fyrir réttinn því hvort tveggja
getur takmarkað fordæmisgildi dóms. Þá getur verið nauðynlegt
við mat á fordæmisgildinu að lesa fleiri dóma á viðkomandi sviði
svo heildarmyndin verði skýr. Nægir að vísa hér til hæstaréttardóma
um gengistryggingu fjárskuldbindinga sem féllu eftir fall íslensku
bankanna.
Birt eru atkvæði meiri- og minnihluta dómsins. Nokkuð hefur
verið um það rætt að óþarft sé að birta atkvæði minnihluta dóms bæði
hér heima og erlendis. Það mun til dæmis ekki gert við ESB-dómstólinn. Rökin fyrir því munu vera þau að það rýri traust á dóms
kerfinu að birta þau einnig. Þá er einnig nokkuð misjafnt hvernig
staðið er að birtingu dóma. Í Noregi er það í raun atkvæðagreiðslan
sjálf sem birt er. Atkvæði frummælandans eða annars þess er leiðir
meirihlutann er þá helsta niðurstaðan. Atkvæði hinna dómaranna
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er þá oft aðeins samþykki eða viðbætur við aðalatkvæðið. Þeir
hafa þó eðlilega lagt sitt til atkvæðis frummælandans. Munurinn
á aðferð Hæstaréttar Noregs og íslensku aðferðinni er því í raun
minni en stundum heyrist hér á landi. Í Danmörku fá málflytjendur
frágenginn dóm á líkan hátt og hér en annarri birtingu dómsins var
lengstum stýrt af einstökum dómurum sem sömdu texta dómsins
fyrir UFR. Mismunandi aðferðir hafa líkast til litla þýðingu, t.d. um
skýrleika dóma.
Samstarf dómara innbyrðis og við aðra
Rétt er að leggja áherslu á að flestir dómarar sem setið hafa í
Hæstarétti hafa fellt sig við reglur sem um dómstólinn gilda og
vinnubrögð þar.Vinnuálag er hins vegar mjög mikið í réttinum og
getur eðlilega haft áhrif á vinnubrögðin og andann í réttinum. Í þau
tuttugu ár sem ég starfaði þar var andinn lengstum mjög góður og
dómarar samhuga um að vinna réttinum vel. Samstarf sem rétturinn þurfti að hafa við hæstaréttarlögmenn var oftast með ágætum
þótt við vildi bregða að einstaklingar innan lögmannastéttarinnar
teldu sér hæfa að standa fyrir ádeilum á hann í málflutningi fyrir
réttinum og við fjölmiðla eftir dómsuppsögu. Þá vildi það brenna
við að einstakir fjölmiðlar, þrýstihópar og stjórnmálamenn teldu sér
sæma að ráðast til atlögu við Hæstarétt oftast algjörlega að tilefnis
lausu. Þegar þetta er sagt er eðlilega ekki átt við faglega gagnrýni
sem auðvitað er sjálfsögð. Slíkri gagnrýni var oftast vel tekið þótt
misjafnt væri hversu sammála dómararnir voru henni. Þegar um
viðkvæmar stofnanir samfélagsins er að ræða, sem eiga allt sitt undir
trausti almennings, verða menn að huga að því til hvers árásir á slíkar
stofnanir geta leitt fyrir samfélagið og haga sér eftir því. Gagnrýni
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verður því að vera uppbyggileg og orðuð af hófsemi. Það verður að
viðurkennast að í sumum þeirra mála sem varða uppgjör eftir fall
íslensku bankanna þykir dómurum sem lögmenn hafi gengið of
langt bæði í málflutningi og í umfjöllun utan réttar um málsefnið,
saksóknara og dómara. Slík umfjöllun hefur lítil eða engin áhrif á
úrslit mála og mun sjálfsagt ætluð fjölmiðlum en er til þess fallin að
skaða réttarkerfið í heild og þar á meðal lögmannastéttina.
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