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Hvað er réttarvörslugátt?

• Samheiti yfir verkefni sem miða að því að gera réttarvörslukerfið stafrænt

• Dómsmálaráðuneytið er eigandi verkefnisins og er það unnið í samstarfi við

verkefnastofu um stafrænt Ísland í fjármála- og efnahagsráðuneytinu ásamt

Ríkislögreglustjóra, lögregluembættunum, héraðssaksóknara, ríkissaksóknara,

héraðsdómstóla, dómstólasýsluna, Landsrétt, Hæstarétt og Fangelsismála-

stofnun
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Markmið verkefnis

• Gögn réttarvörslukerfisins verði aðgengileg 

rafrænt, þvert á stofnanir, með öruggum hætti

• Ferlar verði endurskoðaðir við vinnslu gagna 

með tilliti til nýrrar tækni og lögum breytt til 

samræmis

• Bætt yfirsýn yfir réttarvörslukerfið í heild

• Aðgangur verði fyrir ytri aðila, t.d. lögmenn og 

málsaðila Aðgangur

Öryggi

Skilvirkni

Leiðarljós
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Frumgreining

Greining

Pilot-verkefni

Heildarlausnir

Yfirsýn og tölfræði

2014-
2016

2018 2019 2020 2021

Tímalína verkefnis
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Þörf fyrir samskiptalausn

Lögreglan, 

ákærusvið

Héraðs- og 

ríkissaksóknari

Héraðsdómstólar Landsréttur

Fullnusta

Hæstiréttur

Lögmenn o.fl. hagsmunaaðilarEinstaklingar (gerendur/þolendur)
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Grunnferlið í réttarvörslukerfinu 
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Fyrstu markmiðin

• Slökkvum eldana, náum árangri fljótt

• Nýtum núverandi innri kerfi

• Nýtum Ísland.is

• Látum núverandi kerfi tala saman 

með skilvirkum hætti, hættum að 

margskrá upplýsingar

• Komum okkur til ársins 2010!
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Pilot-verkefni – lærdómur 

• Fyrsta skrefið er að teikna núverandi ferli

• Mikilvægasta spurningin er: Af hverju?

• Nauðsynlegt að fólkið sem vinnur vinnuna, taki þátt og leggi til breytingar

• Hvernig lítur draumaferlið út?

• Hverju getum við breytt strax?

• Við þurfum stefnur/sýn til þess að vísa okkur veginn. Mikið í farvatninu og mikil 

samlegð við önnur verkefni verkefnastofu um stafrænt Ísland
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Hverju þarf að breyta?

• Úr lögum nr. 91/1991 um meðferð einkamála: 

• 11. gr…..láta vélrita eða rita á tölvu það sem væri ella fært í slíka bók, en það sem 

er skráð með þeim hætti skal þá varðveitt í prentuðu formi með áritun dómara 

um staðfestingu og síðan heft eða bundið saman sem þingbók

• 80. gr...skal eitt eintak stefnu ritað á löggiltan skjalapappír í stærðinni A4 með 

a.m.k. 4 sm spássíu vinstra megin á framhlið blaðs og hægra megin á bakhlið

• 147. gr… Sá sem kærir úrskurð eða dómsathöfn skal senda [Landsrétti], ...  þau 

gögn málsins í fjórriti sem hann telur sérstaklega þörf á til úrlausnar um 

kæruefnið

• Breyting á orðfæri: frumrit, afrit, myndrit, skjöl, pappír 
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Að lokum

Tæknin er til en breyta þarf lögum, 

ferlum, verklagi og menningu

Forsenda þess að ná árangri er þátttaka 

allra, vilji til breytinga og fjármögnun.


