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Útdráttur 
 

Eitt mikilvægasta atriðið sem dómstólar þurfa að taka afstöðu til í sakamálum er hvort ákærði 

sé sekur eða sýkn saka. Sú skylda er lögð á dómstóla að leysa úr málum og verður dómari að 

komast að því, eftir sinni bestu getu, hverjar hinar raunverulegu staðreyndir málsins séu. Það 

eru lög nr. 88/2008 um meðferð sakamála sem gilda um sakamál. Meginreglur 

sakamálaréttarfars vísa fyrst og fremst til málsmeðferðar fyrir dómi, en þó ná þær einnig, eftir 

því sem við á, til þess þegar mál er til meðferðar hjá lögreglu og ákæruvaldi áður en það er lagt 

fyrir dóm. Meginmarkmið flestra meginreglnanna sem gilda á sviði sakamálaréttarfars er að 

koma í veg fyrir að mannréttindi þeirra einstaklinga sem sökum eru bornir, verði skert að óþörfu 

og einnig að koma í veg fyrir að saklaus maður verði sakfelldur. Af þessum sökum má finna 

ýmsar meginreglur sakamálaréttarfars ekki einungis í lögum um meðferð sakamála heldur 

einnig í Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 og Mannréttindasáttmála Evrópu, sem 

lögleiddur var með lögum nr. 62/1944. Í lögum um meðferð sakamála er að finna kafla sem 

fjallar um almennar reglur um sönnun, sbr. XVI. kafli. Þegar kemur að sönnun á sviði 

sakamálaréttarfars eru það einkum þrjár reglur sem eru hvað mikilvægastar, það er reglan um 

að sönnunarbyrðin hvíli á ákæruvaldinu, sbr. 108. gr., reglan um frjálst sönnunarmat dómara, 

sbr. 109. gr. og reglan um milliliðalausa sönnunarfærslu, sbr. 111. gr. og 112. gr. Samkvæmt 1. 

mgr. 109. gr. eru matsgerðir meðal þeirra sönnunargagna sem unnt er að styðjast við í 

sakamálum. Þjóðfélög verða flóknari með tímanum og sérhæfing eykst. Af þeim sökum má 

gera ráð fyrir að úrlausnaratriði sem koma fyrir dómstóla þarfnist sérfræðiþekkingar í ríkari 

mæli sem löglærðir dómarar búa ekki yfir í krafti almennrar þekkingar sinnar, menntunar eða 

lagaþekkingar. Þar af leiðandi hefur mikilvægi matsgerða farið vaxandi á síðustu árum, þar sem 

það er almennt ekki talið samræmast hlutverki vitna í dómsmálum að þau tjái sig um atriði sem 

krefjast sérfræðiþekkingar.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Formáli 
 

Sakamál eru gríðarlega stór málaflokkur hérlendis sem og annars staðar. Sönnun er einn 

mikilvægasti þátturinn þegar slík mál koma upp þar sem það brýtur sterklega gegn réttarvitund 

almennings sé saklaus maður dæmdur sekur. Hugmyndin að þessari 30 ECTS eininga ritgerð 

kviknaði þegar höfundur átti samræður við nokkra lögfræðinga um möguleg ritgerðarefni. 

Matsgerðir eru meðal þeirra sönnunargagna sem lögð eru til grundvallar dómsmáli og oftar en 

ekki þegar um er að ræða sakamál er leitað til dómkvaðningar matsmanna til þess að fá skorið 

úr um atriði er krefjast sérfræðikunnáttu sem ekki er ætlast til að dómarar búi yfir. Höfundur 

rak sig á þann vegg að litlar sem engar innlendar heimildir eru til um matsgerðir og leitaði því 

til nágrannaþjóða eftir frekari heimildum. Höfundur vonast til þess að ritgerðin varpi ljósi á þær 

meginreglur er gilda á sviði sakamálaréttarfars, reglur um sönnun og þær reglur er gilda um 

matsgerðir. Við val á dómum leit höfundur einna helst til þeirra sem náðu að lýsa viðfangsefni 

ritgerðarinnar sem best og reyndi þá eftir bestu getu að hafa þá í nýlegri kantinum. Guðrún 

Sesselja Arnardóttir, hrl. og kennari í sakamálaréttarfari við Háskólann á Bifröst, var 

leiðbeinandi við ritgerð. Höfundur vill færa henni bestu þakkir fyrir góðar og gagnlegar 

ábendingar. Þá vill höfundur einnig þakka Sigurði Árnasyni hdl. og Snorra Steini Vídal hdl. 

fyrir yfirlestur og gagnlegar ábendingar. Hallgrími Helga Helgasyni eru færðar þakkir fyrir 

yfirlestur með tilliti til málfars og stafsetningar.  

 

Undirrituð lýsir því hér með yfir að hún er ein höfundur þessa lokaverkefnis sem unnið er eftir 

bestu getu í samræmi við reglur og kröfur Háskólans á Bifröst. 
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1. Inngangur  
 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er sönnun í sakamálum með sérstakri áherslu á matsgerðir 

dómkvaddra matsmanna. Þar af leiðandi er umfjöllunarefni ritgerðarinnar tvíþætt, annars vegar 

verður í upphafi fjallað um sönnun í sakamálum og hins vegar í seinni hluta um matsgerðir 

dómkvaddra matsmanna. Það eru lög nr. 88/2008 um meðferð sakamála1 sem gilda um sakamál. 

Til að byrja með verður farið yfir helstu meginreglur sem gilda í sakamálaréttarfari til að auka 

skilning á viðfangsefninu. Því næst verður farið yfir í sönnun, en í sakamálum skiptir sönnun 

mestu máli. Sönnunargögn má flokka með ýmsum hætti, en þó er algeng flokkun þeirra eftir 

tegundum, það er munnlegar skýrslur, sbr. XVII. og XVIII. kafli sml., matsgerðir, sbr. XIX. 

kafli sml. og skjöl og önnur sýnileg sönnunargögn, sbr. XX. kafli sml.2 Ekki verður lögð áhersla 

á önnur sönnunargögn en matsgerðir í þessari umfjöllun. Þá er gerður greinamunur á beinni og 

óbeinni sönnun, en bæði bein og óbein sönnun teljast til sönnunargagna. Ásamt framangreindu 

verður farið yfir sönnunarbyrði, sönnunarmat og sönnunarfærslu. Þá verður einnig fjallað um 

sönnunarkröfur og mismunandi sönnunarkröfur eftir tegundum brota. 

 Í umfjöllun ritgerðarinnar um matsgerðir verður gerð grein fyrir reglum laga um 

meðferð sakamála um form og efni dómkvaðningar og því við hverju leitað sé svara með 

dómkvaðningu matsmanns, framkvæmd mats og niðurstöðu þess, sbr. XIX. kafli laganna. Þá 

verður fjallað um matsbeiðnir og farið yfir þau hæfisskilyrði sem matsmaður þarf að uppfylla 

til að vera hæfur til starfans. Einnig verður farið yfir heimild aðila til að afla matsgerðar og það 

hvernig því er háttað að afla matsgerðar fyrir öðrum dómi. Hægt er að afla yfirmatsgerðar þegar 

undirmatsgerð liggur fyrir og verður í umfjöllun þessari gerð grein fyrir því hvernig því skal 

háttað. Jafnframt verður fjallað um sönnunargildi matsgerða í sakamálum og atriði sem geta 

haft áhrif á það. Með framangreindum hætti verður leitast við að svara því hvaða vægi 

matsgerðir hafi þegar kemur að sönnun í sakamálum. Til að varpa frekara ljósi á þá spurningu 

verða skoðaðir nýlegir dómar Hæstaréttar Íslands. 

 

 

 

 

                                                           
1 Hér eftir sml.  
2 Til frekari útskýringa á rómverskum tölum: XVII: 17., XVIII: 18., XIX: 19. og XX: 20. 
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2. Sakamálaréttarfar 
 

Undir hugtakið réttarfar falla allar þær réttarreglur sem gilda um meðferð mála fyrir dómstólum, 

dómskipun og réttarstöðu málsaðila. Er þeim ætlað að leiða til úrlausnar um efnislegan rétt eða 

skyldu, sekt eða sakleysi á sem öruggastan og hagkvæmastan hátt.3 

Sakamál4 eru þau mál sem handhafar ríkisvaldsins höfða til refsingar og/eða til að koma 

fram refsikenndum viðurlögum samkvæmt lögum og skal málsmeðferð þeirra lúta ákvæðum 

um meðferð sakamála. Sakamál fela í sér að annars vegar er skorið úr því hvort menn hafi gerst 

sekir um refsiverða háttsemi, sem þeim er gefin að sök, og hins vegar eru þeim, sem taldir eru 

sekir, ákvörðuð viðeigandi viðurlög.5  

 Á tímum Grágásar6 var enginn greinarmunur gerður á meðferð einkamála og sakamála. 

Á þjóðveldistímanum var eiginlegt framkvæmdavald ekki til og áttu einstaklingar því sök, hvert 

sem sakarefnið var, og þurftu sjálfir að leita réttar síns. Eftir að Ísland varð hluti af Noregi og 

Jónsbók7 varð að lögum varð meðal annars sú breyting á íslenskum lögum að sektarfé rann til 

konungs fyrir flest öll brot. Þrátt fyrir að valdsmenn konungs hefðu meiri afskipti af sakamálum 

vegna þessa var enn lítill sem enginn munur á meðferð einkamála og sakamála. Réttarfarið fór 

fyrst að breytast fyrir tilstuðlan kaþólsku kirkjunnar sem tók sífellt fleiri mál til sín. Kirkjan fór 

að leggja rannsóknarréttarfar til grundvallar í eigin málum og hafði það smátt og smátt áhrif á 

meðferð veraldlegra sakamála.8 

Fyrsta skrefið í átt að nútíma ákæruréttarfari kom fram árið 1951 með setningu laga nr. 

27/1951 um meðferð sakamála. Með þeim var dregið úr ákæruvaldi dómara og ákvörðun um 

saksókn var að mestu leyti færð til dómsmálaráðherra. Einnig skyldu mál höfðuð með ákæru 

og var dómari almennt bundinn við hana. Þá skyldi sækjandi skipaður í stærstu sakamálunum 

og fara með málið af hálfu ákæruvaldsins. Jafnframt var réttarstaða sakbornings bætt. Næsta 

breyting átti sér stað með lögum nr. 57/1961 um meðferð opinberra mála. Hún fól í sér að 

ákæruvaldið var fært til ríkissaksóknara. Árið 1976 voru aftur gerðar breytingar á meðferð 

sakamála með lögum nr. 107/1976 og 108/1976. Með þeim síðar nefndu var rannsóknarlögreglu 

ríkisins komið á fót. Stjórn rannsóknarlögreglu var tekin úr höndum dómara í Reykjavík og 

                                                           
3 Jónatan Þórmundsson (1979). Opinbert réttarfar I. Bls. 1. 
4 Áður fyrr voru þessi mál nefnd opinber mál, en með setningu laga nr. 88/2008 var heitinu breytt í sakamál þar     

  sem það þótti eiga betur við. 
5 Andri Árnason (2003). Réttarfar í hnotskurn. Bls. 32. 
6 Grágás er forn lagaskrá og lögskýringarit Íslendinga sem var í gildi á þjóðveldisöld, nánar tiltekið elsta lögbók   

   Íslendinga.  
7 Jónsbók er lögbók sem tók við sem meginundirstaða íslensks réttar af Járnsíðu árið 1281 í kjölfar þeirra  

  breytinga sem urðu við það að Íslendingar gengu á hönd Noregskonungi með Gamla sáttmála 1262-64.  
8 Eiríkur Tómasson (2010). Sakamálaréttarfar. Bls. 4. Sjá einnig: Einar Arnórsson (1919). Meðferð opinberra    

   mála. Bls. 1 – 3. 

https://is.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%B6gb%C3%B3k&action=edit&redlink=1
https://is.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dsland
https://is.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1rns%C3%AD%C3%B0a
https://is.wikipedia.org/wiki/1281
https://is.wikipedia.org/wiki/Noregskonungur
https://is.wikipedia.org/w/index.php?title=Gamli_S%C3%A1ttm%C3%A1li&action=edit&redlink=1
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voru jafnframt felldar niður síðustu leifarnar af ákæruvaldi dómara. Ákæruréttarfar var 

endanlega fest í sessi 1. júlí árið 1992 með lögum nr. 92/1989 um aðskilnað dómsvalds og 

umboðsvalds í héraði og lögum nr. 19/1991 um meðferð opinberra mála.9  

Grundvallarbreytingar urðu á opinberu réttarfari með gildistöku laga um meðferð 

opinberra mála nr. 19/1991, þá sérstaklega hvað varðaði fyrirkomulag ákæruvalds í landinu og 

meðferð opinberra mála fyrir dómstólum. Með nýju lögunum var að fullu skilið á milli 

rannsóknar- og ákæruvalds annars vegar og dómsvalds hins vegar og voru dómsrannsóknir sem 

áður þekktust lagðar niður og þess í stað er nú rætt um meðferð máls fyrir dómi eða 

dómsmeðferð. Lögin gerðu þó ekki ráð fyrir ákæruréttarfari í sinni hreinustu mynd, þar sem 

talið er að eitt einkenna þess sé að ákæranda beri engin skylda til þess að sýna hlutlægni í 

störfum sínum, fremur en verjanda. Þá gerðu lögin ráð fyrir slíkri hlutlægnisskyldu ákæranda 

og auk þess mátti við skoðun laganna finna fleiri merki um leifar rannsóknarréttarfars. Í dag má 

hins vegar lýsa gildandi réttarfarsskipan sem ákæruréttarfari með nokkrum einkennum 

rannsóknarréttarfars. Ásamt framangreindum breytingum tók starf og hlutverk ákæranda 

breytingum í samræmi við breytta hugsun um meðferð sakamála, en hlutverk ákæranda við 

meðferð sakamáls fyrir héraðsdómi var aukið til muna frá því sem var. Þá var réttarstaða 

sakbornings og málsvara hans ennfremur bætt og hún gerð mun skýrari.10  

 

2.1 Helsti munur á sakamálaréttarfari og einkamálaréttarfari 
 

Gerður er greinarmunur í nútímaréttarfari á sakamálum og einkamálum. Það sem skilur þessi 

mál einkum að er ólík aðstaða aðilanna í réttarfarslegu tilliti. Má til dæmis nefna að á 

sóknaraðilanum í sakamálum, það er handhafa ákæruvalds, hvílir hlutlægnisskylda í garð 

varnaraðilans. Felur það meðal annars í sér að ákæruvaldið á að vinna að því að hið sanna og 

rétta komi í ljós, ásamt því að gæta jafnt að þeim atriðum sem horfa til sýknu og sektar 

sakbornings. Einnig er kröfugerðin í sakamálum ólík því sem gerist í einkamálum, enda lúta 

kröfur í sakamálum fyrst og fremst að refsingu og öðrum refsikenndum viðurlögum, þótt unnt 

sé að hafa uppi kröfur einkaréttarlegs eðlis í málinu.11  

 

 

                                                           
9 Eiríkur Tómasson (2010). Sakamálaréttarfar. Bls. 5. 
10 Jóhannes Rúnar Jóhannsson (1996). Saksókn og vörn í opinberum málum. Bls. 47. 
11 Eiríkur Tómasson (2010). Sakamálaréttarfar. Bls. 7. Sjá einnig: Andri Árnason (2003). Réttarfar í hnotskurn.   

    Bls. 32. 
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3. Meginreglur sakamálaréttarfars 
 

Meginreglur sakamálaréttarfars vísa fyrst og fremst til málsmeðferðar fyrir dómi, en þó ná þær 

einnig, eftir því sem við á, til þess þegar mál er til meðferðar hjá lögreglu og ákæruvaldi áður 

en það er lagt fyrir dóm.12 Meginmarkmið flestra meginreglnanna sem gilda á sviði 

sakamálaréttarfars er að koma í veg fyrir að mannréttindi þeirra einstaklinga sem sökum eru 

bornir, verði skert að óþörfu og einnig að koma í veg fyrir að saklaus maður verði sakfelldur.

 Í mannréttindakafla Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, sbr. VII kafla, er að finna ákvæði 

sem kveður á um réttláta málsmeðferð, nánar tiltekið 1. mgr. 70. gr. Þar segir orðrétt: „Öllum 

ber réttur til að fá úrlausn um réttindi sín og skyldur eða um ákæru á hendur sér um refsiverða 

háttsemi með réttlátri málsmeðferð innan hæfilegs tíma fyrir óháðum og óhlutdrægum 

dómstóli. Dómþing skal háð í heyranda hljóði nema dómari ákveði annað lögum samkvæmt til 

að gæta velsæmis, allsherjarreglu, öryggis ríkisins eða hagsmuna málsaðila.“. Sambærilegt 

ákvæði er að finna í MSE, sbr. 1. mgr. 6. gr. MSE. Í þessum ákvæðum felst að málsmeðferð 

fyrir dómi skal að jafnaði vera opinber, munnleg og milliliðalaus. Einnig á að hraða 

málsmeðferð sem og að aðilar máls skulu vera jafn settir fyrir dómi, eftir því sem kostur er.13  

Regla 1. mgr. 70. gr. stjskr. gildir jafnt um einkamál og sakamál, þó reynir oftar á 

álitaefni um réttláta málsmeðferð þegar um sakamál er að ræða. Þrátt fyrir að öll skilyrði 1. 

mgr. 70. gr. stjskr. séu uppfyllt, er möguleiki á því að málsmeðferð hafi ekki verið réttlát þegar 

hún er virt í heild sinni. Þegar um er að ræða sakamál er gjarnan litið til ýmissa atriða er varða 

sakborninga, sérstaklega þeirra sem talin eru upp í 3. mgr. 6. gr. MSE. Í greininni segir orðrétt: 

 
 „Hver sá sem borinn er sökum um refsiverða háttsemi skal eigi njóta minni 

réttar en hér greinir:  

a. Hann fái án tafar, á máli sem hann skilur, vitneskju í smáatriðum um eðli 

og orsök þeirrar ákæru sem hann sætir. 

b. Hann fái nægan tíma og aðstöðu til að undirbúa vörn sína. 

c. Hann fái að halda uppi vörnum sjálfur eða með aðstoð verjanda að eigin 

vali. Hafi hann ekki nóg fé til að greiða lögfræðiaðstoð skal hann fá hana 

ókeypis ef það er nauðsynlegt vegna réttvísinnar. 

d. Hann fái að spyrja eða láta spyrja vitni sem leidd eru gegn honum. Séð skal 

um að vitni, sem bera honum í vil, komi fyrir dóm og séu spurð á sama hátt 

og þau vitni sem leidd eru gegn honum. 

e. Hann fái ókeypis aðstoð túlks ef hann skilur hvorki né talar mál það sem 

notað er fyrir dómi.“ 

 

                                                           
12 Eiríkur Tómasson (2010). Sakamálaréttarfar. Bls. 1. 
13 Eiríkur Tómasson (2010). Sakamálaréttarfar. Bls. 9. 
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Vert er að taka fram að 3. mgr. 6. gr. MSE felur ekki í sér tæmandi talningu þeirra atriða sem 

hafa áhrif á mat um hvort maður hefur fengið réttláta málsmeðferð.14 

Hugtakið „réttlát málsmeðferð“ í 1. mgr. 70. gr. stjskr. hefur ekki verið skilgreint 

sérstaklega í íslenskri dómaframkvæmd og er ekki að finna neina slíka skilgreiningu í 

réttarfarslöggjöf né annarri löggjöf. Í þessu sambandi má nefna Hrd. 16. mars 2007 (92/2007), 

þar sem talið var að þagnarréttur sakbornings væri þáttur í réttlátri málsmeðferð samkvæmt 6. 

gr. MSE. Í niðurstöðum Hæstaréttar segir orðrétt:  

 
„Í 70. gr. stjórnarskrárinnar eru ákvæði um að öllum beri réttur til að fá úrlausn 

um ákæru á hendur sér um refsiverða háttsemi með réttlátri málsmeðferð 

innan hæfilegs tíma. [...] Ákvæði þessi eiga sér hliðstæðu í 6. og 7. gr. 

mannréttindasáttmála Evrópu sem hefur lagagildi hér á landi 

samkvæmt lögum nr. 62/1994 þar um. Að teknu tilliti til þess hafa 

framangreind fyrirmæli stjórnarskrárinnar verið skilin svo að meðferð 

sakamála þurfi að vera með þeim hætti að réttindi sakborninga séu ekki fyrir 

borð borin og refsiheimildir skýrar. Þá hefur verið litið svo á að það sé þáttur 

í réttlátri málsmeðferð samkvæmt 6. gr. mannréttindasáttmálans að þeim sem 

sakaður er um refsiverða háttsemi í skilningi þess ákvæðis sé óskylt að tjá sig 

eða láta í té upplýsingar sem leitt geti til sakfellingar hans.“ 

 

Af þessu má ráða að íslenskir dómstólar taka mið af dómum Mannréttindadómstóls Evrópu15 í 

úrlausnum sínum þar sem dómstóllinn tekst á við skýringu hugtaksins réttlát málsmeðferð og 

liggur ríkuleg dómaframkvæmd fyrir hjá dómstólnum um það hvert inntak hugtaksins sé. Í raun 

er það algeng ástæða þess að aðildarríki teljist brotlegt gagnvart 1. mgr. 6. gr. MSE að 

sakborningur hafi ekki fengið réttláta málsmeðferð þegar litið er á málsmeðferðina í heild sinni, 

án þess að tilteknar efnisreglur sem tilgreindar eru í 6. gr. hafi verið brotnar. Björg Thorarensen 

segir í riti sínu Stjórnskipunarréttur – Mannréttindi, að reglan um réttláta málsmeðferð feli í 

sér nokkrar sjálfstæðar meginreglur sem dómstóllinn lítur til sem eru í reynd mjög skyldar þeim 

sérstöku réttindum sakbornings sem kveðið er á um í 3. mgr. 6. gr. MSE þegar um sakamál er 

að ræða.16 

 Hér á eftir í næstu undirköflum verður gerð grein fyrir helstu meginreglum sem gilda 

um meðferð sakamála samkvæmt lögum um meðferð sakamála. Leitast verður við að lýsa 

meginefni hverrar reglu fyrir sig og tengslum þeirra innbyrðis svo að sem best heildarmynd 

fáist af þeim grundvallarreglum sem gilda á þessu réttarsviði. Í þessari umfjöllun verður látið 

nægja að fjalla einungis um þær reglur sem lúta að meðferð máls fyrir dómi eftir að ákæra er 

gefin út. 

                                                           
14 Björg Thorarensen (2008). Stjórnskipunarréttur – Mannréttindi. Bls. 239. 
15 Hér eftir MDE. 
16 Björg Thorarensen (2008). Stjórnskipunarréttur – Mannréttindi. Bls. 240. 

https://www.fj.is/?sida=lagagrein&utgafa=143a&log=1944033&gr=70
https://www.fj.is/?sida=lagagrein&utgafa=143a&log=1994062&gr=
https://www.fj.is/?sida=lagagrein&utgafa=143a&log=1944033&gr=
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3.1 Ákærureglan 
 

Íslenskt réttarfar byggir að meginstefnu til á hinni svonefndu ákærureglu, en reglan er talin eitt 

megineinkenni ákæruréttarfars.17 Ákærureglan var fyrst lögleidd hér á landi með lögum nr. 

27/1951. Reglan hefur haldið kjarna sínum frá fyrstu lögleiðingu. Reglan var þó ekki 

undantekningalaus því áður fyrr eða allt fram til 1. júlí 1991, þegar lög nr. 19/1991 tóku gildi, 

gat lögreglustjóri, sem einnig var sakadómari, hafið frumrannsókn máls fyrir dómi ef hann taldi 

á því þörf. Þá hafði dómari einnig heimild til þess að afgreiða sakamál án málshöfðunar.18  

Í dag er regluna að finna í 142. gr. sml., þar sem kveðið er á um að sérhver refsiverð 

háttsemi skuli sæta ákæru nema annað sé ákveðið í lögum. Er það því svo samkvæmt lögum 

um meðferð sakamála að sakamál verður að jafnaði ekki höfðað fyrir dómi nema ákærandi gefi 

út ákæru, sbr. 1. mgr. 152. gr. sml. Af þessu er því ljóst að það er ávallt í höndum ákæruvaldsins 

að eiga frumkvæði að málshöfðun.19 Reglan gerir ráð fyrir sækjanda frá hinu opinbera og 

sakborningi þegar flutningur máls á sér stað, einnig eftir atvikum verjanda hafi sakborningi 

verið skipaður verjandi. Þá gerir reglan einnig ráð fyrir því að sakamál verði lögð fyrir óháðan 

og óhlutdrægan dómara, en nánar verður fjallað um það í kafla 3.3.1 hér á eftir.20 

 Ákærureglan í núgildandi lögum er ekki undantekningarlaus en frá reglunni má finna 

eina undantekningu, sbr. 3. mgr. 150. gr. sml. Fram kemur í framangreindri grein að hafi 

sakborningur ekki sinnt sektarboði, þegar um er að ræða minniháttar brot sem kveðið er á um í 

1. mgr. 149. gr. og 1. mgr. 150. gr. sml., hafi lögreglustjóri heimild til að senda mál til dómara 

sem eftir atvikum ákvarðar sakborningi sekt og vararefsingu.21  

 

3.2 Sannleiksreglan 
 

Þegar um er að ræða sakamál er megináhersla lögð á það að leiða hið sanna í ljós. Ástæðan fyrir 

því er sú að ef saklaus maður er dæmdur sekur brýtur það sterklega gegn réttarvitund 

almennings. Þetta felur í sér að saklausir menn verði ekki dæmdir til að þola refsingu og 

refsikennd viðurlög og einnig að sekir menn verði beittir viðurlögum samkvæmt lögum.22 Í 

samræmi við framangreinda meginreglu um að sakamál skuli upplýst kemur fram í 3. mgr. 18. 

                                                           
17 Jóhannes Rúnar Jóhannsson (1996). Saksókn og vörn í opinberum málum. Bls. 49. 
18 Eiríkur Tómasson (2010). Sakamálaréttarfar. Bls. 10. 
19 Sama heimild.  
20 Jóhannes Rúnar Jóhannsson (1996). Saksókn og vörn í opinberum málum. Bls. 49. Sjá einnig Jónatan      

    Þórmundsson (1979). Opinbert réttarfar I. Bls. 50. 
21 Sama heimild.  
22 Eiríkur Tómasson (2010). Sakamálaréttarfar. Bls. 11. Sjá einnig Smith, Eva (2013). Straffeproces –  

    grundlæggende regler og principper. Bls. 16 – 17. 
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gr. og 2. mgr. 53. gr. sml. að þeir sem fara með ákæruvald og annast rannsókn mála, skuli vinna 

að því að hið sanna og rétta komi í ljós, ásamt því að gæta jafnt að þeim atriðum sem horfa til 

sýknu og sektar sakbornings. Tryggir þetta réttaröryggi þeirra sem bornir eru sökum. Ákvæði 

1. mgr. 53. sml. segir það meginmarkmið rannsóknar að afla allra nauðsynlegra gagna til þess 

að ákærandi geti tekið ákvörðun varðandi saksókn. Það er því mikilvægt að rannsókn sé 

markviss. Í þessu sambandi verður að taka tillit til hlutlægnisskyldunnar og er því lögreglunni 

ekki heimilt að einblína eingöngu á eina mögulega atburðarás. Þannig verður hún að hafa það 

hugfast að atvik kynnu að vera með öðrum hætti, hvort sem það er sakborningi í hag eða ekki. 

Ákærandi verður því að taka jafnt tillit til þeirra atriða sem horfa til sýknu eða sektar 

sakbornings. Sé uppi vafi á því hvort tillit hafi verið tekið til beggja hliða ber að fella málið 

niður, sbr. 145. gr. sml.23  

 Sú skylda hvílir á dómara að hafa frumkvæði að því að upplýsa þau atriði sem hann telur 

óljós í sakamáli, sbr. til dæmis Hrd. 2000, bls. 3019 (198/2000), Hrd. 2001, bls. 674 (383/2000) 

og Hrd. 2001, bls. 2172 (115/2001). Þessi mál eiga það sameiginlegt að Hæstiréttur ómerkti 

héraðsdóm og vísaði málinu heim í hérað þar sem það taldist ekki nægilega upplýst. Samkvæmt 

2. mgr. 110. gr. sml. getur dómari leitast við að upplýsa mál undir rekstri þess. Þá getur dómari 

einnig leitast við að upplýsa mál eftir dómtöku þess, sbr. 168. gr. sml. Dómarinn getur þá beint 

því til ákæruvaldsins að leiða tiltekin vitni fyrir dóm eða afla ákveðinna gagna og er ákæranda 

skylt að verða við slíkum tilmælum dómara ef hann hefur tök á, sbr. 3. mgr. 18. gr. sml. Þá er 

dómara einnig heimilt að spyrja ákærða og vitni í þeim tilgangi að leiða hið sanna í ljós, sbr. 2. 

mgr. 122. gr., 3. mgr. 114. gr. og 1. mgr. 163. gr. sml. Dómari er ekki bundinn af kröfum aðila 

og yfirlýsingum að frátöldum kröfum ákæruvaldsins, sem koma fram í ákæru, sbr. 2. mgr. 180. 

gr. sml. Af þeim sökum ber dómara að líta framhjá játningu ákærða ef hann telur hana ekki 

sanna, sbr. 1. mgr. 164. gr. sml.24 

 Sannleiksreglan leiðir til þess að formreglur sakamálaréttarfars hafa minni þýðingu en 

á öðrum sviðum eins og til dæmis sviði einkamálaréttarfars.25 Í þessu sambandi mætti nefna 2. 

mgr. 171. gr. sml. Þar kemur fram að tímasetning yfirlýsingar skiptir ekki máli undir rekstri 

máls. Það þýðir til dæmis að dómara er skylt að verða við kröfu verjanda, þrátt fyrir að hún 

komi seint fram, um að tiltekið atriði verði skoðað betur nema slíkt sé augljóslega þarflaust, að 

mati dómara, til að upplýsa viðkomandi mál, sbr. 3. mgr. 110. gr. sml. Dómari stendur frammi 

fyrir tveimur kostum þegar málatilbúnaði er verulega áfátt af hálfu ákæruvaldsins, það er að 

                                                           
23 Eiríkur Tómasson (2010). Sakamálaréttarfar. Bls. 11. 
24 Sama heimild. Sjá einnig: Smith, Eva (2013). Straffeproces – grundlæggende regler og principper. Bls. 18. 
25 Smith, Eva (2013). Straffeproces – grundlæggende regler og principper. Bls. 18. 
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vísa málinu frá annarsvegar, sbr. 1. mgr. 159. gr. sml. og hinsvegar að sýkna ákærða vegna 

sönnunarskorts, sbr. 108. sml.26 

 Af framangreindu er því ljóst að sannleiksreglan takmarkast af öðrum mikilvægum 

réttarfarsreglum, eins og reglunni um jafnræði málsaðila, reglunni um hraða málsmeðferð og 

að lokum reglunni um sönnunarbyrði ákæruvaldsins.27 

 

3.3 Jafnræðisreglan 
 

Einn mikilvægasti þátturinn í réttlátri málsmeðferð er jafnræði aðila í dómsmáli. Þó er jafnræðið 

ekki nefnt berum orðum í 1. mgr. 70. gr. stjskr. Þetta felur í sér þá kröfu að mál þeirra sé dæmt 

á grundvelli jafnréttis, en það er aðeins hægt ef báðir aðilar koma jafnt að kröfum sínum, rökum 

og sönnunargögnum í málinu, að báðir hafi jafnan aðgang að öllum gögnum sem lögð eru fram 

og eigi jafnan kost á að koma að andsvörum við þeim.28 Í þessu sambandi má nefna nýlegt mál 

Hæstaréttar, sbr. Hrd. 31. mars 2014 (487/2014). Í þessu máli komst meirihluti í þriggja manna 

dómi í Hæstarétti að þeirri niðurstöðu, að ekki skipti máli þó að málflytjandi, sem gerð var 

réttarfarssekt í héraði, hefði ekki haft tækifæri til að tala máli sínu á neðra dómsstiginu, þar sem 

hann hefði getað komið að vörnum sínum við meðferð málsins í Hæstarétti. 

 
Málavextir voru þeir að S hafði verið skipaður verjandi X sem ákærður var í 

sakamáli. Með efnisdómi í sakamálinu í héraði var S gert að greiða 300.000 

króna sekt í ríkissjóð. Var sektin ákvörðuð með vísan til a. og d. liða 1. mgr. 

223. gr. sml., en í fjögur tilgreind skipti mætti S ekki til þinghalds í málinu, 

þar á meðal er aðalmeðferð í því fór fram. Í síðastgreinda skiptið var S leystur 

frá verjandastörfum í málinu og var dómurinn kveðinn upp nokkru síðar að 

honum fjarstöddum. Að ósk S var dóminum áfrýjað til Hæstaréttar. S vildi 

meina að hann hefði ekki notið réttlátrar málsmeðferðar samkvæmt 1. mgr. 

70. gr. stjskr., sbr. og 1. og 3. mgr. 6. gr. MSE þar sem honum hefði ekki verið 

gefinn kostur á að halda uppi vörnum áður en sektin var ákvörðuð. Hæstaréttur 

vísaði meðal annars til þess í niðurstöðum sínum að fjárhæð réttarfarssektar, 

sem ákveðin væri samkvæmt XXXV. kafla sml., væri ekki bundin tilteknu 

hámarki og hefði sekt S numið umtalsverðri fjárhæð. Hæstiréttur vildi meina 

að þegar bæði þessi atriði væru virt yrði talið að sektin væri í eðli sínu refsing. 

Taldi Hæstiréttur að það hefði ekki horft S til réttarspjalla þótt sérstakur 

málflutningur hefði ekki farið fram í héraði, áður en ákvörðun var tekin um að 

gera honum réttarfarssekt, þar sem réttur hans til þess að halda uppi vörnum á 

áfrýjunarstigi sætti að lögum engum takmörkunum og hefði hann getað komið 

að öllum sjónarmiðum sínum við meðferð málsins fyrir Hæstarétti. 

Samkvæmt því fullnægði málsmeðferðin ákvæðum laga og bryti hún ekki í 

bága við regluna um réttláta málsmeðferð. Taldi Hæstiréttur að með því að 

hafa ekki mætt til þinghalda í tvö tilgreind skipti þrátt fyrir að hafa sannanlega 

                                                           
26 Eiríkur Tómasson (2010). Sakamálaréttarfar. Bls. 12.  
27 Eiríkur Tómasson (2010). Sakamálaréttarfar. Bls. 13. 
28 Björg Thorarensen (2008). Stjórnskipunarréttur – Mannréttindi. Bls. 240. 



 

9 

 

fengið tilkynningu um þau eða sjá til þess að annar til þess bær maður mætti 

þar fyrir sína hönd hefði S brotið gegn starfsskyldum sínum sem verjandi X. 

Með þessari háttsemi S olli hann óþarfa drætti á málinu og af þeim sökum 

hafði dómari fullt tilefni til að víta hann samkvæmt 4. mgr. 223. sml. sem telja 

yrði að gert hefði verið með bókun í öðru þessara þinghalda. Með því að mæta 

ekki til dómþings við aðalmeðferð málsins, eftir að hafa áður verið víttur, 

hefði S misboðið virðingu dómsins. Samkvæmt því var staðfest sú ákvörðun 

héraðsdóms að gera S sekt á grundvelli a. og d. liða 1. mgr. 223. gr. sml., en 

hún þótti hæfilega ákveðin 50.000 krónur. 

 

Hæstiréttur virðist líta fram hjá framangreindri meginreglu og meinar þarna aðila máls að gæta 

réttar síns í héraði á grundvelli þess að hann geti gert það í Hæstarétti. Sömu niðurstöðu má 

einnig sjá í nýlegu máli Hæstaréttar sem nefnt er Al-Thani. sbr. Hrd. 28. maí 2014 (37/2014), 

þar sem þrír af fimm dómendum voru sammála. 

 
Málavextir voru þeir að G og R voru skipaðir verjendur í sakamáli. G og R 

rituðu héraðsdómara bréf, áður en aðalmeðferð málsins átti að fara fram, þess 

efnis að þeir myndu ekki sinna frekari verjendastörfum vegna þess að þeir 

teldu að skjólstæðingar þeirra hefðu ekki notið réttlátrar málsmeðferðar. 

Kröfðust þeir þess að vera leystir undan störfum þegar í stað. Héraðsdómari 

synjaði þeirri kröfu og í kjölfarið mættu G og R ekki til þinghalds þegar 

aðalmeðferð málsins átti að fara fram. Af þeim sökum voru G og R leystir 

undan verjendastörfum sínum og skjólstæðingum þeirra skipaðir nýir 

verjendur. Þetta varð til þess að aðalmeðferð málsins var frestað um óákveðinn 

tíma. G og R voru hvor um sig dæmdir til að greiða 1.000.000 krónur í sekt til 

ríkissjóðs með dómi í sakamálinu. Dómurinn var kveðinn upp að þeim 

fjarstöddum. G og R áfrýjuðu dómnum til Hæstaréttar og vildu meina að þeir 

hefðu ekki notið réttlátrar málsmeðferðar samkvæmt 1. mgr. 70. gr. stjskr., 

sbr. og 1. og 3. mgr. 6. gr. MSE þar sem þeim hefði ekki verið gefinn kostur 

á að halda uppi vörnum áður en þeim var ákvörðuð sektin og hins vegar að 

þeir hefðu haft réttmætar ástæður til þess að segja sig frá verjendastörfum í 

málinu. Í niðurstöðu Hæstarréttar sagði meðal annars að G og R hefði borið 

að mæta til þings við aðalmeðferð málsins og eftir atvikum viðhafa andmæli 

við málsmeðferðina eftir því sem efni hefðu staðið til. Hefði háttsemi þeirra 

hvorki verið í þágu skjólstæðinga þeirra né annarra ákærðu auk þess sem 

yfirlýsingar þeirra um að þeir létu af verjendastörfum hefðu falið í sér gróft 

brot á starfsskyldum þeirra sem verjenda í sakamáli, sbr. 1. mgr. 35. gr., 

sbr. 34. gr. sml. Þá vísaði Hæstiréttur til þess að fjárhæð réttarfarssektar, sem 

ákveðin væri samkvæmt XXXV. kafla sml., væri ekki bundin tilteknu hámarki 

og hefðu sektir G og R numið hárri fjárhæð. Þegar litið væri til beggja þessara 

atriða yrði talið að sektirnar væru í eðli sínu refsing. Taldi Hæstiréttur að það 

hefði ekki horft G og R til réttarspjalla þótt sérstakur málflutningur hefði ekki 

farið fram í héraði, áður en ákvörðun hefði verið tekin um að gera þeim 

réttarfarssekt þar sem réttur þeirra til þess að halda uppi vörnum á 

áfrýjunarstigi sætti að lögum engum takmörkunum og hefðu þeir getað komið 

að öllum sjónarmiðum sínum við munnlegan flutning málsins, eftir atvikum 

með því að þeir og vitni gæfu skýrslur fyrir dómi, sbr. 3. mgr. 205. gr. sml., 

eða að undangengnu sérstöku vitnamáli, sbr. 1. mgr. 141. gr. sömu laga. 

Samkvæmt því fullnægði málsmeðferðin ákvæðum laga og bryti hún ekki í 

bága við regluna um réttláta málsmeðferð. Var því staðfest niðurstaða 

héraðsdóms um réttarfarssekt á hendur G og R. 
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Í þessum tveimur dómsmálum hefur Hæstiréttur komist að þeirri niðurstöðu að í lagi sé að 

meina málsaðila að gæta réttar síns í héraði, gagnvart refsikröfu ákæruvalds, ef hann fær að 

gera það fyrir Hæstarétti. Jón Steinar Gunnlaugsson hæstaréttarlögmaður og fyrrum 

hæstaréttardómari gagnrýnir þetta harðlega í grein sinni Skortur á skilningi á undirstöðuatriðum 

við málsskot í Lögmannablaðinu. Þar segir hann meðal annars að í þessu felist alvarlegur 

misskilningur á réttarfari við málsskot og það geti ekki staðist að synja megi málsaðila réttar til 

að gæta hagsmuna sinna á neðra dómsstigi á þeirri forsendu að hann fái að gera það á hinu efra. 

Þá telur hann einnig að gera verði kröfu til þess að dómarar við Hæstarétt ráði við þetta.29 

Meginreglan um jafnræði aðila fyrir dómi er, eins og áður segir, leidd af 1. mgr. 70. gr. 

stjskr. um réttláta málsmeðferð, sbr. 1. og 3. mgr. 6. gr. MSE.30 Með 1. mgr. 70. gr. stjskr. er 

jafnræði aðila fyrir dómstólum tryggt ásamt því að tryggja að þær ákvarðanir sem dómstólar 

taka um réttindi þeirra og skyldur hvíli á hlutlægum grundvelli.31 Í dómaframkvæmd MDE var 

komist svo að orði um regluna í máli MDE, Dombo Beheer B.V. gegn Hollandi, 27. október 

1993 (14448/88): „Dómstóllinn er á sama máli og nefndin að þegar um er ræða venjulegt 

einkamál er „jafnræði málsaðila“ fólgið í því að hvor aðili fái tækifæri til þess að reifa málsstað 

sinn – þ.á.m. að gera grein fyrir þeim sönnunargögnum sem hann byggir á – á þann hátt að 

honum sé ekki verulega mismunað í samanburði við gagnaðilann.“32 Draga má þá ályktun af 

þessu að það sama eigi við um sakamál. 

Í sakamálum er það svo að sóknaraðilinn er ávallt handhafi ákæruvaldsins og 

varnaraðilinn er yfirleitt einstaklingur sem nýtur bágrar stöðu í samfélaginu, með öðrum orðum 

eru aðilar máls í sakamálum ákæruvald annars vegar og ákærði hins vegar. Með það markmið 

að rétta hlut ákærða og koma í veg fyrir að hann verði saklaus dæmdur sekur er honum, eins og 

áður sagði, búið margskonar réttarfarshagræði. Af þeim sökum er ekki hægt að segja að fullt 

jafnræði ríki á milli aðila í sakamáli. Samt sem áður er gert ráð fyrir því að aðilar að sakamáli 

komi fram sem sjálfstæðir málsaðilar og með þeim sé jafnræði að frátalinni mismunandi stöðu 

þeirra í réttarfarslegu tilliti.33  

 Samkvæmt meginreglunni um réttláta málsmeðferð eru aðilar máls jafn réttháir fyrir 

dómara og má dómari því ekki mismuna þeim undir rekstri þess. Á þetta sérstaklega við eftir 

að ákæra er gefin út. Aðilar máls eiga þannig báðir rétt á að vera viðstaddir þinghöld, sbr. til 

dæmis 3. mgr. 36. gr. og 1. mgr. 166. gr. sml. og er ákæranda skylt að sækja þing, sbr. 160. gr. 

                                                           
29 Jón Steinar Gunnlaugsson (2015). Skortur á skilningi á undirstöðuatriðum við málsskot. Bls. 26. 
30 Eiríkur Tómasson (2010). Sakamálaréttarfar. Bls. 13. 
31 Gunnar G. Schram (1999). Stjórnskipunarréttur. Bls. 517. 
32 Eiríkur Tómasson (1999). Réttlát málsmeðferð fyrir dómi. Bls. 70.  
33 Eiríkur Tómasson (2010). Sakamálaréttarfar. Bls. 13. 
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sml., sbr. 1. mgr. 6. gr. MSE. Ásamt framangreindu eiga báðir aðilar rétt á því að kynna sér öll 

gögn, sem lögð eru fram í viðkomandi máli, sbr. til dæmis 1. og 4. mgr. 37. gr. og 1. mgr. 163. 

gr. sml., sbr. 1. mgr. 6. gr. MSE. Þá eiga þeir einnig rétt á því að tjá sig um sakarefni, sbr. til 

dæmis 1. mgr. 163. gr. og 2. og 3. mgr. 166. gr. sml., sbr. 1. mgr. 6. gr. MSE sem og að fá tíma 

til undirbúnings undir aðalmeðferð máls, þ.á.m. flutning málsins fyrir dómi.34 

 Ljóst er að dómendum ber að hafa regluna um jafnræði aðila að leiðarljósi þegar þeir 

leysa úr álitaefnum um réttarstöðu aðila í sakamálum, sbr. Hrd. 1993, bls. 69 (23/1993) og Hrd. 

1997, bls. 3231 (449/1997), þar sem í báðum tilvikum var áréttað að virða beri jafnræði beggja 

aðila fyrir dómi, þá ekki síst rétt ákærða og verjanda hans til að undirbúa vörn sína, sbr. b-lið 

3. mgr. 6. gr. MSE. Á meðan á rannsókn máls stendur og jafnvel eftir að ákæra er gefin út er 

þó nauðsynlegt að gæta að því að sakborningur getur stundum átt rétt á því að koma fram sem 

sjálfstæður aðili í málinu, til dæmis hafi honum verið gert að sæta gæsluvarðhaldi. Samkvæmt 

1. mgr. 37. gr. sml. er lögreglunni heimilt, á meðan á rannsókn máls stendur, að neita að veita 

verjanda og sakborningi aðgang að gögnum máls í allt að þrjár vikur. Einnig getur dómari 

framlengt þennan frest í allt að fimm vikur, sbr. b-lið 1. mgr. 59. gr. að uppfylltu því skilyrði 

að lögreglan hafi farið fram á að skýrsla verði tekin af sakborningi fyrir dómi. Þó kemur fram í 

1. mgr. 163. gr. sml. að ákærði skuli ávallt fá aðgang að framlögðum gögnum í sakamáli við 

þingfestingu.35 

 Vegna stöðu sakbornings þykir ekki rétt að öllu leyti að hann hafi sömu réttarstöðu undir 

rekstri máls og verjandi. Samkvæmt 1. mgr. 123. gr., sbr. niðurlag 1. mgr. 166. gr. sml., getur 

dómari ákveðið að sakborningur víki úr þinghaldi á meðan skýrsla af vitni er tekin ef þess er 

krafist og telji dómari að nærvera hans geti orðið vitninu til sérstakrar íþyngingar og haft áhrif 

á framburð þess, en bæði þessi skilyrði þurfa að vera fyrir hendi. Einnig kemur fram í 2. mgr. 

123. gr. sml. að ákærandi, ákærði og verjandi eigi ekki rétt á því að vera viðstaddir skýrslutöku 

hjá vitni sem er yngra en 15 ára telji dómari að nærvera þeirra geti verið til þess fallin að vera 

vitninu til sérstakrar íþyngingar og haft áhrif á framburð þess. Þá getur dómari einnig ákveðið 

að ákærði og málflytjendur skuli víkja úr þinghaldi sé skýrsla tekin af vitni án þess að því sé 

gert að greina frá nafni sínu, sbr. 8. mgr. 122. gr. sml. Í öllum framangreindum tilvikum skal 

dómari sjá til þess að málsaðilar geti fylgst með skýrslutöku um leið og hún er framkvæmd. Þá 

skal hann einnig leggja fram þær spurningar sem þeir óska eftir.36 

 

                                                           
34 Eiríkur Tómasson (2010). Sakamálaréttarfar. Bls. 13. 
35 Eiríkur Tómasson (2010). Sakamálaréttarfar. Bls. 13 – 14. 
36 Eiríkur Tómasson (2010). Sakamálaréttarfar. Bls. 14. 
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3.3.1 Óháður og óhlutdrægur dómstóll 

 

Eitt af grundvallaratriðum nútíma réttarríkis er að skorið sé úr um réttindi og skyldur manna af 

dómendum sem eru óháðir öðrum handhöfum ríkisvaldsins og aðilum máls.37 Framangreind 

krafa til dómenda er lögfest í 1. mgr. 70. gr. stjskr. og 1. mgr. 6. gr. MSE, þar sem fram kemur 

að dómari skuli vera óháður og óhlutdrægur í hverju máli. Með þessari reglu á að tryggja 

jafnræði með aðilum máls sem er, eins og áður sagði, forsenda fyrir réttlátri málsmeðferð.38 Í 

meginatriðum felur það tvennt í sér. Í fyrsta lagi að þeir, sem gegna dómsstörfum, verða að 

njóta sjálfstæðis í störfum sínum og mega ekki vera neinum háðir, hvorki handhöfum löggjafar- 

eða framkvæmdarvaldsins né öðrum, svo sem einstaklingum eða einkafyrirtækjum. Í öðru lagi 

skulu dómarar einungis fara eftir lögum í embættisverkum sínum, sbr. 61. gr. stjskr. Af þeim 

sökum getur enginn gefið dómstólum fyrirmæli um það hvernig þeir skuli haga störfum sínum 

þegar þeir dæma einstök mál sem fyrir þá eru lögð.39 Í Hrd. 1985, bls. 1290 (77/1985) var fjallað 

um sjálfstæði dómstóla. Niðurstaðan í því máli var kærð til Mannréttindanefndar Evrópu40, sbr. 

skýrsla MNE, Jón Kristinsson gegn Íslandi, 8. mars 1989 (12170/86), sem síðar skaut málinu 

til MDE, sbr. MDE, Jón Kristinsson gegn Íslandi, 1. mars 1990 (12170/86). 

 
Málavextir voru þeir að ákærandi hafði verið sakfelldur fyrir umferðalagabrot 

í héraðsdómi sem staðfestur var af Hæstarétti. Ákærði krafðist ómerkingar á 

héraðsdómi á grundvelli þess að sami maður fór með starf lögreglustjóra og 

dómara. Af þeim sökum taldi hann að dómari málsins hefði ekki verið 

hlutlaus. Hæstiréttur fór þá leið að þar sem ekki hafði verið sýnt fram á 

vanhæfi dómara að þá væri hann hæfur til starfa sinna. MNE var ekki sammála 

þar sem hægt væri að draga hlutleysi dómarans í efa. MDE staðfesti svo í 

kjölfarið að sú réttarskipan sem gilti hérlendis fengi ekki staðist 1. mgr. 6. gr. 

MSE um óvilhallan dómstól.  

 

Í kjölfar þessa máls urðu grundvallarbreytingar á íslenskri réttarskipan sem leiddi til setningar 

laga um aðskilnað dómsvalds og umboðsvalds í héraði nr. 92/1989. Samhliða þessu voru gerðar 

breytingar á lögum um dómstólaskipan og réttarfar sem tóku gildi 1. júlí 1992, líkt og greint 

var frá í kafla 2.41 

Eins og áður sagði verða dómarar að vera óvilhallir eða óhlutdrægir þegar þeir dæma 

einstök mál. Dómari má þannig hvorki sjálfur hafa sérstakra hagsmuna að gæta í málinu né vera 

náskyldur eða hafa önnur náin tengsl við aðila málsins eða aðra þá sem málið varðar sérstaklega. 

                                                           
37 Eiríkur Tómasson (1999). Réttlát málsmeðferð fyrir dómi. Bls. 139. 
38 Björg Thorarensen (2009). Stjórnskipunarréttur – Um lög og rétt – Helstu greinar íslenskrar lögfræði. Bls. 85     

    – 86. 
39 Eiríkur Tómasson (2009). Réttarfar – Um lög og rétt – Helstu greinar íslenskrar lögfræði. Bls. 154. 
40 Hér eftir MNE. 
41 Björg Thorarensen (2009). Stjórnskipunarréttur – Um lög og rétt – Helstu greinar íslenskrar lögfræði. Bls. 86. 
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Séu slíkar aðstæður uppi eru allar líkur á því að dómarinn sé sagður vanhæfur til að fara með 

málið. Verður hann þá að víkja sæti og annar hæfur dómari að vera settur í hans stað.42 Í 

dæmaskyni mætti nefna hér mál MDE, Pétur Þór Sigurðsson gegn Íslandi, 10 apríl 2003 

(39731/98). 

 
Málavextir voru þeir að kærandi höfðaði skaðabótamál á hendur Landsbanka 

Íslands. Í héraði var bótakröfu kæranda hafnað. Í kjölfarið var málinu áfrýjað 

til Hæstaréttar þar sem kröfunni var enn hafnað af meirihluta Hæstaréttar. Einn 

dómendanna í meirihluta hafði ásamt eiginmanni sínum, C, verið í viðskiptum 

við bankann. C hafði gengist í ábyrgð fyrir nokkuð háum skuldum annars 

manns hjá bankanum. Í kjölfar vanskila aðalskuldarans var gert samkomulag 

um skuldaskil C og bankans. Samkomulagið sem var afar hagstætt var gert 

um svipað leyti og dómur féll í Hæstarétti og fólst meðal annars í því að 

dómarinn gaf út skuldabréf með veði í húseign sinni. MDE taldi að ekki væri 

nein ástæða til að ætla að dómarinn eða C eignmaður hennar hefðu haft neina 

beina hagsmuni af úrlausn skaðabótamálsins. Hins vegar var talið að tengsl 

dómarans við skuldasamkomulagið, hagræði samningsins fyrir C og tengsl 

hans við bankann væri af slíku eðli og umfangi og svo nálægt úrlausn 

Hæstaréttar í tíma að réttmætt væri fyrir kæranda að óttast að dómari uppfyllti 

ekki skilyrðið um óhlutdrægni.  

 

Þetta mál sýnir að tengsl dómara þurfa ekki að vera mikil. Þarna var um að ræða tvö aðskilin 

mál sem vörðuðu sama banka á sama tíma. Af þeim sökum þótti líklegt að dómarinn uppfyllti 

ekki skilyrðið um óhlutdrægni. Þá má í þessu sambandi einnig nefna nýlegan dóm Hæstaréttar, 

sbr. Hrd. 22. apríl 2015 (511/2015), þar sem Hæstiréttur ómerkti héraðsdóm með skírskotun til 

þess að sérfróðan meðdómsmann í málinu brysti hæfi samkvæmt g. lið 1. mgr. 6. gr. sml. 

 
Málavextir voru þeir að ákærðu X og Y voru bornir sökum um að hafa í 

störfum sínum hjá A hf. brotið gegn 249. gr. almennra hegningarlaga nr. 

19/194043 með því að fara út fyrir heimildir sínar þegar þeir hafi samþykkt í 

sameiningu milli funda áhættunefndar bankans, sem þeir hafi meðal annarra 

átt sæti í, að veita B ehf. lán að fjárhæð 6.000.000.000 krónur án fullnægjandi 

trygginga, sem hafi verið andstætt reglum bankans um lánveitingar og 

markaðsáhættu. Þá var ákærði Z borinn sökum aðallega um hlutdeild í 

fyrrgreindu broti, sbr. 1. mgr. 22. gr. alm.hgl., til vara um hylmingu, sbr. 254. 

gr. sömu laga, en að því frágengnu peningaþvætti, sem varði við 264. gr. 

laganna. Loks var ákærði Þ sakaður um hlutdeild í áðurnefndu broti ákærðu X 

og Y. Málið var þingfest í héraði 7. janúar 2013 og neituðu allir ákærðu sök. 

Þegar málið var tekið fyrir 12. mars 2014 upplýsti héraðsdómarinn Guðjón St. 

Marteinsson, sem fram að því hafði farið einn með málið, að við upphaf 

aðalmeðferðar tækju jafnframt sæti í dóminum Arngrímur Ísberg 

héraðsdómari og Sverrir Ólafsson prófessor. Ekki gerðu aðilarnir athugasemd 

af þessu tilefni og gekk þessi ráðagerð eftir. Aðalmeðferðinni lauk 16. maí 

sama ár og var málið þá dómtekið. Með hinum áfrýjaða dómi, sem kveðinn 

var upp 5. júní 2014, voru ákærðu allir sýknaðir af kröfum ákæruvaldsins, en 

í dóminum var lýst séráliti annars meðdómsmannsins, Arngríms Ísberg, um 

                                                           
42 Björg Thorarensen (2009). Stjórnskipunarréttur – Um lög og rétt – Helstu greinar íslenskrar lögfræði. Bls. 86. 
43 Hér eftir alm.hgl. 
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að sakfella ætti ákærðu X, Y og Z samkvæmt ákæru og dæma þá til 

fangelsisrefsingar. Samkvæmt gögnum, sem lögð hafa verið fyrir Hæstarétt, 

birtust fréttir af því í útvarpi og sjónvarpi 8. júní 2014 að Sverrir Ólafsson, 

sem eins og fyrr segir gegndi starfi meðdómsmanns í máli þessu, væri bróðir 

C, sem hafi verið ákærður af sérstökum saksóknara í öðru sambærilegu máli 

og sakfelldur í héraðsdómi, en sú sakfelling var síðar staðfest að hluta með 

dómi Hæstaréttar 12. febrúar 2015 í máli nr. 145/2014. Meðdómsmaðurinn lét 

einnig önnur neikvæð ummæli falla um viðhorf hans til embættis sérstaks 

saksóknara og starfsemi þess. Í niðurstöðum Hæstaréttar sagði meðal annars: 

“Að þessu öllu virtu er óhjákvæmilegt að líta svo á að ummæli 

meðdómsmannsins, sem að framan greinir, gefi hlutlægt séð tilefni til að draga 

með réttu í efa að hann hafi verið óhlutdrægur í garð sérstaks saksóknara fyrir 

uppkvaðningu hins áfrýjaða dóms.“ 

 

Hæstiréttur virðist í þessu máli ekki leggja neina sérstaka áherslu á þau sterku tengsl 

meðdómsmannsins og C, sem ákærður var í öðru sambærilegu máli, einnig af sérstökum 

saksóknara, heldur voru það ummæli hans sem réðu úrslitum um vanhæfi hans. Af 

framangreindum málum er ekki alveg ljóst hvar Hæstiréttur leggur línuna við óhlutdrægni 

dómenda, en ljóst er að það þarf ekki mikið til þess að dómari teljist óháður eða óhlutdrægur. 

 

3.4 Opinber málsmeðferð 
 

Eins og áður segir má finna í stjórnarskrá lýðveldisins Íslands og MSE meginreglu sem kveður 

á um opinbera málsmeðferð, sbr. 1. mgr. 70. gr. stjskr. og 1. mgr. 6. gr. MSE. Meginreglu þessa 

má einnig finna í 1. mgr. 10. gr. sml., þar sem kveðið er á um að þinghöld í sakamálum skuli 

jafnan vera háð í heyranda hljóði. Dómara er þó heimilt, í undantekningartilvikum, að ákveða 

að réttarhald skuli háð fyrir luktum dyrum, sbr. a. – g. liði í málsgreininni. Sambærilegar 

ástæður eru tilgreindar í 1. mgr. 70. gr. stjskr. og 1. mgr. 6. gr. MSE.44  

Reglan um opinbera málsmeðferð tekur einungis til meðferðar sakamála fyrir dómi. Hún 

gildir hins vegar ekki um rannsókn máls sem fer fram fyrir luktum dyrum. Í opinberri 

málsmeðferð felst beinn og óbeinn aðgangur almennings að réttarhöldunum. Má því segja að 

markmið sé tvíþætt, í fyrsta lagi er með henni tryggt að allir, það er almenningur og aðilar máls, 

fái í öllum tilvikum að fylgjast með því sem fram fer við meðferð málsins og í öðru lagi er 

tryggt að almenningur eigi þess kost að vita hvað fer fram fyrir dómstólum og hafa allir heimild 

til að segja opinberlega frá því sem fram fór við réttarhöldin.45 Frá þessu er þó undantekning 

sem finna má í 1. mgr. 11. gr. sml. þar sem segir að óheimilt sé að hljóðrita eða taka myndir á 

                                                           
44 Eiríkur Tómasson (2010). Sakamálaréttarfar. Bls. 15. 
45 Sama heimild. Sjá einnig: Gunnar G. Schram (1999). Stjórnskipunarréttur. Bls. 532 og Jónatan Þórmundsson  

    (1980). Opinbert réttarfar II. Bls. 65.  
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meðan á þinghaldi stendur. Þó getur dómari veitt undanþágu frá þessu banni ef sérstaklega 

stendur á. Sé um að ræða kynferðisbrotamál er algengt að frá því sé brugðið til hlífðar vitnum, 

þá einkum brotaþolum, sbr. b-lið 1. mgr. 10. gr. sml. Tekið er fram í 2. mgr. 10. gr. að sá sem 

sættir sig ekki við ákvörðun dómara um lokað þinghald getur krafist þess að hann kveði upp 

úrskurð þess efnis. Sá úrskurður er svo kæranlegur til Hæstaréttar.46 Þá reynir einnig nokkuð á 

heimild til að loka þinghaldi vegna tillits til málsaðila sjálfra, til dæmis vegna ungs aldurs 

sakbornings eða ef mál er aðilum sérstaklega viðkvæmt og óheftur aðgangur almennings og 

fjölmiðla gæti valdið þeim óþægindum.47 Þá er óheimilt, samkvæmt 2. mgr. 11. gr. sml., að 

skýra frá því sem fram fer í lokuðu þinghaldi, nema með leyfi dómara. Einnig getur dómari lagt 

bann við því að skýrt sé frá því sem gerist í opnu þinghaldi ef sérstaklega stendur á. Með 

hliðsjón af fyrirmælunum um tjáningarfrelsi í 73. gr. stjskr. ber að túlka þetta ákvæði þröngt, 

sbr. 10. gr. MSE.48 

Í framangreindum tilvikum er það tillit til aðila eða vitna sem vegur þyngra heldur en sú 

almenna regla að almenningur eigi rétt á að vita hvað fer fram fyrir dómstólum. Dómari verður 

að meta hvert tilvik fyrir sig varðandi það hvort rétt sé að loka þinghaldi og er það ekki skilyrði 

að uppi sé krafa þess efnis. Ákveði dómari að þinghald skuli lokað skerðir það þó ekki rétt 

málsaðila til að vera viðstaddir.49 Frá þessu eru þó áðurnefndar undantekningar við sérstakar 

aðstæður, sbr. 123. gr. sml. Þær aðstæður sem tilgreindar eru í 123. gr. sml. eru í fyrsta lagi af 

sérstöku tilliti til vitnis sem er undir 15 ára aldri, í öðru lagi ef nærvera sakbornings geti orðið 

vitninu sérstaklega til íþyngingar og geti haft áhrif á framburð þess og í þriðja lagi ef vitni gefur 

skýrslu með nafnleynd. Í 3. mgr. 123. gr. sml. er það þó tryggt að þó svo að sakborningur víki 

úr þinghaldi fái hann og verjandi hans fullan rétt til þess að kynna sér allt það sem fer fram 

ásamt því að beina spurningum til vitna.50 

MDE hefur lagt fram tvenns konar sjónarmið í tenglum við meginregluna um opinbera 

málsmeðferð í dómsúrlausnum sínum. Í fyrsta lagi er henni ætlað að styrkja réttaröryggi aðila 

máls í dómsmálum, ekki síst sakborninga, þar sem meiri hætta er á því að þeir verði beittir órétti 

sé þinghald lokað. Í öðru lagi er reglunni ætlað að styrkja trú almennings á réttarkerfinu.51  

 

                                                           
46 Eiríkur Tómasson (2010). Sakamálaréttarfar. Bls. 16. 
47 Gunnar G. Schram (1999). Stjórnskipunarréttur. Bls. 533. 
48 Eiríkur Tómasson (2010). Sakamálaréttarfar. Bls. 16. 
49 Gunnar G. Schram (1999). Stjórnskipunarréttur. Bls. 533. 
50 Björg Thorarensen (2008). Stjórnskipunarréttur – Mannréttindi. Bls. 272. 
51 Eiríkur Tómasson (2010). Sakamálaréttarfar. Bls. 17. Sjá einnig: Lorenzen, Peer, Rehof, Lars og Trier, Tyge  

    (1994). Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Bls. 156. 
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3.5 Munnleg málsmeðferð 
 

Við mótun réttarfarslöggjafar er tvær leiðir um að velja varðandi það hvernig flytja eigi mál, 

það er skriflega eða munnlega. Í þessum skilningi er ekki einungis átt við röksemdafærslu af 

hálfu aðilanna á lokastigi máls, heldur einnig alla meðferð þess fram að því, þar á meðal 

skýrslugjöf aðila og vitna. Skriflegur málflutningur felur í sér að dómari fær vitneskju um öll 

atriði máls með skriflegum gögnum og tekur ekki tillit til gagna sem koma fram með öðrum 

hætti. Munnlegur málflutningur felur í sér á hinn bóginn að ekki er stuðst við neitt sem ekki 

kemur fram í mæltu máli við úrlausn máls. Sé um munnlegan málflutning að ræða þá eru 

skrifleg sönnunargögn almennt lesin upp frá orði til orðs, en eru þó dómaranum aðgengileg svo 

að hann geti staðreynt réttmæti frásagnar um efni þeirra.52 Hvað varðar sakamál er það svo í 

framkvæmd að ekki er algengt að þau séu skriflega flutt. Þótt algengara sé að mál séu flutt 

munnlega er langt frá því að allt það, sem fært er fram í máli, sé munnlega mælt eða lesið upp 

í heyranda hljóði. Meginreglan um munnlega málsmeðferð hefur heldur ekki verið skilin þannig 

bókstaflega að dómari skuli einungis taka tillit til þess við úrlausn máls sem fer munnlega fram 

í því.53 

Meginreglan um munnlega málsmeðferð er skyld reglunum um opinbera og 

milliliðalausa málsmeðferð. Í raun má segja að meðferð máls geti ekki verið opinber ef hún er 

ekki einnig munnleg vegna þess að þá geta þeir sem sitja í réttarsal ekki fylgst með því sem fer 

fram nema að takmörkuðu leyti. Sama má segja um tengslin milli munnlegrar og 

milliliðalausrar málsmeðferðar, það er vegna þess að ef skýrslutaka af ákærða og vitnum færi 

þannig fram að einungis skriflegar skýrslur væru lagðar fyrir dómara, sem aðrir hefðu tekið, 

væri málsmeðferðin ekki milliliðalaus.54 

Líkt og fyrirmæli 1. mgr. 70. gr. stjskr. og 1. mgr. 6. gr. MSE kveða á um opinbera 

málsmeðferð, er gengið út frá því í lögum um meðferð sakamála að málsmeðferð sé munnleg. 

Í 3. mgr. 165. gr. sml. segir að dómari ákveði hvort mál verði flutt munnlega eða skriflega. Þó 

skal dómari ekki ákveða að mál verði skriflega flutt nema sérstök tilefni séu fyrir hendi. Í 

skriflegum málflutningi er það þó einungis málflutningurinn sem er skriflegur þar sem skýrslur 

eru samt sem áður teknar af ákærða og vitnum, sbr. 167. gr. sml.55 Þá hefur MDE talið það brot 

á 1. mgr. 6. gr. MSE ef aðila máls er af einhverjum ástæðum synjað um að flytja mál sitt 

munnlega fari hann fram á það sjálfur, sbr. mál MDE, Fredin gegn Svíþjóð, 23. febrúar 1994 

                                                           
52 Markús Sigurbjörnsson (2013). Einkamálaréttarfar. Bls. 13 – 14. 
53 Eiríkur Tómasson (2010). Sakamálaréttarfar. Bls. 18.  
54 Eiríkur Tómasson (2010). Sakamálaréttarfar. Bls. 17. 
55 Sama heimild.   
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(18928/91). Þar var komist að þeirri niðurstöðu að aðili máls eigi, almennt séð, rétt á því að mál 

séu munnlega flutt. Dómstóllinn taldi að 1. mgr. 6. gr. MSE tryggði rétt til munnlegrar 

málsmeðferðar. 

 Það sem er að framan lýst á við um meðferð máls fyrir héraðsdómi, þá einkum þegar 

háð er aðalmeðferð, sbr. 1. mgr. 166. gr. sml., þar sem skýrslutökur og munnlegur málflutningur 

skulu að jafnaði fara fram í einni lotu. Ekki er að finna nein almenn fyrirmæli um það hvort 

aðilar skuli tjá sig munnlega eða skriflega á meðan rannsókn máls stendur. Samkvæmt 1. mgr. 

105. gr. sml. er þó gert ráð fyrir því að þeir tjái sig munnlega um kröfu sem beint er til dómara 

á rannsóknarstigi.56 

 Samkvæmt 1. mgr. 205. gr. sml. skal mál sem hefur verið áfrýjað til Hæstaréttar að 

jafnaði vera flutt munnlega. Þó getur rétturinn ákveðið að mál skuli flutt skriflega ef fyrir því 

eru sérstakar ástæður. Rétturinn getur einnig ákveðið að mál verði dómtekið án sérstaks 

málflutnings. Ekki er gert ráð fyrir því í XXX. kafla sml. að mál sem eru kærð til Hæstaréttar 

séu flutt munnlega, rétturinn getur þó ákveðið að svo sé, sbr. 2. mgr. 195. gr. sml. 

 Aðalmeðferð hefst með því að ákærandi gerir stuttlega grein fyrir ákæru og hvaða 

gögnum hún sé studd, sbr. 2. mgr. 166. gr. sml. Samkvæmt 1. mgr. 206. gr. sml. er það svo að 

gera skal grein fyrir dómsorði héraðsdóms og áfrýjunarstefnu áður en málflutningur hefst fyrir 

Hæstarétti að því leytinu til sem forseti telur að þurfi til skýringar á málflutningi. Þar af leiðandi 

er ekki gert ráð fyrir því að þessi skjöl séu lesin upp frá orði til orðs.57 Nægilegt er að dómsorðið 

sé lesið upp svo lengi sem almenningur á þess kost að fá endurrit af dóminum sjálfum eða hann 

hefur verið birtur opinberlega.58 Þess þá síður er ætlast til að önnur skjöl séu lesin upp eða 

sýnileg sönnunargögn, önnur en skjöl, gerð opinber nema til þess sé sérstök þörf, til dæmis í 

málflutningi. Þess vegna getur það verið erfitt fyrir þá, sem ekki þekkja málið, að fylgjast með 

því sem fram fer fyrir dómi.59 

 Í lokin er vert að nefna að samkvæmt lögum um meðferð sakamála er það svo að 

dómsúrlausnir skulu vera skriflegar. Samkvæmt 1. mgr. 185. gr. laganna skal dómsorð lesið 

upp á dómþingi um leið og héraðsdómur er kveðinn upp formlega, enda er það í samræmi við 

regluna um að dómsorð skuli lesið upp í heyrandi hljóði, sbr. 1. mgr. 6. gr. MSE. Sambærilegt 

ákvæði má finna í lögum um meðferð sakamála, sbr. 3. mgr. 209. gr. sml., þar sem segir að 

dómsorð skuli lesið upp í heyranda hljóði við uppkvaðningu hæstaréttardóms.60 

                                                           
56 Eiríkur Tómasson (2010). Sakamálaréttarfar. Bls. 17. 
57 Eiríkur Tómasson (2010). Sakamálaréttarfar. Bls. 18. 
58 Eiríkur Tómasson (1999). Réttlát málsmeðferð fyrir dómi. Bls. 111. 
59 Eiríkur Tómasson (2010). Sakamálaréttarfar. Bls. 18. 
60 Sama heimild.  
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3.6 Milliliðalaus málsmeðferð 
 

Meginreglan um milliliðalausa málsmeðferð felur í sér að sami dómari annast meðferð máls frá 

upphafi til enda og leysir hann meðal annars úr því með dómi. Tilgangur reglunnar er að stuðla 

að réttarhagræði, því að ef sami dómari fer með mál á öllum stigum verður hjá því komist að 

nýr dómari þurfi að setja sig inn í málið undir rekstri þess.61 Þá má segja að megininntak 

reglunnar sé að sá dómari, sem dæmir mál, taki skýrslur af ákærða og vitnum og einnig séu 

önnur sönnunargögn fyrir hann lögð, sbr. 1. mgr. 111. gr. og 1. mgr. 112. gr. sml.62 

Framangreind regla er eins og áður sagði leidd af fyrirmælum 1. mgr. 70. gr. stjskr. og 1. mgr. 

og d-lið 3. mgr. 6. gr. MSE.63  

 Víða gætir þess viðhorfs löggjafans í lögum um meðferð sakamála að meðferð máls 

skuli vera milliliðalaus. Þannig er gengið út frá því, eins og fyrr segir, að sami dómari fari með 

mál, allt frá þingfestingu, sbr. 158. gr. sml. og fram að dómsuppkvaðningu, sbr. 185. gr. sml. 

Þá er dómara veitt heimild til þess að heyja dómþing utan reglulegra þingstaða, til dæmis í 

fangelsi eða á sjúkrahúsi, sbr. 9. gr. sml., sem og utan dómsumdæmis síns, sbr. 2. mgr. 21. gr. 

laga nr. 15/1998 um dómstóla. Enn fremur segir í 2. mgr. 184. gr. sml. að sé dómur fjölskipaður 

og mál munnlega flutt skuli allir dómendur hafa hlýtt á flutning þess.64 

 Í lögum um meðferð sakamála er að finna nokkrar undanþágur frá meginreglunni um 

milliliðalausa málsmeðferð. Samkvæmt 3. mgr. 5. gr. sml. er það svo að sé dómur fjölskipaður 

eiga allir dómendur að taka þátt í málsmeðferð og dómsuppsögu. Þó er það svo að 

dómsformaður kveður einn upp úrskurði um annað en frávísun máls, gefur út kvaðningar og 

tilkynningar, heldur þing til uppkvaðningar dóms og annast gerð og staðfestingu dómsgerða. 

Öflun sönnunargagna skal fara fram fyrir þeim, sem fer með mál og kveður upp dóm í því, sbr. 

1. mgr. 112. gr. sml. Sé mikill kostnaður sem fylgir þessu eða óhagræði getur dómari ákveðið 

að gagnaöflun, til dæmis skýrslutaka af vitnum, megi fara fram fyrir öðrum dómi. Í XXI. kafla 

sml. er að finna fyrirmæli um það hvernig gagnaöflun fyrir öðrum dómi en þeim sem fer með 

málið skuli háttað. Þýðingarmesta undantekningin frá meginreglunni um milliliðalausa 

málsmeðferð er sú að ekki er gert ráð fyrir því að sá dómari, sem leggur efnisdóm í mál, kveði 

upp úrskurði í því á rannsóknarstigi, enda er allur gangur á því í framkvæmd. Þá er gengið svo 

                                                           
61 Markús Sigurbjörnsson (2013). Einkamálaréttarfar. Bls. 15. 
62 Eiríkur Tómasson (2010). Sakamálaréttarfar. Bls. 18. Sjá einnig: Jónatan Þórmundsson (1980). Opinbert  

    réttarfar II. Bls. 92. 
63 Eiríkur Tómasson (2010). Sakamálaréttarfar. Bls. 18. 
64 Sama heimild. Sjá einnig: Björg Thorarensen (2008). Stjórnskipunarréttur – Mannréttindi. Bls. 246. 
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langt í 2. mgr. 6. gr. sml. að fyrirskipa dómara að víkja sæti í máli eftir útgáfu ákæru ef hann 

hefur áður úrskurðað ákærða í gæsluvarðhald samkvæmt 2. mgr. 95. gr. sml.65 

 Að lokum er meginreglunni um milliliðalausa málsmeðferð fyrst og fremst ætlað að 

tryggja að rétt niðurstaða fáist í málum. Talið er líklegra að rétt niðurstaða fáist í máli ef sá 

dómari, sem kveður upp efnisdóm í málinu, hlýðir einnig á framburð ákærða og vitna og kynnir 

sér annað það, sem fært er fram í því, sjálfur. Þá stuðlar reglan einnig að því að málsmeðferð 

verði í senn einfaldari og fljótvirkari og er því markmið hennar það sama og reglunnar um hraða 

málsmeðferð.66 

 

3.6.1 Utanréttarskýrslur  

 

Svokallaðar utanréttarskýrslur eru meðal annars lögregluskýrslur, skýrslur fyrir öðrum 

stjórnvöldum og önnur svipuð utanréttargögn. Sú spurning hefur verið örlítið á reiki hvort og 

að hvaða marki slíkar skýrslur eða gögn skuli notuð sem sönnunargögn fyrir íslenskum 

dómstólum. Hvað varðar lögregluskýrslur er það svo að viðkomandi lögreglumaður er tók 

skýrsluna verður að gefa skýrslu fyrir dómi. Þó getur það farið svo að beita þurfi öðrum reglum 

við vissar aðstæður, til dæmis ef vitni neitar að gefa skýrslu fyrir dómi, sbr. 3. mgr. 111. gr. 

sml. Fram kemur í ákvæðinu að geti vitni ekki komið fyrir dóm og hafi ekki kost á því á meðan 

á meðferð máls stendur, en skýrsla hafi verið gefin fyrir lögreglu eða öðrum rannsóknaraðila, 

sé það í höndum dómara að meta hvort slík skýrsla hafi sönnunargildi og hversu mikið það sé, 

sbr. Hrd. 2001, bls. 2411 (121/2001).67 

 
Málavextir voru þeir að kona var ákærð fyrir manndráp með því að hafa ráðist 

á mann þar sem hann lá sofandi á dýnu á gólfinu með því að setjast ofan á 

hann og þrengja að hálsi hans þar til hann lést. Atvikið átti sér stað er þau sátu 

að drykkju ásamt fleirum og voru þau öll verulega undir áhrifum áfengis eða 

annarra vímuefna, en þau höfðu verið í óreglu lengi. Húsráðandi sem einnig 

var vitni í málinu hafði fengið heilablóðfall og síðar hjartastopp eftir 

skýrslugjöf hjá lögreglu. Af þeim sökum varð hann ófær vegna minnisleysis 

að gefa skýrslu fyrir dómi. Sönnunargildi skýrslunnar var því takmarkað en 

þó mátti styðjast við það sem þótti samræmast við önnur sönnunargögn. 

Hæstiréttur taldi nægjanlega fram komið, svo að ekki yrði vefengt með 

skynsamlegum rökum, að ákærða hefði veitt manninum þá áverka sem leiddu 

til bana hans og að ekki hefði þar öðrum verið til að dreifa. Var konunni því 

gert að sæta 12 ára fangelsi. 

 

                                                           
65 Eiríkur Tómasson (2010). Sakamálaréttarfar. Bls. 19. 
66 Sama heimild. 
67 Stefán Már Stefánsson (2013). Um sönnun í sakamálum. Bls. 24. 
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Segja má að sama eigi við um ýmis utanréttarskjöl. Í ljósi meginreglunnar um milliliðalausa 

málsmeðferð fellur sönnunargildi slíkra skjala almennt í skuggann af vitnaframburði um sama 

efni. Hér mætti nefna sem dæmi Hrd. 16. júní 2010 (224/2010), þar sem íslenskir lögreglumenn 

höfðu farið utan til að afla sönnunargagna um hagi brotaþola sem varð fyrir mansali. Á meðan 

lögreglumennirnir voru staddir erlendis nutu þeir liðsinnis þarlendrar lögreglu. 

Lögregluskýrslur voru meðal annars teknar af systur brotaþola. Hæstiréttur tók fram í málinu 

að taka yrði tillit til framburðar systurinnar hjá lögreglu á grundvelli 3. mgr. 111. gr. sml. sem 

mætti ekki fyrir dóm sem vitni, en framburður hennar var sambærilegur og hjá brotaþola. Eins 

og fram hefur komið fer slík meðferð ekki í bága við MSE.68 

 Ásamt framangreindu eru til dæmi um að íslenskir dómstólar hafi byggt sönnun á 

framburði í lögregluskýrslu jafnvel þótt hann fari í bága við framburð fyrir dómi. Á þetta 

einkum við þegar um er að ræða mat á því hvort afturköllun játningar ákærða í lögregluskýrslu 

sé marktæk eða ekki. Þá er einnig ljóst að framburður ákærða hjá lögreglu er meðal annars 

lagður til grundvallar sönnunarmati hjá íslenskum dómstólum, sbr. Hrd. 2005, bls. 4641 

(250/2005).69 

 

3.7 Hröð málsmeðferð 
 

Eins og að framan greinir er meginreglan um hraða málsmeðferð lögfest í 1. mgr. 70. gr. stjskr. 

og 1. mgr. 6. gr. MSE. Þar segir að sérhverjum beri réttur til að fá úrlausn um ákæru um 

refsiverða háttsemi á hendur sér innan hæfilegs tíma. Með framangreindum orðum eru öll 

tvímæli tekin af um það að reglan um hraða málsmeðferð sé ein af meginreglum íslensks 

sakamálaréttarfars.70 

 Í samræmi við fyrirmæli 1. mgr. 70. gr. stjskr. og 1. mgr. 6. gr. MSE segir í 1. mgr. 171. 

gr. sml. að hraða skuli meðferð máls eftir föngum. Þrátt fyrir að ákvæðið sé að finna í XXV. 

kafla sml., sem felur í sér reglur um almenna meðferð máls fyrir héraðsdómi ber ekki að skýra 

það þröngt. Af þeim sökum leikur enginn vafi á því að meginreglan um hraða málsmeðferð 

gildir bæði um meðferð máls fyrir og eftir útgáfu kæru, það er á meðan mál er til rannsóknar 

hjá lögreglu, til meðferðar hjá ákæruvaldi og fyrir dómi.71 Einnig mætti nefna hér ákvæði 3. 

                                                           
68 Stefán Már Stefánsson (2013). Um sönnun í sakamálum. Bls. 25. 
69 Sama heimild.  
70 Eiríkur Tómasson (2010). Sakamálaréttarfar. Bls. 19. Sjá einnig: Gunnar G. Schram (1999).   

    Stjórnskipunarréttur. Bls. 525. 
71 Eiríkur Tómasson (2010). Sakamálaréttarfar. Bls. 19. 
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mgr. 18. gr. og 2. mgr. 53. gr. sml. þar sem segir að ákærendur og rannsakendur skuli hraða 

meðferð máls eftir því sem kostur er.  

Tvenns konar sjónarmið búa að baki meginreglunni um hraða málsmeðferð. Í fyrsta lagi 

má nefna tillit til sakbornings, þar sem það hlýtur að vera honum í hag að rannsókn og meðferð 

máls ljúki sem fyrst, ekki síður ef hann er saklaus. Í öðru lagi er það í hag samfélaginu að mál 

dragist ekki að óþörfu á langinn. Ef mál dregst að óþörfu hefur það aukinn kostnað í för með 

sér við réttarkerfið sem og að það skilar ekki settu markmiði í baráttunni gegn afbrotum, þar 

sem líklegra er að fljótvirk og skilvirk réttarvarsla komi í veg fyrir brot sem annars væru framin. 

Þess verður þó að gæta að mál séu rannsökuð vel og þau séu ekki afgreidd í svo miklum flýti 

að réttur sakbornings skerðist á einhvern hátt. Því ber að hafa í huga að ekki skiptir máli hvenær 

yfirlýsingar, mótmæli og sönnunargögn koma fram undir rekstri máls, sbr. 2. mgr. 171. gr. sml. 

Má í þessu sambandi nefna sem dæmi að ef til dæmis verjandi færi fram á að tiltekið atriði yrði 

rannsakað og sú rannsókn gæti haft áhrif á úrslit máls þá ætti dómari að taka tillit til þeirrar 

kröfu verjanda, jafnvel þó svo að það yrði til þess að málsmeðferð myndi lengjast, sbr. Hrd. 

1996, bls. 350 (24/1996). Í þessu máli var um að ræða niðurstöður úr rannsókn, sem gátu haft 

afgerandi áhrif á það hvort ákærði í kynferðisbrotamáli yrði dæmdur sekur eða saklaus. 

Niðurstöðurnar höfðu ekki borist þegar héraðsdómur var kveðinn upp og var ákærði fundinn 

sekur. Ákærði var sýknaður í Hæstarétti eftir að niðurstöður höfðu borist.72 

 Fram kemur í 1. mgr. 70. gr. stjskr. og 1. mgr. 6. gr. MSE að máli skuli lokið innan 

hæfilegs tíma. Ekki er nein einhlít skilgreining á hvað telst hæfilegur tími, enda erfitt að setja 

um það fastmótaðar reglur í skilningi þessara ákvæða. Ástæðan fyrir því er sú að málsatvik eru 

mismunandi og því er erfitt að miða við einhvern tiltekinn tíma frá því að mál hefst og þar til 

því lýkur, heldur verður dómari að taka tillit til hvers máls fyrir sig í heild.73 

 Þegar litið er til dómaframkvæmdar á Íslandi, til úrlausna Mannréttindanefndar og MDE 

eru það einkum fjögur atriði sem lögð hafa verið til grundvallar meginreglunni um hraða 

málsmeðferð þegar um meðferð sakamála er að ræða. Í fyrsta lagi kemur til skoðunar hvort það 

skipti sköpum eða hafi sérstaklega mikla þýðingu fyrir þann, sem á hlut að máli, að leyst verði 

úr því á skjótan hátt. Í öðru lagi hvort það mál, sem um ræðir, sé sérstaklega umfangsmikið eða 

flókið. Sé það svo er eðlilegt að meðferð þess taki lengri tíma en venjulega.74 Þá hefur MDE 

talið takmörk fyrir þeirri réttlætingu að mál hafi dregist á grundvelli þess hve flókið það hafi 

                                                           
72 Eiríkur Tómasson (2010). Sakamálaréttarfar. Bls. 20. 
73 Sama heimild. Sjá einnig Gunnar G. Schram (1999). Stjórnskipunarréttur. Bls. 525. 
74 Eiríkur Tómasson (2010). Sakamálaréttarfar. Bls. 20 – 21. Sjá einnig: Eiríkur Tómasson (1999). Réttlát  

    málsmeðferð fyrir dómi. Bls. 119 – 120 og Gunnar G. Schram (1999). Stjórnskipunarréttur. Bls. 525 – 526. 
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verið.75 Hér mætti nefna sem dæmi mál MDE, Eckle gegn Þýskalandi, 15. júlí 1982 (8130/78), 

þar sem MDE komst að þeirri niðurstöðu að það hjálpaði ekki fyrir aðildarríkin að leita sér 

skjóls í göllum síns eigin réttarkerfis. Í þriðja lagi er litið til háttsemi málsaðila, það er hvort 

kenna megi þeim um töfina á málsmeðferðinni. Í fjórða lagi er litið til háttsemi dómstóla eða 

stjórnvalda, það er hvort töfina megi rekja til þeirra.76  

 Dragist meðferð máls óhóflega getur það haft í för með sér margvísilegar afleiðingar, til 

dæmis sé um að ræða brot, sem hefur tiltölulega væga refsingu í för með sér, getur sök fyrnst. 

Þá getur í sumum tilvikum töf á málsmeðferð einungis haft í för með sér aðfinnslur af hálfu 

Hæstaréttar. Einnig getur dráttur á málsmeðferð bakað ríkinu skaðabótaábyrgð. Að lokum má 

nefna, það sem hefur ekki síst aukið vægi, að dómstólar, með Hæstarétt í fararbroddi, hafa 

ítrekað tekið tillit til þess við ákvörðun refsingar hvort óhóflegur dráttur hafi orðið á meðferð 

máls.77 

 Eins og áður sagði leggur Hæstiréttur mikla áherslu á að hraða meðferð sakamála og 

kemur það skýrt fram í Hrd. 1999, bls. 1867 (169/1999), þar sem felldur var úr gildi úrskurður 

héraðsdóms um að fresta aðalmeðferð máls vegna gagnaöflunar af hálfu ákæruvalds. Í 

rökstuðningi Hæstaréttar segir orðrétt:  

 
„Samkvæmt 1. mgr. 133. gr. opl. skal hraða meðferð máls eftir föngum. Að 

virtum gangi málsins í héraði er ljóst að meðferð þess dróst umfram það, sem 

telja verður að aðilum hafi verið nauðsynlegt til þess að taka afstöðu til 

málatilbúnaðar hvors annars og frekari gagnaöflunar. Þá hefur sóknaraðili 

ekki fært fram viðhlítandi rök fyrir beiðni sinni um að fresta aðalmeðferð 

málsins. Samkvæmt framansögðu verður hinn kærði úrskurður felldur úr gildi 

og lagt fyrir héraðsdóm að taka málið til aðalmeðferðar.“  

 

Þessi sömu viðhorf Hæstaréttar má einnig sjá í Hrd. 2000, bls. 1881 (193/2000) og Hrd. 2000, 

bls. 4224 (438/2000).78 

 

 

 

 

 

                                                           
75 Eiríkur Tómasson (2005). Réttur til réttlátrar málsmeðferðar. Bls. 227. 
76 Eiríkur Tómasson (2010). Sakamálaréttarfar. Bls. 20 – 21. Sjá einnig: Eiríkur Tómasson (1999). Réttlát  

    málsmeðferð fyrir dómi. Bls. 119 – 120 og Gunnar G. Schram (1999). Stjórnskipunarréttur. Bls. 525 – 526. 
77 Eiríkur Tómasson (2010). Sakamálaréttarfar. Bls. 21. 
78 Eiríkur Tómasson (2010). Sakamálaréttarfar. Bls. 22. 
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4. Um sönnun og sönnunargögn í sakamálum 
 

Eitt mikilvægasta atriðið sem dómstólar þurfa að taka afstöðu til í sakamálum er hvort ákærði 

sé sekur eða sýkn saka.79 Sú skylda er lögð á dómstóla að leysa úr málum og verður dómari að 

komast að því, eftir sinni bestu getu, hverjar hinar raunverulegu staðreyndir málsins séu.80 Í 

lögum um meðferð sakamála er að finna kafla sem fjallar um almennar reglur um sönnun, sbr. 

XVI. kafli laganna. Þegar kemur að sönnun á sviði sakamálaréttarfars eru það einkum þrjár 

reglur sem eru hvað mikilvægastar, það er reglan um að sönnunarbyrðin hvíli á ákæruvaldinu, 

sbr. 108. gr. sml., reglan um frjálst sönnunarmat dómara, sbr. 109. gr. sml. og reglan um 

milliliðalausa sönnunarfærslu, sbr. 111. gr. og 112. gr. sml. Í þessum kafla verður gerð nánari 

grein fyrir þessum þremur framangreindum reglum ásamt því að fjalla stuttlega um 

sönnunargögn. 

 

4.1 Sönnunarbyrðin hvílir á ákæruvaldinu 
 

Ein af mikilvægustu grundvallarreglum í sérhverju réttaríki er reglan um að sönnunarbyrði hvíli 

á ákæruvaldinu.81 Hugtakið sönnunarbyrði er notað um það atriði hvor aðili í dómsmáli skuli 

bera hallann af sönnunarskorti við úrlausn þess. Þegar hugtakið er notað með þessum hætti 

verður sönnunarbyrðin einungis afleiðing af þeim sönnunarkröfum sem gerðar eru. Þetta felur 

í sér að reglurnar um sönnunarbyrði verða aðeins virkar þegar sönnunarmatið hefur farið fram.82 

Reglan felur í sér að ákæruvaldinu ber að sýna fram á það og sanna að ákærði hafi gerst sekur 

um þann verknað sem honum er gefin af sök og lýst er í viðkomandi refsiákvæði. Ákæruvaldið 

þarf þannig að sýna fram á að ákærði hafi framið verknaðinn af ásetningi, eftir atvikum af 

gáleysi eða jafnvel stórkostlegu gáleysi.83 

Meginreglan um að sönnunarbyrðin hvíli á ákæruvaldinu er fólgin í fyrirmælum 2. mgr. 

70. gr. stjskr. og 2. mgr. 6. gr. MSE.84 Í framangreindum ákvæðum kemur fram að manni, sem 

borinn er sökum um refsiverða háttsemi, er tryggður réttur til þess að teljast saklaus þar til sekt 

hans hefur verið sönnuð. Í samræmi við framangreint er mælt fyrir um þá grunnreglu í lögum 

um meðferð sakamála að sönnunarbyrðin um sekt sakbornings og atvik, sem telja má honum í 

                                                           
79 Andenæs, Johannes (2009). Norsk Straffeprosess. Bls. 177. 
80 Eiríkur Tómasson (1987). Sönnun og sönnunarbyrði. Fyrri hluti. Bls. 246. 
81 Eiríkur Tómasson (2010). Sakamálaréttarfar. Bls. 29. Sjá einnig: Andri Árnason (2003). Réttarfar í hnotskurn.  

    Bls. 42. 
82 Stefán Már Stefánsson (2013). Um sönnun í sakamálum. Bls. 28. 
83 Bogi Nilsson (1991). Um sönnunargögn og sönnunarfærslu í sakamálum. Bls. 341. 
84 Frumvarp til laga um meðferð sakamála, nr. 88/2008. 135. löggjafarþing, þskj. 252, 233. mál. Vefútgáfa  

    Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/135/s/0252.html. [Sótt á vefinn 09.03.2015].  
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óhag, hvíli á ákæruvaldinu, sbr. 108. gr. sml. og ákærði nýtur réttinda sem teljast til 

mannréttinda, líkt og réttur hans til að teljast saklaus uns sekt er sönnuð og réttar til réttlátrar 

málsmeðferðar. Af þessu má ráða að í sakamálum getur sönnunarbyrðin því aldrei legið á 

sakborningi ásamt því að draga má þá ályktun að allan vafa um sönnun beri að skýra 

sakborningi í hag (in dubio pro reo).85 Tilgangur reglunnar eins og hún birtist í framangreindum 

ákvæðum er að koma í veg fyrir ranga úrlausn refsimála. Af þessu má leiða að reglurnar um 

sönnunarbyrði og sönnunarkröfur fylgja sama markmiði að þessu leyti.86 

 Lög um meðferð sakamála ganga því ekki aðeins út frá því að ákæruvaldinu sé skylt að 

afla sönnunargagna og færa þau fyrir dóm, sbr. 1. mgr. 53. gr. og 1. og 2. mgr. 110. gr. sml. 

heldur hvíli sönnunarbyrðin einnig á því. Það felur í sér að telji ákærandi, að rannsókn lokinni, 

að ekki hafi tekist að afla nægrar sönnunar fyrir sekt sakbornings, þannig að jafn miklar líkur 

eru á að hann verði sýkn sakar fyrir dómi, ber ákæranda að fella málið niður, a.m.k. að svo 

stöddu, sbr. 145. gr. sml.87 

Eins og áður sagði hvílir sönnunarbyrði um atvik, sem telja má sakborningi í óhag, á 

ákæruvaldinu, sbr. 108. gr. sml. Gagnályktun frá þessu ákvæði er sennileg á þann veg að 

sönnunarbyrði um atriði, sem eru sakborningi í hag, hvíli á honum sjálfum. Þetta er þó hæpið 

og hlýtur að ráðast af atvikum hverju sinni á hvorn aðilann sönnunarbyrðin leggst um atvik sem 

geta leitt til sýknu, brottfalls eða lækkunar refsingar.88 Reglan nær að öllum líkindum til sjálfs 

verknaðarins og huglægrar afstöðu til hans. Líklega á það sama við um ákvörðun refsinga, en 

allur vafi þar skal vera ákærða í hag. Einnig má segja að svipaður háttur sé á varðandi 

refsileysis- eða refsibrottfallsástæður. Í dæmaskyni mætti nefna að ekki er hægt að líta svo á ef 

sakborningur ber fyrir sig refsileysisástæðu líkt og neyðarvörn eða neyðarrétt, sbr. 12. og 13. 

gr. alm.hgl. eða refsilækkunarástæðu samkvæmt 74. og 75. gr. sömu laga, að það sé í verkahring 

ákæruvaldsins að afsanna slíkt. Slíkar varnir, sem byggja á ástæðum sem þessum, verður að 

meta út frá því hvort þær eru nægjanlega sannfærandi til þess að grafa undan þeim líkum á sekt 

sakbornings sem færðar hafa verið fram. Þrátt fyrir að það sé í höndum ákæruvalds að upplýsa 

um slík atriði verður ákærði sjálfur að styrkja sínar varnir. Ef það tekst og vafi leikur á því hvort 

til dæmis skilyrði neyðarvarnar hafi verið uppfyllt eru líkur á því að sýkna verði ákærða. Á 

þetta reyndi meðal annars í Hrd. 2000, bls. 3412 (248/2000), sem er sennilega byggður á 

svipuðum sjónarmiðum og að framan greinir. Þar segir meðal annars orðrétt: „Samkvæmt 45. 

                                                           
85 Eiríkur Tómasson (2010). Sakamálaréttarfar. Bls. 29. Sjá einnig: Andri Árnason (2003). Réttarfar í hnotskurn.      

    Bls. 42. 
86 Stefán Már Stefánsson (2013). Um sönnun í sakamálum. Bls. 28. 
87 Eiríkur Tómasson (2010). Sakamálaréttarfar. Bls. 29. 
88 Eiríkur Tómasson (1988). Sönnun og sönnunarbyrði. Síðari hluti. Bls. 248 – 249. 
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gr. laga nr. 19/199189 hvílir á ákæruvaldinu sönnunarbyrði um sekt ákærða og atvik, sem telja 

má honum í óhag. Leiðir þegar af þeim orðum að ekki hvílir á ákæruvaldinu að hnekkja 

staðhæfingum ákærða um atvik, sem horft gætu honum til refsileysis.“. Samkvæmt 

framangreindu er því ljóst að sönnunarbyrðin hvílir á ákæruvaldi um að efnisleg skilyrði brots 

séu fyrir hendi og einnig að huglæg afstaða sakbornings uppfylli skilyrði laganna.90  

Ákveðin réttaróvissa hefur ríkt um hvaða áhrif afstaða ákærða til sakarefnis geti haft um 

sönnun og þar með niðurstöðu máls. Ljóst er að enginn vafi er á því að ákæruvaldið ber 

sönnunarbyrðina og ber því hallann af sönnunarskorti í máli. Vaknar þá sú spurning hvort það 

skipti máli ef ákærði gefur ítarlegar skýringar, setur fram einföld mótmæli eða neitar að tjá sig 

í rekstri máls. Flestir munu vera sammála að munur sé á því hvort ákærði setur fram einföld 

mótmæli gegn atburðarás, sem án skýringar virðist líkleg og gögnum studd, eða hvort hann 

framfylgi mótmælum sínum með sennilegri skýringu á því að atburðarásin hafi verið allt önnur. 

Við þessar aðstæður breytist sönnunarmatið, það er það verður ólíkt eftir því hvernig ákærði 

hagar vörnum sínum að þessu leyti. Sönnunarkröfur aukast á sama hátt á hendur ákæruvaldinu 

ef ákærða tekst til dæmis með skýrslu vitnis að styrkja málstað sinn undir rekstri máls. Á sama 

hátt kann þögn ákærða að vera túlkuð honum í óhag þrátt fyrir rétt hans til að tjá sig ekki um 

sakaratvik, sbr. 2. mgr. 113. gr. sml. Samkvæmt 115. gr. sml. skal dómari meta sönnunargildi 

framburðar ákærða.91 Þannig segir í athugasemdum við greinina að það kunni að draga úr 

trúverðugleika ákærða ef hann neitar að tjá sig um málsatvik án þess að gefa fyrir því eðlilega 

skýringu aðra en þá að hann vilji halda málsatvikum fyrir sig sjálfan. Þegar slíkar aðstæður eru 

uppi er dómara rétt að vekja athygli ákærða á því að þögn hans kunni að vera skýrð honum í 

óhag. Ákæruvaldið verður þó að hafa lagt fram sönnunargögn sem krefjast skýringar frá 

ákærða.92 MDE hefur ekki talið það brjóta gegn 1. mgr. 6. gr. MSE að skýra þögn ákærða 

honum í óhag, enda sé þögn hans ekki eini grundvöllur sakfellingar, sbr. Averill gegn Stóra-

Bretlandi, 6. júní 2000 (36408/97), þar sem breskur dómstóll hafði lagt mikið upp úr þögn 

ákærða. MDE sagði að samt sem áður hefði ekki verið byggt eingöngu á eða aðallega á þögn 

hans og að gögn málsins hefðu krafist skýringar af hans hálfu.93 

Af framangreindu má því sjá að ákæruvaldið hefur sönnunarbyrði um öll atriði sem geta 

haft þýðingu en hún getur þó orðið flóknari ef ákærði ber við sennilegum skýringum. Segja má 

                                                           
89 Sbr. 108. gr. núgildandi laga nr. 88/2008. 
90 Stefán Már Stefánsson (2013). Um sönnun í sakamálum. Bls. 29. 
91 Stefán Már Stefánsson (2013). Um sönnun í sakamálum. Bls. 29 – 30. 
92 Frumvarp til laga um meðferð sakamála, nr. 88/2008. 135. löggjafarþing, þskj. 252, 233. mál. Vefútgáfa  

    Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/135/s/0252.html. [Sótt á vefinn 11.03.2015].  
93 Stefán Már Stefánsson (2013). Um sönnun í sakamálum. Bls. 30. 
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að ákærði hafa vissar skyldur í sambandi við sönnunarfærsluna, það er að ákærði verður undir 

vissum aðstæðum undir rekstri máls að koma í veg fyrir óhagstæð úrslit.94  

 

4.1.1 Sönnunarkröfur 

 

Hugtakið sönnunarkrafa felur í sér þann styrkleika sem sönnunargögn verða að búa yfir til að 

hægt sé að leggja tiltekið atvik eða tiltekna atburðarás til grundvallar í máli. Ákveðnar kröfur 

eru gerðar til sönnunar þeirra atvika þannig að unnt sé að leggja þau fram í öllum málum. 

Sönnunarbyrðin hvílir á ákæruvaldinu, sbr. 2. mgr. 70. gr. stjskr., 2. mgr. 6. gr. MSE og 108. 

gr. sml. Ekkert þessara ákvæða felur í sér hvaða kröfur eru gerðar til sönnunar. Í máli Barberá 

o.fl. gegn Spáni, 6. desember 1988 (10588/83, 10589/83 og 10590/83), var fjallað efnislega um 

sönnunarbyrðina og það að hún hvíli á ákæruvaldinu og að allur vafi skuli túlkaður ákærða í 

hag. Felur það í sér að gerðar eru ákveðnar kröfur til styrkleika sönnunarkrafna en vegna þeirrar 

verkaskiptingar sem á sér stað milli innlendra dómstóla og MDE eru ekki miklar líkur á því að 

MDE fjalli um hvaða styrkleika sönnunargögn þurfi að hafa.95 

 Styrkleika sönnunargagna í íslensku réttarkerfi verður að meta út frá dómaframkvæmd, 

skrifum fræðimanna og meginreglum laga. Sönnunargögn málsins verða því að vera til þess 

fallin að ekki verði komið vafa á með skynsamlegum rökum um að ákærði hafi framið þann 

verknað sem hann er sakaður um. Þessa sömu hugsun má orða neikvætt, það er að ekki séu 

skynsamleg rök fyrir því að ákærði beri ekki sök á þeim verknaði sem hann er sakaður um. Þar 

af leiðandi er alveg ljóst að ríkar kröfur eru gerðar í málum sem þessum.96 Andenæs segir um 

þetta í riti sínu Norsk straffeprosess að dómarinn byggir sannfæringu sína um sök hins ákærða 

á þeim sönnunargögnum sem lögð eru fram í máli. Ef það ætti að leggja það fram í prósentum 

samsvarar það því að um 100% möguleikar séu á því að dómur verði kveðinn upp.97 

Meginreglan felur hins vegar í sér að áfellisdómur er mögulegur þrátt fyrir að vafi leiki á sekt 

sakbornings ef sá vafi verður ekki talinn skynsamlegur í því samhengi sem hann er metinn.98  

Stefán Már segir í riti sínu Um sönnun um sakamál að hér á landi sé almennt talið að 

sönnunarkröfur ná bæði til sjálfs verknaðarins og huglægrar afstöðu til hans. Þó er ekki vitað 

með fullri vissu að hvaða marki það sama á við um ákvörðun refsingar og réttarfarsatriði. Hvað 

varðar ákvörðun refsinga verður þó að telja að fyrrgreind meginregla gildi nema aðrar gildar 

                                                           
94 Stefán Már Stefánsson (2013). Um sönnun í sakamálum. Bls. 29 – 30. 
95 Stefán Már Stefánsson (2013). Um sönnun í sakamálum. Bls. 31. 
96 Sama heimild. 
97 Andenæs, Johannes (2009). Norsk straffeprosess. Bls. 161. 
98 Stefán Már Stefánsson (2013). Um sönnun í sakamálum. Bls. 31. 
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ástæður mæli á móti því.99 Andenæs segir þessu öðruvísi farið í Noregi og vill meina að af 

norskri réttarframkvæmd megi sjá að minni sönnunarkröfur séu gerðar til sakhæfis og 

huglægrar afstöðu til verknaðarins og bendir á að í tilvikum sem þessum leggi norskir dómstólar 

til grundvallar þau atvik varðandi réttarfarsatriði sem séu líklegust.100 

 Rökin að baki meginreglunni um sönnunarkröfur eru annars vegar þau að vernda 

saklausa frá því að verða dæmdir og hins vegar að vernda þjóðfélagið gegn afbrotum. Einn 

mikilvægasti grundvöllur réttarríkis er að dæma aldrei saklausan mann sekan um afbrot sem 

hann hefur ekki framið. Þess vegna skiptir máli að finna góðan milliveg þessara tveggja 

fyrrgreindu sjónarmiða. Í réttarríki vegur röksemdin sem snýr að verndun saklauss manns þungt 

og er hún því undirstaða gildandi reglu íslensks réttar. Þessi sömu rök eiga einnig við þegar lög 

gera ráð fyrir hlutlægum refsingum eða þegar lög fela í sér ákvæði um líkur fyrir tiltekinni 

atburðarás. Ekki er hægt að sjá á 2. mgr. 6. gr. MSE að hvaða marki þetta telst leyfileg 

framkvæmd í aðildarríkjunum. Þó gefur MDE í máli, Salabiaku gegn Frakklandi, 7. október 

1988 (10519/83), ákveðnar hugmyndir um það. Í málinu kom fram að slík framkvæmd getur 

verið leyfileg samkvæmt lögum en þó séu hún háð takmörkunum. Ennfremur kemur fram í 

dómnum að MSE banni ekki að gert sé ráð fyrir löglíkum með því skilyrði að þeim sé haldið 

innan hæfilegra marka þegar um refsingar er að ræða.101 

 Að lokum má nefna að meginreglan um ríkar sönnunarkröfur í sakamálum er ekki 

gallalaus þrátt fyrir marga góða kosti. Helstu gallar sem fylgja umræddri reglu eru meðal annars 

að með henni má búast við ósamræmi milli felldra dóma og þess raunveruleika sem þeim er 

ætlað að taka á. Gæti það leitt til þess að refsingar fái ekki þau almennu varnaðaráhrif sem þeim 

er ætlað að hafa. Einnig kann sakborningur að verða í slíkri aðstöðu að geta haldið 

sönnunargögnum til haga eða aflað sér sönnunargagna sem sýna að hann hafi ekki framið brot 

sem hann framdi í raun og veru, eins og ef um fíkniefnamál væri að ræða. Þá má einnig halda 

því fram að sönnunarkröfur taki ekki tillit til brotaþola sem þó væri æskilegt. Þó svo að reglan 

hafi að geyma ýmsa ágalla er það vart að sjá þar sem hún er studd gildum rökum sem haldist 

hafa óbreytt í tímanna rás.102 

 

 

 

                                                           
99 Stefán Már Stefánsson (2013). Um sönnun í sakamálum. Bls. 31. 
100 Andenæs, Johannes (2009). Norsk straffeprosess. Bls. 161 – 163.  
101 Stefán Már Stefánsson (2013). Um sönnun í sakamálum. Bls. 31. 
102 Stefán Már Stefánsson (2013). Um sönnun í sakamálum. Bls. 32. 
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4.1.1.1 Mismunandi sönnunarkröfur eftir tegundum brota 

 

Sú staða getur komið upp að sérstakir erfiðleikar geta verið uppi við öflun sönnunargagna í 

sumum tegundum af sakamálum. Má þar nefna sem dæmi skipulagða innlenda sem og erlenda 

glæpastarfsemi í tengslum við fíkniefni eða fjármál. Í slíkum málum getur oft reynst erfitt að fá 

vitni til að tjá sig vegna hræðslu.103 Ef um kynferðisbrot er að ræða getur þetta einnig átt við 

þar sem staðan er oft sú að ekki eru nein önnur bein sönnunargögn að styðjast við en skýrslur 

aðila. Í slíkum málum eru skýrslur annarra eða nákominna sem varða oft ekki verknaðinn 

sjálfan því gjarnan notaðar sem uppfyllingarefni til styrktar þeim fáu sönnunargögnum sem 

fyrir liggja.104 Þá hefur komið upp mál hérlendis er varðaði kynferðisafbrot þar sem einn 

dómendanna skilaði sératkvæði þar sem hann lagði til grundvallar rök fyrir sýknu sakbornings 

og gaf það sterklega í skyn að aðrir dómendur hefðu stuðst við minni sönnunarkröfur, sbr. Hrd. 

2005, bls. 4042 (148/2005). Segir meðal annars þar orðrétt:  

 
“Þessar sakfellingar í héraðsdómi voru eingöngu byggðar á vitnisburði ætlaðs 

brotaþola. Segir í forsendum dómsins, að vitnisburðurinn sé trúverðugur og 

ekkert sé komið fram sem hnekki honum. Jafnframt er þar sagt, að ekkert sé 

komið fram undir rekstri málsins sem gefi raunhæfa ástæðu til að ætla að hinar 

alvarlegu sakargiftir eigi sér aðra skýringu en þá að ákærði hafi brotið gegn 

stúlkunni með þeim hætti sem hún haldi fram. 

Í þessari úrlausn felst að í tilviki, þar sem ætlaður brotaþoli ber fram 

sakir á hendur manni um brot af því tagi sem hér um ræðir og hann neitar 

sök, dugi til sakaráfellis, að kærandinn teljist trúverðugur að mati dómara. 

Þá megi hreinlega snúa sönnunarbyrði við og leggja á hinn sakaða mann 

að hnekkja framburðinum. Líklega eru vandfundin dæmi um að dómstólar 

hafi sakfellt ákærða menn fyrir refsiverð brot á slíkum grundvelli í öðrum 

flokkum afbrota. Þessu virðist ráða sú aðstaða að sönnunarfærsla um brot 

er jafnan erfið í málum af þessu tagi og svo hitt að brot, ef sönnuð eru, 

teljast án nokkurs vafa svívirðileg að almenningsáliti, því í þeim felst 

alvarlegt trúnaðarbrot gegn barni, sem viðkomandi sakborningi hefur verið 

trúað fyrir til uppeldis. Þessi aðstaða getur ekki að réttum lögum valdið því 

að sakborningar séu sviptir þeirri mannréttindavernd sem fyrrgreindum 

lagareglum um sönnunarfærslu í sakamálum er ætlað að tryggja þeim. Er 

með öllu óheimilt að láta þessar aðstæður valda því að farið sé svo með 

sönnunarbyrði sem héraðsdómur gerir hér, að snúa henni við og leggja á 

ákærða að hnekkja framburði þess sem á hann ber sakir. 

Það getur ekki haft sjálfstætt sönnunargildi í sakamálum, að kærandi 

hafi skýrt fleirum en lögreglu frá þeim brotum sem sakir beinast að, nema 

sérstaklega standi á, einkum ef langt er um liðið frá ætluðum brotum. […] 

Jafnvel þó að fallist yrði á að sönnunarfærsla í opinberu máli geti yfirleitt 

farið fram með þessum hætti, verður ekki talið að vitnisburður á borð við 

þennan geti þar haft þýðingu og þá heldur ekki mat héraðsdómara á 

trúverðugleika hans, enda eru engin efni til að rengja framburðinn. Hann 

felur aðeins í sér endursögn á frásögn annars manns og skiptir því ekki máli 

um sönnun sakargiftanna.” 

                                                           
103 Gammeltoft-Hansen (1998). Strafferetpleje I. Bls. 100 – 101.  
104 Stefán Már Stefánsson (2013). Um sönnun í sakamálum. Bls. 45. 
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Sumir fræðimenn hafa haldið því fram að svokölluð minniháttarbrot séu þess eðlis að 

líklegt þyki í slíkum tilvikum að gerðar séu minni kröfur en annars yrði almennt gert. Í þessu 

sambandi bendir Stefán Már Stefánsson á það að rökin fyrir meginreglunni um sönnunarbyrði 

og sönnunarkröfur hafi ekki sömu þýðingu þegar um er að ræða svokölluð játningarmál og mál 

þegar dæma má mann þegar hann er ekki viðstaddur og þegar um alvarleg mál er að ræða í riti 

sínu Um sönnun í sakamálum. Þá bendir hann á að líklegt sé að ákvæði 161. gr., 2. mgr. 163. 

gr. og 1. mgr. 164. gr. sml. staðfesti það sjónarmið.105 Andenæs fjallar einnig um þetta í riti sínu 

Norsk Straffeprosess og segir lítinn vafa á því að mismunandi kröfur séu gerðar við 

sönnunarmat um hvað teljist skynsamlegur vafi í hverju tilviki fyrir sig þrátt fyrir að ekki sé 

hægt að lesa það beint út úr dómaframkvæmd.106 Einnig má sjá svipuð sjónarmið hjá 

Gammeltoft-Hansen í ritinu Strafferetpleje I, þar sem hann veltir upp mismunandi 

sönnunarkröfum eftir tegundum brota.107 Þá telur Bogi Nilsson einnig að sönnunarkröfur fari 

að einhverju leyti eftir alvarleika brots og bendir hann líkt og Stefán Már á ákvæði í lögum sem 

heimila að dæma ákærða að honum fjarstöddum, þegar viðurlög vega ekki þungt líkt og má 

finna í ákvæði 161. gr. sml. Telur hann þó að réttaröryggissjónarmiðin vegi þyngra og því sé 

ekki æskilegt að gefa afslætti á sönnunarkröfum eftir tegundum brota.108 

 Stefán Már telur einnig að afleiðing of strangra sönnunarreglna í framangreindum 

flokkum og skyldum málaflokkum geti orðið til þess að fólk missi trú sína á réttarkerfinu þar 

sem það virki ekki eins og ætla mætti. Ásamt því geta sjónarmið til grundvallar tilliti til 

brotaþola átt við í þessu tilliti. Hann veltir einnig upp þeirri spurningu hvort væri unnt að koma 

til móts við sjónarmið af þessu tagi með því að lækka sönnunarkröfur um sekt sökunauts þegar 

sérstaklega stendur á, til dæmis ef um er að ræða sérstaklega flókin mál eða þegar um er að 

ræða mál þar sem vitað er vegna reynslu að erfitt getur reynst að afla nægra sönnunargagna. 

Ekki er að finna nein ákvæði í MSE sem fela í sér reglur sem banna þetta með fyrirvara um að 

ekki sé gengið gegn ákvæði 2. mgr. 6. gr. sáttmálans um að hver sá sem borinn er sökum um 

refsiverða háttsemi skuli talinn saklaus uns sekt hans er sönnuð að lögum.109 

 Rökin gegn slakari sönnunarkröfum með ofangreindum hætti eru veigamikil og einnig 

í ljósi þess að óljós skil eru á milli þeirra brota sem sæta ættu sönnunarkröfum að fullu og þeirra 

sem gefa ætti afslátt af. Gæti þetta leitt til þess að meginreglan um jafnræði aðila, sem fjallað 

                                                           
105 Stefán Már Stefánsson (2013). Um sönnun í sakamálum. Bls. 45. 
106 Andenæs, Johannes (2009). Norsk Straffeprosess. Bls. 161.  
107 Gammeltoft-Hansen, Hans (1998). Strafferetpleje I. Bls. 99 – 100. 
108 Bogi Nilsson (1991). Um sönnunargögn og sönnunarfærslu í sakamálum. Bls. 342 – 343. 
109 Stefán Már Stefánsson (2013). Um sönnun í sakamálum. Bls. 45.  
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var um í kafla 3.3, yrði brotin. Einnig á reglan um að sönnunarbyrðin hvíli á ákæruvaldinu 

veigamikinn þátt hérna þar sem hún er grundvöllur þeirra sjónarmiða sem liggja að baki þeim 

rökum að saklausir menn verði ekki dæmdir. Þá telur Stefán Már að sönnunarkröfur séu 

grundvöllur þess að framangreindu markmiði verði náð og verði þær því að vera jafnar í öllum 

tilvikum.110 Bogi Nilsson kemst einnig að sömu niðurstöðu eftir að hafa velt upp nokkkrum 

sjónarmiðum er varða réttaröryggi og vill meina að fara verði varlega í að beita mismunandi 

sönnunarkröfum.111 

Ásamt ofangreindu má sjá á dómaframkvæmd MDE að dómstóllinn hefur ekki viljað 

gera greinarmun á alvarleika og því hvernig slíkur greinamunur gæti réttlætt frávik frá þeim 

grundvallar reglum sem ákvæði MSE kveða á um til öryggis ákærða. Þó má segja að 

réttarframkvæmd hérlendis sem og hjá öðrum ríkjum hafi að einhverju leyti tekið undir þessi 

sjónarmið með því að leyfa til dæmis framlagningu ólögmætra sönnunargagna, líkt og nánar 

verður fjallað í kafla 4.4.3, í alvarlegustu sakamálunum.112  

 

4.2 Frjálst sönnunarmat dómara 
 

Áður fyrr, eða allt fram á þessa öld, var sönnunarmat dómara lögbundið. Lög mæltu þá fyrir 

um það hvenær dómara var skylt eða hann hafði til þess heimild að telja eitthvert atriði 

sannað.113 Þessu er öðruvísi farið í dag og má finna í 1. mgr. 109. gr. sml. ákvæði þar sem 

kveðið er á um sönnunarmat dómara, sem er að meginstefnu frjálst. Fram kemur í greininni að 

dómari skuli meta í hverju tilviki fyrir sig hvort nægileg sönnun, sem ekki verði vefengd með 

skynsamlegum rökum, sé fram komin um hvert það atriði sem varðar sekt og ákvörðun 

viðurlaga við broti. Hann skal enn fremur meta hvaða sönnunargildi skýrslur ákærða, 

vitnisburður, mats- og skoðunargerðir, skjöl og önnur sýnileg sönnunargögn hafi.  

Reglan um frjálst sönnunarmat dómara felur í sér að dómari er ekki bundinn af neinum 

ákveðnum reglum, þegar hann leggur mat á hvað telst sannað í sakamáli. Dómara ber þess í 

stað að beita heilbrigðri skynsemi og taka mið af reynslu sinni sem dómari.114 Meginmarkmið 

reglunnar um frjálst sönnunarmat dómara er að ná fram efnislega réttri niðurstöðu í hverju máli 

sem tekið er fyrir.115 Rökin fyrir reglunni eru þau að hún er talin fela í sér góða aðferð til þess 

                                                           
110 Stefán Már Stefánsson (2013). Um sönnun í sakamálum. Bls. 46. 
111 Bogi Nilsson (1991). Um sönnunargögn og sönnunarfærslu í sakamálum. Bls. 343. 
112 Stefán Már Stefánsson (2013). Um sönnun í sakamálum. Bls. 46.  
113 Eiríkur Tómasson (1987). Sönnun og sönnunarbyrði. Fyrri hluti. Bls. 247. 
114 Eiríkur Tómasson (2010). Sakamálaréttarfar. Bls. 28. 
115 Eiríkur Tómasson (2010). Um sönnun í sakamálum. Bls. 29 – 30. 
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að komast að hinu sanna í málinu, meðal annars vegna þess að hún felur í sér hvatningu til 

handa aðilum um að afla allra sönnunargagna sem geta skipt máli.116 Þrátt fyrir að 

sönnunarmatið sé frjálst í þeim skilningi, að dómari er ekki bundinn af neinum tilteknum 

sönnunargögnum né aðferðum, eru honum engu að síður settar skorður, það er mat hans á 

sönnun verður að vera hlutlægt og styðjast við málefnaleg rök. Þá verður dómari að forðast að 

láta persónulegar skoðanir sínar eða önnur ómálefnaleg sjónarmið ráða niðurstöðu sinni.117 

Af dómaframkvæmd og skrifum fræðimanna má sjá hvernig vísað er aðallega til tveggja 

aðferða til þess að gera hinn hlutlæga þátt dómara sem stærstan og draga þannig úr 

persónulegum þætti hans. Í fyrsta lagi skal dómari rökstyðja mál sitt með því að taka fram þær 

röksemdir sem leiddu að viðkomandi niðurstöðu, meðal annars þau atriði sem höfðu 

úrslitaráhrif á sönnunarmatið. Í öðru lagi er að leitast hefur verið við að koma á kerfi sem felur 

í sér að greina einstök sönnunaratriði í flokka og undirflokka. Markmið kerfisins er að meta 

gildi hvers flokks fyrir sig hlutlægt og í samhengi. Í kjölfarið eru niðurstöður greiningarinnar 

notaðar við sönnunarmatið.118 Slíkar reglur má stundum finna í lögum. Fram kemur í 115. gr. 

sml. að dómari eigi að meta sönnunargildi framburðar ákærða við úrlausn máls, þar á meðal 

trúverðugleika hans. Þá segir einnig í síðari málslið að hugað skuli að ástandi og hegðun ákærða 

við skýrslugjöf og stöðugleika í frásögn hans.119 Í athugasemdum með frumvarpi til laga um 

meðferð sakamála kemur fram að rétt hafi þótt að kveða sérstaklega á um mat dómara á 

sönnunargildi framburðar ákærða. Þá segir einnig að það kunni að draga úr trúverðugleika 

framburðar ákærða ef hann til dæmis neitar að tjá sig um málsatvik án skýringar. Jafnframt 

getur það skert trúðverðugleika framburðar ef hann reynist óstöðugur í framburði, til dæmis ef 

hann segir annað fyrir dómi en hann hefur áður gert hjá lögreglu, án viðhlítandi skýringar.120 

Ákvæði 126. gr. sml. hefur að geyma sambærilega reglu og kveðið er á um í 115. gr. sml. en 

hún tekur til framburðar vitna. Þar segir að dómari skuli við mat á sönnunargildi vitnisburðar 

huga að afstöðu vitnis til ákærða og eftir atvikum brotaþola, hagsmunum þess af úrlausn 

málsins, þroska, áreiðanleika skynjunar á atvikum, minni, ástandi og hegðun við skýrslugjöf, 

öryggi, skýrleika í svörum og samræmi í frásögn þess, sbr. Hrd. 7. apríl 2011 (504/2010). Þar 

                                                           
116 Stefán Már Stefánsson (2013). Um sönnun í sakamálum. Bls. 33. 
117 Eiríkur Tómasson (2007). Sitt er hvað, sönnunarbyrði og sönnunarmat – Umfjöllun um dóm Hæstaréttar 20.  

     október 2005 í máli nr. 148/2005. Bls. 490-491.  
118 Stefán Már Stefánsson (2013). Um sönnun í sakamálum. Bls. 35. 
119 Sama heimild.  
120 Frumvarp til laga um meðferð sakamála, nr. 88/2008. 135. löggjafarþing, þskj. 252, 233. mál. Vefútgáfa  

     Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/135/s/0252.html. [Sótt á vefinn 10.03.2015].  
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vísaði Hæstiréttur til óstöðugleika í framburði brotaþola í málinu og benti meðal annars á að 

framburður hennar hefði tekið miklum breytingum frá einni skýrslu til annarrar.121  

Sérfræðikunnátta og tækni hafa tekið framförum á síðustu áratugum sem auðveldar það 

að ljóstra upp um brot. Í þessu sambandi má sem dæmi nefna rannsóknir erfðaefna, það er 

svokallaðar DNA-rannsóknir. Farið var að beita slíkum rannsóknum fyrir nokkrum árum við 

ákvörðun á sekt eða sýknu sakborninga í sakamálum. Dómari er þó ekki bundinn við 

niðurstöður slíkra rannsókna þrátt fyrir að þær geti vissulega stuðlað að því að upplýsa mál, sbr. 

Hrd. 1996, bls. 350 (24/1996), þar sem DNA-rannsókn var framkvæmd hér á landi og þótti ekki 

nægjanlega áreiðanleg. Dómari getur einnig synjað um sönnunarfærslu telji hann að hún sé 

sýnilega þarflaus til að upplýsa málið, sbr. 3. mgr. 110. gr. sml.122  

 

4.2.1 Leiðbeiningarreglur um framkvæmd mats 

 

Þrátt fyrir að sönnunarmat dómara sé frjálst í þeirri merkingu að hann sé ekki bundinn af 

tilteknum sönnunaraðferðum, eru honum settar skorður með ólögfestum meginreglum sem 

gilda um matið. Þær meginreglur er lúta að sönnunarbyrði og sönnunarkröfum eru á því byggðar 

að ákveðnar kröfur eru gerðar til sönnunarmatsins sem eru til þess fallnar að vernda borgararna 

gegn tilviljanakenndum niðurstöðum. Því er ljóst að dómari skal meta gögn máls í hverju tilviki 

fyrir sig og samhliða því ber honum að fylgja ákveðnum reglum sem allar hafa það markmið 

að ná fram hlutlægri og réttri niðurstöðu.123 Hann má í fyrsta lagi ekki byggja niðurstöðu sína 

um sekt eða sýknu ákærða á öðrum gögnum en þeim sem færð hafa verið fram í málinu. Ekki 

þarf þó að sanna fyrir dómi það, sem er augljóst á þeim stað og tíma þegar dómur er kveðinn 

upp, sbr. 3. mgr. 109. gr. sml. Í annan stað verður mat dómara að vera hlutlægt sem og að 

styðjast við málefnaleg rök. Þannig er dómara óheimilt að láta persónuleg sjónarmið og viðhorf 

ráða niðurstöðu sinni. Að lokum verður dómari ávallt að taka tillit til þeirrar meginreglu að 

sönnunarbyrðin hvílir á ákæruvaldinu.124  

 Til leiðbeiningar um mat á frjálsu sönnunarmati koma til skoðunar ýmsar venjur og 

kenningar. Þær leiða meðal annars af sér að dómari má byggja dóm aðeins á grundvelli 

hlutlægra atvika eða atriða sem eru almenns eðlis. Af þeim sökum er dómara óheimilt að byggja 

dóm á persónulegum skoðunum gagnvart mönnum sem og almennum atriðum sem hafa ekki 

                                                           
121 Stefán Már Stefánsson (2013). Um sönnun í sakamálum. Bls. 35. 
122 Eiríkur Tómasson (2010). Sakamálaréttarfar. Bls. 28. 
123 Stefán Már Stefánsson (2013). Um sönnun í sakamálum. Bls. 33. 
124 Eiríkur Tómasson (2010). Sakamálaréttarfar. Bls. 28 – 29. 
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bein tengsl við sakarefnið, enda samræmist það ekki réttaröryggi og jafnrétti borgaranna.125 Hér 

er um að ræða einstaklingsbundið mat dómara sem er algjörlega óheimilt að vera í andstöðu við 

reglur rökfræðinnar, almenn þekkingaratriði eða viðurkenndar niðurstöður vísindarannsókna. 

Þess vegna má dómur í máli þvert á móti hafa í meginatriðum rökræn og einstaklingsbundin 

tengsl við það sakarefni og þau sönnunargögn sem við eiga.126 

 Enn í dag hefur engin einhlít kenning eða leiðbeining fundist sem felur í sér hvernig 

sönnunarmat skuli fara fram í einstökum atriðum. Hefur það í för með sér að minni líkur eru á 

því að sönnunarmati dómara verði hnekkt af æðra dómstigi sem hefur ekki reynt vitni af 

sjálfdáðum, nema í þeim tilvikum sem um ræðir liggi fyrir augljóst brot á viðurkenndum 

sönnunarmatsreglum, sbr. Hrd. 20. október 2011 (243/2011), þar sem héraðsdómur hafði 

sýknað mann af ákæru um kynferðisbrot. Hæstiréttur taldi í málinu að héraðsdómur hefði ekki 

tekið tillit til allra gagna sem fyrir honum lágu þegar dómur var felldur og því líkur á því að 

niðurstaða héraðsdóms um sönnunargildi munnlegs framburðar fyrir dómi kynni að vera röng. 

Í niðurstöðu Hæstaréttar segir meðal annars orðrétt: 

 
„Í héraðsdómi er komist að þeirri niðurstöðu að framburður vitna, sem borið 

hafa að brotaþoli hafi sagt þeim frá atvikinu, sýni að stúlkan hafi verið sjálfri 

sér samkvæm. Á hinn bóginn sanni sá framburður ekkert um hið ætlaða atvik, 

sem ekkert þessara vitna sá sjálft. Það sama megi segja um sálfræðigögn sem 

liggi fyrir. Þessi ályktun héraðsdóms fær ekki staðist, enda verður við 

heildarmat á því hvort sönnun hafi verið færð fram af hálfu ákæruvaldsins um 

sakargiftir á hendur ákærða meðal annars að líta til óbeinna sönnunargagna, 

sem stutt geta frásögn brotaþola, þar með talið frásagnar vitna um andlegt 

ástand hennar strax í kjölfar ætlaðs brots og sérfræðinga er haft hafa hana til 

meðferðar, svo sem ítrekað hefur verið gert í dómaframkvæmd Hæstaréttar, 

sbr. meðal annars dóm 6. maí 2010 í máli nr. 31/2010.“ 

 

 Dómari skal ávallt meta sönnunargögn með hliðsjón af viðurkenndum venjum og 

lagasjónarmiðum. Því venjubundnari og öruggari sem slík sjónarmið verða þeim mun meiri 

líkur eru á því að þau verði að bindandi lagareglu. Þá má segja að það frelsi sem dómara er veitt 

við mat á sönnunargögnum sé bundið þeim skilyrðum að fullnægt sé ýmsum hlutlægum reglum 

varðandi sönnunarmatið.127 

 Meginreglan um frjáls mat sönnunargagna opnar fyrir huglægt mat dómara. Má því 

segja að reglan sé ekki gallalaus. Af þeim sökum er auðveldara að koma einstaklingsbundnu og 

huglægu mati dómara inn í mat á því hvað telst sannað á grundvelli fyrirliggjandi gagna. Einnig 

getur það farið svo að dómendur meta sömu atriði eða svipuð sönnunargögn með mismunandi 

                                                           
125 Stefán Már Stefánsson (2013). Um sönnun í sakamálum. Bls. 33 – 34. 
126 Stefán Már Stefánsson (2013). Um sönnun í sakamálum. Bls. 34. 
127 Sama heimild. 
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hætti. Þó er reynt að koma í veg fyrir slíkar niðurstöður með dómsúrlausnum áfrýjunardómstóla 

og reglum um sönnunarmat og sönnunarbyrði.128 

 

4.3 Milliliðalaus sönnunarfærsla 
 

Fyrirmæli 1. mgr. 70. gr. stjskr. og 1. mgr. 6. gr. MSE um réttláta málsmeðferð hafa verið skýrð 

á þann veg að sönnunarfærsla í sakamálum skuli að jafnaði vera milliliðalaus. Má segja að 

milliliðalaus sönnunarfærsla sé tvíþætt. Annars vegar skal dómur reistur á sönnunargögnum, 

sem færð eru fram við meðferð máls fyrir dómi, sbr. 1. mgr. 111. gr. sml, og hins vegar er gert 

ráð fyrir að sönnunargagna sé aflað og þau lögð fyrir þann dómara sem fer með málið og leggur 

að lokum dóm á það, sbr. fyrri málslið 1. mgr. 112. gr. sml. Sérstaklega er lögð áhersla á að sá 

dómari, sem hlýtt hefur á framburð ákærða, brotaþola og annarra vitna og jafnframt átt þess 

kost að leggja fyrir þau spurningar, kveði upp efnisdóm í málinu þar sem meðal annars er tekin 

afstaða til sönnunargildis framburðarins. Er leitast við að tryggja þetta, eftir því sem kostur er, 

með ákvæðunum í fyrri málslið 1. mgr. og 2. mgr. 112. gr. sml.129 

Reglan um milliliðalausa sönnunarfærslu er náskyld reglunum um opinbera- og 

munnlega málsmeðferð, sbr. umfjöllun kafla 3.4 og 3.5. Milliliðalaus sönnunarfærsla felur í sér 

að sá dómari, sem dæmir mál, tekur skýrslu bæði af ákærða og vitnum og einnig eru önnur 

sönnunargögn færð fyrir hann, sbr. 1. mgr. 111. gr. og 1. mgr. 112. gr. sml. Í 1. mgr. 111. gr. 

segir orðrétt: „Dómur skal reistur á sönnunargögnum sem færð eru fram við meðferð máls fyrir 

dómi.“ Þá er reglan betur útfærð í 1. mgr. 112. gr. sml. sem kveður á um að öflun sönnunargagna 

skuli fara fram fyrir þeim dómara sem dæmir málið. Samkvæmt þessu er ekki gert ráð fyrir því 

að skýrslur, sem ákærði, vitni eða aðrir hafa gefið hjá lögreglu eða öðrum stjórnvöldum, hafi 

sönnunargildi enda eigi undantekningarreglan sem kemur fram í 3. mgr. 111. gr. sml. ekki 

við.130  

 Mönnum er tryggður réttur til þess að fá úrlausn um réttindi sín og skyldur eða um ákæru 

á hendur sér fyrir dómstóli í 1. mgr. 70. gr. stjskr., sbr. einnig 1. mgr. 6. gr. MSE. Ákvæðið 

tiltekur einnig skilyrði sem verða að vera uppfyllt til þess að mál sé talið fá réttláta 

málsmeðferð.131 Fyrirmælin sem 1. mgr. 70. gr. stjskr. og 1. mgr. 6. gr. MSE fela í sér varðandi 

réttláta málsmeðferð hafa verið skýrð svo að reglunni um milliliðalausa sönnunarfærslu skuli 

                                                           
128 Stefán Már Stefánsson (2013). Um sönnun í sakamálum. Bls. 34. 
129 Frumvarp til laga um meðferð sakamála, nr. 88/2008. 135. löggjafarþing, þskj. 252, 233. mál. Vefútgáfa  
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130 Eiríkur Tómasson (2010). Sakamálaréttarfar. Bls. 22. 
131 Gunnar G. Schram (1999). Stjórnskipunarréttur. Bls. 516. 
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að jafnaði fylgt. Þá er einnig tekið sérstaklega fram í d-lið 3. mgr. 6. gr. MSE að sakborningur 

eigi rétt á að spyrja eða láta spyrja vitni sem leidd eru fram gegn honum. Þá skal einnig séð til 

þess að vitni, sem bera sakborningi í vil, komi fyrir dóm og séu spurð á sama hátt og þau vitni 

sem bera gegn honum.132  

Rökin fyrir reglunni um milliliðalausa málsmeðferð eru, eins og áður segir, einkum þau 

að dómari kynni sér þau sönnunargögn sem framlögð eru í viðkomandi máli af eigin raun, ásamt 

því að hlýða sjálfur á framburð ákærða sem og vitna. Með því aukast líkur á að dómurinn 

byggist á efnislega réttum forsendum. Með því á dómari auðveldara með að leiða hið sanna í 

ljós ef hann fylgist sjálfur með þeim sem gefa skýrslur og getur sjálfur beint til þeirra 

spurningum telji hann þess þörf. Gert er ráð fyrir því að skýrsla sé gefin beint og milliliðalaust 

fyrir dómara þar sem báðum aðilum, ákæranda og ákærða eða verjanda hans gefst kostur á að 

fylgjast með og gæta réttar síns, til dæmis með því að spyrja eða láta spyrja brotaþola og önnur 

vitni, sbr. 1. og 2. mgr. 111. gr., 2. mgr. 59. gr. og 4. mgr. 106. gr. sml.133 

Reglan um milliliðalausa sönnunarfærslu er þó ekki undantekningalaus því samkvæmt 

2. mgr. 111. gr. sml. hefur dómari heimild til að taka til greina sem sönnunargögn skýrslur sem 

ákærði, brotaþoli eða önnur vitni hafa gefið fyrir dómi áður en mál var höfðað, sbr. 59. og 106. 

gr. sml. Þá skulu þeir, sem skýrslurnar hafa gefið, þó koma fyrir dóm að nýju, til dæmis við 

aðalmeðferð, ef kostur er til þess og annar hvor málsaðili krefst eða dómari telur annars ástæðu 

til að það sé gert. Heimilt er að taka skýrslur af brotaþola eða öðrum vitnum fyrir dómi, áður en 

ákæra er gefin út, ef þau neita að gefa skýrslu hjá lögreglu eða neita að svara spurningum 

hennar, ætla má að þau komist ekki fyrir dóm við meðferð málsins eða það er talið æskilegt 

með tilliti til hagsmuna þeirra, til dæmis ef um börn er að ræða, sbr. c-lið 59. gr. sml. Samkvæmt 

a-lið 59. gr. sml. er það svo að ef um er að ræða kynferðisbrot gegn börnum, sbr. XXII. kafli 

alm.hgl., yngri en 15 ára, er skylt að taka skýrslu fyrir dómi af brotaþola meðan á rannsókn 

stendur. Það er gert, vegna eðlis brotanna og ungs aldurs barnanna, til að íþyngja þeim sem 

minnst, þannig að þau gefi skýrslu fyrir dómi strax á rannsóknarstigi og þurfi því ekki að koma 

fyrir dóm á meðan aðalmeðferð máls stendur yfir, nema að dómari telji sérstaka ástæðu til, sbr. 

2. mgr. 111. gr. sml.134 

 

 

                                                           
132 Eiríkur Tómasson (2010). Sakamálaréttarfar. Bls. 22.  
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4.3.1 Framburður ákærða fyrir dómi 

 

Í lögum um meðferð sakamála er að finna kafla sem fjallar um skýrslugjöf ákærða fyrir dómi, 

sbr. XVII. kafli laganna. Með ákvæðum þessa kafla er réttur ákærða tryggður sem og lögð er 

sú skylda á hann að koma fyrir dóm til skýrslugjafar, sbr. 1. mgr. 113. gr. sml. Sá réttur byggist 

meðal annars á reglunni um jafnræði aðila fyrir dómi, sbr. umfjöllun kafla 3.3, sem er þáttur í 

réttlátri málsmeðferð samkvæmt 1. mgr. 70. gr. stjskr. og 1. mgr. 6. gr. MSE, sbr. og b-lið 3. 

mgr. þeirrar greinar.135 

Samkvæmt 2. mgr. 113. gr. sml. er ákærða þó óskylt að svara spurningum um refsiverða 

hegðun sem honum er gefin að sök. Ákærða er þá heimilt að neita að gefa skýrslu um sakarefnið 

eða neita að svara einstökum spurningum þar að lútandi. Það er í höndum dómara að meta 

sönnunargildi framburðar ákærða við úrlausn máls, þar á meðal trúverðugleika hans, sbr. 115. 

gr. sml. Ennfremur er tekið fram í greininni í því sambandi að dómari skal meðal annars huga 

að ástandi og hegðun ákærða við skýrslugjöf og stöðugleika í frásögn hans.  

Í sakamálum hefur framburður ákærða mikla þýðingu og játi hann sakargiftir hefur það 

enn meiri þýðingu en ella.136 Heimild til að ljúka játningarmálum án þess að aðalmeðferð fari 

fram er að finna í 163. – 164. gr. sml. Framburður ákærða getur haft mikið sönnunargildi þó 

svo að hann játi ekki sök. Með framburði sínum getur hann bæði aukið eða minnkað líkur á 

sakfellingu.137 Í þessu sambandi má nefna Hrd. 2001, bls. 2751 (62/2001), þar sem maður var 

fundinn sekur um manndráp með því að hafa hrint stúlku fram af svölum á 10. hæð í 

fjölbýlishúsi. Framburður ákærða skipti miklu máli þar sem hann var sá eini sem gat sagt til um 

hvernig aðstæður voru varðandi síðustu atvikin sem leiddu stúlkuna til dauða. Í málinu var 

meðal annars rakið hvernig háttalag mannsins var eftir handtöku. Segir þar orðrétt:  

  
„Við mat á sök ákærða verður ekki litið fram hjá háttsemi hans strax eftir 

handtöku og því að ákærði viðurkenndi hjá lögreglu að hann ætti sök á andláti 

Á, þrátt fyrir að frásögn hans af því með hvaða hætti það gerðist fái ekki staðist 

nánari skoðun. Um atburðarásina á svölunum er ekki unnt að fullyrða 

nákvæmlega. Án vafa má þó útiloka að andlát Á hafi getað borið að með þeim 

hætti er ákærði hefur lýst, eða að hún hafi sjálf komið sér yfir svalahandriðið. 

Það verður því að telja útilokað að hún hafi farið öðruvísi yfir handriðið en 

fyrir tilverknað ákærða. Þá bendir hegðun ákærða og hótanir í framhaldi af 

handtöku og viðurkenning hans hjá lögreglu um að hann ætti sök á andláti Á 

til sektar hans.“ 

 

                                                           
135 Frumvarp til laga um meðferð sakamála, nr. 88/2008. 135. löggjafarþing, þskj. 252, 233. mál. Vefútgáfa  

     Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/135/s/0252.html. [Sótt á vefinn 30.06.2015].  
136 Andenæs, Johannes (2009). Norsk straffeprosess. Bls. 169. 
137 Andenæs, Johannes (2009). Norsk straffeprosess. Bls. 170.  
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Neiti ákærði sök án frekari skýringar er ekki líklegt að hann bæti stöðu sína. Eins má 

ætla að óttinn við sakfellingu sé í sumum tilvikum til þess fallinn að knýja sakborning til lyga. 

Sé svo farið, gæti hann með lygum farið í mótsögn við sjálfan sig og þannig styrkt málflutning 

ákæruvalds. Nái hann hinsvegar að setja fram trúverðugar skýringar af sinni hálfu um atvik 

máls sem áður virtust vafasöm getur það dregið í efa réttmæti ákærunnar.138 

 

4.3.2 Framburður vitna fyrir dómi  

 

Vitnaskylda hvílir á hverjum þeim sem orðinn er 15 ára, lýtur íslenskri lögsögu og er ekki 

ákærði eða fyrirsvarsmaður hans, sbr. 1. mgr. 116. gr. sml. Vitnum er þannig skylt að svara 

munnlegum spurningum sem til þeirra er beint um atriði er varða málið. Hæstiréttur hefur skýrt 

ákvæðið á þann veg að sama regla eigi við í sakamálum og í einkamálum um að maður verði 

því aðeins kvaddur fyrir dóm sem vitni að hann geti borið um málsatvik sem hann hafi skynjað 

af eigin raun. Þar af leiðandi verður maður ekki leiddur sem vitni í sakamáli til að svara 

spurningum um sérfræðileg atriði, nema hann hafi verið dómkvaddur sem matsmaður í 

málinu.139 Þá er heimild í lögum til að láta lögreglu sækja vitni sem ekki koma fyrir dóm þrátt 

fyrir löglega boðun þess efnis, sbr. 121. gr. sml. og er lögreglu skylt að verða við slíkum 

fyrirmælum ákæranda 

Heimild til þess að taka skýrslur af vitnum í gegnum síma eða annað fjarskiptatæki er 

að finna í 1. málsl. 4. mgr. 116. gr. sml. Þrátt fyrir að slík skýrslugjöf þjóni ekki sama tilgangi 

og hin hefðbundna skýrslugjöf fyrir dómi er eðlilegt að beita henni ef til dæmis vitni er statt 

fjarri þingstað.140 Vert er þó að taka fram að ekki er heimilt að taka símaskýrslur ef um er að 

ræða lykilvitni, það er vitni sem gæti haft áhrif á úrslit máls með framburði sínum, sbr. 2. málsl. 

116. gr. sml. Ef vitni kemst ekki á þingstað vegna veikinda eða svipaðra ástæðna má dómari 

ákveða að það gefi skýrslu á öðrum stað þar sem þess er kostur, 3. mgr. 116. gr. sml.  

 

4.3.3 Milliliðalaus sönnunarfærsla fyrir Hæstarétti  

 

Reglan um milliliðalausa sönnunarfærslu felur meðal annars í sér að Hæstiréttur getur ekki 

sakfellt mann, sem sýknaður hefur verið í héraði, á grundvelli framburðar hans sjálfs eða vitna, 

nema dómendur hafi sjálfir hlýtt á framburðinn og sönnunarfærslan þannig verið milliliðalaus 

                                                           
138 Andenæs, Johannes (2009). Norsk straffeprosess. Bls. 170. 
139 Frumvarp til laga um meðferð sakamála, nr. 88/2008. 135. löggjafarþing, þskj. 252, 233. mál. Vefútgáfa  

     Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/135/s/0252.html. [Sótt á vefinn 30.06.2015].  
140 Eiríkur Tómasson (2010). Sakamálaréttarfar. Bls. 23. 
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fyrir Hæstarétti. Það hefur ekki tíðkast til þessa að ákærði og vitni komi fyrir Hæstarétt í 

skýrslutöku þótt rétturinn hafi heimild til að ákveða að munnleg sönnunarfærsla fari þar fram, 

sbr. 3. mgr. 205. gr. sml. Þrátt fyrir þetta hefur Hæstiréttur tekið til endurskoðunar mat 

héraðsdómara á sönnunargildi munnlegs framburðar, sbr. Hrd. 1998, bls. 2058 (390/1997), sem 

var í andstöðu við 4. mgr. 159. gr. laga nr. 19/1991, nú í lögum 2. mgr. 208. gr. sml. sem segir 

að réttinum sé óheimilt að endurmeta niðurstöðu héraðsdómara um sönnunargildi munnlegs 

framburðar nema hlutaðeigandi vitni eða ákærði hafi gefið skýrslu þar um fyrir dómi.141  

 
Málavextir voru þeir að sakamál var höfðað með ákæru 15. júlí 1997 þar sem 

tveimur mönnum, S og SÞ var gefið að sök að hafa sparkað í höfuð brotaþola 

þar sem hann lá á gólfi veitingahúss í kjölfar þess að SÞ greiddi brotaþola 

höfuðhögg með þeim afleiðingum að hann féll í gólfið, en brotaþoli lést af 

völdum heilablæðingar sólarhring eftir atvikið. Með dómi héraðsdóms 19. 

september 1997 var S sýknaður af ákærunni. Með dómi Hæstaréttar var S 

sakfelldur samkvæmt ákæru, en brot hans heimfært til 2. mgr. 218. gr. 

almennra hegningarlaga nr. 19/1940 og hann dæmdur til tveggja ára og þriggja 

mánaða fangelsisrefsingar. 

 

Hæstiréttur hefur hins vegar heimild til að ómerkja héraðsdóm telji hann líkur fyrir því 

að niðurstaða héraðsdómara kunni að vera röng hvað varðar sönnunargildi munnlegs 

framburðar, sbr. 3. mgr. 208. gr. sml. Má í þessu sambandi nefna Hrd. 2001, bls. 1934 

(88/2001), þar sem rétturinn taldi að líkur væru á því að mat héraðsdómara á sönnunargildi 

munnlegs framburðar fyrir dómi og öðrum sönnunargögnum væri rangt og þótti því rétt að 

ómerkja dóminn. Eiríkur Tómasson segir í riti sínu Sakamálaréttarfar að af þessum sökum 

megi segja að reglan um milliliðalausa sönnunarfærslu sé nú virt í lögum um meðferð sakamála 

þó svo að með réttu mætti segja það ágalla að mat á sekt eða sýknu ákærða sé í mörgum tilvikum 

aðeins í höndum eins dómara, sbr. 2. mgr. 3. gr. sml.142 

 Þrátt fyrir ofangreint hefur það gerst, í undantekningartilvikum, að Hæstiréttur hafi, með 

vísun í munnlegan framburð fyrir héraðsdómi, farið gegn ákvörðun héraðsdóms með annað 

hvort sýknu eða sakfellingu, sbr. til dæmis Hrd. 1998, bls. 2060 og Hrd. 1999, bls. 3870 

(286/1999). Slíkar athafnir dómara stríða gegn umræddri meginreglu um milliliðalausa 

sönnunarfærslu sem og gegn fyrirmælum 1. mgr. 70. gr. stjskr. og 1. mgr. og d-lið 3. mgr. 6. 

gr. MSE, um réttláta málsmeðferð fyrir dómi.143 

 Hafi Hæstiréttur áður ómerkt héraðsdóm og vísað máli heim í hérað á grundvelli 3. mgr. 

208. gr. sml. og sama mál kemur aftur til réttarins, með sömu niðurstöðu héraðsdóms, hefur 

                                                           
141 Frumvarp til laga um meðferð sakamála, nr. 88/2008. 135. löggjafarþing, þskj. 252, 233. mál. Vefútgáfa  

     Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/135/s/0252.html. [Sótt á vefinn 30.06.2015].  
142 Eiríkur Tómasson (2010). Sakamálaréttarfar. Bls. 23. 
143 Sama heimild. 
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Hæstiréttur um tvo kosti um að velja, það er annars vegar að vísa málinu aftur til héraðs eða 

hins vegar að endurskoða niðurstöðu héraðsdóms. Það verður þó ekki gert nema tekin sé skýrsla 

af ákærða og ef til vill vitnum fyrir Hæstarétti, á grundvelli heimildarinnar í 3. mgr. 205. gr. 

sml.144 Í dæmaskyni má nefna hér Hrd. 2000, bls. 3019 (198/2000). 

 
Málavextir voru þeir að maður var ákærður fyrir kynferðisbrot gegn sama 

drengnum þrívegis. Ákærði hafði við skýrslugjöf hjá lögreglu viðurkennt 

brotin, sem hann síðar dró til baka við meðferð máls og gaf á því skýringar. 

Þrátt fyrir þann annmarka á umræddri lögregluskýrslu að ekki var þar skráð 

að gætt hefði verið ákvæða 3. mgr. 32. gr. laga nr. 19/1991, þótti Hæstarétti 

bera að líta til þess að skýrslan var gefin að viðstöddum verjanda ákærða, eftir 

að þau höfðu talast einslega við. Einnig yrði að hafa í huga að við skýrslutöku 

hjá lögreglu skömmu síðar var vísað til þessarar skýrslu, án þess að fram 

kæmu fyrirvarar af hálfu ákærða. Að þessu athuguðu yrði að telja að 

héraðsdómi hefði verið í heildarmati sínu á trúverðugleika og sönnunargildi 

framburðar ákærða fyrir dómi rétt að líta til fyrri framburðar hans og skýringa 

á fráhvarfi frá honum. Auk þessa var niðurstaða héraðsdóms um sönnunargildi 

munnlegs framburðar ekki talin nægilega skýr og ótvíræð og samningu 

dómsins áfátt að þessu leyti, sbr. 1. mgr. 135. gr. laga nr. 19/1991. Að þessu 

virtu og með vísan til 5. mgr. 159. gr. laga nr. 19/1991 var héraðsdómur 

ómerktur og málinu heimvísað til munnlegs málflutnings og dómsálagningar 

að nýju. 

 

Vert að er að taka fram að Hæstiréttur hefur aðeins notað þessa heimild einu sinni. Í 

framangreindu máli ómerkti Hæstiréttur héraðsdóm og vísaði málinu heim í hérað, þar sem 

aftur var komist að sömu niðurstöðu. Hæstarétti þótti það aðfinnsluvert að mat héraðsdóms á 

sönnunargildi eða trúverðugleika framburðar ákærða fyrir dómi og á skýringum hans á fráhvarfi 

frá framburði hjá lögreglu væri enn mjög óljóst og ómarkvisst. Rétturinn sá því ekki annan kost 

en að nota heinildina og taka skýrslu af ákærða fyrir Hæstarétti, sbr. Hrd. 2002, bls. 717 

(11/2011). Höfð var hliðsjón af játningu ákærða hjá lögreglu við sönnunarmat í málinu. Ákærði 

var sakflelldur fyrir að hafa tvívegis orðið sekur um kynferðisbrot gagnvart drengnum. 

Líkt og að framan greinir er gengið út frá þeirri meginreglu að dómur skuli ekki reistur 

á öðrum skýrslum um atvik máls en þeim sem gefnar eru munnlega fyrir dómi eftir að mál hefur 

verið þingfest, sbr. 1. mgr. 111. gr. og 1. mgr. 112. gr. sml. Frá þessu eru þó gerðar tvær 

undantekningar í 2. og 3. mgr. 111. gr. sml.145 

 

 

 

                                                           
144 Eiríkur Tómasson (2010). Sakamálaréttarfar. Bls. 23. 
145 Eiríkur Tómasson (2010). Sakamálaréttarfar. Bls. 24.  
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4.3.4 Framburður við rannsókn máls  

 

Á Íslandi sem og í öðrum Evrópuríkjum hefur milliliðalaus sönnunarfærsla verið nokkuð á reiki 

í ljósi kröfunnar í 1. mgr. 70. gr. stjskr., 1. mgr. 6. gr. MSE og 1. mgr. 111. gr. sml., það er hvort 

leyfa skuli að lögregluskýrslur, sem innihalda skýrslur, teknar af ákærða og vitnum, séu lagðar 

fram í sakamálum.146 Þá má benda á að hvorki Mannréttindanefnd né MDE virðist mæla gegn 

því að svo sé.147 Í þessu sambandi mætti nefna niðurstöðu Hæstaréttar í Hrd. 1992, bls. 1639 

(388/1992), þar sem ákærði gerði þá kröfu að ákæruvaldinu yrði gert skylt að draga til baka 

allar lögregluskýrslur í málinu aðrar en vettvangslýsingar og sambærileg gögn þeirra manna, 

sem skylt væri að koma fyrir dóm sem vitni í málinu. Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu 

héraðsdóms með skírskotun til forsenda hans. Héraðsdómari vísaði meðal annars til 3. mgr. 48. 

gr. og 3. mgr. 59. gr. laga um meðferð opinberra mála nr. 19/1991, sbr. 3. mgr. 111. gr. og 3. 

mgr. 122. gr. núgildandi laga. 

 
„Þegar ofangreind ákvæði eru skoðuð, telur dómurinn einsýnt, að ekki hafi 

staðið til að breyta reglum um framlagningu skjala, svo sem verjandi ákærða 

hefur haldið fram. Þótt dómurinn telji ákæruvaldið hafa allfrjálsar hendur um 

það, hvaða skjöl það lætur fylgja ákæru til stuðnings málatilbúnaði sínum, 

virðist ljóst, er framangreind lagaákvæði eru skoðuð, að ákæruvaldinu er ekki 

einungis rétt, heldur beinlínis skylt að leggja fram þau skjöl, er verjandi 

ákærða hefur krafist, að dregin verði til baka úr máli þessu, ella er vandséð, 

hvernig ákæruvaldið gæti sinnt þeim skyldum, er á það eru lagðar í lögunum. 

Vikið hefur verið að ástæðum þessa hér að framan. Hafi vakað fyrir 

löggjafanum að breyta reglunum um framlagningu skjala, hefði þurft að kveða 

skýrt á um það.“ 

 

Þrátt fyrir að lögregluskýrslur hafi verið lagðar fram af ákæruvaldi hér á landi í gegnum tíðina 

í því skyni að upplýsa dómara um málsatvik er ekki þar með sagt að þær hafi sönnunargildi í 

sakamálum. Skýrslur sem gefnar eru fyrir lögreglu og öðrum rannsóknaraðilum, geta aðeins 

haft sönnunargildi í algjörum undantekningartilvikum, það er ef ekki er kostur á því að fá vitni 

fyrir dóm til að gefa skýrslu, sbr. 3. mgr. 111. gr. sml.148  

Samkvæmt 3. mgr. 111. gr. skal dómari meta hvort skýrsla, sem gefin hefur verið hjá 

lögreglu eða öðrum stjórnvöldum meðan málið var til rannsóknar, hafi sönnunargildi og hvert 

gildi hennar sé, hafi vitni ekki komið fyrir dóm og sé þess ekki kostur við meðferð máls. Það 

er skilyrði fyrir því að slík skýrsla geti haft sönnunargildi, að sá sem hana gaf eigi þess ekki 

kost að koma fyrir dóm við meðferð máls. Í athugasemdum með frumvarpi til laga um meðferð 

                                                           
146 Smith, Eva (2013). Straffeproces – grundlæggende regler og principper.Bls. 185 – 186. 
147 Eiríkur Tómasson (2010). Sakamálaréttarfar. Bls. 25. Sjá einnig Lorenzen o.fl. (1994). Den Europæiske     

     Menneskerettighedskonvention. Bls. 216 – 217.  
148 Eiríkur Tómasson (2010). Sakamálaréttarfar. Bls. 25. 



 

41 

 

sakamála er ákvæðið í 3. mgr. skýrt svo að það ætti við ef vitni, sem gefið hefur skýrslu hjá 

lögreglu eða öðrum stjórnvöldum, væri látið eða ekki sé vitað hvar vitnið er niður komið.149 Þá 

hefur Hæstiréttur túlkað málið svo að orðalagið „þess er ekki kostur“ eigi einnig við þegar vitni 

er svo alvarlega veikt að heilsa þess gæti verið í hættu ef það mætir fyrir dóm til skýrslugjafar, 

sbr. Hrd. 1999, bls. 2147 (512/1998): 

 
Málavextir voru þeir að maður var ákærður og dæmdur fyrir misneytingu með 

því að hafa fengið aldraða konu, til að ráðstafa til sín miklu fé sem hún hafði 

tekið út af reikningi sínum. Jafnframt fékk hann konuna til að ráðstafa 

veðskuldabréfi í sína þágu, sem og að undirrita erfðaskrá þess efnis að skuldir 

hans við hana skyldu falla niður við andlát hennar. Var manninum ákveðin 20 

mánaða fangelsisrefsing. Ekki var fallist á kröfu ákærða um ómerkingu 

héraðsdóms sem reist var á því að héraðsdómur hefði átt að vera fjölskipaður 

og konan hefði átt að koma fyrir dóminn, en til þess var hún ekki talin fær af 

heilsufarslegum ástæðum. Í niðurstöðu Hæstaréttar segir orðrétt: 

„Óhjákvæmilegt er að skýra d. lið 3. mgr. 6. gr. mannréttindasáttmála Evrópu 

svo, að læknisfræðilegar ástæður geti tálmað því, að vitni verði leidd fyrir 

dóm, án þess að réttur sé brotinn á sökuðum manni. Í slíkum tilvikum verður 

ákæruvaldið að sæta því, ef svo ber undir, að sönnunarfærsla þess takist miður 

en efni hefðu annars staðið til.“ Með vísan til þessa ummæla var ekki fallist á 

kröfu ákærða um ómerkingu.  

 

Einnig má ætla að sama háttalag sé á því ef að vitni er til dæmis statt erlendis og kemst því ekki 

fyrir dóm við meðferð máls og möguleiki á símaskýrslu er ekki fyrir hendi.150 Að auki hefur 

framburður vitnis, sem hefur gefið skýrslu hjá lögreglu eða öðrum stjórnvöldum, án þess að það 

hafi komið síðar fyrir dóm, þó sjaldnast jafnríkt sönnunargildi og ella væri. Í því sambandi 

skiptir meðal annars máli hvort skýrsla vitnis hafi verið tekin á myndband eða mynddisk, sem 

og hvort verjandi hafi verið viðstaddur skýrslutöku.151 

 Þegar lagt er mat á það hvort unnt sé að sakfella mann með því að leggja til grundvallar 

framburð vitna í lögregluskýrslum, eru það tvö atriði sem bæði Mannréttindanefnd og MDE 

hafa fyrst og fremst lagt áherslu á, í ljósi 1. mgr. og d-liðar 3. mgr. 6. gr. MSE. Í fyrsta lagi að 

ákærði eða verjandi hans hafi átt möguleikann á því að spyrja eða láta spyrja vitnið og í öðru 

lagi að ákærði hafi ekki verið sakfelldur á grundvelli slíks framburðar, eins og sér.152 

                                                           
149 Frumvarp til laga um meðferð sakamála, nr. 88/2008. 135. löggjafarþing, þskj. 252, 233. mál. Vefútgáfa  

     Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/135/s/0252.html. [Sótt á vefinn 11.02.2015].  
150 Eiríkur Tómasson (2010). Sakamálaréttarfar. Bls. 24. Sjá einnig: Smith, Eva (2013). Straffeprocess –  

     grundlæggende regler og principper. Bls. 166 – 167. 
151 Frumvarp til laga um meðferð sakamála, nr. 88/2008. 135. löggjafarþing, þskj. 252, 233. mál. Vefútgáfa  

     Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/135/s/0252.html. [Sótt á vefinn 11.02.2015].  
152 Eiríkur Tómasson (2010). Sakamálaréttarfar. Bls. 26. Sjá einnig: Eiríkur Tómasson (1999). Réttlát     

     málsmeðferð fyrir dómi. Bls. 230 – 231 og Lorenzen o.fl. (1994). Den Europæiske  

     Menneskerettighedskonvention. Bls. 216 – 217. 
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 Samkvæmt 3. mgr. 122. gr. og 3. mgr. 114. gr. sml. ber dómara að spyrja skýrslugjafa 

sjálfstætt um sakargiftir eða málsatvik áður en honum er kynntur fyrri framburður hans í málinu 

hafi skýrsla áður verið gefin fyrir dómi eða lögreglu. Sömu reglu má finna í 2. mgr. 106. gr. 

sml. sem gildir þegar sakborningur kemur fyrir dóm á rannsóknarstigi og gerð er til dæmis krafa 

um gæsluvarðhald.153 

 Í sakamálum hefur framburður lögreglumanns fyrir dómi verið talin fullgilt 

sönnunargagn á sama hátt og framburður annarra vitna. Hefur það sérstaklega þýðingu þegar 

til dæmis ákærði dregur til baka játningu og lögreglumaðurinn sem skýrsluna tók kemur fyrir 

dóm og staðfestir að ákærði hafi áður játað af fúsum og frjálsum vilja. Þó verður að athuga að 

ef ákærði hefur játað á sig sök á öðrum tíma en á meðan á formlegri yfirheyrslu stóð, hefði 

framburður lögreglumanns töluvert minna vægi þótt ekki yrði litið framhjá honum að öllu leyti. 

Í slíkum tilvikum verður þó eitthvað annað og meira að koma til, svo hægt sé að sakfella 

ákærða.154 

 

4.4 Sönnunargögn 
 

Áður fyrr á tímum Grágásar og Jónsbókar voru sönnunargögnum settar þröngar skorður. Á 

þeim tíma var það ekki aðalatriðið að sannfæra dómendur um það að sannfæring um staðreynd 

væri rétt, heldur var málatilbúnaði háttað á þá vegu að leiða fram þau gögn sem mælt var fyrir 

um í lögum. Þá skyldi ákveðið atvik sannast með lögmæltum hætti og væri það gert taldist full 

sönnun fengin fyrir atvikinu. Með þessum hætti var sönnun formbundin og varðaði ýmist 

sakarefnið eða ekki. Í dag er meginreglan sú að hvert málsatvik er heimilt að sanna með hverjum 

þeim gögnum, sem varða tiltekið sakamál og eru til þess fallin að hafa áhrif á sönnunarmat 

dómara, eftir heilbrigðri skynsemi og mannlegri reynslu, sbr. umfjöllum kafla 4.4.2 hér á eftir 

um frjálsa sönnunarfærslu.155  

Þrátt fyrir þetta hafa tiltekin sönnunargögn náð að festa sig í sessi í nútímaréttarfari. 

Sönnunargögn má flokka með ýmsum hætti. Í íslenskum rétti er algeng flokkun þeirra eftir 

tegundum, það er munnlegar skýrslur sbr. XVII. og XVIII. kafli sml., matsgerðir, sbr. XIX. 

kafli sml. og skjöl og önnur sýnileg sönnunargögn, sbr. XX. kafli sml. Stefán Már Stefánsson 

skilgreindi hugtakið sönnunargögn í riti sínu, Um sönnun í sakamálum, sem kom út árið 2013 

á þennan hátt: „Hugtakið sönnunargögn tekur til þeirra gagna sem rökrétt ályktun verður leidd 

                                                           
153 Eiríkur Tómasson (2010). Sakamálaréttarfar. Bls. 27. 
154 Eiríkur Tómasson (2010). Sakamálaréttarfar. Bls. 27 – 28. 
155 Eiríkur Tómasson (1987). Sönnun og sönnunarbyrði. Fyrri hluti. Bls. 249. 
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af um staðreynd. Það vísar til þeirra aðferða sem tiltekin atburðarás verður sönnuð með, t.d. 

með vitnaleiðslum, matsgerðum, skjölum o.fl. Hvert málsatvik má almennt sanna með hverri 

þeirri aðferð og gögnum sem völ er á en þó er almennt áskilið að rökrétt samband sé á milli 

sönnunargagns og sönnunaratriðis.“ Af framangreindri skilgreiningu er ljóst að hugtakið 

sönnunargagn skal túlka vítt í ljósi meginreglunnar um frjálst mat sönnunargagna sem byggt er 

á hér á landi og víða hvar annars staðar.156  

 

4.4.1 Framlögð sönnunargögn 

 

Samkvæmt 1. mgr. 111. gr. sml. skal dómur reistur á sönnunargögnum sem færð eru fram við 

meðferð máls fyrir dómi. Gerðar eru undantekningar frá meginreglunni í 2. og 3. mgr. 

greinarinnar, þar sem dómara er gefin heimild til þess að taka til greina sem sönnunargögn 

skýrslur sem ákærði, brotaþoli eða önnur vitni hafa gefið fyrir dómi áður en mál var höfðað og 

einnig skýrslur sem vitni hefur gefið hjá lögreglu eða öðrum stjórnvöldum meðan málið var til 

rannsóknar hafi vitni ekki komið fyrir dóm og ekki sé kostur á því við meðferð máls. 

Meginreglan felur í sér að dómari getur að jafnaði ekki tekið tillit til atvika sem hann hefur 

vitneskju um en hafa ekki verið færð fram fyrir dómi. Dómari getur heldur ekki byggt dóm á 

eigin skoðunum ef þær styðjast ekki við gögn málsins.157 Samkvæmt 3. mgr. 109. gr. sml. þarf 

þó ekki að sanna það sem er alkunna á þeim stað og tíma sem dómur eða úrskurður gengur. 

 

4.4.2 Frjáls sönnunarfærsla 

 

Í íslenskum rétti er sönnunarfærslan frjáls og styður meginregluna um frjálst mat 

sönnunargagna. Reglan felur í sér að aðilar geta að jafnaði lagt fram í máli öll þau gögn sem 

þeir kjósa, þar á meðal skýrslur lögreglu, líkt og greint var frá í kafla 4.3.4, sbr. Hrd. 1999, bls. 

2271 (115/1999), þar sem héraðsdómur afréð að virða framburð vitnis hjá lögreglu að vettugi 

vegna tengsla þess við málið. Hæstiréttur taldi að héraðsdómi hefði verið rétt að leggja mat á 

trúverðugleika og þýðingu framburðar og taka í kjölfarið rökstudda afstöðu til hans samkvæmt 

því mati, hliðstætt öðrum sönnunargögnum í málinu. Af þessum sökum var hinn áfrýjaði dómur 

ómerktur.158 En þó skal hafa í huga, eins og áður var greint frá í fyrrnefndum kafla, að skýrslur 

sem gefnar eru fyrir lögreglu og öðrum rannsóknaraðilum, geta aðeins haft sönnunargildi í 

                                                           
156 Stefán Már Stefánsson (2013). Um sönnun í sakamálum. Bls. 10 – 11. 
157 Stefán Már Stefánsson (2013). Um sönnun í sakamálum. Bls. 11. 
158 Stefán Már Stefánsson (2013). Um sönnun í sakamálum. Bls. 11 – 12.  
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algjörum undantekningartilvikum, það er ef ekki er kostur á því að fá vitni fyrir dóm til að gefa 

skýrslu, sbr. 3. mgr. 111. gr. sml. 

 Sönnunarfærsla í sakamálum snýr að þeim atriðum sem sanna þarf í dómsmáli, það er 

hvort tiltekið brot hafi verið framið, hvaða viðurlögum skuli beita vegna áfellisdóms og 

réttarfarsatriðum í tengslum við rekstur máls, nánar tiltekið sönnunaratriðum. Markmið 

reglunnar er að komast hjá því að saklausir menn verði dæmdir sekir. Ótvírætt er af reglunum 

um sönnunarbyrði og sönnunarkröfur í sakamálum að þetta sjónarmið gengur framar en það að 

ná fram refsingu fyrir tiltekið brot. Af þeim sökum er ljóst að meginreglan um að ná fram 

efnislegum sannleika í hverju máli er háð takmörkunum. Má þá nefna til dæmis að oft verða 

réttlætanlegar með tilliti til sakbornings, leyfilegar rannsóknaraðgerðir til þess að saklaus maður 

verði ekki dæmdur.159 

Áður fyrr var sá háttur hafður á að dómari aflaði sönnunargagna í sakamálum. Það 

tíðkast ekki lengur heldur er það, samkvæmt 1. mgr. 110. gr. sml, fyrst og fremst hlutverk 

ákæranda, sem handhafa ákæruvaldsins, að afla þeirra, sbr. meginreglu 108. gr. sml. um að 

sönnunarbyrðin hvíli á ákæruvaldinu. Ákærða er þó einnig heimilt að gera það kjósi hann svo.160 

Á ákæruvaldinu hvílir sú skylda að leitast við að hið sanna komi í ljós eftir því sem kostur er 

og skulu ákærendur gæta jafnt að þeim atriðum sem horfa til sýknu og sektar sakbornings, sbr. 

3. mgr. 18. gr. sml. Dómari skal af sjálfdáðum gæta reglunnar um sannleiksleit í sakamálum. 

Af þeim sökum hvíla ákveðnar skyldur á dómara við upplýsingaöflun í máli, sbr. 2. mgr. 110. 

gr. sml., án þess að þó að hann sjálfur standi að öflun gagna. Hins vegar getur dómari almennt 

ekki vísað frá máli sem hann telur ekki nægjanlega upplýst, sbr. Hrd. 26. október 2011 

(578/2011). Þar var kærður úrskurður héraðsdóms þar sem sakamáli lögreglustjórans á 

höfuðborgarsvæðinu á hendur X, sem ákærður var fyrir brot gegn 1. mgr. 217. gr. alm.hgl., var 

vísað frá dómi vegna ætlaðra ágalla á rannsókn málsins. Hæstiréttur felldi hinn kærða úrskurð 

úr gildi og lagði fyrir héraðsdóm að taka málið til efnisúrlausnar með vísan til þess að ákvörðun 

ákæruvalds um saksókn, á grundvelli 145. gr. sml., og útgáfa ákæru gæti eðli sínu samkvæmt 

ekki sætt endurskoðun dómstóla. Samkvæmt framangreindu er því ljóst að dómara er skylt að 

stuðla að því að leiða hið sanna í ljós meðan á málsmeðferð stendur. Telst það vera eðlilegt og 

réttmætt hlutverk hans við meðferð sakamála.161 

 

                                                           
159 Stefán Már Stefánsson (2013). Um sönnun í sakamálum. Bls. 12. 
160 Frumvarp til laga um meðferð sakamála, nr. 88/2008. 135. löggjafarþing, þskj. 252, 233. mál. Vefútgáfa  

    Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/135/s/0252.html. [Sótt á vefinn 13.03.2015].  
161 Stefán Már Stefánsson (2013). Um sönnun í sakamálum. Bls. 13. 
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4.4.2.1 Undantekningar  

 

Sönnunarfærslan er þó ekki alveg frjáls því í 3. mgr. 110. gr. sml. má finna undantekningar frá 

reglunni. Þannig segir að dómari geti hafnað sönnunarfærslu telji hann bersýnilegt að tiltekin 

atriði skipti ekki máli eða séu tilgangslaus til sönnunar, sbr. Hrd. 26. janúar 2010 (38/2010). Í 

málinu hafnaði dómari kröfu ákærðu um að fá fulltrúa lögreglustjóra fyrir dóm sem vitni þar 

sem ekki hafði tekist að sýna fram á tilgang þess. Einnig getur það sama átt við þegar 

sönnunarfærsla er óeðlileg miðað við hagsmuni ákærða, til dæmis þegar um er að ræða 

yfirheyrslur erlendis frá þar sem tilefnið er ókunnugt eða málsmeðferðin eða ef yfirheyra á 

marga lögreglumenn um upplýsingar sem þeir hafa fengið frá vitnum sem vilja ekki láta nafn 

síns getið. Takmarkanir sem þessar má styðja við meginreglu sakamálaréttarfars um réttláta 

málsmeðferð. Þá ber dómara að hafna sérfræðiáliti um trúverðugleika vitnaframburða sem hafa 

ekki þegar verið gefnir fram fyrir dómi.162  

Í ljósi þess að sönnunarfærsla á að vera milliliðalaus og dómari á að meta meðal annars 

trúverðugleika vitnaframburða er slíkt sérfræðiálit þýðingarlaust undir rekstri máls og ber því 

að hafna framlagningu þess. Vert er að nefna að sérfræðingur verður þó ekki kallaður til sem 

vitni í máli nema hann hafi áður framkvæmt sérfræðilega rannsókn, sbr. 1. málsl. 1. mgr. 86. 

gr. og 2. málsl. 1. mgr. 116. gr. sml. eða hann verði dómkvaddur sem mats- eða skoðunarmaður, 

sbr. 1. mgr. 128. gr. og 1. mgr. 132. gr. sml. Í dæmaskyni mætti nefna Hrd. 2003, bls. 1338 

(113/2003), þar sem úrskurður héraðsdóms var kærður þar sem kröfu ákærða var hafnað um að 

ákæruvaldinu yrði bannað að leiða fram átján nafngreind vitni við aðalmeðferð máls gegn sér. 

Í niðurstöðu héraðdóms sem staðfestur var af Hæstarétti segir meðal annars: "Vitni þau sem um 

ræðir hafa ýmist unnið sérfræðivinnu, gefið sérfræðiálit vegna rannsóknar málsins, veitt 

lögreglu upplýsingar varðandi málið eða þá gefið vitnaskýrslur hjá lögreglu undir rannsókn 

þess.“ Meðal annars með vísan til þessa var kröfu ákærða hafnað. Ljóst er af framangreindu að 

hafi maður komið að rannsókn máls á einhverju stigi þess er heimilt að leiða umrædda 

einstaklinga fyrir dóm sem vitni í því skyni að skýra þær rannsóknir sem þeir hafa komið að, 

eða atriði sem þeim tengjast. Þá getur dómari einnig hafnað framlagningu ólögmæts 

sönnunargagns, enda sé ljóst að ekki er unnt að styðjast við það, sbr. umfjöllun í kafla 4.1.3. Sá 

verður ekki krafinn vitnisburðar sem nýtur þagnarskyldu samkvæmt 2. mgr. 119. gr. sml. nema 

að uppfylltum þeim skilyrðum sem gefin eru í ákvæðinu. Að lokum má nefna að 

                                                           
162 Stefán Már Stefánsson (2013). Um sönnun í sakamálum. Bls. 13. 
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utanréttarvottorð þess sem skylt er að koma fyrir dóm sem vitni er óheimilt að leggja fram nema 

ef sérstaklega stendur á, sbr. 3. mgr. 134. gr. sml.163 

 

4.4.3 Ólögmæt sönnunargögn 

  

Ólögmæt sönnunargögn eru þau gögn sem aflað hefur verið í sakamálum andstætt reglum laga 

eða með óvenjulegum hætti sem lagareglur mæla ekki fyrir um. Ólögmæt sönnunargögn má 

gjarnan færa fram undir umfjöllun á frjálsri sönnunarfærslu eða frjálsu mati sönnunargagna. Sé 

um þau rætt í tengslum við regluna um frjálsa sönnunarfærslu er álitamál hvort unnt sé að leggja 

þau fram í dómsmáli. Varðandi hið síðarnefnda snýst álitaefnið um hvort og að hvaða marki 

unnt sé að leggja gögnin til grundvallar þegar þau hafa verið lögð fram í máli.164 Víðast hvar í 

Evrópu er það í höndum lögreglu að afla sönnunargagna á frumstigi máls til þess að varpa ljósi 

á atburðarrás. Lögreglan þarf því ýmist að framkvæma húsleit, yfirheyra grunaða og vitni, 

haldleggja sönnunargögn og fleira. Það kemur fyrir að lögreglan fylgir ekki settum lagareglum 

þegar hún aflar sönnunargagna og verða því gögnin talin ólögmæt. Þegar svo stendur á kemur 

upp álitaefni um það hvort eða að hvaða marki slík gögn hafi sönnunargildi.165 

 Á Íslandi sem og í nágrannaríkjum okkar er aðalreglan sú að sönnunargögn eru metin 

eftir að þau hafa verið lögð fram í dómsmáli. Er það meðal annars vegna þess að gagn liggur 

oft þegar fyrir í máli áður en ólögmæti þess er upplýst. Dómstólaskipan hér á landi veitir einnig 

tryggingu fyrir því að óhætt sé að öll sönnunargögn komi til heildarmats við dóm í máli. 

Sannleiksreglan, sem fjallað var um í kafla 3.2, veitir einnig vísbendingu sama efnis því öll 

gögn hafa þýðingu ef þau eru rétt metin. Framangreind atriði sýna öll að ljóst er að íslensk lög 

veita heimild til þess að leggja fram ólögmæt sönnunargögn í dómsmáli, þó sé sönnunargildi 

þeirra metið með hliðsjón af reglunni um frjálst mat sönnunargagna. Þar af leiðandi eru rök 

fyrir því að neita einungis framlagningu ólögmætra sönnunargagna fyrir dómi þegar augljóst er 

að þau geta ekki komið til skoðunar við endanlega úrlausn í máli. Í þessu sambandi skiptir þó 

máli sú aðferð sem notuð er við öflun ólögmætra sönnunargagna, en hún getur rýrt 

sönnunargildi þeirra eða gert það að engu.166  

Notkun ólögmætra sönnunargagna í dómsmálum hefur ekki verið talin brot á reglunum 

um sönnunarbyrði og sönnunarkröfur í sakamálum. Er það vegna þess að reglurnar taka 

einungis mið af þeim sannleika sem er til rannsóknar í hverju máli. Hins vegar taka þær ekki 

                                                           
163 Stefán Már Stefánsson (2013). Um sönnun í sakamálum. Bls. 13 – 14. 
164 Stefán Már Stefánsson (2013). Um sönnun í sakamálum. Bls. 15. 
165 Bogi Nilsson (1991). Um sönnunargögn og sönnunarfærslu í sakamálum. Bls. 346. 
166 Stefán Már Stefánsson (2013). Um sönnun í sakamálum. Bls. 16. 
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mið af því hvernig þeirra sönnunargagna er aflað ef þau eru sem slík það áreiðanleg að á þeim 

megi byggja úrlausn mála. Sé því hafnað framlagningu ólögmætra gagna í undantekningar 

tilvikum yrði það líklega gert á grundvelli þeirra réttinda, það er lagareglna, sem brotnar hefðu 

verið í hverju máli fyrir sig.167 Undir vissum kringumstæðum geta ákvarðanir um framlagningu 

og mat sönnunargagna þó vakið spurningar um hvort málsmeðferð geti talist réttlát í skilningi 

6. gr. MSE. Þetta á meðal annars við þegar sönnunargagna, sem eru lögð fram í sakamáli, hefur 

verið aflað með ólögmætum hætti eða með því að beita því sem stundum er nefnt óhefðbundnar 

eða sérstakar rannsóknaraðferðir lögreglu. MDE hefur dæmt í máli sem þessu, Gäfgen gegn 

Þýskalandi, 30 júní 2008 (22978/05). 

 
Málavextir voru þeir að kæranda, sem er þýskur ríkisborgari, var hótað slæmri 

meðferð lögreglu til þvingunar sagna um hvar, J, yngsti sonur vel þekktrar 

bankafjölskyldu væri. Kærandi var síðar dæmdur í ævilangt fangelsi fyrir mannrán og 

morð á J. Aðdragandi málsins var sá að kærandi hafði lokkað drenginn inn til sín og 

síðan kæft hann. Faldi hann líkið utandyra og í kjölfarið krafði hann foreldra drengsins 

um lausnargjald. Sá lögreglumaður sem sá um yfirheyrslu kæranda hótaði honum, 

samkvæmt fyrirmælum varalögreglustjóra, að hann myndi þola miklar þjáningar ef 

hann neitaði að upplýsa hvar barnið væri. Lögreglan taldi þessa aðferð nauðsynlega í 

ljósi þess að líf drengsins var í hættu vegna matarskorts og kulda. Kærandi upplýsti 

hvar hann hafði falið lík drengsins vegna hótunarinnar. Lögreglan aflaði síðar fleiri 

sönnunargagna í kjölfar þess að kærandi játaði. Í refsimáli gegn kæranda taldi 

undirréttur í Frankfurt að ekki væri unnt að nota játninguna sem sönnunargagn þar 

sem hún hafði verið fengin með harðræði og þar með í andstöðu við þýsk réttarfarslög 

og 3. gr. MSE. Dómstóllinn heimilaði önnur sönnunargögn sem aflað var í kjölfar 

játningarinnar. Kærandi áfrýjaði málinu til æðri dómstóls en þeirri áfrýjun var hafnað. 

Þá áfrýjaði hann til stjórnskipunardómstóls Þýskalands sem einnig hafnaði að taka 

mál hans fyrir. Lögreglumennirnir sem stóðu að hótunum við kæranda voru dæmdir 

til greiðslu sektar. Í niðurstöðu MDE var komist að því að hótun lögreglunnar væri 

andstæð 3. gr. MSE. Þá benti dómstóllinn einnig á að sterkar líkur væru á því að 

málsmeðferð í refsimáli kæranda teldist vera óréttlát í heild sinni ef að sönnunargögn 

sem aflað væri með harðræði í lögreglurannsókn, rétt eins og játning sem fengin væri 

með slíkum hætti, yrðu lögð til grundvallar úrlausnar máli.  

 

Af framangreindu máli má sjá að MDE útilokar ekki notkun ólögmætra sönnunargagna heldur 

lítur dómstóllinn fremur á hvort málsmeðferðin í heild sinni hafi verið réttlát í skilningi 6. gr. 

MSE. Reglur MSE fela þó aðeins í sér lágmarkskröfur og er því aðildarríkjum heimilt að ákveða 

strangari kröfur til hagsbóta sakborningi en leiða má af sáttmálanum. Þó er það svo að í tilvikum 

þar sem reglur landslöggjafar eru óljósar er algengt að túlka landsrétt á þann veg að hann hafi 

sömu takmörk og sáttmálinn felur í sér og eins og MDE túlkar hann hverju sinni.168  

 Sannleiksreglan gildir víðast hvar í evrópskum rétti. Áhrif reglunnar sjást meðal annars 

í aðgerðum gegn grunuðum mönnum þar sem ýmislegt er leyft á frumstigi málsins að 

                                                           
167 Stefán Már Stefánsson (2013). Um sönnun í sakamálum. Bls. 16. 
168 Stefán Már Stefánsson (2013). Um sönnun í sakamálum. Bls. 18. 
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uppfylltum ákveðnum skilyrðum og jafnvel gegn stjórnarskrárvernduðum réttindum, líkt og 

frelsissvipting og/eða húsleit. Þá er reglan einnig mikilvæg stoð undir traust almennings á 

réttarkerfinu sem það býr við. Það fylgir þessu þó sú þversögn að ríkisvald geti notað 

sönnunargögn sem aflað hefur verið á ólögmætan hátt með því að brjóta gegn réttindum 

ákærða.169 Þá er í mörgum ríkjum Evrópu krafan um að sannleikur komi í ljós í sakamálum 

mjög afgerandi sem gerir það að verkum að sönnunargögn verða notuð þrátt fyrir að þeirra sé 

aflað með ólögmætum hætti. Talið er að með refsingu eða stjórnsýsluviðurlögum megi jafna út 

brot lögreglunnar og annarra gegn þeim sem brotin frömdu. Þó er það ekki dómari í viðkomandi 

máli sem hefur frumkvæði um slíka refsingu eða viðurlög. Þegar sönnunargildi ólögmætra 

sönnunargagna er metið er í mörgum löndum Evrópu visst hagsmunamat framkvæmt í hverju 

tilviki fyrir sig.170 Þá bendir Asbjørn Stranbakken á í riti sínu Uskyldspreumsjonen „In dubio 

pro reo“, að MDE miði við svipaða framkvæmd þegar meta skal sönnunargildi ólögmætra 

sönnunargagna.171  

Á Íslandi er sannleiksreglan mikilvægur þáttur í réttarkerfinu. Af þeim sökum má gera 

ráð fyrir því að sönnunargögn sem til hafa komið með ólögmætum hætti verði metin gild að 

einhverju leyti þótt ekki hafi verið fylgt lagareglum við öflun þeirra. Einnig skiptir máli 

alvarleiki brotsins sem ákært er fyrir og einnig hvort hið ólögmæta sönnunargagn sé eina eða 

aðalgagnið eða hvort það sé notað til fyllingar öðrum gögnum.172 Það sama má segja um 

nágrannalönd okkar Danmörk og Noreg. Danmörk hefur þann hátt á að sönnunargagn verður 

ekki notað ef brotið hefur veikt verulega áreiðanleika þess, ef formbrot við öflun gagnsins telst 

alvarleg og ef öflun þess felur í sér umtalsvert brot á mannréttindum, til dæmis brot á reglunni 

um að enginn skuli þurfa að fella sök á sjálfan sig. Hins vegar er það svo að hafi áreiðanleiki 

gagnsins ekki verið skertur við öflun þess og önnur fyrrgreind atriði eiga ekki við, virðist mega 

leggja það til grundvallar máli að nokkru leyti eða öllu. Til hliðsjónar þessu má meðal annars 

hafa í huga hvort gagnið ræður úrslitum máls eða hvort um alvarlegt brot er að ræða. Sé gagnið 

ákærða í hag þá er almennt hægt að leggja það fram til grundvallar máli.173 Í Noregi er heimilt 

að nota ólögmæt sönnunargögn. Þar er miðað við, líkt og á Íslandi, að rannsóknaraðilar eigi að 

hljóta stjórnsýsluviðurlög eða önnur viðurlög. Óhjákvæmilega koma sterk gagnsjónarmið þessu 

til mótvægis ef umrætt brot vinnur gegn þeim lagagrundvelli sem lagareglunni er ætlað að 

styðja. Í dæmaskyni má nefna ef brotið er gegn reglum um þagnarskyldu eða þagnarheimild 

                                                           
169 Stefán Már Stefánsson (2013). Um sönnun í sakamálum. Bls. 16. 
170 Stefán Már Stefánsson (2013). Um sönnun í sakamálum. Bls. 16 – 17. 
171 Strandbakken, Asbjørn (2003). Uskyldspreumsjonen „In dubio pro reo“. Bls. 184. 
172 Stefán Már Stefánsson (2013). Um sönnun í sakamálum. Bls. 20. 
173 Stefán Már Stefánsson (2013). Um sönnun í sakamálum. Bls. 17. 
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eða ef játning er fengin fram með ólögmætum loforðum. Þetta á sérstaklega við ef notkun 

sönnunargagnsins felur í sér áframhaldandi brot á þeim trúnaði sem lagareglunni er ætlað að 

vernda og ef um stórfellt brot á gildandi reglum er að ræða. Ef brot telst mjög alvarlegt er 

tilhneiging til notkunar ólögmætra sönnunargagna afar sterk. Þar af leiðandi eru sönnunargögn 

sem fengin eru með ólögmætum hætti gjarnan lögð til grundvallar í málum nema til dæmis sé 

brotið gegn mikilvægum reglum um friðhelgi einkalífsins. Af framangreindu er því ljóst að í 

norskum rétti er mikil áhersla á að sannleikur náist fram í sakamáli, þó getur aðferð við öflun 

sönnunargagna skert sönnunargildi.174 Af þessu er má sjá að svipuð viðhorf eru lögð til 

grundvallar hér á landi og talin eru gilda í Noregi og Danmörku hvað varðar framlagningu 

ólögmætra sönnunargagna. Þá má einnig telja að þeirra sjónarmiða sem þjóðréttarreglur leiða 

af sér sé gætt.175 

 

4.4.4 Bein og óbein sönnun 

 

Gerður er greinamunur á beinni og óbeinni sönnun í íslenskum rétti.176 Annars vegar felur bein 

sönnun í sér að sönnunargögn varða beinlínis þá staðhæfingu sem sanna á.177 Með öðrum orðum 

má segja að þegar færðar eru sönnur á eitthvert atriði, sem sanna þarf, til dæmis refsiverðan 

verknað er um að ræða beina sönnun. Það er því bein sönnun þegar vitni skýrir frá því að það 

hafi sjálft orðið vitni af refsiverðum verknaði.178 Hins vegar felur óbein sönnun í sér 

sönnunargögn sem varða atvik sem leiða líkur að þeirri staðhæfingu sem sanna á.179 Einar 

Arnórsson segir frá óbeinni sönnun í riti sínu, Meðferð opinberra mála, sem kom út árið 1919 

á þennan hátt: „Óbeina sönnunin er hinsvegar fólgin í því, að staðhöfn önnur en sú, sem sanna 

á, er sönnuð, og svo er aftur ályktað frá henni með meiri eða minni vissu til þeirrar staðhafnar, 

er sanna á. Þegar sönnun er óbein, þá verður ávalt einum lið fleira í sönnunarkeðjunni en 

þegar sönnun er bein.“180 Óbein sönnun felur því í sér að ályktað er frá sönnunargögnum, sem 

varða ekki beint það atriði er sanna skal, um það hvað gerst hafi. Þá má nefna sem dæmi um 

óbeina sönnun skýrslu vitnis sem ekki hefur skynjað verknað af eigin raun. Þótt slík 

sönnunargögn hafi að öðru jöfnu ekki eins ríkt sönnunargildi og þau sem varða beinlínis það 

                                                           
174 Stefán Már Stefánsson (2013). Um sönnun í sakamálum. Bls. 17 – 18. 
175 Stefán Már Stefánsson (2013). Um sönnun í sakamálum. Bls. 23.  
176 Stefán Már Stefánsson (2013). Um sönnun í sakamálum. Bls. 10. 
177 Svala Ólfafsdóttir (1992). Meðferð opinberra mála. Bls. 251. 
178 Eiríkur Tómasson (2007). Sitt er hvað, sönnunarbyrði og sönnunarmat – Umfjöllun um dóm Hæstaréttar 20.  

     október 2005 í máli nr. 148/2005. Bls. 487- 488. 
179 Svala Ólafsdóttir (1992). Meðferð opinberra mála. Bls. 252. 
180 Einar Arnórsson (1919). Meðferð opinberra mála. Bls. 99.   
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atriði er sanna skal hefur verið talið leyfilegt að líta til þeirra sér í lagi ef öðrum 

sönnunargögnum er ekki til að dreifa eða þau eru talin ófullnægjandi.181  

Reglurnar um beina og óbeina sönnun má finna í 109. gr. sml. Í 1. mgr. 109. gr. er kveðið 

á um beina sönnun þar sem segir að dómari skuli skuli meta í hverju tilviki fyrir sig hvort hann 

telji að staðhæfing hafi verið studd nægjanlega sannfærandi gögnum. Regluna um óbeina 

sönnun má finna í 2. mgr. sömu greinar, þar sem kveðið er á um að það sé einnig í hlutverki 

dómara að meta hvert sönnunargildi þær staðhæfingar hafa sem varða ekki beinlínis það 

sönnunaratriði sem sanna þarf en ályktanir má leiða af um það.  

Þar sem bein sönnunargögn varða beinlínis það sönnunaratriði sem sanna þarf er hægt 

að skoða þau og meta milliliðalaust, eins og til dæmis morðvopn eða framburð vitnis sem hefur 

séð þann atburð sem ákærði er sakaður um. Því er öðruvísi farið þegar um óbeina sönnun er að 

ræða, þá er einum eða fleiri milliliðum skotið inn á milli beinnar athugunar og fræðslunnar sem 

fá má af sönnunargagninu, til dæmis vitni sem ber um annað en sjálfan atburðinn. Þess vegna 

hafa óbein sönnunargögn almennt verið talin óáreiðanlegri heldur en hin beinu 

sönnunargögn.182 Þrátt fyrir það hefur hér á landi tíðkast allt frá því um miðja 19. öld að óbeinni 

sönnun sé beitt í sakamálum.183 Má sjá af ákvæði 2. mgr. 109. gr. sml. að heimilt er að byggja 

dóm á óbeinum sönnunargögnum, sbr. Hrd. 2006, bls. 2911 (45/2006), þar sem eingöngu var 

byggt á óbeinum sönnunargögnum.184  

Óbein sönnunargögn geta verið af mörgum toga, til dæmis framburður vitnis sem sá 

ákærða með stolinn hlut meðferðis án þess að hafa séð hann taka hlutinn ófrjálsri hendi eða 

framburður sérfræðinga sem hafa unnið að DNA-samsvörun í máli.185 Ein og sér hafa óbein 

sönnunargögn gjarnan ekki mikla þýðingu. Í dæmaskyni má nefna til dæmis að ef vitni kveðst 

hafa séð ákærða á göngu nálægt morðvettvangi, um svipað leyti og morðið var framið, er ekki 

unnt að byggja á því sem sönnun um að ákærði hafi orðið hinum látna að bana. Aftur á móti 

horfði málið öðruvísi við ef væri til staðar sönnunargagn sem styddi framburð þess, til dæmis 

blóðslettur úr hinum látna á klæðnaði ákærða eða fingraför á morðvopni. Sönnunargildi óbeinna 

sönnunargagna er því meira ef önnur sönnunargögn styðja þau, bæði óbein og bein.186 Á þann 

                                                           
181 Frumvarp til laga um meðferð sakamála, nr. 88/2008. 135. löggjafarþing, þskj. 252, 233. mál. Vefútgáfa  

     Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/135/s/0252.html. [Sótt á vefinn 9.03.2015].  
182 Stefán Már Stefánsson (2013). Um sönnun í sakamálum. Bls. 10. 
183 Eiríkur Tómasson (2007). Sitt er hvað, sönnunarbyrði og sönnunarmat – Umfjöllun um dóm Hæstaréttar 20.  

     október 2005 í máli nr. 148/2005. Bls. 488. 
184 Stefán Már Stefánsson (2013). Um sönnun í sakamálum. Bls. 10. 
185 Andenæs, Johannes (2009). Norsk straffeprosess. Bls. 167.  
186 Stefán Már Stefánsson (2013). Um sönnun í sakamálum. Bls. 10. 



 

51 

 

veg er líklegra að þau geti leitt til sakfellingar, líkt og átti sér stað í Hrd. 2005, bls. 4042 

(148/2005).187 

Flokkun þessi í bein og óbein sönnunargögn skiptir þó ekki miklu máli. Bein 

sönnunargögn get einnig verið talin óáreiðanleg auk þess sem löglærðir embættisdómarar fást 

að jafnaði við sakamál hér á landi en ekki kviðdómarar líkt og í sumum öðrum löndum. Almennt 

eru góðar forsendur til að fást við álitamál í tengslum við sönnun á grundvelli reynslu og 

þekkingar hjá dómstólum sem eru skipaðir svo. Þá skiptir engu máli hvort sönnunargögn séu 

talin bein eða óbein.188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
187 Eiríkur Tómasson (2007). Sitt er hvað, sönnunarbyrði og sönnunarmat – Umfjöllun um dóm Hæstaréttar 20.  

     október 2005 í máli nr. 148/2005. Bls. 489. 
188 Stefán Már Stefánsson (2013). Um sönnun í sakamálum. Bls. 10. 
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5. Matsgerðir dómkvaddra matsmanna 
 

Líkt og fjallað var um í kafla 4.4, eru matsgerðir meðal þeirra sönnunargagna sem unnt er að 

styðjast við í sakamálum, sbr. 1. mgr. 109. gr. sml. Þá er einnig ljóst af fyrri umfjöllun að 

sakamál eru gríðarlega stór málaflokkur og geta málin því verið jafn fjölbreytt og þau eru mörg. 

Auk þess verða þjóðfélög flóknari með tímanum og sérhæfing eykst. Af þeim sökum má gera 

ráð fyrir að úrlausnaratriði sem koma fyrir dómstóla þarfnist sérfræðiþekkingar í ríkari mæli 

sem löglærðir dómarar búa ekki yfir í krafti almennrar þekkingar sinnar, menntunar eða 

lagaþekkingar.189 Þar af leiðandi hefur mikilvægi matsgerða farið vaxandi á síðustu árum, þar 

sem það er almennt ekki talið samræmast hlutverki vitna í dómsmálum að þau tjái sig um atriði 

sem krefjast sérfræðiþekkingar.190 Má í þessu sambandi benda á að vitanlega er skylda 

matsmanna og vitna sú sama um sannsögli, en þó er skylda matsmanna til leitar að hlutlægum 

sannleika ríkari.191 

Við þessu aukna mikilvægi matsgerða er brugðist í lögum um meðferð sakamála, en þar 

má finna kafla sem fjallar um matsgerðir, sbr. XIX. kafli laganna, sem er að mörgu leyti 

byggður á sambærilegum kafla í lögum um meðferð einkamála nr. 91/1991192, sbr. IX. kafli 

laganna. Kaflinn felur einnig í sér reglur er varða framkvæmd dómkvaðningar matsmanna, störf 

matsmanna og skyldu þeirra til að koma fyrir dóm og gefa þar skýrslu og einnig innihald 

matsbeiðna sem fjallað verður um nánar í kaflanum á eftir.193 

Í upphafi XIX. kafla sml. má finna skilgreiningu á skoðunar- og matsgerðum. 

Samkvæmt 1. mgr. 127. gr. sml., sbr. 1. mgr. 60. gr. eml., er hugtakið matsgerð notað um 

skoðunar- og matsgerðir, lýsingar á hlutum og aðrar rannsóknargerðir í því sambandi eða mat 

og athafnir sem snúa að þeim að meta. Ekki er að neinu öðru leyti farið nánar í hvað þessi 

hugtök fela í sér. Einar Arnórsson setti fram skilgreiningu á hugtökunum skoðun og mati, í riti 

sínu Almenn meðferð einkamála í héraði, frá árinu 1941, á þessa vegu: „Skoðun er athöfn 

venjulega nefnd, ef hún felur í sér aðeins lýsingu á staðreynd með hvaða skynfæri sem athöfn 

er framkvæmd, t.d. lýsingu á áverka. En mat er athöfnin nefnd, ef hún felur í sér ákvörðun eða 

                                                           
189 Stefán Már Stefánsson (1995). Um sérfróða meðdómsmenn. Bls. 284. Sjá einnig: Smith, Eva (2000).   

     Civilproces – grundlæggende regler og principper. Bls. 169. 
190 Frumvarp til laga um meðferð sakamála, nr. 88/2008. 135. löggjafarþing, þskj. 252, 233. mál. Vefútgáfa  

     Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/135/s/0252.html. [Sótt á vefinn 24.03.2015].  
191 Einar Arnórsson (1941). Almenn meðferð einkamála í héraði. Bls. 250. 
192 Hér eftir eml. 
193 Frumvarp til laga um meðferð sakamála, nr. 88/2008. 135. löggjafarþing, þskj. 252, 233. mál. Vefútgáfa  

     Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/135/s/0252.html. [Sótt á vefinn 03.06.2015].  
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álit um verkanir staðreyndar, t.d. hversu lengi maður muni eiga í sjúkdómi, hvert tjón hann hafi 

beðið eða muni bíða af skaðabótaverki.“.194  

Tilgangur matsgerða er að fá skoðun eða álit utanaðkomandi sérfróðs manns og er það 

í höndum dómara að tilnefna slíkan á formlegan máta.195 Skoðunargerðir fela einkum í sér 

lýsingu á þeim hlutum eða atburðum sem dómsmálið fjallar um, á meðan matsgerðir fela í sér 

ýmsar almennar sérfræðilegar upplýsingar og tæknilegt eða sérfræðilegt mat.196 Af þessu leiðir 

að mat er almennt samfara skoðun, það er matið byggist á skoðuninni.197 Með „sérfróðum 

mönnum“ er jafnan átt við þá sem aflað hafa sér sérmenntunar, hvort sem er bóklegrar eða 

verklegrar, eða búa yfir sérfræðilegri kunnáttu á einhverju tilteknu sviði. Þá eru sem fyrr nefnd 

dæmi um helstu tegundir sérfræðilegra skoðana og rannsókna sem gripið er til í því skyni að 

upplýsa sakamál, en alls ekki má líta á það sem tæmandi upptalningu. Telji aðilar máls þörf á 

að afla sönnunar um atriði sem þessi verða þeir því að fara fram á að dómkvaddir verði sérfróðir 

matsmenn til að leiða þau í ljós, þó með þeirri undantekningu að lögregla og ákæruvald geta 

leitað aðstoðar sérfræðinga við rannsókn máls og undirbúning málshöfðunar án þess að þeir séu 

kvaddir til þess með formlegum hætti.198  

Ákvæði 128. gr. sml kveður á um framkvæmd dómkvaðningar matsmanna, eins eða 

fleiri, þar á meðal að hvers frumkvæði það verði gert, hvers efnis beiðni um dómkvaðningu 

skuli vera og hverja megi dómkveðja sem matsmenn. Greinin er í megindráttum sniðin eftir 61. 

gr. eml. Í næstu undirköflum verður nánar gerð grein fyrir þeim þáttum sem snúa að 

matsgerðum.  

 

5.1 Dómkvaðning matsmanna og framkvæmd mats  
 

Það er í höndum dómara að kveðja til matsmann, sbr. 1. mgr. 128. gr. sml. Ef ekki verður farið 

svo að sem segir í 2. eða 3. mgr. 127. gr. sml. kveður dómari til einn eða tvo matsmenn, ef 

honum þykir þörf á, til að framkvæma mat. Ákærandi eða ákærði geta hvor um sig beiðst mats 

eftir að mál hefur verið höfðað. Ásamt framangreindu er lögreglunni eða ákæranda heimilt að 

leggja fram beiðni um dómkvaðningu matsmanns á rannsóknarstigi máls, sbr. 86. gr. sml. 

Vegna þeirrar skyldu, sem hvílir á dómara í sakamáli, að freista þess að upplýsa mál getur hann 
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beint þeim tilmælum til ákæranda að fara fram á dómkvaðningu matsmanns. Ákæranda ber 

almennt að fara eftir þeim tilmælum.199 

Samkvæmt 2. mgr. 128. gr. sml. skulu aðilar kvaddir á dómþing þar sem matsbeiðni er 

tekin fyrir og skal dómari greina þeim frá því hvern hann hafi í hyggju að kveðja til matsstarfa. 

Í athugasemdum um ákvæðið í frumvarpi til laganna kemur fram að aðilar sakamáls hafa ekki 

forræði á sönnunarfærslu með sama hætti og aðilar að einkamáli. Af þeim sökum er gengið út 

frá því í 2. mgr. að dómari greini málsaðilum frá því hvern hann hafi í hyggju að kveðja til 

matsstarfa. Þó svo að aðilar kæmu sér saman um hæfan mann til að taka að sér starfann er 

dómari ekki bundinn af slíku sammæli, þrátt fyrir að ekkert mæli á móti því að hann taki tillit 

til þess eða sjónarmiða aðila að öðru leyti við val á matsmanni. Aðilum er þó að sjálfsögðu 

heimilt að mótmæla fyrirætlan dómara um að dómkveðja tiltekinn mann til matsstarfa og er 

dómara, ef til þess kemur, skylt að leysa úr slíkum ágreiningi með úrskurði, sbr. 1. mgr. 133. 

gr. sml.200 Af dómaframkvæmd Hæstarréttar má sjá að framangreind regla er meginregla í 

lögum um meðferð sakamála, það er að dómari hafi frumkvæði að vali á matsmanni. Þá má í 

þessu sambandi nefna hér Hrd. 2. maí 2014 (252/2014), þar sem héraðsdómari fór ekki eftir 

ofangreindri meginreglu sem varð til þess að úrskurður hans var felldur úr gildi. 

 
Málavextir voru þeir að eftir að héraðsdómari féllst á dómkvaðningu 

yfirmatsmanna bar honum þegar í stað að hefjast handa við að velja menn til 

starfans. Af gögnum málsins var á hinn bóginn ráðið að ekkert hafi gerst í því 

efni fyrr en eftir að verjendur komu upplýsingum á framfæri við héraðsdómara 

um að þeir hefðu fundið nafngreinda menn á netinu sem þeir lögðu til að yrðu 

dómkvaddir. Af hálfu sóknaraðila var tillögu verjenda um yfirmatsmenn 

andmælt með tölvubréfi með þeim rökum að mennirnir væru ekki hæfir til 

starfans og að óeðlilegt væri að verjendum væri gefið færi á að „handvelja 

matsmenn.“ Þrátt fyrir andmælin aðhafðist héraðsdómari ekkert við að finna 

aðra menn til starfans, heldur boðaði til þinghalds þar sem tekin var fyrir krafa 

varnaraðila um dómkvaðningu þeirra manna, sem verjendur höfðu bent á eins 

og áður greinir. Þar sem ekki var farið eftir fyrrgreindri meginreglu um 

meðferð sakamála við dómkvaðningu yfirmatsmanna bar þegar af þeirri 

ástæðu að fella hinn kærða úrskurð úr gildi og leggja fyrir héraðsdóm að 

dómkveðja hæfa menn til starfans eins og nánar greinir í dómsorði. 

 

Ljóst er af þessu máli að sé reglunni ekki fylgt eftir ber Hæstarétti að fella úrskurð héraðsdóms 

úr gildi og leggja fyrir dóminn að dómkveðja hæfa matsmenn til starfans.  

Fram kemur í 3. mgr. 110. gr. að dómari geti meinað aðilum um sönnunarfærslu ef hann 

telur bersýnilegt að atriði, sem aðili vill sanna, skipti ekki máli eða að gagn sé tilgangslaust til 
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sönnunar. Sem fyrr segir er í 1. mgr. 128. gr. sml. hert á þessari reglu, þegar um er að ræða 

matsgerðir, þar sem fram kemur að dómari skal ekki verða við beiðni um dómkvaðningu nema 

hann telji þörf á að afla slíks mats til þess að dómur verði lagður á málið. Fyrir utan þann 

kostnað, sem fylgir matsgerð, er líklegt að mál muni fremur dragast á langinn ef mats er leitað. 

Því ber ekki að gera það nema þörf sé á og ekki sé unnt að leiða það atriði, sem sanna á, í ljós 

á einfaldari hátt.201 

Þá getur dómari samkvæmt 4. mgr. greinarinnar dómkvatt matsmann sem er búsettur 

utan lögsagnarumdæmis hans. Dómkvaðning skal bókuð í þingbók. Í henni skal greina skýrt 

hvað skuli metið, hvenær mati skuli lokið og hverjum eigi að gefa kost á að gæta hagsmuna 

sinna við framkvæmd þess, sbr. fyrri málsl. 5. mgr. Ef matsmaður deyr, forfallast, reynist 

óhæfur til starfans eða vanrækir það kveður dómari annan í hans stað að kröfu matsbeiðanda, 

sbr. 6. mgr. Samkvæmt 133. gr. sml. er það einnig í höndum dómara að leysa úr ágreiningi sem 

kann að koma upp varðandi dómkvaðningu með úrskurði. 

  

5.1.1 Matsbeiðni  

 

Undir rekstri máls er það svo samkvæmt 1. mgr. 128. gr. sml. að beiðni aðila um dómkvaðningu 

matsmanns skal vera skrifleg. Þá er einnig tekið fram í sömu grein að í beiðni skuli koma 

skýrlega fram hvað eigi að meta, hvar andlagið er staðsett sem meta á og hvað aðili hyggst 

sanna með mati. Dómaframkvæmd Hæstaréttar sýnir þó að takist aðila ekki að sýna fram á með 

matsbeiðni hvaða atriði hann hyggst sanna er möguleiki á að bæta úr þeim ágalla við munnlegan 

málflutning síðar, sbr. Hrd. 3. apríl 2014 (225/2014), þar sem tekið var fram að þrátt fyrir að 

matsbeiðnin hafi ekki borið með sér hvað ákærði hygðist sanna með matinu hafi verið bætt úr 

því við munnlegan málflutning.  

  
Málavextir voru þeir að ákærði, sem áfrýjaði dómi héraðsdóms þar sem hann 

var sakfelldur fyrir brot gegn 211. alm.hgl., krafðist þess að dómkvaddur yrði 

matsmaður til þess að svara tilteknum spurningum um blóðferlarannsókn og 

vettvangsrannsókn lögreglu. Héraðsdómur féllst á beiðni ákærða um 

dómkvaðningu matsmanns með vísan til þess að ekki yrði fullyrt að 

matsgerðin tilgangslaus í skilningi 3. mgr. 110. gr. sml. Í úrskurði héraðsdóms 

sem staðfestu var af Hæstarétti segir meðal annars orðrétt: „Við mat á því 

hvort umbeðin dómkvaðning matsmanns sé þarflaus verður litið til þess 

svigrúms sem játa verður sökuðum einstaklingi til þess að afla sönnunargagna 

í sakamáli, sbr. meðal annars dóma Hæstaréttar í málum nr. 295/2011 og 

648/2012. Sóknaraðili hefur byggt á því, í máli ákæruvaldsins gegn sér, að 

ekki séu nægar sannanir fyrir því að hann hafi gerst sekur um það sem honum 
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sé gefið að sök. Hann telji ekki útilokað að einhver annar aðili hafi komið í 

íbúð hins látna á meðan hann hafi brugðið sér frá. Þetta hafi ekki verið 

rannsakað til hlítar. Tilgangur matsins er einkum sá að sýna fram á að 

ummerki á vettvangi bendi til þess að einhver annar hafi getað framið 

verknaðinn. Eins og máli þessu er háttað þykir ekki verða fullyrt að umbeðin 

matsgerð verði þarflaus til sönnunar um atvik sem skipt geta máli. Það er 

Hæstaréttar að taka afstöðu til þýðingar matsgerðarinnar fyrir málið. Þá er til 

þess að líta að sóknaraðili ber hallann af því ef umbeðin matsgerð reynist 

haldlaus við úrlausn málsins, en þótt ákæruvaldinu sé skylt að greiða þóknun 

matsmanns og útlagðan kostnað hans í fystu, sbr. 3. mgr. 130. gr. laga nr. 

88/2008, mun sá kostnaður falla á sóknaraðila verði dómur héraðsdóms 

staðfestur um sakfellingu hans, sbr. c-lið 1. mgr. 216. gr. sömu laga.“ 

 

Af ofangreindu máli sést að áhættusamt getur verið fyrir sóknaraðila að fara fram á 

dómkvaðningu matsmanns nema hann viti nákvæmlega hvað hann hyggst sanna með 

matsgerðinni. Ástæðan er sú að sóknaraðilinn kemur til með að bera hallan af því ef umbeðin 

matsgerð verður virt að vettugi með vísan til þess að hún reynist haldlaus og dómurinn kemst 

þess vegna að þeirri niðurstöðu að matsgerðin verði talin tilgangslaus í skilningi 3. mgr. 110. 

gr. sml. 

Í matsbeiðni eru tilgreindar svokallaðar matsspurningar. Af danskri réttarframkvæmd 

má ráða að matsspurningar eigi að vera nákvæmar, það er ekki of almennar, skýrar, hlutlausar, 

koma málinu við og vera á kunnáttusviði matmannsins. Þá er einnig mikilvægt að spurningar 

snúi að því sem meta skal og einungis því.202 Sé því farið svo að matsspurningar lúti ekki að 

sakarefni máls eða þær séu taldar tilgangslausar í skilningi 3. mgr. 110. gr. sml. eru líkur á því 

að matsbeiðni verði hafnað, sbr. til dæmis Hrd. 9. desember 2014 (739/2014). Hæstiréttur taldi 

í máli þessu að það sem matsmenn ættu að meta varðaði annars vegar ekki það sakarefni sem 

ákært var fyrir í málinu og hins vegar atriði sem væri hluti af sönnunarfærslu í sakamálinu og 

varði sönnunargögn sem dómara bæri að leggja sjálfstætt mat á, sbr. 2. mgr. 127. gr. sml. Af 

þeim sökum væri matsbeiðnin því tilgangslaus til sönnunar, sbr. 3. mgr. 110. gr. sml. 

Með skírskotun til þess að hlutverk dómara er ekki alveg það sama í sakamálum og í 

einkamálum, þar sem aðilar hafa ekki fullt forræði á sönnunarfærslu í þeim fyrrnefndu kemur 

fram í seinni málsl. 5. mgr. 128. gr. sml. að dómari getur að eigin frumkvæði bætt atriðum við 

matsbeiðni og skulu þau jafnframt færð til bókar.203 Dómari leggur sjálfur mat á atriði sem 

krefjast almennrar þekkingar og menntunar eða lagaþekkingar, sbr. 2. mgr. 127. gr. sml. Þó má 

ráða af máli Hrd. 16. júní 2014 (374/2014) að þrátt fyrir að spurningar matsbeiðnar snúi að 
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lagaþekkingu standi því ekkert í vegi að afla slíkrar matsgerðar, enda beri aðili sjálfur þann 

kostnað er af henni hlýst, sbr. ummæli Hæstaréttar í niðurstöðu sinni:  

 
„Þótt með matsbeiðni í máli þessu sé leitað álits á einhverju sem öðrum þræði 

snertir lagaleg atriði myndi niðurstaða þar um í matsgerð ekki binda hendur 

dómara eða þrengja svigrúm hans og skyldu til að meta þau endanlega sjálfur. 

Þá geta staðhæfingar í matsbeiðni um atriði sem sóknaraðili telur hafa áhrif 

við matið ekki skert frelsi matsmanns til að leggja á þau sjálfstætt mat. Er þess 

jafnframt að gæta að sóknaraðili ber hallann af þýðingu matsgerðar og þá því 

ef sönnunargildi hennar verður rýrara en ella vegna þess að lögð hefur verið 

til grundvallar mati forsenda sem reynist ekki eiga við rök að styðjast. Þá 

verður því ekki slegið föstu að útilokað sé að svara í matsgerð þeim 

spurningum sem greinir í matsbeiðni þótt talið verði að þær séu að nokkru 

leyti óljósar og matskenndar. Verður sóknaraðila því ekki meinað að afla 

matsgerðar um þessar spurningar, enda ber hann sjálfur kostnað af 

matsgerðinni og áhættu af því hvort hún komi honum að notum.“  

 

Eins og má sjá af ofangreindum ummælum er Hæstiréttur hvergi bundinn af mati sem þessu og 

hefur hann því í sínum höndum endanlegt mat á þeim þáttum er snúa að lögfræðilegri þekkingu. 

 

5.1.2 Hæfisskilyrði matsmanna 

 

Hæfisskilyrði matsmanna koma fram í 3. mgr. 128. gr. sml., og eru þau þrenns konar. Í fyrsta 

lagi er það svo að þann einn má dómkveðja til að framkvæma mat sem er orðinn 20 ára að aldri. 

Í öðru lagi verður hann að vera að öllu leyti óaðfinnanlegt vitni um það atriði sem á að meta. Í 

þriðja lagi verður sá sem dómkvaddur er að hafa nauðsynlega kunnáttu til að leysa starfann af 

hendi eða annars þá kunnáttu sem bestur er kostur. Maður getur ekki skorast undan að verða 

við kvaðningu ef honum er skylt og heimilt að bera vitni um matsatriði og breytir engu þótt 

nauðsyn beri til að hann fari í aðra þinghá en þar sem hann á heimili til að rækja starfann. 

Dómara er þó rétt að taka rökstudda undanfærslu til greina, enda sé þá kostur jafnhæfs manns 

til starfans. Í athugasemdum með frumvarpi er varð að lögum nr. 85/1936 segir að ástæðan fyrir 

skyldu matsmanns að framkvæma mat utan þinghár sinnar sé hallkvæmisástæða, það er það 

flýtir máli og getur verið trygging þess að fá þann sem hæfastur er til starfsins.204 Komi upp 

ágreiningur varðandi hæfi matsmanns er það í höndum dómara að leysa slíkt með úrskurði, sbr. 

133. gr. sml. Samkvæmt 133. gr. sml. er það í höndum dómara að leysa úr ágreiningi sem kann 

að koma upp varðandi dómkvaðningu. 
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5.1.3 Framkvæmd mats 

 

Samkvæmt 129. gr. sml. er ætlast til þess að matsbeiðandi tilkynni matsmanni um 

dómkvaðningu og skal hann jafnframt afhenda honum endurrit af bókun um hana, sbr. 1. mgr. 

Í kjölfarið er lögð sú skylda á matsmann að boða aðila svo fljótt sem verða má og með 

sannanlegum hætti til matsfundar, sbr. 1. málsl. 2. mgr. 129. gr. sml. Aðilum gefst þá tækifæri 

á að afhenda matsmanni nauðsynleg gögn og koma á framfæri öðrum upplýsingum, en eftir 

þörfum getur matsmaður leitað atbeina dómara til að fá afhent nauðsynleg gögn eða aðgang að 

þvi, sem skoða þarf í tengslum við matið, sbr. 2. málsl. 2. mgr. Þá er matsmanninum sjálfum 

heimilt að afla sjálfur gagna til afnota við matið, sbr. 3. málsl. 2. mgr.205 

Á matsfundinum framkvæmir matsmaður eftir atvikum skoðun á því, sem hann hefur 

verið kvaddur til að meta. Í 3. mgr. 129. gr. sml. er sú skylda lögð á þann sem hefur umráð þess 

sem matsgerð lýtur að að veita matsmanni aðgang að því. Undantekning frá þessu kemur fram 

í sömu málsgrein en sá sem hefur umráð andlagsins sem meta skal getur neitað þvi að veita 

aðgang að því sé honum heimilt að skorast undan vitnaskyldu eða honum er óheimilt að bera 

vitni um matsatriðið. Ef um slíkar aðstæður er að ræða getur matsmaður, eins og áður sagði, 

leitað atbeina dómara til þess að fá aðgang að gögnum eða því sem meta skal.206 Í dæmaskyni 

mætti nefna hér Hrd. 17. janúar 2012 (704/2011), þar sem ákærða lagði fram kröfu þess efnis 

að meina meðákærða og verjanda hans að vera viðstaddir skoðun matsandlagsins. Þeirri kröfu 

var hafnað. Í niðurstöðum héraðsdóms sem staðfestur var af Hæstarétti segir meðal annars 

orðrétt:  

 
„Í XIX. kafla laga nr. 88/2008, um meðferð sakamála, er fjallað um 

matsgerðir. Samkvæmt ákvæðum þessa kafla er gert ráð fyrir því að „aðilar“ 

séu kvaddir á dómþing þar sem matsbeiðni er tekin fyrir og að matsmaður 

tilkynni „aðilum“ hvar og hvenær verði metið. Þá er gert ráð fyrir því að 

„aðilum“ sem viðstaddir séu matið, sé gefinn kostur á að tjá sig eftir þörfum 

um gögn sem matsmaður aflar sér til afnota við matið. Í fleiri ákvæðum 

kaflans ræðir um „aðila“ og aðkomu þeirra að framkvæmd mats, án nánari 

tilgreiningar eða afmörkunar á því hverjir teljist aðilar í skilningi þeirra.“ 

 

 „Samkvæmt 3. mgr. 129. gr. laga nr. 88/2008 er þeim sem umráð hefur þess 

sem matsgerð lýtur að skylt að veita matsmanni aðgang að því, nema hann 

megi skorast undan vitnaskyldu um matsatriði eða sé óheimilt að bera vitni 

um það. Af öðrum ákvæðum XIX. kafla laganna er, eins og áður var rakið, 

gert ráð fyrir aðkomu aðila máls að framkvæmd mats, m.a. því að þeir séu 

viðstaddir er mat fer fram. Verður ákærða að sæta þeirri takmörkun á friðhelgi 

einkalífs og heimilis sem löggjafinn hefur mælt fyrir um með ákvæðum XIX. 

kafla laga nr. 88/2008, enda verður réttur manna til slíkrar friðhelgi 

takmarkaður með lögum, sbr. 3. mgr. 71. gr. stjórnarskrárinnar.“ 

                                                           
205 Markús Sigurbjörnsson (2013). Einkamálaréttarfar. Bls. 229. 
206 Sama heimild.  

https://www.fj.is/?sida=lagagrein&utgafa=143a&log=2008088&gr=
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https://www.fj.is/?sida=lagagrein&utgafa=143a&log=2008088&gr=
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Fram kemur í 4. mgr. 129. gr. sml. að þrátt fyrir að aðilar mæti ekki þegar matið fer 

fram sé matsmanni heimilt að framkvæma starf sitt nema upplýsingar vanti sem þeir hefðu mátt 

veita. Það breytir því engu um framgang matsgerðar þótt aðilar sinni ekki boðun matsmanns til 

matsfundar. Þá bera aðilar hallan af því, þar sem röksemdir þeirra eða upplýsingar berast ekki 

matsmanni þar sem það er ekki gefið að tillit verði tekið til þeirra i matsgerðinni.207 Í þessu 

sambandi er vert að árétta að gert er ráð fyrir að verjandi annist, eins og endranær, 

hagsmunagæslu fyrir ákærða þegar fram fer mat samkvæmt ákvæðum XIX kafla laganna. Ef 

ákærði, sem annaðist vörn sína sjálfur, situr í gæsluvarðhaldi og getur þar af leiðandi ekki sótt 

matsfund samkvæmt 2. mgr. er rétt að gefa honum kost á að láta annan mæta á fundinn til að 

gæta hagsmuna sinna þar.208  

Enn fremur skal tekið fram að matsmanni ber að vinna verk sitt af bestu vitund og semja 

rökstudda matsgerð, þar sem hann tilgreinir svör eða álit í samræmi við dómkvaðninguna, sem 

hann má vera viðbúinn að þurfa að gefa skýrslu um fyrir dómi, samkvæmt 1. mgr. 130. gr. sml. 

sbr. þó 2. mgr. sömu greinar. Fram kemur í 2. mgr. að dómari hafi til þess heimild að ákveða 

að matsmaður, sem dómkvaddur var eftir að mál hefur verið höfðað, þurfi ekki að semja 

skriflega matsgerð samkvæmt 1. mgr. heldur skuli hann mæta fyrir dóm áður en aðalmeðferð 

fer fram og gefa þar skýrslu um niðurstöðu matsins, sbr. 2. mgr. 132. gr. sml., sbr. Hrd. 2. 

nóvember 2012 (648/2012), þar sem dómkvaddur var matsmaður til að svara spurningum sem 

snéru einkum að því hvernig barnaklám hefði komist í tölvur í eigu ákærða. Í dómi Hæstaréttar 

var kveðið á um að matsmaður skyldi ekki semja skriflega matsgerð, heldur var honum gert að 

mæta fyrir héraðsdóm áður en aðalmeðferð færi fram til skýrslugjafar um niðurstöðu matsins.  

Í athugasemdum við ákvæði 130. gr. í frumvarpi laganna kemur fram að gæta þurfi að 

þrennu við skýringu þess. Í fyrsta lagi er með orðlaginu „sem dómkvaddur er“ miðað við að 

tekin skuli ákvörðun um það, að matsmaður þurfi ekki að skila skriflegri matsgerð, um leið og 

hann er dómkvaddur, sbr. niðurlag 5. mgr. 128. gr. sml. Í öðru lagi má aðeins viðhafa þessa 

aðferð þegar dómkvaðning fer fram eftir að mál hefur verið höfðað, en ekki ef leitað er eftir 

mati á rannsóknarstigi samkvæmt 1. mgr. 86. gr. sml. Að lokum er í þriðja lagi gert ráð fyrir að 

sé matsmanni gert að skila munnlegri skýrslu í stað skriflegrar skuli sú skýrsla gefin áður en 

aðalmeðferð fer fram í málinu, svo að aðilum gefist hæfilegur tími til að bregðast við niðurstöðu 

mats, sem kemur fyrst fram við þá skýrslugjöf, áður en mál er flutt og það dómtekið. Ástæðan 

fyrir því að matsmaður skuli ekki gera skriflega matsgerð, heldur gefa munnlega skýrslu um 

                                                           
207 Markús Sigurbjörnsson (2013). Einkamálaréttarfar. Bls. 229 – 230. 
208 Frumvarp til laga um meðferð sakamála, nr. 88/2008. 135. löggjafarþing, þskj. 252, 233. mál. Vefútgáfa  
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niðurstöðu matsins er sú að samning skriflegrar matsgerðar getur tekið langan tíma og þannig 

tafið mál, en munnleg skýrsla um matið er talin til þess fallin að stytta þann tíma sem matið 

tekur.209 

Þá er sú skylda lögð á matsmann sem skilað hefur skriflegri matsgerð að koma fyrir 

dóm til þess að gefa skýrslu til skýringar og staðfestingar á matsgerð og einnig um atriði sem 

tengjast henni ef þess er krafist af aðila eða telji dómari ástæðu til. Hafi matsmaður ekki skilað 

slíkri matsgerð er honum skylt að koma fyrir dóm og skýra frá niðurstöðum mats, sem og að 

svara spurningum í tengslum við það, sbr. 1. mgr. 132. gr. sml., greinin er áþekk 65. gr. eml. 

Um skýrslugjöf matsmanns ber að fara eftir ákvæðum XVIII. kafla laganna eftir því sem þau 

geta átt við.  

Að lokum á matsmaður rétt á hæfilegri þóknun fyrir störf sín samkvæmt reikningi og 

endurgreiðslu útlagðs kostnaðar úr hendi ákæruvaldsins.210 Ef annar hvor aðili telur að fjárhæð 

sú sem matsmaður fer fram á sé ósanngjörn getur hann krafist úrskurðar dómara um hana. 

Matsmanni er rétt að krefjast greiðslu fyrir fram vegna ferðakostnaðar samkvæmt ákvörðun 

dómara, sbr. 3. mgr. 130. gr. sml. Sérstaklega er tekið fram í málsgreininni að hvor aðili um 

sig, ákærandi eða ákærði, geti krafist úrskurðar dómara um fjárhæð þá, sem matsmaður fer 

þannig fram á að fá fyrir störf sín, telji hann upphæðina ósanngjarna. Þótt ákæruvaldinu sé skylt 

að greiða þóknun matsmanns og útlagðan kostnað hans til að byrja með getur sem fyrr segir 

komið til þess að ákærði verði á endanum að bera þau útgjöld. Af þeim sökum þykir rétt að gefa 

honum kost á, til jafns við ákæranda, að krefjast úrskurðar dómara um það hver þau skuli 

vera.211 Dómari getur enn fremur úrskurðað um atriði sem varða framkvæmd matsgerðar, svo 

sem hvort það hafi verið metið sem skyldi meta samkvæmt dómkvaðningu eða hvort matsgerð 

sé nægilega rökstudd, ef til álita kemur að endurskoða hana eða framkvæma endurmat, sbr. 1. 

mgr. 133. gr. sml. Greinin er samhljóða 66. gr. eml.  

 

5.2 Heimild til að afla matsgerða 
 

Líkt og greint var frá hér að ofan er það í höndum dómara að leggja sjálfur mat á atriði sem 

krefjast almennrar þekkingar og menntunar eða lagaþekkingar, sbr. 2. mgr. 127. gr. sml. Komi 

hins vegar til skoðunar atriði sem fellur utan framangreinds ákvæðis er aðila heimilt samkvæmt 

                                                           
209 Frumvarp til laga um meðferð sakamála, nr. 88/2008. 135. löggjafarþing, þskj. 252, 233. mál. Vefútgáfa  

     Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/135/s/0252.html. [Sótt á vefinn 10.06.2015].  
210 Sbr. 12. gr. leiðbeininga um málskostnað í opinberum málum.  
211 Frumvarp til laga um meðferð sakamála, nr. 88/2008. 135. löggjafarþing, þskj. 252, 233. mál. Vefútgáfa  
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3. mgr. 127. gr. sml. að snúa sér til opinbers starfsmanns, sem skipaður hefur verið í eitt skipti 

fyrir öll til að meta tiltekin atriði, ef honum er skylt að framkvæma matið eða hann er fús til 

þess án dómkvaðningar, enda sé það í verkahring hans. Þessi leið til öflunar matsgerðar er þó 

afar sjaldgæf í framkvæmd og verður því ekki farið nánar í hana hér. 212  

Fram kemur í 1. mgr. 128. gr. sml. að í þeim tilvikum sem ekki verður farið eftir 2. eða 

3. mgr. 127. gr. sml. sé dómara heimilt að dómkveðja einn til tvo matsmenn til þess að 

framkvæma mat telji hann þörf til þess. Þar af leiðandi er ljóst af framangreindu að heimilt er 

að afla matsgerða dómkvaddra matsmanna þegar meta þarf atriði sem dómari getur ekki metið 

á grundvelli almennrar þekkingar sinnar, menntunar eða lagaþekkingar, sbr. 2. mgr. 127. gr. 

sml. Má þess vegna draga þá ályktun af orðalagi 1. mgr. 128. sml. að verksvið matsmanna nær 

ekki til atriða sem þessa.213 

Ekki er hægt með tæmandi talningu að svara því hvaða atriði það eru sem hægt er að 

svara með matsgerðum þar sem að í raun eru engar takmarkanir á því hvað metið verður. Þó 

má í þessu sambandi benda á þær almennu takmarkanir sem leiða má af ákvæði 2. mgr. 127. 

gr. sml. og þeim takmörkunum sem koma til vegna nauðsynjar sönnunar í sakamálum. Þar af 

leiðandi er ljóst að matsmaður verður ekki dómkvaddur til að láta í ljós skoðun sína vegna atriða 

sem sönnunargögn verða ekki almennt færð fram um, það er til dæmis skýringu á réttarreglu 

um hvernig eigi að beita henni í framkvæmd.214 

Samkvæmt 1. mgr. 110. gr. sml. er bæði ákæranda og ákærða veitt heimild til að afla 

matsgerða og annarra sönnunargagna til þess að styrkja grundvöll sinn að máli. Áður fyrr var 

sá háttur hafður á í sakamálum að dómari aflaði sönnunargagna. Í dag er það aftur á móti svo 

að það er fyrst og fremst hlutverk ákæranda, sem handhafa ákæruvaldsins, að gera það, sbr. 

meginreglu 108. gr. sml. um að sönnunarbyrðin hvíli á ákæruvaldinu. Enn fremur hefur ákærði 

eða verjandi, fyrir hans hönd, ótvíræðan rétt til að afla sönnunargagna upp á eigin spýtur. Sá 

réttur er meðal annars leiddur af fyrirmælum 1. mgr. 70. gr. stjskr. og 1. mgr. 6. gr. MSE, sbr. 

og d-lið 3. mgr. þeirrar greinar eins og áður hefur verið greint frá í kafla 4.1. Þó skal tekið fram 

að dómari getur ekki beint því til ákærða að afla sönnunargagna um tiltekin atriði, þar sem á 

honum hvílir engin skylda til að aðstoða við að upplýsa málið.215 Einnig má telja að fallist verði 

á beiðni aðila um dómkvaðningu matsmanns nema í þeim tilvikum sem dómari telur að það 

atriði sem meta á sé bersýnilega tilgangslaust í skilningi 3. mgr. 110. gr. sml. Á þetta hefur þó 

                                                           
212 Markús Sigurbjörnsson (2013). Einkamálaréttarfar. Bls. 229. 
213 Sama heimild. 
214 Sama heimild.  
215 Frumvarp til laga um meðferð sakamála, nr. 88/2008. 135. löggjafarþing, þskj. 252, 233. mál. Vefútgáfa  
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ekki reynt í dómaframkvæmd Hæstaréttar og því erfitt að segja til um hvernig þessu væri háttað 

ef slíkt tilvik sem um ræðir kæmi upp. 

 

5.2.1 Undir- og yfirmatsgerðir 

 

Þegar yfirmatsgerðar er aflað er rætt um fyrri matsgerð sem undirmatsgerð. Niðurstaða 

matsmanna, sem dómkvaddir eru í samræmi við 1. mgr. 128. gr. sml., kemur fram í matsgerð 

sem þeir semja, samkvæmt 1. mgr. 130. sml. Aðili sem ekki vill una við matsgerð, hvort sem 

hann bað um hana sjálfur eða gagnaðili hans, hefur kost á því að krefjast yfirmatsgerðar, 

samkvæmt 131. gr. sml., sbr. 64. gr. eml., þar sem atriði, sem áður hafa verið metin í matsgerð, 

verða tekin til endurmats. Þetta er heimilt til að loka á ákveðna réttaróvissu sem getur myndast 

þar sem ljóst er að matsmenn geta gert mistök rétt eins og hver annar, þrátt fyrir að í langflestum 

tilvikum megi almennt gera ráð fyrir því að þeir menn, sem dómkvaddir eru, séu faglegir og 

samviskusamir.216 Í dæmaskyni mætti nefna hér Hrd. 13. október 2011 (198/2011), þar sem 

dómkvaddir voru yfirmatsmenn til að endurmeta niðurstöðu undirmatsmanns.  

 
G var ákærður fyrir manndráp með því að hafa veist að A á heimili hans og 

banað honum með því að stinga hann ítrekað með hnífi í brjóst, bak, háls, 

andlit, handleggi og hendur. G játaði sakargiftir en fyrir dómi var deilt um 

hvort hann hefði verið ósakhæfur samkvæmt 15. gr. alm.hgl. þegar hann vann 

verkið. Í málinu lá fyrir matsgerð og yfirmat þriggja dómkvaddra geðlækna 

sem allir komust að þeirri niðurstöðu að G hefði á verknaðarstundu verið 

haldinn geðveiki í merkingu 15. gr. fyrrgreindra laga. Í dómi Hæstaréttar kom 

meðal annars fram að þau sjónarmið sem byggju að baki refsilögum mæltu 

með því að umrætt lagaákvæði yrði fremur skýrt þröngt en rúmt, enda hefði 

það að geyma undantekningu frá þeirri meginreglu að mönnum væri refsað 

fyrir afbrot er þeir hefðu framið. Ekki yrði hróflað við mati hinna dómkvöddu 

geðlækna en það álitaefni hvort G hefði sökum geðsjúkdómsins verið alls ófær 

um að stjórna gerðum sínum umrætt sinn, sbr. áskilnað 15. gr. alm.hgl., lyti 

endanlegri úrlausn dómstóla og þeir í því efni ekki bundnir af áliti 

matsmannanna. Við þá úrlausn bæri einkum að horfa til aðdraganda brots 

ákærða, hvernig hann stóð að því og framferði hans í kjölfar þess. Í þessu 

samhengi var rakið að G hafði skipulagt verknaðinn í þaula með það fyrir 

augum að ekki kæmist upp um hann, gengið ákveðið og skipulega til verks og 

síðan gert allt sem í hans valdi stóð til að aftra því að upp um hann kæmist. 

Einnig var bent á að G hefði sjálfur borið að hann hefði að einhverju leyti gert 

sér grein fyrir því að hann hefði verið að gera eitthvað sem væri rangt. Að 

þessu virtu var talið í ljós leitt að G hefði borið skynbragð á eðli þess afbrots 

sem hann var ákærður fyrir og að hann hefði verið að því marki fær um að 

stjórna gerðum sínum þegar hann réðst að A að hann teldist sakhæfur. Var G 

því dæmdur í 16 ára fangelsi fyrir brot gegn 211. gr. laga nr. 19/1940 að 

frádregnu gæsluvarðhaldi og öryggisgæslu sem hann hafði sætt. Á 

grundvelli 2. mgr. 26. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993 var G gert að greiða 

foreldrum A, hvoru um sig, 1.000.000 króna miskabætur. G var jafnframt gert 
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að greiða sambýliskonu A 1.200.000 krónur í miskabætur en þau höfðu búið 

saman í eitt og hálft ár þrátt fyrir að vera ekki í skráðri sambúð. 

 

Ákvæði 128. – 130. gr. sml., sem fjalla um form og efni dómkvaðningar og framkvæmd 

mats, eiga einnig við um yfirmat, að því frátöldu að gerð er sú krafa að yfirmatsmenn skulu 

vera fleiri en matsmenn voru í undirmati og ekki er unnt að leita álits á öðru en því, sem metið 

var í undirmatinu.  

Matsgerðir geta haft sterkt sönnunargildi í sakamálum. Í því sambandi má horfa til þess 

hvort aðili, sem undirmatsgerð hefur reynst óhagstæð, hafi ástæðu til að leita yfirmatsgerðar, 

enda sé ekki önnur leið til að komast undan sterku sönnunargildi undirmatsgerðar.217 

Fyrirkomulag sem þetta er þó í flestum tilvikum dýrt í samhengi við hagsmuni mála og kemur 

til með að lengja málsmeðferðartímann sem þegar er orðinn of langur. Þá má sem dæmi nefna 

í þessu sambandi mál sem er nú þegar farið að teygja sig inná fjórða árið. Málið hófst með 

andláti sem átti sér stað í fangelsinu Litla Hrauni 17. maí árið 2012, en grunur leikur á að tveir 

fangar hafi orðið samfanga sínum að bana. Héraðsdómur Suðurlands varð við kröfu varnaraðila 

um dómkvaðningu erlendra matsmanna á þeim grundvelli að þeir íslensku væru ekki 

óhlutdrægir og óháðir, sbr. Úrskurður Héraðsdóms Suðurlands 1. apríl 2014. Hæstirréttur ógilti 

þann úrskurð með máli Hrd. 2. mai 2014 (252/2014)218, þar sem dómari hafði ekki frumkvæði 

að vali matsmanna. Málið er nú loksins að mjakast áfram og hafa nú verið dómkvaddir tveir 

yfirmatsmenn, en leitin að þeim tók rúmt ár. Eins og sjá má á framangreindu máli getur 

kostnaður matsmanna verið mikill og matsferlið tekið marga mánuði og jafnvel ár. Af þeim 

sökum geta þeir hagsmunir sem skiptu upphaflega máli misst marks. 

 

5.3 Öflun matsgerðar fyrir öðrum dómi 
 

Ákvæði XXI. kafla laga um meðferð sakamála fjalla um öflun sönnunargagna fyrir öðrum 

dómi. Samkvæmt 1. mgr. 138. gr. sml. er það svo að óski aðili þess að fá matsmann 

dómkvaddan fyrir öðrum dómi en þar sem mál er rekið skuli hann leggja fram skriflega beiðni 

þess efnis. Í beiðninni skal tilgreint hverjar ástæður hennar séu, hvar óskað sé eftir því að mat 

fari fram, hvaða gögn þurfi að senda hlutaðeigandi dómi, hverjum eigi að tilkynna um þinghald 

þar og hvernig gagnaöflun sé um að ræða. Sé óskað eftir dómkvaðningu matsmanns skal beiðni 

um hana að jafnaði fylgja.  

                                                           
217 Markús Sigurbjörnsson (2013). Einkamálaréttarfar. Bls. 230. 
218 Sjá nánari umfjöllun málsins í kafla 5.1.  
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 Beiðni um dómkvaðningu matsmanns fyrir öðrum dómi samkvæmt 1. mgr. skal tekin 

fyrir í þinghaldi í málinu, sbr. 2. mgr. 138. gr. sml. Telji dómari að skilyrði 1. mgr. 112. gr. sml. 

sé fyrir hendi bókar hann ákvörðun sína um það í þingbók. Þá skal úrskurður kveðinn upp fari 

aðili fram á það. Samkvæmt 139. gr. sml. er það í höndum dómara í málinu að senda 

hlutaðeigandi dómi skriflegt erindi ásamt beiðni aðila, frumritum eða afritum nauðsynlegra 

gagna og endurritum úr þingbók ef gagnaöflun á að fara fram fyrir öðrum dómi hér á landi, sbr. 

1. mgr. greinarinnar. Þá er það einnig í höndum dómara í málinu ef gagnaöflun á að fara fram í 

öðru ríki samkvæmt 2. mgr. sömu greinar að afla þýðingar á þeim gögnum sem um ræðir í 1. 

mgr. Dómari sendir skriflegt erindi sitt og önnur gögn ásamt þýðingum til hlutaðeigandi dóms, 

eftir atvikum fyrir milligöngu stjórnvalda. 

 Þegar matsgerðar er aflað fyrir öðrum dómi hér á landi fer sú framkvæmd eftir ákvæðum 

II. og XVIII. – XX. kafla eftir því sem við á, sbr. 1. mgr. 140. gr. sml. Þá er það í höndum 

dómara, sem gagnaöflun fer fram fyrir, að taka ákvarðanir og hann úrskurðar einnig um atriði 

varðandi framkvæmd hennar. Samkvæmt 2. mgr. sömu greinar er það svo að ef sérstakt tilefni 

verður til þess meðan á gagnaöflun stendur fyrir öðrum dómi getur aðili óskað eftir því að 

frekari gagna verði aflað þar en var beiðst í byrjun. Ákveður hlutaðeigandi dómari hvort orðið 

verði við slíkri ósk. Samkvæmt 1. mgr. 141. gr. sml. er það svo eftir því sem átt getur við að 

ákvæðum 140. gr. skuli beitt þegar sönnunargagna er aflað í héraði í tengslum við rekstur máls 

fyrir Hæstarétti. Þá skal ákvæðum 140. gr. einnig beitt eftir því sem getur átt við þegar gagna 

er aflað fyrir héraðsdómi hér á landi í tengslum við rekstur máls erlendis, sbr. 2. mgr. sömu 

greinar.  

 

5.4 Sönnunargildi matsgerða  
 

Það kemur í hlut dómara að meta sönnunargildi matsgerða þegar hann leggur dóm á málið, sbr. 

2. mgr. 133. gr. og 137. gr. sml. Hvergi er beinlínis sagt í lögunum að sönnunargildi matsgerða 

sé annað eða meira en önnur sönnunargögn hafa, enda er það háð frjálsu sönnunarmati dómara 

samkvæmt 1. mgr. 109. gr. sml.219 Hæstirréttur virðist þó leggja þó nokkurt vægi á matsgerðir, 

en sem dæmi má benda á ummæli í úrskurði héraðsdóms, sem staðfestur var af Hæstarétti með 

vísan til forsendna, í máli Hrd. 2004, bls. 1818 (96/2004). Þar segir orðrétt: „Matsgerð 

dómkvaddra matsmanna er eitt þeirra sönnunargagna sem hvað mest vægi hefur samkvæmt 

íslenskum rétti. Gildi matsgerða við úrlausn einstakra dómsmála ræðst þó af því hversu vel 

                                                           
219 Markús Sigurbjörnsson (2013). Einkamálaréttarfar. Bls. 230. 
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spurningar sem lagðar eru fyrir matsmenn falla að sakarefninu, hvaða forsendum matsmönnum 

eru gefnar og hversu vandlega matsgerðirnar eru unnar.“ Af þessum dómi má draga þá ályktun 

að matsgerðir vega þungt í íslenskum rétti. Þá lýsir fræðimaðurinn Zahle einnig, í riti sínu Om 

det juridiske bevis frá árinu 1976, sönnunargögnum af sérfræðilegum toga sem traustum og 

áreiðanlegum gögnum. Þar kemur einnig fram að meginreglan um frjálst sönnunarmat dómara 

taki til slíkra gagna líkt og annarra sönnunargagna, fyrir utan óumflýjanlegar takmarkanir 

dómara til að meta þau fyrrnefndu. Ástæða þess er sú að, eins og áður hefur verið greint frá, 

dómara skortir oft nægileg kunnáttu til þess að leggja sjálfstætt mat á niðurstöðu þeirra.220  

 Ágallar á matsbeiðni líkt og greint er frá í kafla 5.1.1 geta orðið til þess að matsgerðir 

missa marks og ekki verður unnt að leggja þær til grundvallar málum eða þær verða lagðar fram 

og sönnunargildi þeirra verður minna en annars mátti ætla. Af því leiðir að mikilvægt er að 

vinna matsbeiðni vel og vandlega og hafa spurningar hnitmiðaðar, skýrar og í tengslum við 

sakarefni. Þá getur framkvæmd mats, sem fjallað var um í kafla 5.1.3, einnig orðið til þess að 

sönnunargildi þeirra verður veikara ef ekki er farið eftir réttum aðferðum, sbr. til dæmis Hrd. 

22. nóvember 2012 (93/2012), þar sem Hæstiréttur fjallar um framkvæmd matsgerðar og gildi 

hennar sem sönnunargagns. Í niðurstöðu héraðsdóms sem Hæstiréttur staðfesti segir meðal 

annars orðrétt:  

 

„Matsgerðar þessarar var aflað áður en formleg lögreglurannsókn hófst. Fellur 

matsgerðin þar með undir að vera sönnunargagn í sakamálinu eftir 

ákvæðum XX. kafla laga nr. 88/2008. Er lagt í hendur dómara að meta gildi 

þessarar matsgerðar sem sönnunargagns, sbr. 137. gr. laga nr. 88/2008. Við 

mat í þeim efnum er til þess að líta að matsgerð þessi var unnin eftir reglum IX. 

kafla laga nr. 91/1991. Ákærði Stefán Bragi mætti á alla matsfundi utan einn 

og átti þar kost á að koma á framfæri athugasemdum við matið. Ákærði 

Gunnar Viðar mætti á einn matsfund. Engar athugasemdir voru hafðar uppi á 

matsfundum við framkvæmd matsins. Þá var ekki óskað eftir yfirmati að 

fengnu mati. Að mati dómsins er matsgerð þessi ríkt sönnunargagn.“ 

 

Í þessu sambandi má einnig nefna Hrd. 5. febrúar 2015 (294/2014), þar sem ákærði kvartaði 

yfir framkvæmd mats og fór fram á að ekki yrði byggt á matsgerðinni við úrlausn máls.  

 
Málavestir voru þeir að X var sakfelldur fyrir brot gegn 2. mgr. 218. gr. 

alm.hgl. með því að hafa hrist fimm mánaða barn sitt svo harkalega að það 

lést fáeinum klukkustundum síðar af völdum áverka sem það hlaut. Í 

málflutningi fyrir Hæstarétti var fundið að því af hálfu ákærða að hinn 

dómkvaddi matsmaður hafi ekki boðað aðila málsins til matsfundar, svo sem 

kveðið er á um í 2. mgr. 129. gr. sml. Af þeim sökum yrði ekki byggt á 

matsgerð hans við úrlausn málsins. Í niðurstöðu Hæstaréttar hvað matsgerðina 

varðaði segir meðal annars: “Þegar leyst er úr því hvort og þá hvaða áhrif sá 

galli á framkvæmd matsins sem hér um ræðir hafi á sönnunargildi 

                                                           
220 Zahle, Henrik (1976). Om det juridiske bevis. Bls. 533 – 535. 

https://www.fj.is/?sida=lagagrein&utgafa=143a&log=2008088&gr=
https://www.fj.is/?sida=lagagrein&utgafa=143a&log=2008088&gr=137
https://www.fj.is/?sida=lagagrein&utgafa=143a&log=1991091&gr=
https://www.fj.is/?sida=lagagrein&utgafa=143a&log=1991091&gr=
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matsgerðarinnar verður ekki framhjá því litið að matsmaðurinn hafði undir 

höndum öll þau gögn sem hann taldi sig þurfa til að leggja mat á það sem 

matsbeiðni ákærða laut að. Ekkert var því heldur til fyrirstöðu að ákærði léti 

matsmanninum í té frekari gögn teldi hann þess þörf. Þá skiptir ekki síður máli 

í þessu sambandi að samkvæmt 1. mgr. 132. gr. laga nr. 88/2008 kom 

matsmaðurinn fyrir dóm og gaf skýrslu til skýringar og staðfestingar á 

matsgerð sinni, auk þess sem hann svaraði spurningum beggja aðila um atriði 

sem tengdust henni. Með vísan til alls þessa verður ekki fallist á að 

áðurgreindur formgalli eigi að leiði til þess að sönnunargildi matsgerðarinnar 

verði minna en ella hefði verið, sbr. til hliðsjónar 4. mgr. 129. gr. sömu laga.” 

  
Af ofangreindum málum má sjá að ef rétt er farið að framkvæmd mats má telja matsgerðir sem 

sterk sönnunargögn. Sé matsgerðar aflað einhliða er almennt ekki unnt að leggja hana til 

grundvallar máli, sbr. Hrd. 26. mars 2013 (604/2012), þar sem Hæstiréttur taldi að sú matsgerð 

sem aflað var einhliða myndi ekki hnekkja þeirri matsgerð sem aðilar öfluðu í sameiningu. Þá 

getur rökstuðningur matsgerðar einnig orðið til þess að veikja sönnunargildi hennar, sbr. Hrd. 

7. desember 2011 (690/2011), þar sem rökstuðningur matsgerðar var ekki reistur á réttum 

matsgrundvelli og hafði matsgerðin þar af leiðandi ekkert sönnunargildi. Framangreind atriði 

sýna að mikilvægt er að afla matsgerðar með réttum hætti og þá geta aðferðir matsins skipt 

sköpum varðandi sönnunargildi þeirra. Því er mikilvægt að matsmaður sinni starfa sínum vel 

og vandlega og gæti þess að fylgja réttum aðferðum við framkvæmd mats. Markús 

Sigurbjörnsson kemst að sömu niðurstöðu í umfjöllun sinni um matsgerðir dómkvaddra 

matsmanna og segir að matsgerð megi telja sem verulega sterkt sönnunargagn um þau atriði, 

sem hún nær til, ef framkvæmd mats er eftir réttum aðferðum og hún er ekki sýnilega reist á 

röngum forsendum.221 

Eins og sagði að ofan leggur Hæstiréttur þó nokkuð upp úr vægi matsgerða sem 

sönnunargagna. Af dómaframkvæmd Hæstaréttar má sjá hvernig rétturinn notar matsgerðir til 

þess að rökstyðja niðurstöður sínar um sakfellingu. Í þessu sambandi má sem dæmi nefna Hrd. 

29. nóvember 2012 (278/2012). 

 
Málavextir voru þeir að X var sakfelld fyrir að hafa deytt barn sitt undir eins 

og það var fætt. Dómkvaddir voru tveir matsmenn til að kanna sakhæfi hennar 

sem og aðra þætti varðandi geðhæfi ákærðu. Var X talin sakhæf, meðal annars 

að virtum tveimur matsgerðum dómkvaddra manna, en hún var á hinn bóginn 

talin hafa verið í veikluðu eða rugluðu hugarástandi er atvik málsins gerðust. 

Brot X var talið varða við 212. gr. alm.hgl. og var refsing hennar ákveðin 

fangelsi í þrjú ár.  

 

Í þessu máli var stuðst við matsgerðir dómkvaddra matsmanna varðandi sakhæfi konunnar. Þá 

má einnig minnast á nýlegt mál Hæstaréttar, sbr. Hrd. 18. júní 2014 (729/2013). Í málinu voru 

                                                           
221 Markús Sigurbjörnsson (2013). Einkamálaréttarfar. Bls. 230. 

https://www.fj.is/?sida=lagagrein&utgafa=143a&log=2008088&gr=132
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dómkvaddir tveir matsmenn til að yfirfara blóðferlarannsóknir og aðrar vettvangsrannsóknir 

sem framkvæmdar voru í íbúð brotaþola. 

 
Málavextir voru þeir að X var ákærður fyrir manndráp með því að hafa veist 

að A á heimili hans og banað honum með því að stinga hann tvisvar með hnífi 

í brjóstið þannig að hnífsstungurnar gengu í hægra hjartahólf og í framhaldi 

stungið hann ítrekað í háls, andlit, höfuð, hægri handlegg og vinstra læri, allt 

með þeim afleiðingum að A hlaut bana af. Héraðsdómur taldi brot X sannað 

og sakfelldi hann fyrir brot gegn 211. gr. alm.hgl. Í niðurstöðu Hæstaréttar 

kom meðal annars fram að sú framvinda atburða sem rakin hefði verið í 

héraðsdómi samrýmdist í meginatriðum niðurstöðu matsgerðar hinna 

dómkvöddu matsmanna, þó að því undanskildu að matsmennirnir hefðu fært 

rök fyrir því að A hefði hlotið alla stunguáverkana inni í íbúðinni, en ekki úti 

á svölum hennar. Væri álit þeirra lagt til grundvallar væri líklegast að árásin 

hefði verið samfelld og hefði A verið dreginn út á svalirnar í beinu framhaldi 

af því. Kæmi þetta heim og saman við lýsingu X á atvikum í símtali við 

Neyðarlínu og í skýrslutöku hans hjá lögreglu. Styddist sá framburður X að 

hann hefði yfirgefið íbúð A eftir að hafa veist að honum þar og síðan komið 

að honum blóðugum eftir að hann sneri þangað aftur, einvörðungu við 

framburð hans sjálfs sem hefði verið óljós og tekið margvíslegum breytingum. 

Að þessu virtu og með vísan til forsendna héraðsdóms að öðru leyti var hann 

staðfestur. 

 

Í niðurstöðum Hæstaréttar var minnst á matsgerðir hinna dómkvöddu matsmanna og bent á að 

þær samrýmdust í meginatriðum atburðarásinni sem rakin var í héraðsdómi. Framangreind mál 

sýna hvernig Hæstiréttur rökstyður oft niðurstöður sínar með vísan í matsgerðir hinna 

dómkvöddu matsmanna.  

Stundum getur komið upp sú staða að undir- og yfirmatsmenn verða ósammála og þá er 

spurning hvert sönnunargildi matsgerðanna verður eða hvort yfir höfuð það verður stuðst við 

þær. Í dæmaskyni má nefna hér Hrd. 2004, bls. 2060 (41/2004), þar sem fyrir lágu tvær 

ósamhljóða matsgerðir er vörðuðu sakhæfi ákærða. 

 
Málavextir voru þeir að X var ákærður fyrir manndráp með því að hafa ráðist 

að B á heimili hans í Reykjavík og stungið hann með hnífi í brjóst, kvið og 

framhandlegg með þeim afleiðingum að B lést skömmu síðar. Þá var X einnig 

ákærður fyrir líkamsárás með því að hafa veist að gæslumanni á 

réttargeðdeildinni að Sogni. Deilt var um sakhæfi X en í málinu lágu fyrir 

ósamhljóða matsgerðir um geðheilbrigði hans. Staðfest var sú niðurstaða 

héraðsdóms að X hafi framið þau brot sem um ræddi. Talið var ljóst að hæfni 

X til að stjórna viðbrögðum sínum væri skert og að minnsta kosti á stundum 

væri hann haldinn ranghugmyndum og líklegur til að rangtúlka aðstæður þegar 

hann teldi sér ógnað. Með vísan til þessa, og framburðar starfsmanna 

réttargeðdeildarinnar að Sogni, sem báru um hversu gjörsamlega hömlulaus X 

var þegar hann framdi fyrrnefnda líkamsárás, var fallist á þá niðurstöðu 

héraðsdóms að X væri ósakhæfur og því bæri að sýkna hann af kröfu 

ákæruvalds um refsingu, sbr. 15. gr. alm.hgl.  
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Eins og fram kom að ofan voru þarna tvær ósamhljóða matsgerðir. Hæstiréttur notar í þessu 

tilviki mál sem átti sér stað skömmu eftir manndrápið til að rökstyðja niðurstöðu sína sem laut 

að því að maðurinn taldist ósakhæfur í samræmi við aðra matsgerðina sem lögð var fram í 

málinu. Líkt og greint var frá í kafla 5.2.1 að þá hefur yfirmat almennt ríkara gildi heldur en 

undirmat, enda eru yfirmatsmenn alltaf fleiri en undirmatsmenn, sbr. 131. gr. sml., og undirmati 

verður hnekkt nema með yfirmati. Þá má að lokum nefna að þegar verið er að meta sakhæfi, þá 

er það mat alltaf lögfræðilegt þótt dómstólar styðjist við matsgerðir sérfræðinga, en dómstóll 

getur farið gegn matsgerðum, hvort heldur sem er undir- eða yfirmati og jafnvel gegn hvoru 

tveggja, sbr. Hrd. 13. október 2011 (198/2011). 
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6. Lokaorð 
 

Ljóst er að sönnun í sakamálum er einn veigamesti þátturinn á þeim vettvangi. Eins og sjá má 

þá er réttarfarshagræði sakbornings ávallt í fyrirrúmi líkt og greint var frá í umfjöllun um 

meginreglur sakamálaréttarfars, sbr. umfjöllun 3. kafla. Af þeirri umfjöllun má sjá að 

meginreglurnar haldast allar í hendur og skipta þær sköpum þegar kemur að sönnun í 

sakamálum. Eins og áður sagði er meginmarkmið flestra meginreglnanna að koma í veg fyrir 

að mannréttindi þeirra einstaklinga sem sökum eru bornir, verði skert að óþörfu og einnig að 

koma í veg fyrir að saklaus maður verði sakfelldur. Í sameiningu vinna þær allar að því 

markmiði að svo að sem réttasta niðurstaða fáist í hverju máli fyrir sig. Með þessu er 

réttaröryggi almennings tryggt og þar af leiðandi ætti almenningur ekki að þurfa að óttast að 

sök sem hann ekki ber sé á hann felld. 

 Í 4. kafla voru reglurnar um að sönnunarbyrðin hvíli á ákæruvaldinu, sbr. 108. gr. sml., 

um frjálst sönnunarmat dómara, sbr. 109. gr. sml. og um milliliðalausa sönnunarfærslu, sbr. 

111. gr. og 112. gr. sml. raktar og má sjá af þeirri umfjöllun að þær hafa sama markmið og 

áðurnefndar meginreglur, það er að fá rétta niðurstöðu í refsimálum og þannig komast hjá því 

að saklausir menn verði dæmdir sekir. Þá eru rökin fyrir reglunni um frjálst sönnunarmat 

dómara talin fela í sér góða aðferð til þess að komast að hinu sanna í málinu, meðal annars 

vegna þess að hún felur í sér hvatningu til handa aðila um að afla allra sönnunargagna sem geta 

skipt máli. Í sakamálum gildir sú regla að aðilum máls er heimilt að leggja fram öll þau 

sönnunargögn sem þeir telja að geti skipt máli við úrlausn þess, sbr. reglan um frjálsa 

sönnunarfærslu. Sönnunarfærsla í sakamálum snýr að þeim atriðum sem sanna þarf í dómsmáli, 

það er hvort tiltekið brot hafi verið framið, hvaða viðurlögum skuli beita vegna áfellisdóms og 

réttarfarsatriðum í tengslum við rekstur máls, nánar tiltekið sönnunaratriðum. Ótvírætt er af 

reglunum um sönnunarbyrði og sönnunarkröfur í sakamálum að sjónarmiðið um að ná fram 

sannleikanum gengur framar því að ná fram refsingu fyrir tiltekið brot. Af þeim sökum er ljóst 

að meginreglan um að ná fram efnislegum sannleika í hverju máli er háð takmörkunum. Má þá 

nefna til dæmis að oft verða réttlætanlegar með tilliti til sakbornings, leyfilegar 

rannsóknaraðgerðir til þess að saklaus maður verði ekki dæmdur. Þar af leiðandi er upp að vissu 

marki leyfilegt að leggja fram ólögmæt sönnunargögn svo lengi sem það felur ekki í sér 

umtalsvert brot á þeim mannréttindum sem sakborningur nýtur. Þá er gerður greinamunur á 

beinni og óbeinni sönnun í íslenskum rétti. Sú flokkun skiptir þó ekki miklu máli. Almennt eru 

góðar forsendur til að fást við álitamál í tengslum við sönnun á grundvelli reynslu og þekkingar 
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hjá dómstólum sem eru skipaðir svo. Þá skiptir engu máli hvort sönnunargögn séu talin bein 

eða óbein. 

Matsgerðir dómkvaddra matsmanna fela í sér að með þeim geta aðilar máls aflað sér 

álits sérfróðra manna til þess að leggja til grundvallar úrlausn málsins, sbr. umfjöllun 5. kafla. 

Í sakamálum er almennt aflað matsgerðar með dómkvaðningu matsmanna þar sem oftar en ekki 

koma upp atriði sem ekki er hægt að ætlast til að dómarar hafi þekkingu á. Má þá nefna í 

dæmaskyni atriði líkt og DNA-rannsóknir, mat geðlæknis á sakhæfi, sem er þó ávallt 

lögfræðilegt eða rannsóknir lækna á áverkum manna eftir líkamsárásir. Í dómaframkvæmd 

Hæstarréttar hefur verið á því byggt að aðili eigi rétt á því að afla matsgerða, sem og annarra 

sönnunargagna, og leggja þau til grundvallar máli, sbr. 1. mgr. 110. gr. sml. Í íslenskum rétti 

eru matsgerðir taldar hafa sterkt sönnunargildi. Þá skiptir gríðalega miklu máli að þær aðferðir 

sem notaðar eru við framkvæmd mats séu réttar og að frágangur matsgerðar sé unninn á réttum 

matsgrundvelli. Ágallar á matsgerð geta rýrt sönnunargildi hennar eða gert hana að engu svo 

ekki verði unnt að leggja hana fram til grundvallar máli, sbr. Hrd. 22. nóvember 2012 (93/2012) 

og Hrd. 5. febrúar 2015 (294/2014). Þessir dómar eiga það allir sameiginlegt að Hæstirréttur 

fjallaði um þær aðferðir sem notaðar voru við framkvæmd mats. Það er í höndum dómara, í 

samræmi við regluna um frjáls sönnunarmat, að meta sönnunargildi matsgerða, sem og annarra 

sönnunargagna, áður en dómur er upp kveðinn, sbr. 2. mgr. 133. gr. sml. Niðurstaða matsgerðar 

bindur þó ekki hendur dómara þegar hann tekur ákvörðun um endanlega úrlausn máls, en ljóst 

er að hún getur verið sterk stoð undir úrlausn þess og oftar en ekki vísar Hæstiréttur til 

matsgerða í rökstuðningi sínum í niðurstöðum máls, sbr. Hrd. 29. nóvember 2012 (278/2012) 

og Hrd. 18. júní 2014 (729/2013). 

Af umfjöllun þessarar ritgerðar er ljóst að matsgerðir geta orðið grundvöllur sakfellingar 

þegar um er að ræða mál á sviði sakamálaréttarfars. Í flestum tilvikum þegar slík mál koma upp 

á yfirborðið eru þau oftar en ekki mjög flókin og erfið viðfangs þar sem þau geta verið viðkvæm. 

Einnig getur sú staða verið uppi að engin eða fá vitni sáu atburðin eða aðdraganda hans, sbr. 

Hrd. 2001, bls. 2571 (62/2001). Af þeim sökum og þar sem þjóðfélög verða sífellt flóknari með 

tímanum telur höfundur að matsgerðir fá aukið vægi þar sem það er ekki hægt að ætlast til þess 

að dómarar hafi þekkingu á atriðum líkt og til dæmis blóðferlarannsókn, sbr. Hrd. 3. apríl 2014 

(225/2014) eða innvortis meiðslum, sbr. málið sem er nú þegar farið að teygja anga sína inn á 

fjórða árið, sem fjallað var um í kafla 5.2.1, þar sem enn er beðið eftir fimmtu matsgerðinni 

samkvæmt síðustu heimildum lögmanns annars ákærða frá 16. júní þessa árs.  

 Þá veltir höfundur fyrir sér þeirri staðreynd að dómari er almennt ekki bundinn af 

matsgerðum, sbr. reglan um frjálst sönnunarmat dómara sem greint var frá í kafla 4.2, þrátt fyrir 
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að framkvæmd þeirra sé á 100% réttan hátt, það er að henni var rétt af staðið á allan hátt, en 

dómari getur samt farið gegn henni. Höfundur telur að dómari yrði þá að koma með sterk rök 

fyrir gagnstæðri niðurstöðu. Þá telur höfundur að setja mætti strangari reglur er varða 

sönnunargildi matsgerða vegna þeirrar sérfræðikunnáttu sem þær búa gjarnan yfir og telur 

höfundur að þær varpi oft ljósi á sannleikann í flóknum og umfangsmiklum málum. Getur það 

skapað vissa réttaróvissu til handa almenningi taki Hæstiréttur ákvörðun um að virða matsgerð 

að vettugi þar sem ýmislegt í málinu er óljóst og matsgerðin varpar ljósi á það. Til að mynda í 

eins flóknu máli og þar sem fyrir liggja fimm matsgerðir. Það verður fróðlegt að sjá hver 

niðurstaðan í því máli verður og hvernig dómari kemur til með að rökstyðja niðurstöðuna. Á 

hann eftir að vísa í einhverja matsgerðina eða ekki.  
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