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Ég hef áður gert yður með bréfi, dags. 21. janúar s l., grein

fyrir því að mér hefur borist kvörtun frá A, vegna skipunar yðar sem

setts dóms- og kirkjumálaráðherra í embætti héraðsd ómara með starfs-

stöð við héraðsdóm Norðurlands eystra. Mér hefur nú  einnig borist

kvörtun frá öðrum umsækjanda B, vegna skipunar í em bættið. Ég hef

því ákveðið að athugun mín að þessum tveimur kvörtu num verði unnin

sameiginlega og fyrirspurnarbréf þetta er því sent yður vegna beggja

kvartananna sem hér fylgja með í ljósriti. Með bréf i sem ég sendi

yður, dags. 21. janúar sl., óskaði ég eftir að fá s kjöl málsins send

og óskaði sérstaklega eftir að fá afhent afrit af u pplýsingum sem

kynnu að hafa verið skráðar samkvæmt 23. gr. upplýs ingalaga. Skjölin

bárust mér með bréfi dóms- og kirkjumálaráðuneytisi ns, dags. 31.

janúar sl., undirrituðu af ráðuneytisstjóra og einu m skrifstofu-

stjóra þess.

Um leið og ég gef yður, hr. settur dóms- og kirkjum álaráðherra

í umræddu máli, færi á að senda mér skýringar og at hugasemdir í

tilefni af meðfylgjandi kvörtunum, sbr. 7. og 9. gr . laga nr.

85/1997, um umboðsmann Alþingis, óska ég sérstakleg a eftir svörum

yðar og skýringum vegna eftirfarandi:

1. Samkvæmt því sem fram kemur í kvörtun A var hann upplýstur um

það um kl. 11 að morgni 20. desember sl. að þér hef ðuð verið

settur til að fara með umrætt mál og kl. 14.23 þann  sama dag

hefði verið hringt í hann og honum tilkynnt að búið  væri að

skipa í starfið. Í upplýsingum og gögnum sem forsæt isráðueytið

lét mér í té samkvæmt beiðni þar um var bréf þess r áðuneytis um

setningu yðar sent 20. desember sl. en bréf um ósk reglulegs

dóms- og kirkjumálaráðherra um að víkja sæti barst ráðuneytinu

17. desember sl. Daginn eftir, 18. desember  sl. kynnti

forsætisráðherra þá fyrirætlan sína í ríkisstjórn a ð gera

tillögu til forseta Íslands um að þér yrðuð settur til að fara

með málið og taka ákvörðun í því. Í bréfi forsætisr áðuneytisins

kemur fram að þann sama dag hafi forseti Íslands ár itað tillögu

forsætisráðherra þessa efnis. Ég óska af þessu tile fni eftir
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upplýsingum yðar um hvort þér hafið fengið skjöl má lsins,

þ.m.t. umsóknir og umsögn þeirrar nefndar sem fjall að hafði um

umsóknirnar, fyrir 20. desember sl. og hver hafi lá tið yður þau

í té?

2. Hvaða starfsmenn Stjórnarráðs Íslands eða aðrir v eittu yður

aðstoð eða komu með öðrum hætti að undirbúningi og töku

ákvörðunar um skipun í umrætt starf með yður, þ.m.t . um

birtingu hennar og rökstuðning? Ég tek það fram að fyrirspurn

þessi er sett fram með tilliti til reglna II. kafla  stjórn-

sýslulaga um sérstakt hæfi og fyrirliggjandi skjala  málsins.

3. Í yfirlýsingu sem birtist opinberlega af yðar hál fu vegna

umrædds máls 10. janúar sl. sagði m.a.: „Í þessu ti lfelli telur

ráðherrann að gallar hafi verið á umsögn dómnefndar  sem hafi

verið ógagnsæ, lítt rökstudd og innra ósamræmis gæt t við mat á

reynslu sem hin ýmsu störf gefa.“ Með tilliti til h innar

lögmæltu aðkomu þeirrar dómnefndar sem starfar samk væmt 12. gr.

laga nr. 15/1998 og reglum sem dómsmálaráðherra hef ur sett eða

samþykkt um störf nefndarinnar óska ég eftir að þér  skýrið

nánar í hverju þeir annmarkar voru fólgnir sem þér teljið að

hafi verið á umsögn dómnefndar samkvæmt tilvitnunin ni.

4. Jafnframt óska ég eftir að fram komi hvort þér te ljið að

dómnefndin hafi ekki fylgt þeim reglum sem settar h afa verið um

störf hennar bæði um þau tilgreindu atriði sem nefn din skal

hafa til hliðsjónar, sbr. 2. mgr. 4. gr. reglna nr.  693/1999 og

verklagsreglur samþykktar af dóms- og kirkjumálaráð herra 23.

mars 2001, og um að hún skuli skila umsögn þar sem fram komi

annars vegar rökstutt álit á hæfni hvers umsækjanda  og hins

vegar „rökstutt álit á því hvern eða hverja nefndin  telur

hæfastan og eftir atvikum samanburður og röðun á um sækjendum

eftir hæfni“, sbr. 1. mgr. 5. gr. sömu reglna.

5. Sé litið til stöðu dómnefndar sem fjalla skal um „hæfni“

umsækjenda um embætti héraðsdómara samkvæmt ákvæðum  laga og

þeirra reglna sem settar hafa verið um störf hennar  verður ekki

annað séð en nefndinni sé fengið lögbundið hlutverk  að

stjórnsýslurétti við rannsókn málsins og undirbúnin g ákvörðunar

ráðherra um hver verður skipaður í embætti dómara. Nú liggur

fyrir af rökstuðningi yðar og tilkynningum sem send ar voru

öðrum umsækjendum með bréfum, dags. 20. desember sl ., að

ákvörðun yðar um skipun á C í embættið var fyrst og  fremst

byggð á mati yðar á „reynslu [hans] og þekkingu, ek ki síst

vegna starfa sem aðstoðarmanns dóms- og kirkjumálar áðherra“. Af

þessu verður ekki annað ráðið en þér hafið í þessu máli veitt
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reynslu sem umsækjandi hefur öðlast í starfi aðstoð armanns

ráðherra afgerandi vægi og þar með metið þá starfsr eynslu með

verulega öðrum hætti en dómnefndin telur að nýtist við störf

dómara, og þá í samanburði við starfsreynslu annarr a

umsækjenda. Af þessu tilefni óska ég eftir afstöðu yðar til

þess hvernig það samrýmist reglum stjórnsýsluréttar ins um

rannsókn máls og lögbundinnar aðkomu dómnefndarinna r að þeim

þætti málsins að afla ekki nýrrar umsagnar dómnefnd arinnar ef

þér tölduð að nefndin hefði ekki metið starfsreynsl u umsækjenda

í samræmi við þau sjónarmið sem þér tölduð rétt að leggja til

grundvallar við mat á hæfni umsækjenda.

6. Ég óska eftir upplýsingum um hvernig þér sem sett ur dóms- og

kirkjumálaráðherra í þessu tiltekna máli könnuðuð á ður en

ákvörðun um skipun í embættið var tekin:

a. Í hverju starf aðstoðarmanns dóms- og kirkjumálar áðherra

var fólgið á þeim tíma sem C gegndi því.

b. Hvernig starfsreynsla aðstoðarmanns dóms- og kirk jumála-

ráðherra kæmi til með að nýtast í starfi héraðsdóma ra. 

7. Í álitum umboðsmanns Alþingis hefur verið bent á að í ljósi

þeirrar skyldu sem hvílir á stjórnvaldi að velja þa nn

umsækjanda sem telst hæfastur til að gegna viðkoman di starfi

verði að gera þá kröfu að heildstæður samanburður á  framkomnum

umsóknum fari fram með tilliti til þeirra sjónarmið a sem

veitingarvaldshafinn ætlar að byggja á. Ég óska því  eftir að

þér gerið mér grein fyrir hvernig var af yðar hálfu  staðið að

slíkum samanburði og látið mér í té þau vinnugögn e ða annað sem

orðið hefur til við þann samanburð. Ég vek athygli á því að í

málinu lá fyrir rökstudd umsögn lögbundinnar dómnef ndar um

samanburð á hæfni umsækjenda til að gegna héraðsdóm arastarfinu

sem var í verulegum atriðum á annan veg en niðursta ða yðar,

sbr. niðurlag í rökstuðningi yðar, dags. 4. janúar sl.

8. Í rökstuðningi yðar, dags. 4. janúar sl., er teki ð svo til orða

að C hafi „gegnt veigamiklum nefndarstörfum á vegum  hins opin-

bera“ og þar er meðal annars greint frá því að C ha fi í júní

2007 verið kjörinn af Alþingi varamaður í yfirkjörs tjórn

Reykjavíkurkjördæmis norður vegna alþingiskosninga.  Ég óska af

því tilefni eftir því hvort þér hafið aflað einhver ra

upplýsinga um hvort í reynd hafi komið til þess að C hafi

„gegnt“ þessu varamannsstarfi. 
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9. Í rökstuðningi yðar vegna skipunar í starfið, dag s. 4. janúar

sl., segir m.a.: „Af meðmælum umsagnaraðilanna má e nn fremur

ráða að C sé ágætur íslenskumaður, eigi auðvelt með  að setja

fram skýran lögfræðilegan texta og hafi góðan hæfil eika til

þess að greina aðalatriði frá aukaatriðum.“ Í umsög n dómnefndar

skv. 12. gr. laga nr. 15/1998 um þann sem skipaður var í

starfið segir: „Umsækjandi hefur ekki lagt fram höf undarverk af

einhverju tagi svo að meta megi tök hans á íslensku  máli og

rökhugsun við úrlausun vandasamra lögfræðilegra ver kefna og

hefur hann ekki bætt úr þessu frá fyrri umsókn sinn i um

dómaraembætti. Hins er þó að gæta að ítarleg umsókn  hans er

rituð á skýru og kjarngóðu máli og aukastörf hans v ið

bókaútgáfu og dómnefndarstörf vegna bókmenntaverðla una gefa

skýra vísbendingu um að hann njóti trausts á þessu sviði.“ Ég

óska af þessu tilefni eftir að fram komi til hvaða umsagnar-

aðila þér vísið í rökstuðningi yðar.

10. Ég óska eftir að þér skýrið nánar á hverju sú ni ðurstaða  yðar,

sbr. rökstuðning í bréfi, dags. 4. janúar sl., bygg ðist að sá

sem skipaður var í starfið hafi verið hæfastur umsæ kjenda og þá

að teknu tilliti til fyrirliggjandi upplýsinga um m enntun,

starfsreynslu og fræðiskrif  allra umsækjenda. Ég m inni á að

hvað sem líður heimildum veitingarvaldshafa opinber s starfs til

að ákveða, þegar sleppir lögum, löglegum fyrirmælum  og tak-

mörkunum sem leiða af eðli starfsins og stjórnskipu legri stöðu,

á hvaða sjónarmiðum hann byggir við mat sitt á hæfn i umsækjenda

og þar með samanburð milli þeirra er í stjórnsýslur étti byggt á

því að unnt verði að vera að staðreyna að veitingar valdshafinn

hafi dregið forsvaranlegar ályktanir af fyrirliggja ndi upp-

lýsingum.

Þegar litið er til starfa héraðsdómara er ljóst að þar

reynir sérstaklega á þekkingu og starfshæfni viðkom andi við

úrlausn lögfræðilegra álitaefna og að viðkomandi ha fi vald á

reglum um einkamála- og opinbert réttarfar, eins og  dregið er

fram í verklagsreglum þeim sem dóms- og kirkjumálar áðherra sam-

þykkti 23. mars 2001. Vegna framangreindrar óskar m innar um

nánari skýringar bendi ég á að meðal umsækjenda vor u ein-

staklingar sem höfðu gegnt störfum héraðsdómara (þ. m.t. dómara-

fulltrúa meðan þeir fóru með dómstörf), sinnt lögme nnsku og

verið aðstoðarmenn dómara, meðal annars við Hæstaré tt, og það

verður því að ætla að þeir hafi í störfum sínum öðl ast starfs-

þjálfun og starfshæfni sem taka þurfti afstöðu til við saman-

burð á umsækjendum um það embætti sem hér er fjalla ð um.

Ég vek líka athygli á því að þegar dómnefnd um hæfn i

umsækjenda um embætti héraðsdómara var fyrst komið á fót með

lögum nr. 92/1989 sagði m.a. í athugasemdum við það  laga-
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frumvarp: „Ekki er að efa að tilvist umsagnarnefnda rinnar

verður auk þess hvatning fyrir lögfræðinga, sem hyg gja á

starfsferil sem dómarar, til að afla sér framhaldsm enntunar og

leggja stund á fræðistörf á sviði lögfræði.“ (Alþt.  1988-89, A-

deild, bls. 1125.) Verður ekki annað séð en þessu s jónarmiði sé

síðan fylgt eftir í  áðurnefndum verklagsreglum sem  ráðherra

samþykkti. Í hópi umsækjenda voru meðal annars eins taklingar

sem hafa að baki framhaldsnám og hafa sinnt  kennsl u og fræði-

störfum á sviði lögfræði.

Ég ítreka að framangreind spurning mín beinist að þ ví að

upplýsa hvort forsvaranlegar ályktanir um hæfni ums ækjenda og

þar með um niðurstöðu yðar um hvern þér tölduð hæfa stan úr hópi

umsækjenda hafi verið dregnar af fyrirliggjandi upp lýsingum.

Með tilliti til þess vægis sem þér hafið gefið þeir ri reynslu

sem sá er skipaður var í starfið hafi öðlast í star fi

aðstoðarmanns dóms- og kirkjumálaráðherra óska ég s érstaklega

eftir að fram komi í svari yðar hvernig hann hafi í  því starfi

öðlast þá þjálfun, starfsreynslu og þekkingu sem le itt hafi til

framangreindrar niðurstöðu yðar um hæfni hans í sam anburði við

aðra umsækjendur.

11. Af hálfu yðar hefur t.d. í yfirlýsingu, dags. 10 . janúar sl.,

verið vísað sérstaklega til ákvæðis 7. gr. reglna n r. 693/1999

en þar segir: „Umsögn nefndarinnar er ekki bindandi  við skipun

í embætti héraðsdómara.“ Ég óska af þessu tilefni e ftir upp-

lýsingum um hvort það sé afstaða yðar að mat nefnda rinnar á

hæfni umsækjenda og þar með um samanburð milli þeir ra hafi enga

þýðingu við ákvörðun ráðherra ef hann er ekki sammá la nefndinni

um mat hennar. Ef svo er ekki óska ég eftir að þér skýrið nánar

hvaða þýðingu umsögn nefndarinnar eigi að hafa við þessar

aðstæður þegar kemur að undirbúningi og ákvörðun rá ðherra.

Ég tek það fram að með tilliti til málavaxta í þess u máli hef

ég talið rétt að setja af minni hálfu fram ítarlegr i spurningar en

ég tel að jafnaði þörf á. Þetta geri ég til þess að  yður gefist sem

best tækifæri til að senda mér skýringar yðar og þa r með verði sem

bestur grunnur lagður að frekari athugun minni og a fgreiðslu á þeim

kvörtunum sem mér hafa borist vegna þessa máls.

Það er ósk mín að svör við ofangreindum spurningum verði send

mér eigi síðar en 18. mars nk.

Virðingarfyllst,

Tryggvi Gunnarsson.


