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Útdráttur 

Fyrirmæli um meginregluna um milliliðalausa sönnunarfærslu er að finna í ákvæðum 6. gr. MSE 

og 1. mgr. 70. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, um réttláta málsmeðferð, ásamt ákvæðum í 

lögum nr. 91/1991 um meðferð einkamála og lögum nr. 88/2008 um meðferð sakamála. Lögin 

greina frá þeim réttarfarsreglum sem skal fylgja við rekstur einkamála og sakamála fyrir 

dómstólum. Ritgerðin varpar ljósi á hvert inntak reglunnar um milliliðalausa sönnunarfærslu er og 

hvernig henni er framfylgt með núverandi tveggja stiga dómkerfi og hvernig henni er betur fylgt 

með stofnun millidómstigs sem færir íslenska dómskipan nær því skipulagi sem er í 

Norðurlöndunum. Reglan spilar stórt hlutverk ásamt þeim reglum sem falla undir meginregluna 

um réttláta málsmeðferð fyrir dómstólum. Landsréttur er áfrýjunardómstóll á millidómstigi og 

mun hann koma til með að létta af því mikla álagi sem er á Hæstarétti Íslands sem hefur starfað 

sem áfrýjunardómstóll, en honum er einnig ætlað að hafa fordæmisgefandi hlutverk. Landsréttur 

hefur heimild til að taka til endurskoðunar öll atriði dóma héraðsdóms og framkvæma munnlegar 

skýrslutökur eftir því sem nauðsyn er. Rannsókn á því hvernig milliliðalaus sönnunarfærsla er 

tryggð með stofnun Landsréttar byggir að mestu á lögum, dómum og ritum fræðimanna, leitast er 

við að skýra hugtök og efni skilyrða. Í niðurstöðum ritgerðarinnar má finna greiningu á skilyrðum 

milliliðalausrar sönnunarfærslu og samspili hennar við aðrar reglur, ásamt því hver afmörkun 

hennar er í dómaframkvæmd og ákvæðum laga. Að lokum má finna niðurstöður og skýringar á 

því hvernig málsmeðferð verður fyrir Landsrétti og með hvaða hætti meginreglan um 

milliliðalausa sönnunarfærslu er tryggð fyrir áfrýjunardómstólnum. Í lokaorðum eru hugleiðingar 

höfundar um framkvæmd munnlegrar sönnunarfærslu fyrir Landsrétti, einkum hvaða áhrif 

milliliðalaus sönnunarfærsla fyrir Landsrétti mun hafa. 
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Formáli 

Ritgerðin fjallar um réttinn til milliliðalausrar sönnunarfærslu með stofnun Landsréttar. Markmið 

ritgerðarinnar er að skoða hvort og þá með hvaða hætti milliliðalaus sönnunarfærsla verði tryggð 

með stofnun millidómstigs á Íslandi. Áhuginn vaknaði þegar höfundur fór að lesa sér til um og 

kynna sér efni frumvarps og þeirra gagna sem lágu fyrir um stofnun millidómstigsins sem fékk 

titilinn Landsréttur. Höfundur ákvað út frá þeim mikla áhuga sem hún öðlaðist á sakamálaréttarfari 

eftir að hafa setið þá áfanga í ML náminu við Háskólann á Bifröst að skrifa þessa ritgerð út frá 

sjónarhorni sakamála þar sem reglan er viðurhlutameiri í þeim málum. Ástæðan að baki vali á 

þessu viðfangsefni var að stórum hluta sú að höfundur telur það hagnýtt sem verðandi 

málflutningsmaður að hafa góða þekkingu á fyrirkomulagi Landsréttar með tilliti til 

áfrýjunarreglna og málsmeðferðar fyrir dómnum. Farið er ítarlega í þau atriði er snúa að Landsrétti 

og sönnunarfærslu fyrir dómnum með hliðsjón af réttinum til milliliðalausrar sönnunarfærslu. 

Ég vill þakka leiðbeinanda mínum Guðrúnu Sesselju Arnardóttur fyrir greinagóðar leiðbeiningar 

og aðstoð við gerð þessarar ritgerðar. Einnig vil ég þakka Hjalta Brynjari Árnasyni hdl. og Þórunni 

Unni Birgisdóttur lögfræðingi fyrir yfirlestur og greinargóðar ábendingar. Að lokum vil ég þakka 

dóttur minni Birnu Dís Andradóttur fyrir þolinmæði og skilning við skrif þessarar ritgerðar, einnig 

vil ég þakka manninum mínum honum Andra Björgvini Arnþórssyni fyrir að veita mér þann 

stuðning sem ég hef þurft á að halda til að klára þetta verkefni. 
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1. Inngangur 

Umræðan um millidómstig á Íslandi gerði fyrst vart við sig árið 1972 þegar þáverandi 

dómsmálaráðherra skipaði sérstaka réttarfarsnefnd og lagði fram frumvarp til lögréttulaga á 97. 

löggjafarþingi árin 1975-76. Frumvarpið hafði það meginmarkmið að hraða málsmeðferð og auka 

aðskilnað dómsvalds og framkvæmdarvalds. Í gegnum árin hefur umræðan gert vart við sig öðru 

hvoru. Það var svo ekki fyrr en eftir að vinnuhópur var skipaður árið 2010 til að skoða hvernig 

hægt væri að koma á fót millidómstigi og hann skilaði af sér skýrslu 2011 um millidómstig á 

Íslandi, sem stofnun millidómstigs var fyrst skoðuð af einhverri alvöru. Afrakstur skýrslunnar varð 

til þess að frumvarp til laga um stofnun millidómstigs var lagt fyrir þingið árið 2015. Frumvarpið 

varð að nýjum dómstólalögum nr. 50/2016 sem taka munu gildi 1. janúar 2018. Þau leysa af hólmi 

núgildandi lög um dómstóla nr. 15/1998. Með lögum nr. 50/2016 er komið á fót millidómstigi á 

Íslandi sem fengið hefur nafnið Landsréttur. Helsti aflvaki þessara breytinga er að alvarlega er 

farið á svig við meginregluna um milliliðalausa sönnunarfærslu í sakamálum fyrir Hæstarétti í 

lögum og réttarframkvæmd. Þurfti því að fara í úrbætur á íslenskri dómstólaskipan að áliti 

vinnuhóps um stofnun millidómstig og áliti nefndar um milliliðalausa sönnunarfærslu í sakamálum 

sem skilaði skýrslu þess efnis árið 2008. 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er milliliðalaus sönnunarfærsla fyrir áfrýjunardómstól. Markmið 

hennar er að leitast við að svara spurningunni um hvernig og þá hvort rétturinn til milliliðalausrar 

sönnunarfærslu er betur tryggður með stofnun Landsréttar. Varpað er ljósi á helstu sjónarmið sem 

máli skipta og greint frá því hvernig málsmeðferð fyrir Landsrétti verður háttað. 

1.1 Aðferðafræði - réttarheimildir 

Helstu réttarheimildir um meginreglur málsmeðferðar fyrir dómstólum eru lög um meðferð 

sakamála nr. 88/2008 (hér eftir sml.), lög um meðferð einkamála nr. 91/1991 (hér eftir eml.) og 

núgildandi dómstólalög nr. 15/1998 ásamt Stjórnarskrá Lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 (hér eftir 

stjskr.), Mannréttindasáttmála Evrópu (hér eftir MSE.) og viðauka hans. Lög nr. 50/2016 um 

dómstóla, ásamt frumvarpi til breytingar á lögum um meðferð sakamála og lögum um meðferð 

einkamála og lögskýringargögn með þeim koma svo við sögu við umfjöllun um Landsrétt og 

málsmeðferð fyrir dómnum. Aðrar helstu heimildir um meginreglur málsmeðferðar fyrir 
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dómstólum eru dómar Hæstaréttar og Mannréttindadómstóls Evrópu ásamt skrifum fræðimanna. 

Helstu heimildir ritgerðarinnar eru lög sem sett hafa verið um Landsrétt og málsmeðferð fyrir 

honum ásamt þeim skýrslum og ritum sem skrifuð hafa verið og tengjast efni ritgerðarinnar. Í 

upphafi er byggt að mestu á skrifum fræðimanna hér á landi og vísað í rit norræna fræðimanna um 

réttarfar, efninu til fyllingar. Eftir þá umfjöllun er byggt á lögum um meðferð einkamála, lögum 

um meðferð sakamála, lögum um dómstóla nr. 50/2016 og lögskýringargögnum með þeim lögum. 

Uppbygging rannsóknar um milliliðalausa sönnunarfærslu fyrir Landsrétti er að mestu greining á 

fyrri dómaframkvæmd Hæstaréttar og dómum Mannréttindadómstóls Evrópu um þann skýlausa 

rétt að sönnunargögn séu færð fyrir þann dómstól sem sker úr um sekt sakbornings og ákvarðar 

viðurlög handa viðkomandi ef hann er fundinn sekur. Öll rannsókn efnis þessarar ritgerðar miðar 

að meðferð áfrýjunar í sakamálum fyrir Landsrétti, en stiklað er á stóru hvað varðar meðferð 

einkamála fyrir dómnum. 

1.2 Uppbygging ritgerðar 

Í 2. kafla er fjallað um meginregluna um réttláta málsmeðferð fyrir dómstólum og tekin fyrir þau 

ákvæði sem kveða á um þennan grundvallarrétt, meðal annars 1. mgr. 70. gr. stjskr. og 6. gr. 

Mannréttindasáttmála Evrópu og sú umfjöllun er tvinnuð saman við innlenda dóma sem og dóma 

Mannréttindadómstóls Evrópu. Stutt umfjöllun er um þær meginreglur sem hafa þarf til hliðsjónar 

við mat á því hvort rétturinn til réttlátrar málsmeðferðar fyrir dómstólum sé tryggður. Farið er yfir 

þær grundvallarreglur sem felast í 1. mgr. 70. gr. og 6. gr. MSE en að öðru leyti verður umfjöllun 

þessa kafla almennt um meginregluna um réttláta málsmeðferð fyrir dómstólum og hvað felst í 

henni. Í 3. kafla er fjallað um sönnun og sönnunarfærslu fyrir dómi og sjónum beint fyrst og fremst 

að meðferð sakamála í þessu samhengi. Meginþungi kaflans er umfjöllun um meginregluna um 

milliliðalausa sönnunarfærslu fyrir dómstólum. Farið er yfir uppruna og sögu hennar, hvernig 

sönnunarfærsla hefur mótast og þróast við meðferð sakamála, ásamt því að útskýra hvernig 

milliliðalaus sönnunarfærsla fer fram fyrir dómstólum og hvert megininntak hennar er. Í lok þessa 

kafla er svo vikið að því hvað milliliðalaus sönnunarfærsla á að tryggja og hvernig réttur til 

milliliðalausrar sönnunarfærslu er fyrir lægra dómstigi og á áfrýjunarstigi. Í lok kaflans er gerð 

grein fyrir því hvernig reglunni er beitt í norrænum rétti og þar er lögð áhersla á dómstóla Noregs 

og Danmerkur. Að lokum verður reglan borin saman við reglur stjórnsýsluréttar um réttinn til að 

fá ákvörðun lægra stjórnvalds endurskoðaða af æðra settu stjórnvaldi. Í 4. kafla er svo fjallað um 



 

3 

Landsrétt og tilkomu hans, farið er í sögulegt ágrip og hvernig fyrirkomulag dómstiga hér á landi 

var fyrir og eftir 1920. Farið verður yfir aðdraganda stofnunar Landsréttar, ásamt því að greina frá 

hvaða tilgangi og hlutverki hann mun gegna. Einnig verður athugað hvernig kæru- og 

áfrýjunarleiðir munu virka og leitast verður við að skilgreina hlutverk dómstólsins sem 

áfrýjunardómstóls. Farið er í umfjöllun og samanburð við fyrirkomulag slíks dómstigs í norrænum 

rétti og sem fyrr verður áhersla lögð á sambærileg dómstig í Noregi og Danmörku. Fjallað er um 

réttinn til aðgangs að dómstólum ásamt réttinum til milliliðalausrar sönnunarfærslu og hvernig 

hann verður tryggður með tilkomu þessa millidómstigs á Íslandi. Í 5. kafla er svo varpað ljósi á 

það hvernig reglan um milliliðalausa sönnunarfærslu verði enn betur tryggð með tilkomu 

Landsréttar og þá með hvaða hætti. Ítarleg skilgreining verður í þessum kafla og mun þessi kafli 

geyma niðurstöður ritgerðarinnar. 
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2 Meginreglan um réttláta málsmeðferð fyrir dómstólum 

2.1 Almennt um meginregluna um réttláta málsmeðferð 

Réttur manna til að fá úrlausn um réttindi og skyldur sínar eða ákæru á hendur sér fyrir dómstóli 

er tryggður í 1. mgr. 70. gr. stjskr. Það eru ákveðin skilyrði sem þurfa að vera uppfyllt til þess að 

mál verði talin hafa fengið réttláta málsmeðferð fyrir dómstólum og gilda þau skilyrði jafnt um 

einkamál og sakamál. Í 2. mgr. 70. gr. stjskr. má finna sérreglu um meðferð sakamála þar sem 

viðkomandi skal talinn vera saklaus uns sekt hans hefur verið sönnuð.1 Ákvæði 70. gr. hljóðar svo: 

„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. Hver sá sem er borinn sökum um refsiverða háttsemi skal talinn saklaus þar 
til sekt hans hefur verið sönnuð.“ 

Framangreint ákvæði er nauðsynlegt að skoða í samhengi við önnur ákvæði stjórnarskrárinnar, 

hvað varðar skipulag og sjálfstæði dómsvaldsins, ásamt þrískiptingu ríkisvaldsins, sbr. 2. gr. stjskr. 

og ákvæði um dómstólana í V. kafla stjórnarskrárinnar. Í 59. gr. stjskr. kemur fram að dómstólar 

skulu vera settir á fót með lögum og dómendur eingöngu bundnir af lögum í sínum störfum og 

þeim verði ekki vikið úr störfum nema með dómi, sbr. 60. gr. stjskr. Dómendur skulu skv. 60. gr. 

stjskr. úrskurða um valdmörk stjórnvalda og gildir hér einnig sú stjórnskipunarvenja sem myndast 

hefur að dómstólar hafa eftirlit með störfum löggjafans og skeri úr um það hvort tiltekin lög eða 

lagaákvæði brjóti í bága við stjórnarskrá. Það er grundvallaratriði í réttarríki að hægt sé að leita 

úrlausnar sjálfstæðra og óvilhallra dómstóla. Sérstaklega er þetta mikilvægt ef maður er sakaður 

um refsiverða háttsemi samkvæmt lögum, en einnig er ekki síður mikilvægt að aðilar fái skorið úr 

um ágreining sem er einkaréttarlegs eðlis.2  

Í íslenskri löggjöf hafa þau réttindi sem leiða má af 70. gr. stjskr. verið tryggð eftir fremsta megni, 

en sú þróun hefur tekið tíma og breytingar hafa verið gerðar í áföngum. Réttarfarslöggjöfin tók 

gagngerum breytingum 1. júlí árið 1992 þegar lög nr. 92/1989 tóku gildi um aðskilnað dómsvalds 

og umboðsvalds í héraði. Í kjölfar þeirra laga urðu skil að öllu leyti milli handhafa dómsvalds og 

umboðsvalds og með þeim var sjálfstæði dómstólana betur tryggt. Auk þessara breytinga árið 1992 

                                                 
1 Björg Thorarensen. 2008. Stjórnarskipunarréttur: Mannréttindi, bls. 218. 
2 Björg Thorarensen. 2008. Stjórnarskipunarréttur: Mannréttindi, bls. 218. 
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áttu sér stað breytingar á málsmeðferð fyrir dómstólum. Ný heildarlöggjöf tók gildi meðal annars 

lög nr. 91/1991 um meðferð einkamála og lög nr. 19/1991 um meðferð opinberra mála.  

Stærsti aflvaki breytinga síðustu áratuga í þróun íslenskra laga og reglna um rétt manna til aðgangs 

að dómstólum hefur verið Mannréttindasáttmáli Evrópu sem var undirritaður 4. nóvember 1950 

og tók gildi 3. september 1953 þegar nægilega mörg lönd höfðu fullgilt hann.3 Það var þó ekki fyrr 

en með lögum nr. 62/1994 sem samningurinn var lögfestur hér á landi. Í kjölfar þess að MSE var 

lögfestur var mannréttindaákvæðum Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands breytt með 

stjórnskipunarlögum nr. 97/1995, meðal annars til þess að aðlaga stjórnarskrána betur að 

fyrirmælum sáttmálans. MSE mælir fyrir um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi manna og 

markmið hans er að veita einstaklingum og samtökum vernd gegn yfirvaldinu og afskiptum þess 

af högum þeirra. Helsta fyrirmynd 70. gr. stjskr. er ákvæði 6. gr. MSE og sést það skýrt á 

dómaframkvæmd að náin tengsl eru á milli þessara ákvæða. Í allflestum tilvikum þar sem vísað er 

til skýringar á efni og inntaki 70. gr. stjskr. þá er vísað samhliða til 6. gr. MSE.4 Ákvæði 6. gr. 

MSE. hljóðar svo: 

„Réttur til réttlátrar málsmeðferðar fyrir dómi. 
1. Þegar kveða skal á um réttindi og skyldur manns að einkamálarétti eða um sök, sem hann er borinn um 
refsivert brot, skal hann eiga rétt til réttlátrar og opinberrar málsmeðferðar innan hæfilegs tíma fyrir 
sjálfstæðum og óvilhöllum dómstóli. Sé skipan hans ákveðin með lögum. Dóm skal kveða upp í heyranda hljóði, 
en banna má fréttamönnum og almenningi aðgang að réttarhöldunum að öllu eða nokkru af siðgæðisástæðum 
eða með tilliti til allsherjarreglu eða þjóðaröryggis í lýðfrjálsu landi eða vegna hagsmuna ungmenna eða 
verndar einkalífs málsaðila eða, að svo miklu leyti sem dómstóllinn telur brýna nauðsyn bera til, í sérstökum 
tilvikum þar sem opinber frásögn mundi torvelda framgang réttvísinnar.  
2. Hver sá sem borinn er sökum um refsiverða háttsemi skal talinn saklaus uns sekt hans er sönnuð að lögum. 
3. 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.“5 

                                                 
3 Eiríkur Tómasson. 1999. Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 12.  
4 Björg Thorarensen. 2008. Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi, bls. 219. 
5 European Convention of human rights, bls. 9. Sjá: http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf. Vikið 
er nánar að 3. mgr. 6. gr. í 3. kafla þessarar ritgerðar. 
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Líkt og sjá má eru ákvæði 1. og 2. mgr. 70. gr. stjskr. og ákvæði 1. og 2. mgr. 6. gr. MSE að öllu 

leyti mjög lík og greina frá sömu skilyrðum sem uppfylla þarf til að réttur til réttlátrar 

málsmeðferðar sé virtur. 

Fyrsta skilyrðið sem mælt er fyrir um í 1. mgr. 70. gr. stjskr. er að málsmeðferð fyrir dómstólum 

sé réttlát, en hugtakið réttlát málsmeðferð er mjög víðtækt og í því eru í raun fólgnar allar 

grundvallarreglur 1. mgr. 70. gr. stjskr og 6. gr. MSE. Þær eru: Réttur manns til bera mál undir 

dómstóla, einnig þekkt sem réttur til aðgangs að dómstólum, réttur til réttlátrar málsmeðferðar, 

réttur til þess að óháður og óvilhallur dómstóll leysi úr máli, réttur til opinberrar málsmeðferðar 

og að lokum réttur til þess að leyst sé úr máli innan hæfilegs tíma.6 Það er einnig að finna annað 

skilyrði í sérreglu um meðferð sakamála að maður skuli vera talinn saklaus uns sekt hans hefur 

verið sönnuð (l. in dubio pro reo). Krafan um réttláta málsmeðferð er ekki bundin við meðferð 

fyrir dómstólum, þótt slíkt eigi nánast einungis við í einkamálum, en ef um er að ræða sakamál þá 

er réttur til réttlátrar málsmeðferðar virkur frá upphafi rannsóknar og allt til uppkvaðningar 

endanlegs efnisdóms í málinu.7 Reglan um réttláta málsmeðferð ásamt öðrum skilyrðum 1. mgr. 

70. gr. stjskr og 6. gr. MSE. gildir jafnt um einkamál sem sakamál en oftar reynir á þau álitaefni 

sem í reglunni felast við meðferð sakamála. Þegar sakamál eru annars vegar þá er litið til atriða 

sem varða stöðu sakborninga í máli, sérstaklega þeirra sem rakin eru í 3. mgr. 6. gr. MSE, en þar 

er ekki um að ræða tæmandi talningu á þeim atriðum sem kunna að hafa áhrif á mat þess hvort 

réttur til réttlátrar málsmeðferðar hafi verið virtur.8 Það liggur fyrir töluverð dómaframkvæmd um 

hvert inntak réttlátrar málsmeðferðar sé og er í raun helsta ástæða þess að aðildarríki eru talin 

brjóta á 1. mgr. 6. gr. MSE, það er að segja að sakborningur hafi ekki notið réttlátrar málsmeðferðar 

við rekstur málsins í heild sinni, án þess þó að einstaka efnisreglur 6. gr. MSE hafi verið brotnar. 

Réttlát málsmeðferð í sakamálum er samofin sérstökum réttindum sakborninga í 3. mgr. 6. gr. 

MSE við rekstur refsimáls.9 Kjarni reglunnar um réttláta málsmeðferð lýtur að miklu leyti að 

jafnræði málsaðila fyrir dómi og í sakamálum hefur jafnræði málsaðila sérstaklega mikið vægi við 

öflun sönnunargagna og sönnunarfærslu. Gerð verður stuttlega grein fyrir þeim meginreglum sem 

                                                 
6 Björg Thorarensen. 2008. Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi, bls. 219. Sjá einnig: Guide on article 6: Right to a fair 
trial, bls. 26. slóð: http://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_ENG.pdf. 
7 Björg Thorarensen. 2008. Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi, bls. 239. 
8 Björg Thorarensen. 2008. Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi, bls. 239 
9 Björg Thorarensen. 2008. Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi, bls. 240. 



 

7 

áhrif hafa á mat á réttlátri málsmeðferð í köflum. 2.1.1 til 2.1.3. Að þeirri umfjöllun lokinni verður 

vikið að þeim skilyrðum sem felast í 1. mgr. 70. gr. stjskr. og 6. gr. MSE. í köflum 2.2. til 2.6. 

2.1.1.1 Jafnræði aðila að dómsmáli 

Reglan um jafnræði aðila að dómsmáli er einn mikilvægasti þátturinn í réttlátri málsmeðferð, það 

er ekki vikið að henni berum orðum í 1. mgr. 70. gr. stjskr. Í reglunni felst krafa um að mál sé 

dæmt á jafnréttisgrundvelli með því að aðilar málsins komi að framlögðum kröfum, rökum, sbr. 

80. og 99. gr. eml. og sönnunargögnum í máli.10 Málsaðilar skulu einnig hafa jafnan aðgang að 

öllum þeim gögnum sem eru lögð fram í málinu, sbr. 37. gr. sml. Reglan er ein af meginreglum 

einkamálaréttarfars og sakamálaréttarfars, en hún hefur sérstaklega mikið gildi í sakamálum með 

tilliti til aðgangs og framlagningar sönnunargagna, bæði af hálfu ákæruvaldsins og ákærða. Þar er 

ákærði í þeirri stöðu að hann stendur nokkuð höllum fæti í samanburði við ákæruvaldið.11 

Lykilatriði í réttlátri málsmeðferð í sakamáli er að bæði ákæruvaldið og ákærði fái að vera viðstödd 

meðferð málsins fyrir dómi. Skilyrðið um réttláta málsmeðferð getur verið samofið skilyrðinu um 

óhlutdrægan dómstól, sbr. dóm Mannréttindadómstóls Evrópu (hér eftir MDE) frá 25. júní 1992, 

Þorgeir Þorgeirsson gegn íslenska ríkinu í máli nr. 13778/88. Þar voru kæruatriðin tvö, annars 

vegar hvað varðaði tjáningarfrelsi hans og hins vegar að ákæruvaldið hafði ekki mætt fyrir dóm í 

nokkur skipti og það bryti gegn meginreglunni um jafnræði málsaðila. MDE féllst þó ekki á þau 

rök og þótti ekkert benda til þess að dómari hafi tekið að sér hlutverk ákæranda og þar með ekki 

gætt að meginreglunni um óvilhallan dómstól.12 Þessi regla hefur mikið að segja sem 

skýringarregla í framkvæmd um þau atriði sem ekki eru beint lögákveðin, hún setur t.d. heimildum 

dómara í 1. mgr. 102 gr. og 3. mgr. 103. gr. eml. skorður þegar beitt er takmörkun ræðutíma annars 

aðila við munnlegan málflutning þegar hinum aðilanum er veittur ótakmarkaður tími. Málsaðilar 

eiga einnig jafnan rétt til að flytja mál sitt, sbr. 103. gr. eml. og 2. mgr. 205. gr. sml.13 

                                                 
10 Kristín Benediktsdóttir og Markús Sigurbjörnsson. 2013. Einkamálaréttarfar, bls. 13. 
11 Björg Thorarensen. 2008. Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi, bls. 240. Sjá einnig: Eiríkur Tómasson. 2005. Réttur 
til réttlátrar málsmeðferðar, bls. 219.  
12 Sjá 53. gr. dómsins „It can be seen from the foregoing that, at those sittings at which the Public Prosecutor was 
absent, the Reykjavik Criminal Court was not called upon to conduct any investigation into the merits of the case, let 
alone to assume any functions which might have been fulfilled by the prosecutor had he been present. In these 
circumstances, the Court does not consider that such fears as the applicant may have had, on account of the 
prosecutor’s absence, as regards the Reykjavik Court’s lack of impartiality can be held to be justified.“ 
13 Kristín Benediktsdóttir og Markús Sigurbjörnsson. 2013. Einkamálaréttarfar, bls. 13. 
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2.1.1.2 Milliliðalaus málsmeðferð 

Þegar um er að ræða milliliðalausa málsmeðferð er í grófum dráttum átt við að mál verði tekið 

fyrir af sama dómara frá upphafi málsmeðferðar til uppkvaðningar dóms í málinu. Þetta er ein af 

meginreglum sakamálaréttarfars og markmið hennar er fyrst og fremst að tryggja að rétt niðurstaða 

fáist í mál. Líklegra er að það náist með framangreindu fyrirkomulagi með því að dómari hlýði 

sjálfur á munnlegan framburð ákærða og vitna. Þá er einnig gerð krafa um að dómari kynni sér 

sjálfur gögn málsins og annað það sem lagt er fram.14 Þetta stuðlar einnig að hagræði, en ef sami 

dómari fer með mál á öllum stigum þess er komist hjá því að nýr dómari þurfi að setja sig inn í 

mál undir rekstri þess.15 Megininntak reglunnar er það að dómari sem kemur til með að kveða upp 

dóm í máli taki skýrslur af ákærða og vitnum og jafnframt eru önnur sönnunargögn færð fyrir 

hann, sbr. 112. gr. sml., sbr. 70. gr. stjskr og 1. mgr. 6. gr. MSE um réttláta málsmeðferð.16 Regla 

þessi endurspeglast í ákvæðum XXV. kafla. sml. hvað varðar meðferð máls fyrir dómi. Dómara er 

heimilt, til að stuðla enn frekar að milliliðalausri málsmeðferð, að halda dómþing utan reglulegra 

þingstaða, sbr. 9. gr. sml. og utan síns dómumdæmis17.18 Að lokum skulu allir dómarar í 

fjölskipuðum dómi hafa hlýtt á flutning málsins, sbr. 2. mgr. 184. gr. sml. Á þessu var tekið í dómi 

Hæstaréttar frá 8. nóvember 2007 í máli nr. 206/2007, málavextir voru þeir að aðalmeðferð fór 

fram í refsimáli fyrir héraði þar sem ákærði og vitni gáfu skýrslu fyrir dómnum. Ekki var búið að 

kveða upp dóm í málinu þegar nýr héraðsdómari tók við málinu ellefu mánuðum síðar og fóru þá 

fram skýrslutökur og málflutningur að nýju. Ákærði valdi að mæta ekki til þinghalds í málinu og 

var svo sakfelldur fyrir þau brot sem hann var sakaður um að hafa framið. Forsendur Hæstaréttar 

voru svohljóðandi: 

„Það er meginregla sem víða kemur fram í lögum nr. 19/1991 að meðferð opinbers máls skuli vera 
milliliðalaus en í því felst einkum að sönnunarfærsla í máli skuli fara fram fyrir þeim dómara sem leysir úr því 
með dómi. Kemur reglan meðal annars fram í 1. mgr. 48. gr. laganna. Samkvæmt 46. gr. sömu laga metur 
dómari hverju sinni hvort nægileg sönnun sé fram komin um hvert það atriði sem varðar sekt og ákvörðun 
viðurlaga við broti. Er þar meðal annars tekið fram að hann skuli meta hvaða sönnunargildi skýrslur ákærða 
hafi. Lögin gera í 127. gr. ráð fyrir að ákærði mæti við þingfestingu máls og að dómari leggi fyrir lögreglu að 
færa ákærða fyrir dóm ef hann mætir þá ekki. Því aðeins er heimilt að dæma mál að ákærða fjarstöddum að 
uppfyllt séu skilyrði 120. gr., sbr. 126 gr. laganna. Um það er ekki að ræða í þessu máli. Í þessu felst að ekki 
sé í öðrum tilvikum heimilt að fella dóm á mál án þess að ákærði hafi komið fyrir þann dómara sem dæmir í 
málinu. 

                                                 
14 Björg Thorarensen. 2008. Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi, bls. 246. 
15 Kristín Benediktsdóttir og Markús Sigurbjörnsson. 2013. Einkamálaréttarfar, bls. 15. 
16 Sjá einnig d-lið 3. mgr. 6. gr. MSE.  
17 Sbr. einnig 2. mgr. 21. gr. núgildandi laga nr. 15/1998 um dómstóla. 
18 Björg Thorarensen. 2008. Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi, bls. 246. 
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Samkvæmt því sem hér hefur verið rakið verður ekki hjá því komist að ómerkja hinn áfrýjaða dóm og leggja 
fyrir héraðsdómara að taka málið til löglegrar meðferðar og dómsálagningar á ný.“ 

Líkt og sjá má er reglan um milliliðalausa málsmeðferð, sem er mikilvægur hluti í réttlátri 

málsmeðferð, virt að vettugi í framangreindum dómi, en Hæstiréttur slær fastri þeirri reglu að 

sönnunarfærslan þurfi einnig að vera milliliðalaus fyrir dómnum líkt og sjá má í forsendum 

dómsins. Dómurinn kemur einnig inná atriði er varða frjálst sönnunarmat dómara og vald hans til 

að ákveða viðurlög út frá þeim sönnunargögnum sem færð hafa verið fyrir þann dómara sem 

kveður upp efnisdóm í málinu. Ákærði hafði ekki komið fyrir þann dómara sem tók við málinu og 

var því dómurinn ómerktur og vísað á ný heim í hérað. Nánar er vikið að milliliðalausri 

sönnunarfærslu ásamt sönnun og sönnunarfærslu í 3. kafla. 

2.1.1.3 Sönnunarfærsla og frjálst sönnunarmat 

Fram kemur í d-lið 3. mgr. 6. gr. MSE sérregla sem veitir heimild til að leiða vitni. Ákvæðið er 

tvíþætt, annars vegar þá ber að sjá til að vitni sem leidd eru ákærða í hag komi fyrir dóm og að þau 

séu spurð á sama hátt og önnur vitni í málinu. Hins vegar að ákærða sé tryggður sá réttur til að 

spyrja eða láta spyrja vitni sem leidd eru gegn honum. Að mati MDE felast fyrirmæli í ákvæðinu 

um milliliðalausa sönnunarfærslu19 og hefur það leitt til þess að vægi lögregluskýrslna er töluvert 

minna sem sönnunargagna í sakamáli, sérstaklega þegar þær hafa að geyma skýrslur af vitnum eða 

ákærða á rannsóknarstigi málsins.20 Milliliðalaus sönnunarfærsla er nátengd meginreglunni um 

jafnræði aðila fyrir dómi og í b- og c-lið 3. mgr. 6. gr. MSE um rétt ákærða til að fá nægan tíma til 

að undirbúa vörn og halda uppi vörnum.21  

                                                 
19 Sjá dóm MDE frá 6. desember 1988, Barberá gegn Spáni í máli nr. 10590/83. „Having regard to the belated 
transfer of the applicants from Barcelona to Madrid, the unexpected change in the court’s membership 
immediately before the hearing opened, the brevity of the trial and, above all, the fact that very important pieces 
of evidence were not adequately adduced and discussed at the trial in the applicants’ presence and under the 
watchful eye of the public, the Court concludes that the proceedings in question, taken as a whole, did not satisfy 
the requirements of a fair and public hearing. Consequently, there was a violation of Article 6 para. 1 (art. 6-1).“ 
20 Björg Thorarensen. 2008. Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi, bls. 247-248. Sjá einnig: Eiríkur Tómasson. 1999. 
Réttur sakaðs manns til að leiða vitni og spyrja þau. Íslensk lagaframkvæmd í ljósi d-liðar 3. mgr. 6. gr. 
Mannréttindasáttmála Evrópu, bls. 361. 
21 Björg Thorarensen. 2008. Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi, bls. 248. Vikið verður nánar að þessari umfjöllun 
ritgerðarinnar í 3. kafla. 
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2.2 Réttur til að fella ekki á sig sök 

Reglan um þagnarrétt ákærða er ein af grunnreglum sakamálaréttarfars sem snúa að réttindum 

ákærða við rannsókn málsins.22 Markmið hennar var upprunalega að koma í veg fyrir að maður 

yrði þvingaður til játningar við yfirheyrslur hjá lögreglu og upplýsingar sem fengjust við slíka 

þvingun yrðu grundvöllur að ákvörðun um sekt viðkomandi. Þar með var markmiðið einnig að 

koma í veg fyrir að saklaus maður yrði dæmdur sekur.23 Þessi regla kemur fram í 2. mgr. 64. gr. 

sml. og kveður á um að sakborningi er óskylt að svara spurningum um refsiverða háttsemi sem 

honum er gefin að sök. Ber þeim sem skýrslu tekur að benda sakborningi ótvírætt á þennan rétt 

hans. Reglan kemur einnig fram í 2. mgr. 113. gr. sml. hvað varðar skýrslugjöf fyrir dómi. Í eldri 

lögum var tekið fram að þögn sakbornings gæti verið skýrð honum í óhag en þessi fyrirmæli voru 

tekin af með lögum nr. 91/1991. Þagnarrétturinn eða réttur til að fella ekki á sig sök kemur ekki 

fram með berum orðum í 6. gr. MSE en fyrirmæli 1. mgr. 6. gr. MSE hafa verið skýrð með þeim 

hætti að þau feli í sér bann við að manni sem er sakaður um refsiverða háttsemi sé skylt að gangast 

við svörum við spurningum um þá háttsemi. Þessi réttur er náskyldur rétti sem leiða má af 2. mgr. 

70. gr. stjskr og 2. mgr. 6. gr. MSE um að maður skuli talinn saklaus uns sekt hans hefur verið 

sönnuð. 

Farið hefur verið yfir þær meginreglur sem hafa þarf til hliðsjónar við mat á því hvort réttur til 

réttlátrar málsmeðferðar sé virtur undir rekstri máls. Vikið verður nú að efnisreglum 1. mgr. 70. 

gr. stjskr. og 6. gr. MSE, sem gerð var stuttlega grein fyrir í kafla 2.1., í umfjöllun kafla 2.2. til 

2.6. 

2.3 Réttur til aðgangs að dómstólum 

Réttur til aðgangs að dómstólum flokkast undir mikilvægasta hlutverk réttarríkis og er hluti af því 

að tryggja að stjórnvöld fari að settum lögum.24 Framangreindur réttur er ein forsenda þess að 

önnur mannréttindi njóti verndar. 

Í 1. mgr. 70. gr. stjskr. segir að öllum beri 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 

                                                 
22 Björg Thorarensen. 2008. Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi, bls. 253. 
23 Björg Thorarensen. 2008. Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi, bls. 253. 
24 Björg Thorarensen. 2008. Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi, bls. 223. 
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óháðum og óhlutdrægum dómstóli. Í því felst sjálfstæður réttur til að bera mál undir dómstóla og 

kemur það skýrt fram í greinargerð með frumvarpi stjórnarskrárinnar.25 Ákvæði 1. mgr. 70. gr. er 

í raun tvískipt og greinir annars vegar frá rétti til að höfða mál og hins vegar rétti til réttlátrar 

málsmeðferðar þegar mál hefur verið höfðað. Þessi réttur var ekki stjórnarskrárvarinn fyrr en með 

tilkomu 8. gr. stjórnskipunarlaga nr. 97/1995 þegar mannréttindakafli stjórnarskrárinnar var 

endurbættur, en íslenska ríkið hefur lengi verið bundið af ákvæðum alþjóðlegra 

mannréttindasamninga sem tryggja þennan skýlausa rétt. 

Í frumvarpi til stjórnskipunarlaga frá 1995 um breytingar á mannréttindakafla stjórnarskrárinnar, 

sem lagt var fram árið 1994 á 118. löggjafaþingi og var endurflutt á 119. löggjafarþingi og varð þá 

að lögum nr. 97/1995, kemur fram í 8. gr. að: 

„Í þessari grein frumvarpsins eru tillögur um efni nýrrar 70. gr. stjórnarskrárinnar þar sem eru talin nokkur 
grundvallaratriði varðandi réttarfar og málsmeðferð fyrir dómsstólum. Eru þessi atriði kjarninn í rétti manna 
til dómstólaverndar, en í henni felst einkum að tryggja verði aðgang manna að dómstólum og rétt þeirra til að 
fá þar úrlausn um hagsmuni sína, hvort sem er í einkamálum eða sakamálum. […] Við skýringu á helstu 
efnisatriðum 8. gr. ber fyrst að nefna reglu sem kemur fram í upphafsorðum 1. mgr. um að öllum beri réttur til 
að fá úrlausn um réttindi sín og skyldur eða um ákæru á hendur sér um refsiverða háttsemi fyrir dómstólum“.26 

Af framangreindu má ráða að tilgangur ákvæðisins sé að tryggja aðilum sjálfstæðan og 

stjórnarskrárvarinn rétt til að fá úrlausn dómstóla um réttindi og skyldur sínar, en jafnframt má 

takmarka þann rétt með lögum. 

Þó kveður 1. mgr. 6. gr. MSE ekki beint á um þennan rétt heldur segir sú grein: ,,Þegar kveða skal 

á um réttindi og skyldur manns að einkamálarétti eða um sök, sem hann er borinn um refsivert 

brot, skal hann eiga rétt til réttlátrar og opinberrar málsmeðferðar innan hæfilegs tíma fyrir 

sjálfstæðum og óvilhöllum dómstóli.“ Aðalmunurinn sem greina má á 1. mgr. 6. gr. MSE og 1. 

mgr. 70. gr. stjskr. hvað þetta varðar, er að ákvæði MSE greinir ekki frá sjálfstæðum rétti til að 

bera mál undir dómstóla, heldur má túlka ákvæðið svo að ákvæðið verður virkt þegar mál hefur 

verið höfðað og sé þar með óaðskiljanlegur hluti af þeim réttindum sem ákvæðinu er ætlað að 

tryggja.27 Í dómi MDE frá 21. febrúar 1975 í máli nr. 4451/70 Golder gegn Bretlandi, sló 

                                                 
25 Alþt. 1994-1995, A-deild, bls. 2098. Sjá einnig: Björg Thorarensen. 2008. Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi, bls. 
222. 
26 Alþt., 1994-1995, A-deild, bls. 2098-2099.  
27 Eiríkur Tómasson. 1999. Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 45. 
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dómstóllinn því föstu að ákvæðið bæri með sér sjálfstæðan rétt til að bera mál undir dómstóla þó 

svo það sé ekki gert með berum orðum. Forsendur dómsins voru svohljóðandi:  

„Það væri óhugsandi að mati dómstólsins að 1. mgr. 6. gr. MSE ætti að lýsa í smáatriðum þeim tryggingum á 
málsmeðferð sem eru veittar aðilum í málum og það ætti fyrst og fremst að vernda það sem gerir í raun 
mögulegt að njóta góðs af slíkum tryggingum, það er að segja aðgang að dómstólum. Réttlát og opinber 
málsmeðferð eru þau einkenni sem eiga fyrst og fremst að einkenna málsmeðferð fyrir dómi en það er ekki til 
neins ef það er ekki aðgangur að dómstólum og þar með fari engin málsmeðferð fram fyrir dómstólum.”28 

Með hliðsjón af framangreindu, ásamt forsendum dómsins, má sjá að ljóst er að sjálfstæður réttur 

til að bera mál undir dómstóla er tryggður bæði í 1. mgr. 6. gr. MSE og 1. mgr. 70. gr. stjskr. Þó 

er sá fyrirvari settur í 1. mgr. 6. gr. MSE að það gildi í málum sem varða réttindi og skyldur að 

einkamálarétti (e. civil right‘s and obligations).29 Þetta hefur þó tekið breytingum með tíð og tíma 

þar sem MDE hefur skilgreint orðalag 1. mgr. 6. gr. MSE með öðrum og rýmri hætti. Sú 

skilgreining er í stórum dráttum á þann veg að þó svo ágreiningur sé á sviði allsherjarréttar30, eigi 

ákvæðið við ef úrlausn máls hefur áhrif á þau réttindi og skyldur manna að einkarétti.31 Í niðurstöðu 

dóms MDE frá 28. júní 1978, König gegn Þýskalandi í máli nr. 6232/73, eru forsendur dómsins 

svohljóðandi: 

„Þó niðurstaða dómstólsins sé að hugtakið “borgaraleg réttindi og skyldur aðila” sé sjálfstætt, þá ber það 
ekki með sér í þessu sambandi að löggjöf samningsríkis sé ekki mikilvæg. Hvort sem réttindi eru talin 
borgaraleg innan þessarar þýðingar MSE þá skal það vera ákvarðað með hliðsjón af efnislegu innihaldi og 
áhrifa réttindanna en ekki lagalegrar flokkunar þeirra í löggjöf viðkomandi samningsríkis.”32  

Samkvæmt niðurstöðu dómsins þá ræður það ekki úrslitum hvernig réttindi eða skyldur eru 

flokkaðar í lögum einstakra aðildarríkja MSE. Af þessu leiðir enn fremur að stjórnarskrárvarinn 

                                                 
28 Sjá 35. mgr. í dómnum. ,,It would be inconceivable, in the opinion of the Court, that Article 6 para. 1 (art. 6-1) 
should describe in detail the procedural guarantees afforded to parties in a pending lawsuit and should not first 
protect that which alone makes it in fact possible to benefit from such guarantees, that is, access to a court. The 
fair, public and expeditious characteristics of judicial proceedings are of no value at all if there are no judicial 
proceedings.“ 
29 Mannréttindanefnd Evrópu túlkaði hugtakið „civil rights“ í upphafi þannig að öll ágreiningsefni, allsherjarréttarlegs 
eðlis féllu utan gildissvið 1. mgr. 6. gr.  
30 Allsherjarréttur: Samheiti yfir þær réttarreglur sem varða hið opinbera, þ.e. einkum um skipulag og starfshætti 
ríkisvaldsins og réttarstöðu einstaklinga gagnvart ríkinu. Einnig nefnt opinber réttur. Páll Sigurðsson. 2011. 
Lögfræðiorðabók, bls. 15. 
31 Sbr. dóm MDE frá 23. júlí 1981, Le Compte o.fl. gegn Belgíu í máli nr. 6878/75. Sjá 43. og 47. mgr. í dómnum. 
32 Sjá 89. mgr. í dómnum. “Whilst the Court thus concludes that the concept of "civil rights and obligations" is 
autonomous, it nevertheless does not consider that, in this context, the legislation of the State concerned is without 
importance. Whether or not a right is to be regarded as civil within the meaning of this expression in the 
Convention must be determined by reference to the substantive content and effects of the right - and not its legal 
classification - under the domestic law of the State concerned.“ 
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réttur til að bera mál undir dómstóla gildir um öll ágreiningsefni sem áhrif geta haft á réttindi eða 

skyldur manna, engu máli skiptir hvers eðlis sakarefnið, það er að segja einkaréttarlegs33 eða 

allsherjarréttarlegs. Rétturinn til aðgangs að dómstólum hefur hvorki í för með sér né skapar neinn 

efnislegan rétt, heldur er einungis átt við rétt til að fá skorið úr um réttindi og skyldur sem kveðið 

er á um í lögum.34 

Ákvæðin skuldbinda allar greinar ríkisvaldsins, það er að segja löggjafarvaldið, 

framkvæmdarvaldið og dómsvaldið. Þeirra hlutverk í að tryggja þennan rétt skiptist svo upp eftir 

því hvert hlutverk þeirra er innan ríkisvaldsins. Löggjafinn skal til dæmis tryggja að rétturinn sé 

nægjanlega tryggður í réttarfarslöggjöf og að önnur lög skerði ekki þann rétt umfram það sem 

heimilt er.35 Framkvæmdarvaldið skal tryggja og virða réttinn til aðgangs að dómstólum með 

ýmsum hætti, til dæmis með setningu reglugerða og með afgreiðslu gjafsóknarleyfa, en niðurstaða 

gjafsóknarnefndar getur ráðið því hvort réttur til aðgangs að dómstólum er virkur í raun. 

Dómstólarnir hafa ríkar skyldur til að tryggja vernd þessa réttar og hvað varðar hann verður 

hlutverk dómara víðtækara. Þeir þurfa ekki aðeins að gæta þess að þeir sjálfir brjóti ekki í bága við 

réttinn til aðgangs að dómstólum við túlkun á réttarfarslögum og afmörkun þeirra valdheimilda 

sem þeir hafa36, heldur þurfa þeir einnig að endurskoða lög og stjórnvaldsákvarðanir.37 

2.3.1.1 Takmarkanir á aðgangi að dómstólum 

Inntak reglunnar um aðgengi að dómstólum er skv. skýringum með frumvarpi til 

stjórnskipunarlaga nr. 97/1995 skýrt þannig að ekki er talið andstætt ákvæði 70. gr. stjskr. að settar 

séu reglur í réttarfarslöggjöf um skilyrði fyrir því að einstaklingur sjálfur þurfi að hafa hagsmuni 

af úrlausn dómstóla eða um lögsögu dómstóla, þó slíkt feli í sér ákveðnar hindranir á aðgangi 

manna að dómstólum. Fram kemur í athugasemdum við 8. gr. frumvarps til stjórnskipunarlaga að:  

                                                 
33 Einkaréttur: Einkaréttur fjallar um þær réttarreglur sem gilda um réttarstöðu einstaklinga hvers til annars og 
samskipti þeirra á milli. Einkaréttur er gagnstæðan við Allsherjarrétt og er einn af tveim meginflokkum réttarreglna 
ríkisvaldsins. Páll Sigurðsson. 2011. Lögfræðiorðabók, bls. 100. 
34 Sbr. dóm MDE frá 21. september 1994, Fayed gegn Bretlandi í máli nr. 17101/90. Sjá 65. mgr. í dómnum. 
35 Sbr. dóm Hæstaréttar frá 18. desember 2000 í máli nr. 419/2000. Þar taldi Hæstiréttur að ákvæði barnalaga fælu í 
sér útilokun á rétti föður til aðgangs að dómstólum þar sem hann óskaði eftir að fá úr því skorið hvort hann væri faðir 
barns. Slík tálmun á aðgangi að dómstólum bryti í bága við ákvæði 1. mgr. 70. gr. stjskr. Sjá einnig umfjöllun Eiríks 
Tómassonar. 1991. Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 63. 
36 Slík túlkun getur leitt til víðari eða þrengri aðgangs að dómstólum. 
37 Sigurður Tómas Magnússon. 2005. Tímarit lögfræðinga. Aðgangur að dómstólum á sviði einkamála, bls. 146. 
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„Í þessu felst sjálfstæð regla um að menn skuli almennt eiga rétt á að bera mál sín undir dómstóla. Benda 
verður þó á að það yrði ekki talið brjóta gegn þessari grunnreglu að reglur séu settar í réttarfarslöggjöf um 
t.d. lögsögu dómstóla eða skilyrði um að maður þurfi sjálfur að hafa hagsmuni af því að fá leyst úr máli til að 
geta lagt það fyrir dómstóla, en slíkar reglur fela vissulega í sér ákveðnar hindranir á aðgangi að dómstólum. 
Þessi fyrirmæli í 1. mgr. 8. gr. frumvarpsins mundu á hinn bóginn girða almennt fyrir að unnt yrði að taka 
úrlausnarvald um ákveðna málaflokka undan dómstólum og færa það t.d. í hendur stjórnvalda. […] Regluna í 
1. mgr. 8. gr. frumvarpsins um aðgang að dómstólum má ekki skilja svo bókstaflega að hún girði almennt fyrir 
að ákveðnir málaflokkar lúti málsmeðferð innan stjórnsýslunnar. Þess verður þó krafist samkvæmt reglunni 
að unnt sé að bera lokaákvörðun innan stjórnsýslunnar undir dómstóla, þannig að dómstóll geti a.m.k. metið 
hvort stjórnvald hafi gætt réttra reglna um málsmeðferð, hvort lögmæt sjónarmið liggja ákvörðuninni til 
grundvallar og hvort form hennar er lögmætt. Má einnig leiða þennan rétt af núgildandi 60. gr. 
stjórnarskrárinnar. Þá verður einnig að benda á að reglan um aðgang að dómstólum útilokar ekki að menn 
geti samið sig undan lögsögu dómstóla t.d. með samningi um að leggja mál fyrir gerðardóm.“38 

Af þessu má leiða að það megi takmarka rétt til aðgangs að dómstólum með margvíslegum hætti í 

lögum. Líkt og komið hefur fram þá felst í 1. mgr. 70. gr. stjskr. rétturinn til að fá úrlausn dómstóla 

um réttindi sín og skyldur eða um ákæru á hendur sér um refsiverða háttsemi. Þau viðfangsefni 

sem undir þetta falla eru frekar víðtæk, auk þess þá falla öll refsimál undir ákvæðið og í því felst 

opin tilvísun til allra ágreiningsefna sem hafa áhrif á réttindi eða skyldur manna. Það gildir jafnt 

um lög og reglur á sviði allsherjarréttar og stjórnsýslu eða vegna ágreiningsefna manna sem eru 

einkaréttarlegs eðlis.39  

Sú meginregla gildir í einkamálum skv. 1. mgr. 24. gr. eml. að menn eigi rétt á að bera undir 

dómstóla hvert það sakarefni sem lög og landsréttur ná til nema það sé undanskilið lögsögu þeirra 

samkvæmt lögum, samningi, venju eða eðli sínu. Ef víkja á frá þessum rétti þurfa veigamikil rök 

að vera að baki. Það samrýmist ekki 1. mgr. 70. gr. né 6. gr. MSE að maður sé sviptur þeim 

réttindum sem ákvæðin mæla fyrir um.40 Samkvæmt framkvæmd MDE þá hefur túlkun á ákvæðum 

1. mgr. 6. gr. MSE verið sú að takmarkanir á aðgangi að dómstólum mega ekki þrengja að rétti 

aðila og lögaðila til að bera mál undir dómstóla svo markmiði ákvæðisins verði ekki náð. Allar 

takmarkanir þurfa því að stefna að lögmætu markmiði og þær mega ekki ganga lengra en nauðsyn 

er.41 Að lokum má ekki undanskilja mikilvæga hagsmuni líkt og voru í húfi í máli Hæstaréttar frá 

                                                 
38 Alþt., 1994-1995, A-deild, bls. 2098-2099. 
39 Björg Thorarensen. 2008. Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi, bls. 224. 
40 Eiríkur Tómasson. 1999. Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 48. 
41 Sbr. dóm MDE frá 28. maí 1985 í máli Ashingdane gegn Bretlandi nr. 8225/78. Sjá 57. mgr. í dómnum. „Certainly, 
the right of access to the courts is not absolute but may be subject to limitations; these are permitted by implication 
since the right of access "by its very nature calls for regulation by the State, regulation which may vary in time and 
in place according to the needs and resources of the community and of individuals. Nonetheless, the limitations applied 
must not restrict or reduce the access left to the individual in such a way or to such an extent that the very essence of 
the right is impaired. Furthermore, a limitation will not be compatible with Article 6 para. 1 (art. 6-1) if it does not 
pursue a legitimate aim and if there is not a reasonable relationship of proportionality between the means employed 
and the aim sought to be achieved.” 
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18. desember 2000 nr. 419/2000, þar sem takmarkaður var réttur föður til aðildar að faðernismáli 

í barnalögum nr. 20/1992. Þar þótti slík takmörkun í almennum lögum ekki byggja á málefnalegum 

rökum og bryti í bága við 70. gr. stjskr. hvað varðar aðgengi hans að dómstólum og rétt hans til 

úrlausnar um málefni er varða réttindi hans og skyldur. 

Í sakamálum gildir meginregla 1. mgr. 70. gr. stjskr. um að manni verði ekki ákveðin viðurlög 

fyrir refsiverða háttsemi nema af dómstóli og samkvæmt 142. gr. sml. skal sérhver refsiverður 

verknaður sæta ákæru nema annað sé ákveðið í lögum. Framangreint ákvæði girðir fyrir að 

stjórnvöldum sé veitt vald til að leysa úr ágreiningi um hvort maður sé sekur um refsiverða háttsemi 

og ákvarða viðurlög við brotinu. Þá skiptir það ekki máli hversu alvarlegt brotið er.42 Þrátt fyrir 

framangreindar reglur þá eru í reynd ýmis ákvæði sem fela stjórnvöldum vald til að ákveða sektir 

fyrir refsiverð brot án ákæru. Sem dæmi má nefna 148. gr. og 149. gr. sml. en þar er lögreglu 

heimilt að gefa sakborningi tækifæri á að ljúka máli með því að gangast undir hæfileg viðurlög 

vegna brota sem heyra undir ákæruvald lögreglustjóra. Í þessu felst augljóst hagræði fyrir báða 

aðila að geta lokið minniháttar refsimálum með þessum hætti án þess að höfðað verði mál 

sérstaklega til ákvörðunar viðurlaga.  

2.4 Réttur til þess að óháður og óvilhallur dómstóll leysi úr máli 

Grundvallaratriði í réttarríki er að skorið sé úr um réttindi og skyldur manns af dómendum sem 

eru óháðir öðrum handhöfum ríkisvalds sem og aðilum máls, sbr. 1. mgr. 70. gr. stjskr. og 1. mgr. 

6. gr. MSE.43 Þessi regla helst í hendur við regluna um jafnræði aðila í dómsmáli.44 Skilyrðið að 

dómstólar séu óháðir hefur það markmið að tryggja að þeir séu sjálfstæðir gagnvart öðrum 

handhöfum ríkisvaldsins. Við mat á því skilyrði eru þessir hættir skoðaðir samhliða.45 Að hluta til 

felst þetta í 2. gr. stjskr. þar sem kveðið er á um þrískiptingu ríkisvaldsins og þar kemur skýrt fram 

að dómendur skulu fara með dómsvaldið og vernd sjálfstæðis dómstólanna er síðan aukin í V. 

kafla stjórnarskrárinnar. Samkvæmt 59. gr. stjskr. verður skipun dómsvaldsins að vera ákveðin 

með lögum og dómendur skulu fara einungis eftir lögum, sbr. 61. gr. stjskr. Framangreint á að 

                                                 
42 Gunnar G. Schram. 1999. Stjórnskipunarréttur, bls. 521. 
43 Eiríkur Tómasson. 1999. Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 139. 
44 Björg Thorarensen. 2008. Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi, bls. 260. 
45 Sjá dóm MDE frá 6. maí 2003, Kleyn ofl. gegn Hollandi í máli nr. 46664/99, Sjá 192. mgr. í dómnum. „The concepts 
of independence and objective impartiality are closely linked and the Court will accordingly consider both issues 
together as they relate to the present case.“  
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tryggja til dæmis það að lög ráði því hver niðurstaða dómsmála er en ekki hagsmunir annarra 

handhafa ríkisvaldsins, sérstakir hagsmunir einstaklinga eða persónuleg sjónarmið dómendanna 

sem dæma málið.46 Lögin eru almenn og hlutlæg og ganga jafnt yfir alla og með því er jafnræði 

manna tryggt, auk þess sem niðurstaða dómsins verður ekki ráðin af því hvaða aðilar eiga í hlut,47 

né heldur hvaða samfélagstöðu aðili hefur. Þegar allt ofangreint er tekið saman á það að vera tryggt 

að fullt traust megi bera til dómstóla.48 Dómari starfar ekki á ábyrgð neins nema sín sjálfs og þarf 

hvorki að gangast við svörum frá framkvæmdarvaldinu né er hann háður því á nokkurn hátt.49 

Í nánari skilgreiningu á hugtökunum óháður og óvilhallur má sjá nánar í athugasemdum með 1. 

mgr. 70. gr. stjskr þar segir að:  

„Þegar tekið er fram að dómstólar skuli vera óháðir er einkanlega skírskotað til þess að dómstólar eigi að 
vera sjálfstæðir og ekki háðir öðrum þáttum ríkisvaldsins. Er sjálfstæði þeirra gagnvart framkvæmdarvaldinu 
sérstaklega mikilvægt, bæði hvað varðar skipunarvald framkvæmdarvaldsins yfir þeim, kjör sem dómendum 
eru tryggð og að dómendum verði ekki vikið úr starfi með stjórnvaldsákvörðun. […] Skilyrðið um óhlutdrægan 
dómstól felur í sér áskilnað um að dómari í máli þurfi að vera hlutlaus og að aðilar njóti jafnræðis að því leyti. 
Ákvæðið leggur þá skyldu á löggjafann að setja skýrar reglur um hvenær dómari verður talinn vanhæfur í 
máli, en ítarlegar reglur þessa efnis eru nú í 5. gr. laga um meðferð einkamála nr. 91/1991, og 6. gr. laga um 
meðferð opinberra mála, nr. 19/1991.“50 

Af þessu leiðir sjálfstæði dómstólanna frá öðrum örmum ríkisvaldsins ásamt því að það tryggir 

aðilum dómsmáls ákveðna vernd að þessu leyti. Skilyrðið um að dómari sé óvilhallur við meðferð 

og úrlausn máls snýr að stöðu hans í hverju máli fyrir sig og að hann sé þannig óhlutdrægur í því 

starfi. Skilyrðið er svo að öðru leyti tvíþætt, í fyrsta lagi er litið til persónulegrar eða huglægrar 

afstöðu dómara og í öðru lagi má ekki vera nein ástæða til að draga megi í efa hlutleysi dómara frá 

hlutlægu sjónarmiði. Það verður að vera sá háttur á að ofangreint verður að vera við líði í daglegum 

störfum, lagasetningu og hegðun, sbr. dóm MDE frá 8. mars 2012, Agrokompleks gegn Úkraínu í 

máli nr. 23465/03, þar sem dómstóllinn tók afstöðu til þess með hvaða hætti dómstólar skyldu vera 

sjálfstæðir og óháðir. Dómstóllinn greindi frá að ríkið ætti að virða vald dómstóla og það væri 

forsenda alls trausts almennings á dómstólum og réttarríkinu í heild. Þar var niðurstaða dómsins 

svohljóðandi: 

                                                 
46 Björg Thorarensen. 2008. Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi, bls. 260. 
47 Björg Thorarensen. 2008. Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi, bls. 260. 
48 Gunnar G. Schram. 1999. Stjórnskipunarréttur, bls. 525. 
49 Björg Thorarensen. 2008. Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi, bls. 260. 
50 Alþt. 1994-95, A-deild, þskj. 389, bls. 2098. 
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„Dómstóllinn leggur áherslu á í þessu sambandi að umfang skyldu samningsríkisins til að tryggja að dómstólar 
séu óháðir og óvilhallir samkvæmt 1. mgr. 6. gr. MSE er ekki takmörkuð við dómsvaldið. Einnig nær sú skylda 
til annarra opinberra stjórnvalda og löggjafans, óháð því hvaða stöðu þess, þetta er svo framangreindir aðilar 
virði og fylgi eftir þeim dómum og ákvörðunum dómstóla jafnvel þó þeir séu ekki sammála niðurstöðunni. Það 
að stjórnvöld virði völd dómstóla er ómissandi forsenda fyrir trausti almennings á dómstólum og fyrir 
lagareglum samningsríkja. Til þess að þetta gangi upp þá er ekki nóg að þetta sé regla í grundvallarlögum 
samningsríkja. Heldur verður framangreint að vera hluti af viðhorfum daglegra starfa stjórnvalda.“51  

Af forsendum dómsins má sjá að Mannréttindadómstóll Evrópu hefur skýrt ákvæði 6. gr. MSE 

hvað varðar óháðan og óvilhallan dómstól með þeim hætti að það nái ekki aðeins til dómsins sjálfs 

á meðan á meðferð málsins stendur heldur einnig til alls þess utan sem talið er upp hér að ofan. 

Algengast er að brotið sé á seinni þættinum það er að segja að dómari hafi ekki talist óvilhallur út 

frá hlutlægum sjónarmiðum.52 

2.5 Réttur til opinberrar málsmeðferðar 

Dómþing skal háð í heyranda hljóði, sbr. lokamálslið 1. mgr. 70. gr. stjskr. og 6. gr. MSE, nema 

dómari ákveði annað með heimild í lögum til að gæta velsæmis, almannahagsmuna, öryggis 

ríkisins eða hagsmuna málsaðila, sbr. dóm MDE frá 26. september 1995, Diennet gegn Frakklandi 

í máli nr. 18160/09. Þar sló dómstóllinn þessari reglu fastri með eftirfarandi forsendum: 

 
„Dómstóllinn ítrekar það að þinghöld skulu höfð í heyranda hljóði sé grundvallarregla sem skilgreind er í 1. 
mgr. 6. gr. Þetta verndar málarekstur gegn því að réttlætinu sé framfylgt í laumi án opinberrar vitneskju; 
reglan ber einnig með sér að trausti almennings á dómstólum sé viðhaldið. Með því að réttlæti sé framfylgt á 
gegnsæjan og opinberan hátt stuðlar að því að markmiðum 6. gr. sé náð, sérstaklega hvað varðar réttláta 
málsmeðferð, sem er fyrir víst ein af mikilvægustu grundvallarreglum hvers lýðræðislegs ríkis innan merkingar 
sáttmálans.” 53 

                                                 
51 Sjá 136. mgr. í dómnum. ,,The Court emphasises in this connection that the scope of the State’s obligation to ensure 
a trial by an “independent and impartial tribunal” under Article 6 § 1 of the Convention is not limited to the judiciary. 
It also implies obligations on the executive, the legislature and any other State authority, regardless of its level, to 
respect and abide by the judgments and decisions of the courts, even when they do not agree with them. Thus, the 
State’s respecting the authority of the courts is an indispensable precondition for public confidence in the courts and, 
more broadly, for the rule of law. For this to be the case, the constitutional safeguards of the independence and 
impartiality of the judiciary do not suffice. They must be effectively incorporated into everyday administrative attitudes 
and practices.“ 
52 Björg Thorarensen. 2008. Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi, bls. 262. 
53 Sjá 33. mgr. í dómnum. ,,The Court reiterates that the holding of court hearings in public constitutes a 
fundamental principle enshrined in paragraph 1 of Article 6 (art. 6-1) This public character protects litigants 
against the administration of justice in secret with no public scrutiny; it is also one of the means whereby 
confidence in the courts can be maintained. By rendering the administration of justice transparent, publicity 
contributes to the achievement of the aim of Article 6 para. 1 (art. 6-1), namely a fair trial, the guarantee of which 
is one of the fundamental principles of any democratic society, within the meaning of the Convention.“  
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Þessi regla er tvíþætt líkt og margar meginreglur sem falla undir regluna um réttláta málsmeðferð. 

Í fyrsta lagi þá tryggir hún að aðilar máls hafi ávallt tækifæri á að fylgjast með því sem fer fram 

við meðferð málsins. Í öðru lagi tryggir reglan að almenningur eigi möguleika á að vita hvað fer 

fram fyrir dómstólum og geti þar af leiðandi fylgst með hvort dómarar fari að lögum í störfum 

sínum. Reglan veitir dómendum því ákveðið aðhald í störfum sínum og markmið reglunnar er 

einnig að styrkja trú almennings á réttarkerfinu.54 Þetta hefur sérstaka þýðingu fyrir aðgang 

fjölmiðla að upplýsingum um dómsmál þar sem fréttaflutningur fjölmiðla er aðal uppspretta 

vitneskju almennings um störf dómstóla.55  

Rétturinn til opinberrar málsmeðferðar er tryggður í 8. gr. eml. og 10. gr. sml. en í báðum 

ákvæðunum eru þó ákveðnar undantekningar á því að þinghald skuli háð í heyranda hljóði. Þær 

eru svipaðar og þær takmarkanir sem heimilar eru skv. 1. mgr. 70. gr. stjskr., það er að segja að 

markmið þeirra sé að gæta velsæmis, allsherjarreglu, öryggis ríkisins eða hagsmuna málsaðila. 

Allar takmarkanir á framangreindum rétti verða að vera lögmætar og getur ákvæði 

stjórnarskrárinnar eitt og sér orðið grundvöllur takmarkana.56 

2.6 Réttur til að leyst sé úr máli innan hæfilegs tíma. 

Maður skal fá réttláta málsmeðferð innan hæfilegs tíma, sbr. 1. mgr. 70. gr. stjskr. og 1. mgr. 6. 

gr. MSE. Það er ekki almenn regla í réttarfarslöggjöf um tímann sem meðferð máls fyrir 

dómstólum má taka. Þó er ákvæði 1. mgr. 171. gr. sml. um að hraða skuli málsmeðferð sakamáls 

eftir föngum. Einnig er að finna ákvæði í XIX. kafla eml. sem heimila að einkamál fái skjóta 

meðferð eða flýtimeðferð, við sérstakar aðstæður,57 en að öðru leyti kemur ekki fram meginreglan 

um málshraða í réttarfarslöggjöf. Meiri áhersla er lögð á að sakamálum sé lokið á skömmum tíma, 

eðli málsins samkvæmt, þó svo ákvæði stjórnarskrárinnar gildi um bæði einkamál og sakamál. 

Tíminn sem tekið er mið af þegar framangreint er til skoðunar getur annars vegar verið allt frá því 

að ákæra er gefin út eða mál hans var tekið til meðferðar hjá þar til bæru stjórnvaldi og þar til 

                                                 
54 Björg Thorarensen. 2008. Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi, bls. 270. Sjá einnig: Eiríkur Tómasson. 2002. 
Meginreglur opinbers réttarfars, bls. 18. 
55 Alþt. 1994-95, A-deild, þskj. 389, bls. 2098. Sjá einnig: Eiríkur Tómasson. 2002. Meginreglur opinbers réttarfars, 
bls. 17. 
56 Björg Thorarensen. 2008. Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi, bls. 271. 
57 Björg Thorarensen. 2008. Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi, bls. 254. 
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endanlegur dómur er kveðinn upp. Hins vegar frá því þegar máli er þingfest til uppkvaðningar 

endanlegs dóms.58 

Sjónarmiðin sem liggja að baki reglunni eru tvíþætt og er ætlað að gæta hagsmuna bæði 

einstaklinga og samfélagsins. Annars vegar er það einstaklingssjónarmiðið, þar sem það liggur 

beinast við að það er hagur einstaklinga að mál hljóti meðferð innan hæfilegs tíma, hvort sem 

einstaklingur er borinn sökum um refsiverða háttsemi eða málið er einkaréttarlegs eðlis. Það getur 

verið sérstaklega íþyngjandi fyrir sakborninga að vera sakfelldir mörgum árum eftir að brot var 

framið og þurfa þá að afplána refsingu, enda geta persónulegar aðstæður sakbornings verið 

gjörbreyttar á þeim tíma sem leið frá broti þar til dómur fellur. Hins vegar eru það 

samfélagssjónarmið að mál dragist ekki um of á langinn. Það eru kostnaðarsjónarmið sem liggja 

að baki að málum sé lokið innan hæfilegs tíma, ekki einungis það heldur er það einnig líklegt að 

fljótvirk og skilvirk réttarvarsla geti komið í veg fyrir að brot verði framin ítrekað.59 Það verður 

þó að gæta að því að mál séu rannsökuð til hlítar og verði ekki afgreidd svo hratt að ekki verði 

gætt að réttindum sakbornings.60 Við mat á því hvað telst hæfilegur málsmeðferðartími verður að 

taka mið af atvikum hvers máls og þeim ástæðum sem geta legið að baki töfum á þeim.61 Við mat 

á þessu hafa einkum fjögur atriði verið lögð til grundvallar þegar miðað er við íslenska 

dómaframkvæmd sem og úrlausnir MDE, sbr. dóm dómstólsins frá 28. júni 1978, König gegn 

Þýskalandi í máli nr. 6232/73. Forsendur dómsins voru eftirfarandi:  

,,Hvað telst hæfilegur málsmeðferðartími samkvæmt 1. mgr. 6. gr. sáttmálans verður að vera metinn í hverju 
tilviki fyrir sig út frá hverjar aðstæðurnar séu. Hvað varðar spurninguna um hæfilega lengd málsmeðferðar í 
sakamálum, hefur dómstóllinn tekið meðal annars til greina hversu flókið málið er, atferli ákærða og hvernig 
var tekið atvikum sem upp komu af viðeigandi yfirvöldum og dómstólum.”62 

                                                 
58 „In civil proceedings, the "reasonable time" referred to in Article 6 § 1 (art. 6-1) normally begins to run from the 
moment the action was instituted before the tribunal.” Sjá dóm MDE frá 23. apríl 1987, Poiss gegn Austurríki í máli 
nr. 9816/82, Sjá 50. mgr. í dómnum. Sjá frekari skýringar í dómum MDE frá 29. mars 1989, Bock gegn Þýskalandi í 
máli nr. 11118/84, Sjá 35. mgr. í dómnum og Dóm MDE 28. júní 1978, König gegn Þýskalandi í máli nr. 6232/73, 
Sjá 98. mgr. í dómnum. 
59 Björg Thorarensen. 2008. Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi, bls. 254. 
60 Eiríkur Tómasson. 1999. Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 115. Sjá einnig: Björg Thorarensen. 2008. 
Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi, bls. 254. 
61 Gunnar G. Schram. 1999. Stjórnskipunarréttur, bls. 525. Sjá einnig: Björg Thorarensen. 2008. Stjórnskipunarréttur: 
Mannréttindi, bls. 255. 
62 Sjá 99. mgr. í dómnum. „The reasonableness of the duration of proceedings covered by Article 6 para. 1 (art. 
6-1) of the Convention must be assessed in each case according to its circumstances. When enquiring into the 
reasonableness of the duration of criminal proceedings, the Court has had regard, inter alia, to the complexity of 
the case, to the applicant's conduct and to the manner in which the matter was dealt with by the administrative 
and judicial authorities.” 
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Sjá má í dómnum að hann slær því föstu hvað þarf að koma til við mat á því hvað telst hæfilegur 

málsmeðferðartími og hvaða sjónarmið koma til skoðunar við það mat. Meðal annars er flækjustig 

hvers máls fyrir sig metið, hvaða þýðingu málið hafi fyrir ákærða og hver meðferð málsins var frá 

byrjun rannsóknar þar til málið var dómtekið. 

Í íslenskri framkvæmd hefur verið litið til nokkurra atriða í þessu sambandi. Í fyrsta lagi hvort það 

skipti miklu máli eða hafi sérstaklega mikla þýðingu fyrir hlutaðeigandi aðila að leyst verði úr því 

á stuttum tíma. Í öðru lagi hefur það þýðingu hvort mál sé umfangsmikið eða flókið og er þá 

eðlilegt að málsmeðferð taki lengri tíma en ella.63 Í þriðja lagi skiptir máli hverjum það er að kenna 

að mál hafi dregist óhóflega. Til dæmis ef sakborningur sjálfur hefur valdið töfum með því að gefa 

rangan framburð fyrir lögreglu eða með öðrum hætti valdið því með ásetningi sínum að mál tefjist 

þá verður ekki fallist á að málsmeðferðin hafi farið fram úr hófi. Í fjórða og síðasta lagi þá verður 

að kanna sérstaklega háttsemi þess stjórnvalds sem hafði málið til meðferðar, til dæmis lögreglu, 

ákæruvalds og síðar dómstóla. Ef það verður rakið til athafnaleysis þeirra eða annarra skýringa 

sem ekki bera með sér haldbær rök, að málsmeðferð dragist óhóflega verður almennt talið að brotið 

hafi verið á þessari reglu um að leysa skuli úr máli innan hæfilegs tíma.64 Þegar framangreint er 

dregið saman þá svipar mati íslenskrar framkvæmdar mjög til framkvæmdar MDE. 

2.7 Samantekt 

Í umfjöllun um meginregluna um milliliðalausa sönnunarfærslu er ljóst að hún er hluti af 

meginreglunni um réttláta málsmeðferð fyrir dómstólum. Meginreglan um réttláta málsmeðferð er 

túlkuð nokkuð rúmt og er ekki bundin við meðferð fyrir dómstólum, þó svo sé nánast einungis í 

einkamálum, en í sakamálum er rétturinn virkur allt frá upphafi lögreglurannsóknar til 

uppkvaðningar endanlegs efnisdóms í máli. Oftar reynir á þessa reglu við meðferð sakamála þrátt 

fyrir að meginreglan eigi jafnt við um sakamál og einkamál. Réttlát málsmeðferð í sakamálum er 

samofin sérstökum réttindum sakborninga í 3. mgr. 6. gr. MSE við rekstur refsimáls. Kjarni 

reglunnar um réttláta málsmeðferð lýtur að miklu leyti að jafnræði málsaðila fyrir dómi og hefur 

sérstaklega mikið vægi við öflun sönnunargagna og við sönnunarfærslu í sakamálum. Við skoðun 

                                                 
63 Eiríkur Tómasson. 2010. Meginreglur sakamálaréttarfars, bls. 20. Sjá einnig: Björg Thorarensen. 2008. 
Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi, bls. 255-256. 
64 Björg Thorarensen. 2008. Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi, bls. 256. Sjá einnig: Eiríkur Tómasson. 2010. 
Meginreglur sakamálaréttarfars, bls. 20-21. 
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á meginreglunni um milliliðalausa málsmeðferð má finna skýringar í dómum MDE þar sem 

meginreglan um milliliðalausa sönnunarfærslu er hluti af þeirri reglu.  

Megininntak reglunnar um milliliðalausa málsmeðferð er að sá dómari sem kemur til með að kveða 

upp efnisdóm í málinu hlýði á skýrslur af ákærða og vitnum ásamt því að önnur sönnunargögn 

skulu færð fyrir hann, sbr. dóm Hæstaréttar frá 8. nóvember 2007 í máli nr. 206/2007. Milliliðalaus 

sönnunarfærsla er nátengd meginreglunni um jafnræði aðila fyrir dómi hvað varðar rétt til þess að 

undirbúa vörn og halda uppi vörnum í máli. Aðgangurinn að dómstólum er sjálfstæður og 

stjórnarskrárvarinn réttur en hann skapar þó engan efnislegan rétt heldur er einungis átt við réttinn 

til að fá skorið úr um réttindi eða skyldur eða skorið úr um sekt ákærða fyrir dómi. Þá skal sá sem 

er grunaður um refsiverðan verknað sæta ákæru að undangenginni meðferð fyrir dómstólum.  

Meginreglan um milliliðalausa sönnunarfærslu skarast á við þagnarréttarákvæði sem felur í sér að 

ákærði þarf ekki að tjá sig fyrir réttinum til að fella ekki á sig sök. Í rauninni skilar það ekki 

tilsettum árangri að það fari fram milliliðalaus sönnunarfærsla með skýrslutöku af ákærða fyrir 

dómi, ef hann neitar að tjá sig um þau ákæruatriði sem eru til meðferðar fyrir dómnum. Einnig er 

ákveðin skörun í því að mál sé leyst innan hæfilegs tíma og milliliðalausrar sönnunarfærslu, en 

eins og framkvæmdin er núna er lítið svigrúm til þess að taka munnlegar skýrslur og fylgja 

meginreglunni um milliliðalausa sönnunarfærslu fyrir áfrýjunardómstól á Íslandi. Álagið á 

Hæstarétti er slíkt að það býður ekki upp á mikið svigrúm til endurmats á sönnunarmati 

héraðsdómara með því að taka skýrslu af ákærða og vitnum í máli án þess að það mál og önnur 

tefjist óhóflega. Það er lögð mikil áhersla á að sakamálum sé lokið á skömmum tíma, eðli málsins 

samkvæmt. Allar þessar reglur eru samofnar, það hefur mikla þýðingu í réttlátri málsmeðferð að 

sönnunarfærsla sé milliliðalaus og reglan spilar stóran þátt við mat á því hvort málsmeðferð teljist 

réttlát ásamt öðrum reglum sem raktar voru hér að framan. 

3 Milliliðalaus sönnunarfærsla 

3.1 Sögulegt ágrip. 

Fyrir fjölmörgum árum vildu fræðimenn á Norðurlöndunum meina að reglan um milliliðalausa 

sönnunarfærslu væri kjarni alls réttarfars og upptaka hennar í norrænan rétt væri ein mikilvægasta 
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umbót á refsiréttarfari.65 Árið 1887 kom reglan fram í fyrstu réttarfarslögum sem Norðmenn fengu 

og þótti hún fela í sér ákveðna byltingu á réttarfari Noregs.66 Danir gerðu breytingar á 

réttafarslöggjöf sinni árið 1936 og Svíar árið 1940 og þær breytingar voru svipaðar þeim sem áttu 

sér stað í Noregi.67 

Íslenskt réttarfar hefur verið grundvallað á reglunni um milliliðalausa málsmeðferð og af henni má 

leiða regluna um milliliðalausa sönnunarfærslu. Þær undantekningar sem gerðar hafa verið á henni 

hafa verið svo margar og veigamiklar að hún hafi gert meira vart við sig en að henni hafi verið 

fylgt með beinum hætti og þá sérstaklega í alvarlegustu sakamálunum á héraðsdómstigi. Bogi 

Nilson segir í grein sinni Um sönnunargögn og sönnunarfærslu í sakamálum frá 1991 að: „enda 

sé ekki hægt að hugsa sér að hún virki án þess að saksóknari sæki nokkurt þing í málinu.“ Bogi 

rekur í kjölfarið mikilvægi milliliðalausrar sönnunarfærslu í refsiréttarfarinu og bætir við í sömu 

grein að það sé staðhæft að milliliðalaus eða bein sönnunarfærsla68 þar sem dómarinn sjálfur hlýðir 

á frásagnir ákærða og vitna, skoðar sjálfur sönnunargögn sem lögð eru fram ásamt vettvangi, virki 

betur en óbein sönnunarfærsla þar sem dómarinn hlustar á skýrslur aðila, lýsingar á 

sönnunargögnum eða dýfir sér ofan í langan lestur skrifaðra skýrslna aðila um lýsingar á hlutum, 

vettvangi og svo framvegis.69 Þó er nauðsynlegt að heimil sé óbein sönnunarfærsla70 þegar ekki er 

hægt að framkvæma beina sönnunarfærslu og viðurkennt sé að það megi fara fram óbein 

sönnunarfærsla til viðbótar eða til stuðnings við beina sönnunarfærslu. Slíkt er ekki talið stríða 

gegn meginreglunni um milliliðalausa sönnunarfærslu.71 

Gert var ráð fyrir því í lögum nr. 19/1991 að sami dómari tæki þátt í málsmeðferðinni frá upphafi 

til uppkvaðningar efnisdóms í málinu.72 Í lögum nr. 19/1991 um meðferð opinberra mála sem 

leystu þau lög af hólmi var mælt fyrir um milliliðalausa sönnunarfærslu og að dómur skuli reistu 

                                                 
65 Bogi Nilson. 1991. Um sönnunargögn og sönnunarfærslu, bls. 349 
66 Bogi Nilson. 1991. Um sönnunargögn og sönnunarfærslu, bls. 349 
67 Borgi Nilson. 1991. Um sönnunargögn og sönnunarfærslu, bls. 349-350. 
68 Bein sönnunarfærsla: Þegar færðar eru sönnur á eitthvert atriði, sem sanna þarf, til dæmis refsiverðan verknað. Sjá 
Eiríkur Tómasson. 1987. Sönnun og sönnunarbyrði, fyrri hluti bls. 247. og Stefán Már Stefánsson. 2013. Um sönnun 
í sakamálum, bls. 10. 
69 Bogi Nilson. 1991. Um sönnunargögn og sönnunarfærslu, bls. 350. 
70 Óbein Sönnunarfærsla: Dómara er falið að meta hvert sönnunargildi þær staðhæfingar hafa, sem varða ekki 
beinlínis það sönnunaratriði sem sanna þarf en ályktanir má leiða af um það. Þessa reglu má finna í 2. mgr. 109. gr. 
sml. Sjá: Stefán Már Stefánsson. 2013. Um sönnun i sakamálum, bls. 10. 
71 Bogi Nilson. 1991. Um sönnunargögn og sönnunarfærslu, bls. 350. 
72 Sbr. 1. mgr. 136. gr. laga nr. 27/1951. 
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á sönnunargögnum sem færð eru fram við meðferð málsins fyrir dómi, sbr. 48. gr. þeirra laga. 

Þetta kom skýrt fram í greinargerð með lögunum, að „Dómur skal reistur á sönnunargögnum sem 

færð eru fram við meðferð máls fyrir dómi.“73 Þau lög voru svo brottfelld með tilkomu laga nr. 

88/2008 um meðferð sakamála og þar er einnig kveðið á um milliliðalausa sönnunarfærslu, sbr. 

112. gr. þeirra laga.  

Mannréttindadómstóll Evrópu hefur einnig slegið fastri reglunni um milliliðalausa sönnunarfærslu 

og það fyrst með dómi sínum frá 6. desember 1988, Barberá gegn Spáni í máli nr. 10590/83: 

„Dómstóllinn ályktar, á sama hátt og nefndin, að öll sönnunargögn verða að jafnaði að vera lögð 

fyrir dóm í opnu þinghaldi, að ákærðu viðstöddum, svo þeir eigi þess kost að tjá sig um þau og 

andmæla þeim.“74 Mannréttindadómstóll Evrópu ítrekaði frekar þessi ummæli í niðurstöðu sinni: 

,,Með hliðsjón af seinkuðum flutning ákærðu frá Barcelona til Madríd, óvæntri breytingu á dómurum í 
þinghaldi rétt fyrir aðalmeðferð málsins, skort á þinghaldi og auk þess að mikilvæg sönnunargögn voru ekki 
tekin til skoðunar né rædd í opinberu þinghaldi að ákærðu viðstöddum. Dómstóllinn ályktar að þinghöld 
málsins í heild sinni uppfylli ekki kröfur sem gerðar eru til réttlátrar málsmeðferðar og opinberra þinghalda 
og er þar með brot gegn 6. gr. MSE.”75 

Framangreind ummæli MDE hafa í för með sér að í 6. gr. MSE felast skýr fyrirmæli um 

milliliðalausa sönnunarfærslu í sakamálum. Það þýðir að öll sönnunargögn skulu færð fyrir þann 

dómstól sem kemur til með að skera úr um sekt ákærða og ákvarða honum viðurlög við brotinu sé 

hann talinn sekur. Í málinu greindi MDE frá því að brotið hafi verið á þeim rétti í framangreindu 

máli. Sjá má af forsendum dómsins að hann nefnir í samhengi við milliliðalausa sönnunarfærslu 

önnur réttindi sem einnig eru fólgin í 1. mgr. 6. gr. MSE um réttláta málsmeðferð, það er að segja 

réttur til opinberrar og milliliðalausrar málsmeðferðar. 

Hér á landi hafa verið ýmsar tilraunir gerðar til að uppfylla skilyrði Mannréttindasáttmála Evrópu 

um milliliðalausa sönnunarfærslu en með misgóðum árangri. Niðurstaða nefndar sem sett var á fót 

                                                 
73 Bogi Nilson. 1991. Um sönnunargögn og sönnunarfærslu, bls. 350-351. 
74 Sjá 78. mgr. í dómnum. The Court infers, as the Commission did, that all the evidence must in principle be produced 
in the presence of the accused at a public hearing with a view to adversarial argument. It will ascertain whether this 
was done in the instant case.  
75 Sjá 89. mgr. í dómnum. „Having regard to the belated transfer of the applicants from Barcelona to Madrid, the 
unexpected change in the court’s membership immediately before the hearing opened, the brevity of the trial and, 
above all, the fact that very important pieces of evidence were not adequately adduced and discussed at the trial in 
the applicants’ presence and under the watchful eye of the public, the Court concludes that the proceedings in 
question, taken as a whole, did not satisfy the requirements of a fair and public hearing. Consequently, there was a 
violation of Article 6 para. 1 (art. 6-1).“ 
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til að skoða það hvort og þá hvernig henni er fylgt, er sú að á henni sé brotið með núverandi 

fyrirkomulagi um sönnunarfærslu fyrir æðra dómstigi. Það er nánar rakið hér í köflum 3.3.1. og 

4.1.1. Rétt er í þessu samhengi að byrja á því að gera grein fyrir sönnun og sönnunarfærslu fyrir 

dómstólum. 

3.2 Sönnun og frjáls sönnunarfærsla 

Sönnun og sönnunarfærsla hefur mikil áhrif í sakamálum og algengara er að ágreiningur sé um 

hvaða gögn og staðreyndir eigi að leggja til grundvallar í sakamálum en í einkamálum. Þegar slíkt 

ber við þá reynir á sönnun og sönnunarfærslu og hér í þessum kafla er gerð grein fyrir þeim reglum 

sem um þau atriði gilda. Umfjöllunin er svo leidd að þeim reglum sem teljast hvað mikilvægastar 

á sviði sakamálaréttarfars, það er að segja frjálsu sönnunarmati dómara og milliliðalausri 

sönnunarfærslu. 

Rétt er í byrjun að skilgreina þau hugtök sem mikilvæg eru fyrir umfjöllunarefni kaflans. Þeim 

hugtökum sem helst verður gerð grein fyrir eru sönnun, sönnunarfærsla, sönnunargögn, 

sönnunarmat og sönnunarbyrði. Hugtakið sönnun vísar til að leitast verði við að leiða rétt og 

fullnægjandi rök að staðhæfingu og staðreyndir málsins séu réttar.76 Hugtakið frjáls 

sönnunarfærsla þýðir að aðilar geta að jafnaði lagt fram þau gögn sem þeir kjósa í dómsmáli, þ. á 

m. lögregluskýrslur, sbr. dóm Hæstaréttar frá 22. október 1992 í máli nr. 388/1992, þar sem krafa 

kom frá verjanda um að ákæruvaldinu yrði gert að draga til baka framlagðar lögregluskýrslur í 

málinu. Þeirri kröfu var hafnað á þeim grundvelli að sönnunarfærslan er frjáls í íslenskum rétti og 

styður hún meginregluna um frjálst mat sönnunargagna.77  

Þegar fjallað er um sönnunarfærslu í dómsmálum þá er átt við ákveðna aðferð við að reyna að 

leiða fram sönnun á tilteknu atriði fyrir dómara eða öllu heldur að sýna dómara fram á ákveðin 

málsatvik. Sannfæra dómara um að tiltekið atvik hafi gerst eða ekki gerst og eftir atvikum hvernig 

það gerðist.78 Sönnunargögn eru þau gögn sem rökrétt ályktun er leidd af þeim málsatvikum sem 

                                                 
76 Páll Sigurðsson. 2011. Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 430. Sjá einnig: Einar Arnórsson. 1941. Almenn 
meðferð einkamála í héraði, bls. 186-187. 
77 Stefán Már Stefánsson. 2013. Um sönnun í sakamálum, bls. 11. 
78 Kristín Benediktsdóttir og Markús Sigurbjörnsson. 2013. Einkamálaréttarfar, bls. 220. 
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deilt er um eða sanna þarf í dómsmáli.79 Frjálst sönnunarmat vísar til þess mats dómara um hvort 

staðhæfingar eða staðreyndir málsins hafa verið sannaðar með fullnægjandi hætti með þeim 

sönnunargögnum sem lögð hafa verið til grundvallar þeim. Slíkt mat er frjálst, sbr. 1. mgr. 44. gr. 

eml. og 109. gr. sml.80 Tilgangur frjáls sönnunarmats er að ná fram efnislega réttum dómi og slíkt 

er sérstaklega mikilvægt í sakamálum að dómar séu efnislega réttir, að jafnaði mun meira en í 

einkamálum. Þetta er talin ákjósanleg aðferð til að leiða fram hið sanna í máli meðal annars vegna 

þess að reglan hvetur aðila til öflunar viðhlítandi sönnunargagna sem geta skipt máli við ákvörðun 

dómara.81 Hugtakið sönnunarbyrði hefur tvenns konar merkingu í réttarfari, það er að segja annars 

vegar vísar það til stöðu að lokinni sönnunarfærslu þegar dómari telur að það hafi ekki tekist að 

færa fullnægjandi sönnun fyrir staðhæfingu um tiltekin atvik málsins. Sá aðili sem er ábyrgur fyrir 

slíkum sönnunarskorti, ber sönnunarbyrðina um þá staðreynd og er vafinn skýrður í hag gagnaðila. 

Hins vegar ber hugtakið einnig með sér hver staðan var áður en sönnunarfærsla fer fram. Við 

meðferð sakamála er það ákæruvaldið sem ber sönnunarbyrðina á að færa fram fullnægjandi 

sannanir fyrir sekt ákærða. 82Þó getur slíkt verið gagnkvæmt þar sem ef hann vill halda fram 

refsileysisástæðu, til dæmis neyðarvörn skv. 12. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 þá þarf 

hann að sanna að skilyrði neyðarvarnar hafi verið fyrir hendi og þannig getur sönnunarbyrðin flust 

á milli aðila en ákæruvaldið ber þó sönnunarbyrðina, sbr. 108. gr. sml., sbr. 2. mgr. 70. gr. stjskr.83 

Það er engin almenn meginregla sem gildir um sönnunarbyrði við meðferð einkamála, en þó eru 

ýmsar óskráðar reglur til leiðbeiningar og hafa þær mótast til skýringar á því hvor aðili málsins 

beri sönnunarbyrðina við ákveðin tilvik.84 

                                                 
79 Páll Sigurðsson. 2011. Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 430. Sjá einnig: Einar Arnórsson. 1941. Almenn 
meðferð einkamála í héraði, bls. 190. Vikið verður nánar að sönnunargögnum í kafla 3.2.2.1. 
80 Þó er ekki matið að öllu frjálst og ber því ekki að skilja regluna um frjálst sönnunarmat dómara að svo sé en í 
reglunni felst „ekki frelsi til að láta niðurstöðu matsins ráðast af öðru en því sem dómarinn eftir bestu þekkingu og 
samvizku telur satt, rökrétt og í samræmi við almenn lagaleg viðhorf.“ Sjá: Þór Vilhjálmsson. 1972. Réttarfar III, bls. 
49. 
81 Stefán Már Stefánsson. 2013. Um sönnun í sakamálum, bls. 33. Sjá einnig: Páll Sigurðsson. 2011. Lögfræðiorðabók 
með skýringum, bls. 150. og Einar Arnórsson. 1941. Almenn meðferð einkamála í héraði, bls. 186-187. 
82 Í sakamálum eru ríkari sönnunarkröfur en í einkamálum. Það er ekki gerð krafa um að algjör vissa sé fyrir sekt 
ákærða, en hún þarf að vera hafin yfir skynsamlegan vafa. Sjá: Eiríkur Tómasson. 2010. Meginreglur 
sakamálaréttarfars, bls. 30-32. 
83 Eiríkur Tómasson. Sönnun og sönnunarbyrði, síðari hluti, bls. 247-248. Sjá einnig: W.E. von Eyben. 1986. Bevis, 
bls. 26-27.  
84 Einar Arnórsson. 1941. Almenn meðferð einkamála í héraði, bls. 197. Sjá einnig: Þór Vilhjálmsson. 1972. Réttarfar 
III, bls. 52-53. 
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3.2.1.1 Sönnunarfærsla í einkamálum 

Sönnunarfærsla í þessum skilningi þarf að beinast að þeim atvikum sem úrslit máls kunna að ráðast 

af. Samkvæmt 1. mgr. 44. gr. eml. er það dómari sem sker úr því hverju sinni eftir mati á gögnum 

sem fram hafa komið í máli, hvort staðhæfing um umdeild atvik teljist sönnuð, enda sé hann ekki 

bundinn af lögum í þessu mati. Þetta leiðir af þeirri meginreglu að sönnunarmat dómara er frjálst.85 

Kjarni þessarar reglu er að með sönnunargögnum er reynt að sannfæra dómara um að fullyrðing 

um tilgreint atvik sé rétt.86 Leiða má af 1. mgr. 44. gr. eml. að sönnunarfærsla hvors aðila fyrir sig 

beinist þannig með orðunum staðhæfing um og atvik teljist sönnuð að því að sýna fram á að 

fullyrðing standist um tiltekinn atburð eða rétta staðhæfingu. Staðhæfing um tiltekna staðreynd í 

dómsmáli er sönnuð þegar fullnægjandi rök hafa verið lögð fram fyrir henni og dómari lítur svo á, 

eftir heilbrigðri skynsemi og reynslu, að hún teljist rétt. Í lögfræðilegri merkingu leiðir slík sönnun 

ekki til ótvíræðrar niðurstöðu sem ekki verður véfengd.87 Í 2. þætti einkamálalaganna koma fram 

reglur sem gilda um sönnun og sönnunargögn í einkamálum, en einkamál eru frábrugðin 

sakamálum að því leyti að málsforræðisreglan gildir í einkamálum sem felur í sér meðal annars að 

sönnun og sönnunarbyrði er í höndum málsaðila.88 Þar með hafa aðilar einkamáls forræði á þeim 

sönnunargögnum sem þeir leggja fram fyrir dómara, ef dómari telur eitthvað ósannað sem 

nauðsynlegt er til skýringar á máli er honum rétt að beina til aðila að afla frekari gagna um tiltekin 

atriði, sbr. 2. tölul. 46. gr. eml. Dómari getur einnig skv. 3. tölul. 46. gr. eml., meinað aðila um 

sönnunarfærslu ef dómari telur að atriði sem aðili vill sanna skipti ekki máli eða sé tilgangslaust 

til sönnunar.  

3.2.1.2 Sönnunarfærsla í sakamálum 

Sönnunarfærsla í sakamálum beinist að þeim atriðum sem þarf að sanna í dómsmáli, það er að 

segja hvort tiltekið brot hafi verið framið, hver hafi framið það og þá hvaða viðurlögum skuli beitt 

vegna áfellisdóms, ásamt því að gæta að réttarfarsatriðum við málareksturinn.89 Sönnun í 

                                                 
85 Kristín Benediktsdóttir og Markús Sigurbjörnsson. 2013. Einkamálaréttarfar, bls. 17. 
86 Eiríkur Tómasson. 1987. Sönnun og sönnunarbyrði, „fyrri hluti“, bls. 246. 
87 Eiríkur Tómasson. 1987. Sönnun og sönnunarbyrði, „fyrri hluti“, bls. 246. Sjá einnig: Johann Andenæs. 2009. Norsk 
straffeprosess, bls. 177. 
88 Málsforræðisreglan: Það að aðilar dómsmáls geti ráðstafað sakarefni þess, með einhliða athöfnum eða athafnaleysi 
sínu, svo og ráðið því hvernig meðferð þess skuli háttað, að því marki sem slíkt er heimilað að lögum. Páll Sigurðsson. 
2008. Lögfræðiorðabók, bls. 280. 
89 Stefán Már Stefánsson. 2013. Um sönnun í sakamálum, bls. 12. 
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sakamálum er ólík sönnun í einkamálum þar sem málsforræðisreglan gildir í einkamálum en í 

sakamálum gildir hlutlægnisreglan um að maður sé saklaus uns sekt hans er sönnuð (l. in dubio 

pro reo).90 Markmið sönnunar í sakamálum gengur út á að ná fram sannri atburðarás í hverju máli 

fyrir sig svo unnt sé á þeim grundvelli að ákveða sök og viðurlög á hendur ákærða.91 Meginregla 

sakamálaréttarfars um að ná fram efnislegri sönnun í hverju máli er háð ákveðnum takmörkunum 

hvað varðar til dæmis leyfilegar rannsóknaraðgerðir með tilliti til sakbornings, m.a. til að koma í 

veg fyrir að saklaus maður verði ekki dæmdur sekur.92 Í 2. mgr. 70. gr. stjskr. og 2. mgr. 6. gr. 

MSE kemur fram meginreglan um að maður sem borinn er sökum um refsiverða háttsemi skuli 

teljast saklaus uns sekt hans hefur verið sönnuð.93 Þetta er ein af grundvallarreglum sérhvers 

réttarríkis. Í 108. gr. sml. kemur framangreind meginregla skýrt fram þar sem ákvæðið kveður á 

um að sönnunarbyrðin liggi á ákæruvaldinu í sakamálum.94 Dómara ber að eigin frumkvæði að 

gæta reglunnar um sannleiksleit í sakamálum og ber hann því ákveðnar skyldur við 

upplýsingaöflun við meðferð máls, sbr. 2. mgr. 110. gr. sml. án þess að hann standi þó fyrir öflun 

gagna. Í greinargerð sakamálalaga kemur fram í athugasemdum við 2. mgr. 110. gr. sml., að dómari 

geti ekki einungis beint til ákæranda að afla frekari gagna til skýringar á máli, heldur einnig til að 

upplýsa það. Með ákvæðinu er lögð áhersla á skyldu dómara í sakamáli til að leitast við að mál 

verði upplýst, það er að segja að hið sanna sé leitt í ljós eftir því sem mögulegt er.95 

3.2.1.3 Sönnunargögn  

Með hugtakinu sönnunargögn er átt við öll þau gögn og þær upplýsingar sem lagðar eru fyrir 

dómara svo hann geti tekið afstöðu til staðreynda málsins hverju sinni, einnig hvaða ályktanir megi 

draga af þeim.96 Í íslenskum rétti tíðkast að sönnunargögn séu flokkuð í fjóra flokka: framburð 

ákærða, framburð vitna, þ. á m. brotaþola, matsgerðir, ásamt framburði dómkvaddra matsmanna 

og að lokum skjöl og önnur sýnileg sönnunargögn, sbr. VI.-XII. kafla eml. og XVII-XX kafla 

                                                 
90 Umfjöllun ritgerðarinnar miðast út frá meðferð sakamála fyrir áfrýjunardómstól. 
91 Stefán Már Stefánsson. 2013. Um sönnun í sakamálum, bls. 12. Með svipuðum hætti má segja að markmiðið með 
sönnunarfærslunni sé einnig að koma í veg fyrir að saklausir menn verði dæmdir sekir. 
92 Gammeltoft-Hansen. 1998. Strafferetspleje, bls. 66-67. 
93 In dubio pro reo. 
94 Eiríkur Tómasson. 2010. Meginreglur sakamálaréttarfars, bls. 29. 
95Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 1458. 
96 Von Eyben. 1986. Bevis. bls. 18-19 
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sml.97 Dómari getur þó almennt ekki vísað máli frá dómi sem hann telur ekki nægjanlega upplýst. 

Í dómi Hæstaréttar frá 26. október 2011 í máli nr. 578/2011, var máli ákæruvaldsins vísað frá dómi 

vegna meintra ágalla á rannsókn málsins. Hæstiréttur felldi þennan úrskurð úr gildi með svo 

hljóðandi rökstuðningi:  

„Eins og kemur fram í greinargerð sóknaraðila fyrir Hæstarétti hefur ákæruvaldið metið það svo að það hafi 
haft nægar upplýsingar um sakarefnið þegar það tók ákvörðun um saksókn á grundvelli 145. gr. laga nr. 
88/2008 og gaf út ákæru á hendur ákærða einum fyrir það brot sem honum er samkvæmt framansögðu gefið 
að sök. Sú ákvörðun um meðferð valdheimilda ákæruvalds getur eðli sínu samkvæmt ekki sætt endurskoðun 
dómstóla við úrlausn máls. Telji héraðsdómari nauðsynlegt að upplýsa málið frekar áður en dómur verður á 
það lagður getur hann samkvæmt 2. mgr. 110. gr. sömu laga beint þeim tilmælum til ákæranda að afla frekari 
gagna, þar á meðal að leiða ákærða og tiltekin vitni fyrir dóm, sbr. til hliðsjónar 168. gr. laganna. verður hinn 
kærði úrskurður því felldur úr gildi og lagt fyrir héraðsdóm að taka málið til efnisúrlausnar.“  

Sjá má að Hæstiréttur slær fastri þeirri meginreglu að dómara sé skylt að stuðla að því að hið sanna 

sé leitt í ljós á meðan á málsmeðferð stendur og telst það eðlilegt hlutverk hans við meðferð slíkra 

mála. Hæstiréttur greinir einnig frá þeirri heimild sem dómari hefur til að krefjast þess af ákæranda 

að afla frekari gagna til þess að upplýsa málið til hlítar svo dómarinn geti kveðið upp réttan dóm í 

málinu. 

Nokkrar undantekningar eru frá framangreindri meginreglu um frjálsa sönnunarfærslu sem gilda í 

íslenskum rétti. Aðallega er þar um fjögur atriði að ræða: 1. Að dómara beri að hafna 

þýðingarlausum sönnunargögnum, 2. ef sönnunarfærsla er óeðlileg miðað við hagsmuni ákærða, 

3. dómara ber að hafna sérfræðiáliti um trúverðugleika framburðar vitna sem ekki hafa farið fram 

fyrir dómi og 4. þá getur dómari hafnað framlagningu ólögmæts sönnunargagns. Eftirfarandi 

umfjöllun er ætlað að skýra frá því hvað felst í þessum undantekningum. Dómara ber að hafna 

þýðingarlausum sönnunargögnum, sbr. 3. mgr. 110. gr. sml. og dóm Hæstaréttar frá 14. júní 2006 

í máli nr. 318/2006 þar sem deilt var um hvort dómari málsins væri vanhæfur. Hæstiréttur hafnaði 

kröfu varnaraðila um að dómstjóri og settur ríkissaksóknari yrðu kvaddir fyrir héraðsdóm sem 

vitni til stuðnings frávísunarkröfu þeirra. Hæstiréttur færði fyrir því svohljóðandi rök: 

„Ekki verður annað séð en að um þetta liggi þegar fyrir nægar upplýsingar í þeim bréfum sem áður var getið. 
Jafnvel þótt varnaraðilar teldu skýrslur vitnanna, sem þeir óska eftir, gætu leitt í ljós frekari atriði í þessu 
sambandi, gætu röksemdir, sem á þessu væru reistar, ekki orðið til þess að málinu yrði vísað frá dómi. Þegar 
af þeirri ástæðu og með vísan til 4. mgr. 128. gr. laga nr. 19/1991 verður hinn kærði úrskurður staðfestur.“ 

                                                 
97 Gunnar G. Schram. 1999. Stjórnskipunarréttur, bls. 533-534. Sjá einnig: Eiríkur Tómasson. 2010. Meginreglur 
sakamálaréttarfars, bls. 29. 
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Af forsendum dómsins má sjá að dómari taldi ekki nauðsynlegt að kalla til tiltekin vitni til að 

ákveða hvort frávísunarúrskurður héraðsdóms hafi verið reistur á nægjanlega sterkum rökum og 

af niðurstöðum dómsins má ráða að dómarinn var ekki talinn vanhæfur til að úrskurða um frávísun 

málsins og staðfesti þar með Hæstiréttur kærðan úrskurð. 

Dómara ber að hafna sérfræðiáliti um trúverðugleika framburðar vitna sem ekki hafa farið fram 

fyrir dómi. Sönnunarfærslan verður að vera milliliðalaus og dómari á að meta meðal annars 

trúverðugleika framburðar hjá vitnum. Slíkt sérfræðiálit er því tilgangslaust, sbr. dóm Hæstaréttar 

frá 9. janúar 2002 í máli nr. 451/2001, þar sem Hæstiréttur hafnaði því að sérfræðingur kæmi fyrir 

dóm sem vitni í tengslum við sérfræðiskýrslu um trúverðugleika framburðar vitna sem verjandi 

hafði þegar aflað hjá sálfræðingi á grundvelli viðtala hans við hluta vitna í umræddu máli. 

Sérfræðingur er ekki kallaður til sem vitni nema hann hafi komið áður að máli, til dæmis 

framkvæmt sérfræðilega rannsókn skv. 1. málsl. 1. mgr. 86. gr. sml., sbr. 2. málsl. 1. mgr. 116. gr., 

sml., eða þjónað dómnum sem dómkvaddur mats- eða skoðunarmaður, sbr. 1. mgr. 128. gr. sml., 

sbr. 1. mgr. 132. gr. sml. Dómari getur hafnað framlagningu ólögmæts sönnunargagns þegar ljóst 

er að ekki er mögulegt að styðjast við það.98 Þessu skylt verður sá sem bundinn er þagnarskyldu 

ekki krafinn um vitnisburð skv. 2. mgr. 119. gr. sml., nema að uppfylltum þeim skilyrðum sem 

fram koma í ákvæðinu. Að lokum getur dómari hafnað framlagningu utanréttarvottorðs nema 

sérstakar aðstæður séu fyrir hendi, sbr. 3. mgr. 134. gr. sml.  

Af þessu leiðir að öll sönnunarfærsla verður að vera milliliðalaus og sami dómari hlýðir á 

vitnaframburð, ásamt því að yfirfara öll sönnunargögn í máli og slíkt fyrirkomulag á að leiða til 

réttrar niðurstöðu í hverju máli fyrir sig. Meginreglan er til staðar í íslenskum rétti og er þekkt sem 

meginreglan um milliliðalausa sönnunarfærslu. 

3.3 Meginreglan um milliliðalausa sönnunarfærslu. 

Einkamálaréttarfar og sakamálaréttarfar byggir að stórum hluta á lögfestum og ólögfestum 

meginreglum, til dæmis milliliðalausri sönnunarfærslu og munnlegri sönnunarfærslu fyrir dómi. 

Ekki er um að ræða ófrávíkjanlegar meginreglur sem eru án undantekninga lagðar til grundvallar 

í málum, heldur er spurning um ákveðin sjónarmið í hverju tilviki fyrir sig um hvernig 

                                                 
98 Gammeltoft-Hansen. 1998. Strafferetspleje, bls. 88. 
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málsmeðferð skuli háttað eftir atvikum og mati dómara í hverju máli fyrir sig.99 Reglur sem eru í 

reynd meginreglur geta haft raunverulegt gildi eða hægt er að líta á þær sem leiðbeinandi reglur. 

Á þeim grundvelli ráða aðstæður hvers máls fyrir sig hvaða meginreglur eða undirstöður dómari 

notar til þess að ná fram réttri niðurstöðu með notkun á meginreglum gildandi réttarfars. Í dag 

hefur meginreglan um milliliðalausa sönnunarfærslu mikla þýðingu við réttláta málsmeðferð, 

ásamt þeim kröfum sem fylgja grundvallarlögum, það er að segja stjórnarskrá lýðveldisins Íslands 

og mannréttindasáttmálum sem Ísland er hluti af líkt og Mannréttindasáttmála Evrópu.100 

Í meginreglunni um milliliðalausa sönnunarfærslu felst að sá dómari sem er með mál til meðferðar 

og kveður upp efnisdóm í því, taki skýrslur af ákærða og vitnum ásamt því að önnur sönnunargögn 

eru færð fyrir hann. Meginreglan er lögfest í 1. mgr. 70. gr. stjskr. , 1. mgr. 6. gr. MSE og ákvæði 

d-liðar 3. mgr. 6. gr. MSE. Jafnframt segir í í 1. mgr. 111. gr. sml. að dómur skuli reistur á 

sönnunargögnum sem færð eru fram við meðferð máls fyrir dómi. Dómari stýrir réttarhöldum en 

aðilum, sérstaklega ákæruvaldinu, er ætlað að afla sönnunargagna og færa þau fyrir dóminn, sbr. 

1. mgr. 110. gr. sml. Þó svo dómari hafi lítil afskipti af rekstri máls ber honum skylda að sjá til 

þess að mál verði upplýst með þeim hætti að sannleikurinn sé leiddur í ljós.101 Dómar verða að 

vera rökstuddir jafnt í einkamálum sem og sakamálum, sbr. 1. mgr. 6. gr. MSE. Uppfylli dómur 

ekki skilyrðið um rökstuðning hefur verið horft á það sem brot gegn ákvæðinu, það skiptir máli 

hvert eðli málsins er, hversu ítarlegur rökstuðningurinn þarf að vera.102 Í þessu sambandi má vísa 

til dóms MDE frá 9. desember 1994, Torija gegn Spáni í máli nr. 18390/91, en forsendur dómsins 

voru eftirfarandi:  

„Dómstóllinn ítrekar að 1. mgr. 6. gr. skuldbindur dómstólana til rökstyðja dóma og ákvarðanir sínar, en það 
er ekki hægt að leggja þann skilning í þá skyldu, að ítarlegt svar þurfi að fylgja sérhverri röksemdarfærslu 
[…]. Að því marki er þessi skylda til rökstuðnings mismunandi eftir eðli ákvörðunarinnar. Það er einnig 
nauðsynlegt að taka tillit, meðal annars, til fjölbreytileika úrskurða sem málsmeðferð getur haft í för með sér 
fyrir dómstólum og þeim mun sem er til staðar í samningsríkjunum að teknu tilliti til lagaákvæða, hefðbundinna 
reglna, lögfræðilegrar skoðunar, draga og uppkvaðningar dóma. Þess vegna er álitaefni um hvort dómstóll 
hafi uppfyllt þá skyldu að rökstyðja dóma og ákvarðanir sínar, sem er afleiðing 6. gr. MSE, verður að vera 
skoðað sérstaklega í hverju máli fyrir sig.“103 

                                                 
99 Inger Lorange Backer. 2015. Norsk Sivilprocess, bls. 88-89. 
100 Inger Lorange Backer. 2015. Norsk Sivilprosess, bls. 88-89. 
101 Eiríkur Tómasson. 2010. Meginreglur sakamálaréttarfars, bls. 6. 
102 Eiríkur Tómasson. 1999. Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 99. Sjá einnig: Jörgen Aall, 1995. Rettergang og 
menneskerettigheter, bls. 225. 
103 Sjá 29. mgr. í dómnum „The Court reiterates that Article 6 para. 1 (art. 6-1) obliges the courts to give reasons for 
their judgments, but cannot be understood as requiring a detailed answer to every argument […]The extent to which 
this duty to give reasons applies may vary according to the nature of the decision. It is moreover necessary to take 
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Í þessu máli má sjá hvernig MDE skýrir hvers eðlis rökstuðningur með dómum og ákvörðunum 

skal vera og þá hversu ítarlegur. MDE greinir einnig frá þeim sjónarmiðum sem koma til skoðunar 

við mat á því hvers eðlis rökstuðningurinn þarf að vera og greinir frá að aðeins sé hægt að meta 

hvort brotið hafi verið á reglunni um rökstuðning dóma út frá hverju máli fyrir sig. 

Útfærslur reglunnar um milliliðalausa sönnunarfærslu er að finna í ákvæðum sml. Til að mynda 

má vísa í ákvæði 1. mgr. 111. gr. sml. þar sem segir „að dómur skuli reistur á sönnunargögnum 

sem færð eru fram við meðferð máls fyrir dómi.“ Í 1. mgr. 112. gr. sml. er kveðið á um öflun 

sönnunargagna og að þau skuli að jafnaði vera lögð fyrir þann dómara sem fer með málið og 

kveður upp efnisdóm í því.104 Af því leiðir að ekki má leggja til grundvallar utanréttarvottorð né 

skýrslur vitna og annarra fyrir lögreglu, nema í sérstökum aðstæðum, sbr. 3. mgr. 122. gr. og 3. 

mgr. 134. gr. sml. og undantekningarregla 3. mgr. 111. gr. sml. eigi við. Vísa má í þessu sambandi 

í dóm Hæstaréttar frá 11. október 2001 í máli nr. 212/2001, þar sem brotaþoli kynferðisbrots 

neitaði að tjá sig fyrir dómi um sakarefnið en byggt var á framburði brotaþola í öðru dómsmáli, 

forsendur dómsins voru eftirfarandi: 

„A kom fyrir dóm tæpum tveimur árum eftir að rannsóknarviðtal var tekið við hana í Barnahúsi, en það lá 
fyrir á myndbandi. Um framburð hennar fyrir dóminum var fjallað í sönnunarmati héraðsdóms. Þótt hún hafi 
verið ófús til að tjá sig að ráði um það, sem hún hafði áður skýrt frá í fyrrnefndu viðtali, getur það ekki leitt til 
ómerkingar dómsins.(…) Um stúlkuna lágu fyrir héraðsdómi skýrsla Barnahúss um greiningu og meðferð 
hennar þar og skýrsla sálfræðings um hana, sem gerð var eftir að upp kom að bróðir hennar hefði misnotað 
hana kynferðislega. Að öllu þessu athuguðu þykja ekki efni til að taka ómerkingarkröfu verjanda ákærða til 
greina.“ 

Af þessum dómi má sjá að sérstakar aðstæður voru til staðar svo leggja mátti efnislegan dóm í 

málið þrátt fyrir að brotaþoli hafi neitað að tjá sig í málinu og var ómerkingarkrafa ákærða fyrir 

Hæstarétti ekki tekin til greina. Það er ákveðin afmörkun á reglunni líkt og sjá má á 

framangreindum dómi og í dómi Hæstaréttar frá 13. október 2011 í máli nr. 198/2011, þar sem 

ákærði neitaði að tjá sig í skýrslutöku fyrir héraðsdómi en staðfesti fyrirliggjandi skýrslur sem 

hann hafði gefið fyrir lögreglu í hljóði og mynd. Við meðferð málsins í Hæstarétti þá var fyrst og 

fremst stuðst við framburð ákærða sjálfs hjá lögreglu sem hann hafði staðfest fyrir héraðsdómi. 

                                                 
into account, inter alia, the diversity of the submissions that a litigant may bring before the courts and the differences 
existing in the Contracting States with regard to statutory provisions, customary rules, legal opinion and the 
presentation and drafting of judgments. That is why the question whether a court has failed to fulfill the obligation to 
state reasons, deriving from Article 6 (art. 6) of the Convention, can only be determined in the light of the 
circumstances of the case.“ 
104 Johs Andenæs. 1962. Straffeprosessen, bls. 164.  
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Meginregla um milliliðalausa sönnunarfærslu er í raun hluti af meginreglunni um milliliðalausa 

málsmeðferð105 sem er mun víðtækari og nær yfir tímabilið allt frá því að ákæra er þingfest þar til 

dómsuppkvaðning verður. Meginreglan um milliliðalausa sönnunarfærslu er mun þrengri og snýr 

sérstaklega að sönnunarþætti málsmeðferðarinnar.106 Helsta markmið meginreglunnar um 

milliliðalausa sönnunarfærslu er að tryggja að dómari kynni sér sjálfur þau sönnunargögn sem 

færð eru fram í máli og er hann í betri stöðu en ella til að meta gildi þeirra og þýðingu, sbr. 1. mgr. 

112. gr. sml.107 Með því er komið í veg fyrir að keðja sönnunar slitni. Það er til hagsbóta fyrir 

ákærða að dómari sem er með mál til meðferðar, hlusti sjálfur á þær vitnaleiðslur og byggi þar 

með ekki á skriflegum gögnum um efni þeirra. Dómari á að geta spurt vitni og krafið það skýringar 

sem væri ekki möguleiki ef um skriflega vitnaskýrslu væri að ræða. Með hliðsjón af framangreindu 

er tilgangur meginreglunnar um milliliðalausa sönnunarfærslu að tryggja að dómari geti byggt 

niðurstöðu sína á efnislega réttum forsendum.108  

Tvær undantekningar eru frá meginreglunni um milliliðalausa sönnunarfærslu sem koma fram í 2. 

mgr. og 3. mgr. 111.gr. sml. Samkvæmt 2. mgr. 111. gr. sml. er dómara heimilt að taka til greina 

skýrslur sem ákærði, brotaþoli eða önnur vitni hafa gefið fyrir dómi áður en mál hafi verið höfðað, 

sbr. 59. og 106. gr. sml. Þrátt fyrir framangreint skulu þeir sem hafa gefið skýrslu með þessum 

hætti koma fyrir dóm að nýju við aðalmeðferð ef kostur er, ef málsaðili krefst þess eða ef að dómari 

telur ástæðu til þess. Einnig er heimilt að taka skýrslur af brotaþola eða öðrum vitnum fyrir dómi 

áður en gefin er út ákæra í tilvikum þegar viðkomandi neitar að mæta í skýrslutöku hjá lögreglu 

eða verst svara við spurningum lögreglu. Það sama gildir ef viðkomandi kemst ekki í vitnaleiðslu 

fyrir dómi við meðferð málsins og ef það er talið nauðsynlegt vegna hagsmuna þeirra sem um 

ræðir svo sem barna, sbr. c-lið 59. gr. sml. Í a-lið 59. gr. sml. kemur fram að, ef um er að ræða 

kynferðisbrot gegn börnum yngri en 15 ára, er skylt að taka skýrslu af brotaþola fyrir dómi á 

rannsóknarstigi málsins, sbr. dóm Hæstaréttar frá 16. september 1999 í máli nr. 363/1999, þar sem 

lagt var fyrir héraðsdómara að taka skýrslu af brotaþola vegna aldurs hennar. Þetta er gert með 

tilliti til eðlis brotanna og ungs aldurs þeirra sem fyrir þeim verða, til þess að þeim sé ekki íþyngt 

með endurtekinni skýrslutöku og þurfa þar með ekki að koma fyrir dóminn að nýju við 

                                                 
105 Það að sami dómari fari með dómsmál frá upphafi til enda. 
106 Álit nefndar um milliliðalausa sönnunarfærslu í sakamálum, bls. 7. 
107 Eiríkur Tómasson. 2002. Meginreglur opinbers réttarfars, bls. 22. 
108 Eiríkur Tómasson. 2002. Meginreglur opinbers réttarfars, bls. 22. 
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aðalmeðferð nema dómari telji það vera nauðsynlegt, sbr. 2. mgr. 111. gr. sml. Þegar slíkar 

aðstæður eru uppi er gert ráð fyrir að skýrsla sé gefin milliliðalaust fyrir dómara. Þar er bæði 

ákæranda og ákærða heimilt að vera viðstaddir og gæta þar með réttar síns til að spyrja vitni og 

brotaþola.109 Dómari metur sönnunargildi skýrslu sem gefin hefur verið á rannsóknarstigi hjá 

lögreglu, sbr. 3. mgr. 111. gr. sml. Forsenda þess að rannsóknarskýrsla geti haft sönnunargildi í 

máli er að sá sem hana gefur hefur ekki kost á að koma fyrir dóminn við meðferð málsins.110 

Þessari meginreglu er mun betur fylgt í sakamálum en einkamálum sem er í raun eðlileg afleiðing 

ákvæða 2. og 3. mgr. 6. gr. MSE sem kveða á um réttindi sakborninga, sbr. d-lið 3. mgr. 6. gr. 

MSE. 

3.3.1.1 Milliliðalaus sönnunarfærsla fyrir æðri rétti 

Kröfur sem MSE gerir til endurskoðunar á sönnunarmati í sakamálum eru tvíþættar. Í fyrsta lagi 

koma fram í 2. gr. 7. samningsviðauka við MSE frá 22. nóvember 1984 sem fullgiltur var af 

íslenska ríkinu þann 22. maí 1987, fyrirmæli um rétt til áfrýjunar sakamáls. Í öðru lagi koma fram 

í 6. gr. MSE almenn fyrirmæli um réttláta málsmeðferð fyrir dómi. Þegar kveðið er á um í 

réttarfarslögum landsins, að æðri dómstól sé heimilt að taka sönnunarmat í sakamálum til 

endurskoðunar, verður ekki annað talið en að málsmeðferðin fyrir þeim dómi teljist réttlát skv. 6. 

gr. MSE.111 Í 6. gr. MSE og 1. mgr. 70. gr. stjskr. felst rétturinn til að bera mál undir dómstóla, en 

tryggir þeim í raun ekki rétt til að fá úrlausn dómstóls á lægra dómstigi endurskoðaða af æðri dómi. 

Það kemur fram í 2. gr. 7. samningsviðauka MSE með þó þeirri takmörkun, að réttur sem 2. gr. 7 

samningsviðauka veitir, gildir einungis um sakamál.112 Í greininni koma fram tiltekin atriði er 

varða heimildir sakfelld manns til að leita endurskoðunar á dómi sínum fyrir æðri dómi. Ákvæði 

2. gr. 7. samningsviðauka hljóðar svo: 

„1. Sérhver sá, sem dómstóll finnur sekan um afbrot, skal hafa rétt til að láta æðri dóm fjalla á ný um 
sakfellinguna eða refsinguna. Um beitingu þessa réttar skal gilda löggjöf, þar á meðal um tilefni þess að beita 
megi. 
2. Réttur þessi getur verið háður undantekningum þegar um er að ræða minni háttar brot eftir því sem fyrir er 
mælt í lögum eða þegar fjallað er um mál viðkomandi manns á frumstigi af æðsta dómi, eða hann er sakfelldur 
eftir áfrýjun á sýknudómi.“ 

                                                 
109 Eiríkur Tómasson. 2010. Meginreglur sakamálaréttarfars, bls. 25. 
110 Alþt. 2007-08, þskj. 252.  
111 Eiríkur Tómasson. 2002. Endurskoðun á sönnunarmati í sakamálum, m.a. með hliðsjón af mannréttindasáttmála 
Evrópu, bls. 86.  
112 Eiríkur Tómasson. 1999. Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 45.  
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Sá réttur sem ákvæðið ber með sér og tekur til endurskoðunar á dómum lægra dómstigs getur verið 

undantekningum háður. Aðildarríkjum virðist vera það í sjálfvald sett að ákveða hvort áfrýjun til 

æðri dóms taki bæði til sakfellingarinnar og ákvörðunar viðurlaga, eða hvort greinin einskorðist 

við annað af þessu tvennu.113 

Núverandi framkvæmd gerir ekki ráð fyrir því að ákærði og vitni komi fyrir Hæstarétt til 

skýrslugjafar, þó svo rétturinn geti ákveðið að munnleg sönnunarfærsla eigi að fara þar fram, sbr. 

2. mgr. 205. gr. sml. Meginástæða þess að slíkt hefur ekki tíðkast, er hversu erfitt það er að koma 

því að í framkvæmd þar sem mikið álag hvílir á Hæstarétti.114 Hæstarétti hefur áður verið heimilt 

að taka til endurskoðunar mat héraðsdómara á sönnunargildi munnlegs framburðar, skv. 158. gr. 

laga nr. 19/1991 um meðferð opinberra mála, en nú er mælt fyrir í 2. mgr. 208. gr. sml. að 

Hæstarétti sé það ekki heimilt, nema vitni eða ákærði gefi skýrslu fyrir Hæstarétti fyrst. Auk þess 

má finna ákvæði í lögum um meðferð sakamála sem greina frá reglunni um milliliðalausa 

sönnunarfærslu, en viss ágalli er á meðferð hennar fyrir dómi þar sem mat á því hvort ákærði er 

sekur eða saklaus er í mörgum tilvikum í höndum eins dómara, sbr. 2. mgr. 3. gr. sml. Það hefur 

þó komið fyrir að Hæstiréttur hafi sakfellt ofan í sýknudóm eða sýknað þvert á við niðurstöðu 

héraðsdóms í því máli, en það heyrir til undantekningatilvika.115 Það er mun viðurhlutameira ef 

Hæstiréttur breytir sýknudómi héraðsdóms í sakfellingu, heldur en ef Hæstiréttur breytir 

sakfellingu í sýknu. Hvað varðar það síðarnefnda þá eru ekki gerðar jafn miklar kröfur hvað slíkan 

viðsnúning varðar þar sem það er sakborningi í hag. Höfundur telur að slík meðferð stríði gegn 

meginreglunni um milliliðalausa sönnunarfærslu og slíkt fær ekki staðist, sbr. 1. mgr. 70. gr. stjskr. 

og 1.mgr., sbr. 3. mgr. d-lið 6. gr. MSE hvað varðar réttláta málsmeðferð fyrir dómi. 

Ef Hæstiréttur hefur áður ómerkt dóm héraðsdóms og vísað máli aftur í hérað en sama mál kemur 

aftur til kasta Hæstaréttar þá stendur valið milli tveggja kosta. Annars vegar að vísa málinu enn á 

ný heim í hérað eða hins vegar að endurskoða niðurstöðu héraðsdóms. Það síðara verður ekki gert 

nema að skýrsla sé tekin af ákærða og vitnum fyrir Hæstarétti eftir því sem dómari telur þörf á skv. 

3. mgr. 205. gr. sml. Dæmi um að Hæstiréttur hafi nýtt þá heimild er dómur Hæstaréttar frá 5. 

                                                 
113 Eiríkur Tómasson. 2002. Endurskoðun á sönnunarmati í sakamálum, m.a. með hliðsjón af mannréttindasáttmála 
Evrópu, bls. 86-87. 
114 Alþt. 2007-08. A-deild, bls. 1402. Sjá einnig: Álit nefndar um milliliðalausa sönnunarfærslu í sakamálum, bls. 9. 
Sjá einnig: Skýrsla vinnuhóps um millidómstig, bls. 35.  
115 Eiríkur Tómasson. 1999. Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 250-251. 
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nóvember 2000 í máli nr. 198/2000 þar sem Hæstaréttur endurskoðaði niðurstöðu héraðsdóms í 

máli þar sem ákærði hafi verið sýknaður af héraðsdómi í tvígang. Í þeim dómi vísaði Hæstiréttur 

málinu aftur heim í hérað með eftirfarandi forsendum: 

„Að þessu athuguðu verður að telja að héraðsdómi hefði verið rétt í heildarmati sínu á trúverðugleika og 
sönnunargildi framburðar ákærða fyrir dómi að líta til fyrri framburðar hans og skýringa á fráhvarfi frá 
honum. Auk þess sem að framan greinir er niðurstaða héraðsdóms um sönnunargildi munnlegs framburðar 
ekki nægilega skýr og ótvíræð og er samningu dómsins áfátt að þessu leyti. […] Að þessu virtu og með vísan 
til 5. mgr. 159. gr. laga nr. 19/1991, sbr. 19. gr. laga nr. 37/1994, er óhjákvæmilegt að ómerkja héraðsdóm og 
vísa málinu heim til munnlegs málflutnings og dómsálagningar að nýju.“ 

Málinu var svo áfrýjað á ný eftir að héraðsdómur sýknaði með sömu rökum og í fyrri dómi sem 

áfrýjað var til Hæstaréttar. Í þeim dómi Hæstaréttar frá 21. febrúar 2002 í máli nr. 11/2001 kom 

fram í forsendum hans svohljóðandi rök: 

„Í fyrrgreindum dómi Hæstaréttar 5. október 2000 í máli þessu sagði, að úrlausn þess um sök réðist mjög af 
mati á sönnunargildi framburðar fyrir dómi. Með dóminum var dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra 13. 
apríl 2000 ómerktur og málinu vísað heim í hérað til munnlegs málflutnings og dómsálagningar að nýju. Var 
þetta gert á þeim forsendum að niðurstaða héraðsdómsins um sönnnunargildi munnlegs framburðar fyrir dómi 
væri ekki nægilega skýr og ótvíræð og væri samningu dómsins að þessu leyti áfátt, sbr. 1. mgr. 135. gr. laga 
nr. 19/1991en einnig var í þessu sambandi vísað til 5. mgr. 159. gr. laganna. […] Í hinum áfrýjaða dómi er 
mat dómsins á sönnunargildi eða trúverðugleika framburðar ákærða fyrir dómi og á skýringum hans á 
fráhvarfi frá framburði hjá lögreglu enn mjög óljóst og ómarkvisst, þannig að aðfinnsluvert er. Með hliðsjón 
af þessu taldi Hæstiréttur nauðsynlegt að ákærði yrði kvaddur fyrir réttinn til skýrslugjafar til að dómendum 
réttarins gæfist kostur á að hlýða á og meta framburð hans, sbr. 4. mgr. 159. gr. laga nr. 19/1991.“ 

Hæstiréttur nýtti sér í framangreindu máli heimild til að kalla fyrir dóminn, ákærða, vitni og aðra 

sérfróða aðila, til skýrslutöku. Í þessu máli uppfyllti Hæstiréttur meginregluna um milliliðalausa 

sönnunarfærslu með því að fá ákærða fyrir réttinn og taka af honum skýrslu. Í kjölfar skýrslutöku 

var ákærði sakfelldur. Það má sjá skýrt í þessum dómi að ótvíræð heimild er til staðar fyrir 

Hæstarétt til að framkvæma skýrslutöku af ákærða og vitnum sem geta aðstoðað við, að 

ákvarðanataka dómsins og niðurstaða hans verði efnislega rétt. Heimildin virðist einungis hafa 

verið notuð einu sinni og hefur það sætt töluverðri gagnrýni með hliðsjón af meginreglunni um 

milliliðalausa sönnunarfærslu, meðal annars í skýrslu nefndar um milliliðalausa sönnunarfærslu. 

Mannréttindadómstóll Evrópu hefur tekið á því þegar brotið er á réttinum til milliliðalausrar 

sönnunarfærslu fyrir æðri dómstól, sbr. mál MDE nr. 16206/90 Harald Botten gegn norska ríkinu 

frá 19. febrúar 1996. Í því máli höfðaði norska ríkið mál á hendur Botten vegna meintrar vanrækslu 

eða gáleysis í opinberu starfi, en hann starfaði sem foringi hjá norska flughernum á Jan Mayen við 

ratsjárstöð. Botten var sýknaður í undirrétti en dæmdur í Hæstarétti Noregs án þess að fullnægjandi 
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sönnunarfærsla færi fram fyrir þeim dómstól, en hvorki ákærði né vitni voru kölluð til skýrslutöku 

fyrir dómnum. Botten kærði málið til mannréttindanefndar Evrópu og byggði meðal annars á því 

að brotið hefði verið gegn 1. mgr. 6. gr. MSE þar sem Hæstiréttur Noregs hafi hvorki stefnt honum 

fyrir dóminn né tekið skýrslu af honum. Sjá forsendur dómsins: 

„Með því að taka til skoðunar hvaða hagsmunir voru í húfi fyrir ákærða, þá telur dómstóllinn að mál sem 
Hæstiréttur dæmdi í þegar hann sakfelldi og ákvarðaði viðurlög á hendur ákærða, með því snéri hann við 
sýknudómi lægri dómstóls, gæti ekki, út frá meginreglunni um réttláta málsmeðferð, hafa verið metið með 
fullnægjandi hætti án þess að milliliðalaus sönnunarfærsla færi fram að ákærða viðstöddum. Þegar 
málsmeðferðin fyrir norskum dómstólum eru skoðuð í heild sinni og eðli dómsins á hendur ákærða, er 
niðurstaða MDE að það séu engar afsökunarástæður til staðar sem afsaka Hæstarétt Noregs að hafa ekki 
kallað ákærða til skýrslutöku fyrir dómnum og framkvæma þar með milliliðalausa sönnunarfærslu áður en 
kveðinn var upp dómur á hendur honum. Hæstiréttur átti þar með að taka jákvæða ráðstafanir til þess og þrátt 
fyrir það, að ákærði hafi ekki mætt í þinghöld fyrir aðalmeðferð né beðið um áheyrn fyrir dómnum.“116 

Í niðurstöðu MDE kom fram að ákærði átti ekki aðeins rétt á því að vera viðstaddur þinghald fyrir 

æðri dómi og tjá sig fyrir dómnum heldur beri dómstólnum skylda til að kalla hann til og taka af 

honum skýrslu og það milliliðalaust. Ef slíkt er ekki gert er brotið á réttinum til milliliðalausrar 

sönnunarfærslu ásamt því að ekki er hægt að kveða á um sekt hans þvert á sýknudóm undirréttarins. 

Annar dómur Mannréttindadómstóls Evrópu þar sem tekið var á þessu atriði er mál nr. 44671/98 

Sigurþór Arnarsson gegn íslenska ríkinu frá 15. júlí 2003. Í því máli voru tveir menn, Sigurþór 

Arnarsson og Sverrir Einarsson, ákærðir fyrir stórfellda líkamsárás sem leiddi til dauða manns á 

skemmtistaðnum Vegas í Reykjavík. Fyrir héraðsdómi var Sigurþór dæmdur sekur um að hafa 

veitt manninum hnefahögg og hlaut þar með tveggja ára fangelsisdóm, en ósannað þótti að hann 

hafi sparkað í höfuð þess látna og var hann sýknaður af þeim ákærulið. Sverrir var dæmdur í 

tveggja ára fangelsi. Hæstiréttur staðfesti dóm héraðsdóms vegna Sverris, en komst að gagnstæðri 

niðurstöðu vegna Sigurþórs og var sú niðurstaða byggð á skriflegum framburði vitna en ekki fóru 

fram munnlegar skýrslur af ákærða né vitnum fyrir Hæstarétti. Fyrir Hæstarétti var Sigurþór 

                                                 
116 Dómur MDE frá 19. febrúar 1996, Botten gegn Noregi, í máli nr. 16206/90. Sjá 48-53. mgr. í dómnum ,,Taking 
into account what was at stake for the applicant, the Court does not consider that the issues to be determined by the 
Supreme Court when convicting and sentencing the applicant - and in doing so overturning his acquittal by the City 
Court - could, as a matter of fair trial, properly have been examined without a direct assessment of the evidence given 
by the applicant in person. Having regard to the entirety of the proceedings before the Norwegian courts, to the role 
of the Supreme Court and to the nature of the issues adjudicated on, the Court reaches the conclusion that there were 
no special features to justify the fact that the Supreme Court did not summon the applicant and hear evidence from 
him directly before passing judgment under Article 362 para. 2 (as applicable at the time) of the Code of Criminal 
Procedure. The Supreme Court was under a duty to take positive measures to this effect, notwithstanding the fact that 
the applicant neither attended the hearing, nor asked for leave to address the court nor objected through his counsel 
to a new judgment under Article 362 para. 2 being given by the Supreme Court.“ 
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dæmdur sekur og refsing hans var rúmlega tveggja ára fangelsi. Niðurstaðan var kærð til 

Mannréttindadómstóls Evrópu sem komst að þeirri niðurstöðu að vegna þeirra veigamiklu 

hagsmuna sem lágu undir fyrir Sigurþór hefði Hæstarétti, með hliðsjón af meginreglunni um 

réttláta málsmeðferð, verið skylt að taka sjálfur munnlegar skýrslur af ákærða og ákveðnum 

vitnum í málinu þegar dómurinn snéri við niðurstöðu héraðsdóms. Í dómi MDE lögðu þeir fram 

svohljóðandi röksemdir: 

“Með tilliti til þess hversu mikið var í húfi fyrir kæranda telur dómstóllinn að við réttláta málsmeðferð hafi 
ekki verið unnt að athuga þau álitaefni, sem Hæstiréttur þurfti að taka afstöðu til þegar kærandi var fundinn 
sekur og mælt fyrir um refsingu hans - og sýknudómi í héraði þar með hnekkt - nema með milliliðalausu mati 
á skýrslu kæranda sjálfs og ákveðinna vitna.”117 

Mannréttindadómstóllinn rakti það sérstaklega að ekki skipti máli í þessu sambandi þó endurrit af 

skýrslum þess ákærða og vitna hefðu verið lögð fyrir Hæstarétt, enda hefði dómurinn getað nýtt 

sér heimild 2. mgr. 158. gr. þágildandi laga nr. 19/1991 um meðferð opinberra mála.118 Dómarinn 

átti með milliliðalausum hætti að taka skýrslu sjálfur af ákærða og vitnum til þess að rétt niðurstaða 

fengist í málið. 

Rauði þráðurinn sem sjá má í báðum málunum er að áfrýjunardómstóll, sem hyggst dæma um 

staðreyndir máls, skal taka sjálfur skýrslur af ákærða og vitnum, sérstaklega þegar miklir 

hagsmunir eru í húfi, til dæmis ef dómur ætlar að snúa við sýknudómi eða þyngja refsingu og þar 

með byggja niðurstöðu sína á framburðum vitna og ákærða.119120 Framburðir verða að vera 

aðalsönnunargagn í máli og má víkja frá þessu ef mál er ekki talið þess eðlis eða ef alvarleiki 

brotsins telst ekki mikill.121 Hæstiréttur er áfrýjunardómstóll í eðli sínu en einnig æðsta dómstig 

landsins.122 Líkt og fram hefur komið hér að ofan eru ákveðnir veikleikar fyrir hendi á endurskoðun 

sönnunarfærslu fyrir Hæstarétti er leiðir af gildandi réttarfarslögum bæði um meðferð einkamála 

                                                 
117 Sjá 36. mgr. í dómnum. 
118 Núgildandi ákvæði er 2. mgr. 208. gr. sml. 
119 A 2007-2008, bls. 1402. 
120 Þó meginreglan um milliliðalausa sönnunarfærslu hafi gildi hefur Hæstiréttur talið heimilt að snúa sýknudómi í 
sekt eða þyngja refsingu sem ákveðin hefur verið í héraðsdómi ef það snýst um beitingu eða skýringu lagaákvæða. Þá 
hefur Hæstiréttur talið að 2. og 3. mgr. 208. gr. sml. standi ekki í vegi fyrir að dómurinn taki efnislega afstöðu til kröfu 
um sakfellingu ákærða og ákvarða refsingu þó svo að munnleg sönnunarfærsla hafi ekki átt sér stað fyrir dómnum, 
sbr. dóm Hæstaréttar frá 19. júní 2008 í málum nr. 254/2008 og 260/2008. 
121 Stefán Már Stefánsson. 2007. Um sönnun í sakamálum, bls. 46 
122 Eiríkur Tómasson. 2002. Endurskoðun á sönnunarmati í sakamálum, m.a. með hliðsjón af Mannréttindasáttmála 
Evrópu, bls. 86. 
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og sakamála.123 Reglan um milliliðalausa sönnunarfærslu hefur verið einn helsti aflvaki hugmynda 

þeirra sem uppi eru hvað varðar breytingar á íslenskri dómstólaskipan.  

3.3.1.2 Reglan í norrænum rétti 

3.3.1.3 Noregur. 

Í norskum rétti líkt og íslenskum er byggt á þeirri meginreglu að ákæruvaldið höfðar mál og 

sönnunarbyrðin liggur á ákæruvaldinu við sönnun á sekt ákærða og við meðferð máls gilda 

meginreglurnar um opinbera málsmeðferð, munnlega málsmeðferð og milliliðalausa 

sönnunarfærslu. Þessar reglur eru notaðar sem úrræði til að skapa gott réttarkerfi. Johs. Andenæs 

greinir frá því í bók sinni Norsk straffeprosess að slíkar meginreglur eru góðar sem útgangspunktur 

en geta verið óhentugar í framkvæmd í nokkrum tilvikum, líkt og þar sem misnotkun barns er 

ákæruefnið. Í slíkum málum er óhentugt að fari fram milliliðalaus sönnunarfærsla og er dómara 

heimilt að víkja frá þeirri meginreglu í norskum rétti. Norsk lög byggja á því að fram fari 

milliliðalaus sönnunarfærsla, en í ákveðnum tilvikum er heimilt að lesa upp fyrri skýringar, sem 

sagt rannsóknargögn lögreglu og skýrslutökur á rannsóknarstigi. Þetta er gert til að málið verði 

upplýst til hlítar. Framangreint samrýmist þeim heimildum sem dómarar hafa hér á landi til 

undantekninga frá milliliðalausu sönnunarfærslunni.124 

Johs. Andenæs greinir einnig frá því í eldri bók sinni Straffeprosessen frá 1962, að sönnunarfærsla 

sé ekki milliliðalaus ef vitni eru til dæmis yfirheyrð fyrir öðrum rétti og svo eru þær skýrslur lagðar 

fram fyrir þann rétt sem skal dæma líkt og tíðkast í framkvæmd Hæstaréttar Íslands. Í norskum 

rétti gildir milliliðalaus sönnunarfærsla við aðalmeðferð málsins. Dómarinn skal taka tillit til þeirra 

framburða og sönnunargagna sem hafa komið fram undir aðalmeðferð málsins og almennt er 

reglan sú að ekki er leyfilegt að skipta út beinni vitnaleiðslu og framburði ákærða fyrir aðrar 

skýrslur eða upplestur af skýrslutökum sem teknar voru í málinu á fyrra dómstigi. Slík framkvæmd 

í norskum dómstólum er ólík framkvæmd Hæstaréttar Íslands. Annað gildir þó um ákvarðanir sem 

fara fram á rannsóknarstigi málsins og gildir meginreglan um milliliðalausa sönnunarfærslu ekki 

um þær ákvarðanir. Einn mikilvægasti aflvaki í ákvörðun dómarans liggur í þeim upplýsingum 

sem rannsóknargögn málsins hafa að geyma. Það sama gildir um ákvarðanir teknar af 

                                                 
123 Innanríkisráðuneytið. 2011. Skýrsla vinnuhóps um millidómstig, bls. 24. 
124 Johs. Andenæs. 2009. Norsk Straffeprosess, bls. 3.  
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ákæruvaldinu. Ákvörðunin um ákæruna eða niðurfellingu málsins er tekin á grundvelli þeirra 

upplýsinga sem finna má í málsskjölum ákæruvaldsins.125 

Meginreglan um beina sönnunarfærslu sem er kölluð milliliðalaus sönnunarfærsla var mikilvæg 

fyrir endurskoðun norska réttarkerfisins árið 1915 og þar hafði sú endurskoðun mikil áhrif á 

einkamálaréttarfarið. Þeirri endurskoðun var ætlað að gefa sterkari grunn til ákvörðunartöku 

dómara í málum og skila afkastameiri málsmeðferð. Sönnunarfærslur áttu, eftir breytinguna, að 

fara fram við aðalmeðferð málsins þá með tilliti til vitnaleiðslna, framburðar ákærða eða aðila máls 

fyrir dóminn. Aðrar reglur sem leggja verður til grundvallar við sönnun og sönnunarfærslu, líkt og 

fram hefur komið hér að framan, eru reglurnar um frjálst sönnunarmat dómara og 

sannleiksreglan126.127 Dómari sem kemur til með að dæma efnislega í máli hefur sömu heimild og 

íslenskir dómarar hvað varðar gildi og gagn sönnunargagna. Þeir hafa heimild til að hafna 

sönnunargögnum sem ekki eru talin gagnleg til að upplýsa málið.128 

Með hliðsjón af framangreindu og gildi meginreglunnar um milliliðalausa sönnunarfærslu í 

norskum rétti þá er gildi hennar ótvírætt. Túlkun norskra fræðimanna á gildi reglunnar er ótvírætt 

það að reglan er í gildi líkt og í íslenskum rétti. Réttur til milliliðalausrar sönnunarfærslu er 

tryggður enn betur í norsku réttarfari en hér á landi þar sem Hæstiréttur tekur aðeins til munnlegra 

sönnunarfærslna eftir eðli þess máls sem dæma skal í hverju sinni. Það heyrir til undantekninga að 

framkvæmdin í norskum rétti sé slík að rétturinn til milliliðalausrar sönnunarfærslu sé látinn víkja. 

Ef niðurstaða máls ræðst að stórum hluta af munnlegum framburði aðila eða vitna þá eru skýrslur 

endurteknar að mestu fyrir Lagmannsrétti (n. Lagmannsrett.) sem er áfrýjunardómstóll í Noregi. 

Það gildir það sama um meðferð einkamála og sakamála. 

3.3.1.4 Danmörk. 

Framkvæmd sönnunarfærslu í einkamálum og sakamálum fyrir fyrsta dómstigi í Danmörku er að 

meginstefnu sú að skýrslur vitna og ákærða/aðila skulu færðar í þingbók að því leyti sem dómurinn 

ákveður. Landsréttur (d. Landsret.) sem er áfrýjunardómstóll á millidómstigi skal taka tillit til óska 

                                                 
125 Johs. Andenæs. 1962. Straffeprosessen, bls. 164. 
126 Sannleiksreglan: Leiða hið sanna í ljós svo sekir menn verði dæmdir og saklausir sýknaðir. Sjá: Páll Sigurðsson. 
Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 374. 
127 Inge Lorange Backer. 2015. Norsk Sivilprosess, bls. 93. 
128 Johs. Andenæs. 1962. Straffeprosessen, bls. 167-168. 
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málsaðila ef skráning hefur sérstaka þýðingu við endurskoðun málsins fyrir æðra dómstigi. Ef vitni 

eða ákærði/aðilar hafa gefið skýrslu fyrir fyrsta dómstigi er ætlast til að lesið sé upp endurrit af 

fyrri framburði, vitni og ákærði/aðilar eru svo aðeins spurð spurninga til viðbótar við framburðinn 

ef þörf þykir. Líkt og fyrir íslenskum æðri dómstól þá er ekki ætlast til fyrir Landsrétti að 

munnlegar skýrslur af vitnum eða aðilum máls séu teknar fyrir dómnum, nema slíkt hafi þýðingu 

svo dómurinn komist að upplýstri niðurstöðu.129 Haldið er í meginreglur um munnlega og 

milliliðalausa sönnunarfærslu fyrir Landsrétti og mat á því sönnunargildi sem munnlegir 

framburðir hafa sæta endurskoðun.130 Höfundur telur að fyrir áfrýjunardómstól í Danmörku sé 

munnleg sönnunarfærsla takmörkuð eins mikið og kostur er. Framkvæmd danska Landsréttarins 

er að öllu leyti mjög lík því sem tíðkast hefur í Hæstarétti Íslands, það er að segja að munnlegar 

skýrslur eru takmarkaðar eftir fremsta megni. Aðeins er nýtt heimild til munnlegra skýrslna af 

ákærða/aðilum eða vitnum í máli ef trúverðugleiki er dreginn í efa eða ef dómara þykir 

sönnunarfærslu fyrir héraði hafa verið ábótavant. 

3.3.1.5 Samanburður 

Eins og að framan er rakið þá virðast norskir dómstólar ganga lengst í að endurtaka munnlega 

sönnunarfærslu fyrir áfrýjunardómstól og þar með tryggja milliliðalausa sönnunarfærslu að mörgu 

leyti. Rétturinn til milliliðalausrar sönnunarfærslu fyrir áfrýjunardómstól er að mörgu leyti 

ábótavant eða jafnvel ekki tryggður fyllilega bæði í Hæstarétti Íslands og í Landsrétti Danmerkur. 

Það er þannig verulega slakað á kröfunni um að sönnunarfærsla skuli vera milliliðalaus á Íslandi 

og í Danmörku. Á Íslandi er stuðst að mestu við endurrit af skýrslum sem hafa verið ritaðar eða 

hljóðritaðar í héraði, en í Danmörku er stuðst að mestu við endurrit af skýrslu sem fært hefur verið 

í þingbók að skipun dómara í héraðsdómi eða endurrit af hljóðrituðum skýrslum eftir atvikum.  

Það eru þó ýmis rök sem mæla gegn því að sakborningar, málsaðilar eða vitni og þá brotaþolar 

sérstaklega, séu ítrekað látin rekja sömu atriðin fyrir dómi. Talið er líklegra að minni fólks hvað 

                                                 
129 Vejledning om behandling av civile sager ved landsretterne. Sótt á heimasíðu dönsku dómstólanna, slóð: 
https://www.domstol.dk/oestrelandsret/sagsbehandling/Documents/Vejledning%20om%20behandling%20af%20civ
ile%20sager%20ved%20landsretterne.pdf [Sótt á vefinn 1.2.2017]. Sjá einnig: Skýrslu vinnuhóps um millidómstig 
sem unnin var fyrir innanríkisráðuneytið 2011, bls. 26-27. 
130 Vejledning om den praktiske behandling af straffesager ved landsretterne. Sótt á heimasíðu dönsku dómstólanna, 
slóð: https://www.domstol.dk/oestrelandsret/Documents/Vejledning%20i%20behandling%20af%20straffesager.pdf 
[Sótt á vefinn 1.2.2017]. Sjá einnig: Skýrslu vinnuhóps um millidómstig sem unnin var fyrir innanríkisráðuneytið 
2011, bls. 26-27. 
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varðar atburði og staðreyndir þess sé betra ef stutt er liðið frá atburði. Má því telja að þær skýrslur 

sem teknar eru á fyrsta dómstigi séu nákvæmari en þær sem teknar eru mánuðum eða jafnvel ári 

eftir atburð fyrir áfrýjunardómstól. Þá er einnig hætta á því að nýr framburður fyrir 

áfrýjunardómstól sé einungis upprifjun skýrslugjafa á framburði sem gefinn var fyrir 

héraðsdómi.131 Hvað sem því líður er skýlaus réttur til milliliðalausrar sönnunarfærslu og norsk 

framkvæmd tryggir það hvað best af þeim þremur löndum sem hér hefur verið fjallað um. 

3.4 Samantekt  

Öll sönnunarfærsla verður að vera milliliðalaus og sami dómari hlýði á vitnaframburð, ásamt því 

að yfirfara öll sönnunargögn í máli. Slíkt fyrirkomulag leiðir til réttrar niðurstöðu í hverju máli 

fyrir sig. Meginreglan um milliliðalausa sönnunarfærslu spilar stórt hlutverk annarri og stærri 

meginreglu um réttláta málsmeðferð, ásamt þeim kröfum sem fylgja Stjórnarskránni og 

Mannréttindasáttmála Evrópu.  

Helsta markmið meginreglunnar um milliliðalausa sönnunarfærslu er að tryggja að dómari kynni 

sér sjálfur þau sönnunargögn sem færð eru fram í máli og það setur hann í betri stöðu til að meta 

gildi þeirra og þýðingu, sbr. 1. mgr. 112. gr. sml. Kröfur sem MSE gerir til endurskoðunar á 

sönnunarmati í sakamálum koma fram í 2. gr. 7. samningsviðauka við MSE, fyrirmæli um rétt til 

áfrýjunar sakamáls. Í því felst að sönnunarfærslan fari fram aftur fyrir þann dómstól sem tekur 

áfrýjun til meðferðar sem hingað til hefur verið Hæstiréttur Íslands. Það er krafa um að sá dómari 

sem kveður upp efnisdóm í máli taki skýrslur af ákærða og vitnum ásamt því að skoða önnur 

sönnunargögn í málinu. Af þriðja kafla má ráða að norskir dómstólar ganga hvað lengst í 

endurtekinni sönnunarfærslu fyrir áfrýjunardómstól og uppfylla að mörgu leyti þær kröfur sem 

MSE gerir um milliliðalausa sönnunarfærslu. Sú framkvæmd sem hefur tíðkast hér á landi 

uppfyllir tæplega þær kröfur sem MSE gerir til meginreglunnar um milliliðalausa sönnunarfærslu. 

Það er von höfundar er að með stofnun Landsréttar verði þessu ráðin bót og meira svigrúm verði 

til þess að endurtaka sönnunarfærslu með réttum hætti fyrir áfrýjunardómstól líkt og réttur 2. gr. 

7. samningsviðauka greinir frá um og felst í fyrirmælum 6. gr. MSE. 

                                                 
131 Skýrslu vinnuhóps um millidómstig sem unnin var fyrir innanríkisráðuneytið. 2011, bls. 28. 
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4 Landsréttur 

4.1 Sögulegt ágrip 

Hugtakið dómsvald er einn af þremur þáttum ríkisvaldsins. Í dómsvaldi felst vald til að leysa 

endanlega úr ágreiningi um réttindi eða skyldur manna með þeim afleiðingum að úrlausninni má 

fylgja eftir með valdbeitingu. Svo og það vald til að kveða á um hvort maður sé sekur um refsiverða 

háttsemi og hvaða viðurlög skulu vera við þeirri háttsemi.132 Dómendur fara með þetta vald 

samkvæmt 2. gr. stjskr. Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir greina frá í bók sinni 

Einkamálaréttarfar að ef einfaldri orðskýringu er beitt til að leita að merkingu hugtaksins 

dómsvald, þá liggur beinast við að þetta er samsett orð úr orðunum dómur og vald. Orðið dómur 

skv. skilgreiningu Markúsar og Kristínar hefur þá almennu merkingu að hann sé úrlausn ágreinings 

og dómsvald er þá það vald sem felst í að leysa þann ágreining sem fyrir liggur hverju sinni.133 

Það má sjá ákveðna samsvörun í forni löggjöf hvað varðar þrígreiningu ríkisvaldsins og hvert 

hlutverk dómsvaldsins var við að halda uppi röð og reglu. Fram kemur til dæmis í 34. kap. 

Gulaþingslaga: „Engi várr skall fyrir ödrum fé taka, ok ekki skulum vér oss að gripdeildum gera. 

Dóms er hvérr maðr verðr fyrir sínu fé at hafa.“ Svo má einnig sjá sambærilega reglu í 1. kap. 

VIII. bókar Jónsbókar: „Þat er nú því næst, at várr skal engi fyrir öðrum taka; ekki skulum vér oss 

at gripdeildum gera. Dóms er hverr maðr verðr fyrir sínu at hafa.“134 Svo virðist vera að uppruni 

og tilkoma dómsvalds hafi verið í upphafi til að koma í veg fyrir sjálftöku borgara og tilgangur 

þess verið tvíþættur: Annars vegar að tryggja frið og að réttindum aðila verði framfylgt eða 

refsingu komið á. Hins vegar að girða fyrir að óréttmætum hagsmunum verði komið til með 

valdbeitingu einstaklinga.135 

Hugmyndina um aðskilnað ríkisvaldsins í þrískiptingu þess, það er að segja í löggjafarvald, 

framkvæmdarvald og dómsvald, má almennt rekja til franska heimspekingsins Montesquieu, en 

                                                 
132 Páll Sigurðsson. 2008. Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 83. 
133 Kristín Benediktsdóttir og Markús Sigurbjörnsson. 2013. Einkamálaréttarfar, bls. 26. Sjá einnig: Björg 
Thorarensen. 2015. Stjórnskipunarréttur Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 595. 
134 Hér hefur hugtakið gripdeild ekki sömu þýðingu og fram kemur í 245. gr. Almennra hegningarlaga nr. 19/1940 þar 
sem gripdeild varðar sömu refsingu sem þjófnaður, heldur er hér átt við sjálftöku. Það er að segja að ekki var heimild 
til að taka það vald í sínar hendur að taka það sem viðkomandi heldur að hann eigi tilkall til, heldur verður viðkomandi 
að leita atbeina ríkis til að framfylgja rétti sínum með dómi. Sjá einnig: Kristín Benediktsdóttir og Markús 
Sigurbjörnsson. 2013. Einkamálaréttarfar, bls. 27. 
135 Kristín Benediktsdóttir og Markús Sigurbjörnsson. 2013. Einkamálaréttarfar, bls. 27. 
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hann rökstuddi nauðsyn og ágæti skiptingarinnar í riti sínu Um anda laganna sem gefin var út 

1748. Framangreind hugmynd varð fyrst að veruleika eftir stjórnarfarsbyltingar sem áttu sér stað 

á 18. og 19. öld þegar einveldi var að líða undir lok og vék fyrir lýðræði. Lengi voru talsverð tengsl 

hér á landi milli dómsvalds og framkvæmdarvalds. Við lýðveldisstofnun árið 1944 voru í gildi lög 

nr. 85/1936 um meðferð einkamála í héraði.136 

Umboðsstjórn ríkisvalds í héraði og dómsvald voru aðskilin á Íslandi frá því að ríkisvaldi í 

nútímaskilningi var komið á og fram á einveldistíma Danakonungs. Slíkur var hátturinn á að 

umboðsmenn framkvæmdarvaldsins hér á landi voru sýslumenn fyrst og fremst, ásamt hirðstjóra 

og eftirmanna þeirra, sem er fyrst getið í Gamla sáttmála, Járnsíðu og Jónsbók. Sýslumenn höfðu 

það hlutverk að framfylgja dómum, sáu um þingfararmál, voru innheimtumenn konungstekna auk 

þess nefndu þeir menn í héraðsdóma og lögðu fyrir þá mál.137 Dómum héraðsdóms var svo áfrýjað 

til Lögréttu, en þeim dómum var svo hægt að áfrýja til konungs. Heimilað var árið 1314 að senda 

stórmál beint til konungs. Með því gátu lögmenn landsins, en þeir voru tveir á þeim tíma, nefnt 

menn í héraðsdóma í stað sýslumanna, en þegar slíkt átti við var Lögrétta ekki með heimild til að 

breyta dómi héraðsdóms heldur gat einungis skoðað málið og lagt til að málinu yrði skotið til 

konungs. Einnig tíðkaðist að sum mál fóru ekki fyrst fyrir héraðsdóm heldur fóru strax til Lögréttu 

en það átti einungis við um stærri og víðameiri mál. Þá gat konungur einnig skipað lögmenn og 

sýslumenn til starfa, en því var ekki vel tekið af Alþingi og kröftuglega mótmælt.138 

Það var svo árið 1563 að Alþingi stofnaði nýjan dómstól hér á landi og var heimilt að áfrýja dómum 

Lögréttu þangað. Sá dómstóll starfaði á Alþingi líkt og Lögrétta og var formaður þess dómstóls 

æðsti umboðsmaður konungs á Íslandi. Starfsemi þessa áfrýjunardómstóls var töluvert óregluleg 

framan af. Með tilskipun frá konungi árið 1622 kom fram að sýslumenn ættu að stjórna og þjóna 

réttinum auk þess að sjá um að mál fengju rétta meðferð og úrlausn. Þá áttu þeir einnig að þjóna 

dómendum og greiða fyrir að þeir gætu rækt störf sín. Þarna var fyrsta skilgreining gefin á hvert 

hlutverk sýslumanna væri. Réttarfarsreglur Jónsbókar sem byggðu í stórum dráttum á aðskilnaði 

                                                 
136 Frumvarp til laga um dómstóla þskj. 1017, 615. mál. Taka gildi 1. janúar 2018. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/145/s/1017.html. [Sótt á vefinn 27.3.2017]. Sjá einnig: Björg Thorarensen. 2015. 
Stjórnskipunarréttur Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 595. 
137 Frumvarp til laga um aðskilnað dómsvalds og umboðsvalds í héraði þskj. 204, 182. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, 
slóð: nr. 92/1989. Sjá: http://www.althingi.is/altext/111/s/0204.html. [Sótt á vefinn 27.3.2017]. 
Sjá einnig: Steingrímur Gauti Kristjánsson. Stjórnsýsla ríkisins í héraði í fortíð, nútíð og framtíð. 
138 Frumvarp til laga um aðskilnað dómsvalds og umboðsvalds í héraði þskj. 204, 182. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, 
slóð: nr. 92/1989. Sjá: http://www.althingi.is/altext/111/s/0204.html. [Sótt á vefinn 27.3.2017]. 
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umboðsstjórnar og dómsvalds voru í gildi fram yfir aldarmótin 1700. Þá var einveldistími genginn 

í garð og konungar voru með alla þætti ríkisvaldsins í sínum höndum. Á þessum tímum var Níels 

Fuhrmann amtmaður Íslands,139 en í erindisbréfi hans frá 30. maí 1720 má sjá að kveðið er á um 

að amtmanni beri að sjá um að í réttarfarslegum málefnum sé farið eftir norskum lögum. Þann 11. 

júní 1800 var dómstólaskipan Íslands gerbreytt með tilskipun. Yfirréttur var lagður niður ásamt 

lögþingum. Alþingi sem staðsett var á Þingvöllum var lagt niður með sömu tilskipun. Í stað 

Yfirréttar og lögþinga var Landsyfirréttur stofnaður í Reykjavík. Sá dómstóll hafði hlutverk 

áfrýjunardómstóls sem var starfrækur allt árið, þeim dómum mátti svo skjóta til Hæstaréttar í 

Kaupmannahöfn. Þetta skipulag var við lýði allt þar til Hæstiréttur Íslands var stofnaður og 

Landsyfirréttur lagður niður árið 1920 með heimild í 10. gr. sambandslaga frá 1918 og lögum nr. 

22/1919. Með þessari breytingu urðu tvö dómstig í stað fyrra fyrirkomulags sem kvað á um þrjú 

dómstig.140 Það var þó ekki fyrr en með gildistöku laga nr. 92/1989 þar sem viðhlítandi aðskilnaður 

varð milli dómsvalds og umboðsvalds í héraði. Með þeim lögum voru settir á fót átta 

héraðsdómstólar um land allt og hlutverk þeirra var að fara með dómstörf á fyrsta (fyrra) 

dómstigi.141 Segja má að endurskoðun dómsvaldsins hafi lokið með gildistöku laga nr. 15/1998 og 

leystu þau lög af hólmi lög um Hæstarétt nr. 75/1973142 og fyrrnefnd lög um framkvæmdarvald 

ríkisins í héraði. 

4.1.1.1 Núverandi fyrirkomulag  

Í núverandi fyrirkomulagi réttarfars er gerður greinarmunur á meðferð sakamála annars vegar og 

meðferð einkamála hins vegar. Sakamál eru þau mál sem handhafar ríkisvaldsins höfða til 

refsingar samkvæmt lögum. Höfðun sakamála er í höndum sérstakra embættismanna sem kallast 

héraðs- og ríkissaksóknari, en yfirheiti þeirra er ákæruvald. Þeim ber að leita allra ráða til að afla 

gagna og sönnunarbyrðin liggur á ákæruvaldinu að sanna með ótvíræðum hætti sekt ákærða. Þetta 

er ólíkt því hvernig mál er höfðað í einkamálum, því þar eru það málsaðilar sem höfða mál. Það 

                                                 
139 Amtmaður var æðsti embættismaður í amti, stjórnsýslueiningu sem var á Íslandi árin 1684-1904. 
140 Frumvarp til laga um aðskilnað dómsvalds og umboðsvalds í héraði þskj. 204, 182. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, 
slóð: nr. 92/1989. Sjá: http://www.althingi.is/altext/111/s/0204.html. [Sótt á vefinn 27.3.2017]. 
141 Frumvarp til laga um dómstóla þskj. 1017, 615. mál. Taka gildi 1. janúar 2018. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/145/s/1017.html. [Sótt á vefinn 27.3.2017]. 
142 Voru felld úr gildi með lögum nr. 15/1998 um dómstóla. 
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eru ýmist einstaklingar eða lögpersónur og ákveða þeir aðilar hvaða kröfur skuli gerðar, hvaða 

sönnunargögn verði lögð fram og hvort þeir byggja mál sín á þeim gögnum.143 

Fram kemur kafla 3.3.1 hér að framan að erfiðlega hefur gengið að mæta þeim kröfum sem 

meginreglan um milliliðalausa sönnunarfærslu gerir á áfrýjunarstigi í núverandi tveggja þrepa 

dómskerfi á Íslandi.144 Núverandi fyrirkomulag dómstiga á Íslandi virkar á þann hátt að 

héraðsdómstólar dæma í málum á lægra dómstigi og Hæstiréttur á æðra dómstigi. Þetta kerfi er 

það eina sinnar tegundar og ólíkt fyrirkomulaginu á Norðurlöndunum sem við berum okkur einna 

helst saman við, en þar er stuðst við þriggja dómsþrepa kerfi. Almennt er fyrirkomulagið þannig 

að áfrýjunarstigið (millidómstig) hefur heimild til að endurmeta munnlega framburði sem gefnir 

voru í undirrétti ef óskað er eftir því. Hlutverk Hæstaréttar á Norðurlöndunum er fyrst og fremst 

fordæmisgefandi og fyrir hann fara aðeins allra mikilvægustu málin. Hæstiréttur á 

Norðurlöndunum endurmetur ekki niðurstöðu lægri dómstiga um sönnunargildi munnlegra 

framburða, að undangenginni munnlegri skýrslutöku líkt Hæstiréttur hér á landi hefur heimild til 

að gera, sbr. 3. mgr. 205. gr. og 2. mgr. 208. gr. sml. Það er mat Róbert R. Spanó dómara við 

Mannréttindadómstól Evrópu að vandamálið við núverandi skipulag sé að „hugsað væri fyrst og 

fremst um að leysa úr þrætu og það sem allra fyrst. Huga þyrfti betur að fordæmisgefandi hlutverki 

æðsta dómstóls landsins.“ 

4.1.1.2 Kostir núverandi fyrirkomulags 

Helstu kostir núverandi fyrirkomulags eru að málsmeðferðartími er fremur stuttur, en 

málsmeðferðartími í sakamálum frá þingfestingu til dómsuppkvaðningar á hverju ári hefur verið 

um 54 til 71 dagur, frá því að gagngerar breytingar áttu sér stað árið 1992 á réttarfarslöggjöfinni 

og þar til árið 1999. Málsmeðferðartími var 66 dagar árin 2009 og 2010. Málsmeðferðartími í 

einkamálum hefur ekki verið svo stuttur heldur spannar það oft 233 til 300 daga tímabil. Árið 2010 

var meðalmálsmeðferðartími einkamála frá því mál var tekið fyrir í héraðsdómi þar til 

dómsuppkvaðning varð í Hæstarétti, um 299 dagar en meðalmálsmeðferðartími árið 2015 var 365 

dagar. Árið 2015 voru 2386 sakamál flutt fyrir dómi og 1157 einkamál. Tölfræðin segir ekki alla 

söguna og er málsmeðferðartíminn mjög viðunandi hér á landi, bæði í sakamálum og einkamálum 

                                                 
143 Umfjöllun hér á eftir um dómstig er miðuð út meðferð sakamála. En vikið stuttlega að þeim breytingum sem verða 
á lögum um meðferð einkamála. 
144 Sjá einnig: Skýrslu Vinnuhóps Innanríkisráðuneytisins um millidómstig, bls. 29.  
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með núverandi fyrirkomulagi.145 Íslenska dómskerfið er ekki svo ólíkt norrænu dómskerfi þar sem 

Hæstiréttur þeirra ríkja tekur einungis fyrir allra mikilvægustu og veigamestu málin. Svo í raun er 

um að ræða tveggja þrepa dómskerfi í þeim norrænu ríkjum sem við berum okkur mest saman við, 

þar sem aðili fær aðeins eina endurskoðun á fyrri dómi. Það er frábrugðið að því leytinu til að 

munnleg sönnunarfærsla fer einungis fram fyrir einu dómstigi hér nema í undantekningatilvikum, 

ólíkt því sem er í norsku dómskerfi til dæmis. Talið er að breytingar á dómskerfinu muni hægja á 

málsmeðferð tímabundið á meðan reynsla kemst á málsmeðferðina sérstaklega í þeim málum sem 

verða til meðferðar fyrir þremur dómstigum, en farið er nánar í það í kafla 4.2.2. 

4.1.1.3 Annmarkar núverandi fyrirkomulags 

Helstu annmarkar sem eru á núverandi tveggja þrepa kerfi eru þeir, að erfitt hefur verið að 

fullnægja til hlítar þeim kröfum sem Mannréttindadómstóll Evrópu hefur gert um réttláta 

málsmeðferð fyrir dómi, sbr. 6. gr. MSE. Norðurlöndin hafa gengið lengra en Ísland í átt að 

réttarfarsþróun Evrópu þar sem almennt hefur verið mótað þriggja þrepa dómskerfi. Íslandi hefur 

sem dæmi ekki gengið nógu vel að tryggja réttinn til milliliðalausrar sönnunarfærslu fyrir æðri 

dómi líkt og Noregur hefur gert. Álag á Hæstarétti hefur, líkt og fyrr hefur komið fram, verið mjög 

mikið á síðustu árum og hæstaréttardómarar hafa metið það svo að það fylgi aukið álag munnlegum 

skýrslutökum fyrir dómnum, sem myndi gera það að verkum að afköst réttarins yrðu minni og 

málsmeðferðartími lengdist. Meginreglunni um hraða málsmeðferð væri þar með fórnað. Sú 

heimild sem dómarar Hæstaréttar hafa í 3. mgr. 205. gr. sml. hefur verið nýtt í einu tilviki, sbr. 

dóm Hæstaréttar frá 21. febrúar 2002 í máli nr. 11/2001, en þar hafði héraðsdómur kveðið á um 

sýknu, dómurinn var ómerktur af Hæstarétti og málið sent heim í hérað að nýju. Héraðsdómur 

sýknaði ákærða að nýju með sama rökstuðningi og áður. Fyrir Hæstarétti fór svo fram skýrslutaka 

af ákærða og var hann í kjölfarið sakfelldur.146 Fram kemur í Skýrslu vinnuhóps 

Innanríkisráðuneytisins um millidómstig að þessi aðferð sé að mörgu leyti gölluð, meðal annars 

að því leyti að hún tefji stórlega endanlega niðurstöðu og jafnframt að hún sé íþyngjandi fyrir 

sakborninga, brotaþola og vitni. Þetta gerir ákæruvaldinu erfiðara fyrir að fá mann sakfelldan sem 

sýknaður hefur verið fyrir héraðsdómi og fyrirkomulagið brýtur gegn meginreglunni um 

                                                 
145 Skýrsla Vinnuhóps Innanríkisráðuneytisins um millidómstig, bls. 31. 
146 Með þessum dómi var talið að Hæstiréttur hafi mótað þá stefnu að rétt væri að beita ómerkingu og heimvísun á 
grundvelli 3. mgr. 208. gr. sml. aðeins einu sinni.  
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milliliðalausa sönnunarfærslu að því leyti að Hæstiréttur þarf að taka sönnunarmatið til 

endurskoðunar til að geta komist að niðurstöðu um að niðurstaða héraðsdóms um sönnunargildi 

munnlegra framburða sé að öllum líkindum röng. Að lokum hefur Hæstiréttur reynt með ýmsum 

leiðum að komast hjá framangreindum reglum og dæmt mál efnislega, þótt með því sé rétturinn í 

raun að endurskoða sönnunarmat héraðsdóms með einum eða öðrum hætti.147 Almennt er talið 

viðurhlutaminna að Hæstiréttur breyti sakfellingu í sýknu, sbr. dóm Hæstaréttar frá 21. júní 2010 

í máli nr. 675/2009. Í því máli þótti Hæstarétti ekki hafa farið fram lögmæt sönnun á því að ákærði 

hafi framið brot sem hann var ákærður fyrir og var hann því sýknaður af Hæstarétti. Til eru dæmi 

um að Hæstiréttur hafi breytt sýknudómi í sakfellingu, sbr. dóm Hæstaréttar frá 30. maí 2002 í 

máli nr. 96/2002, en í dóminum kom meðal annars eftirfarandi fram:: 

„Fyrir dómi héldu þau hins vegar bæði fram að áverkarnir hafi orðið fyrir slysni þegar K hafi reynt að fá 
viðbrögð frá G. K var sýknuð í héraðsdómi. Í dómi Hæstaréttar var fundið að samningu héraðsdóms og þótti 
á það skorta að dómurinn væri saminn með þeim hætti að öllum atriðum sem skiptu máli við heildarmat á sök 
væru gerð nægileg skil. Þó var ekki talin alveg næg ástæða til að ómerkja héraðsdóm og var efnisdómur því 
lagður á málið. K var sakfelld samkvæmt ákæru fyrir brot á 2. mgr. 218. gr. almennra hegningarlaga þar sem 
hún hafði beitt hættulegu vopni gegn liggjandi manni og meðal annars að þeim stað þar sem mikilvæg líffæri 
eru staðsett og atferlið hefði getað haft mun alvarlegri afleiðingar en raun bar.“ 

Tilraunir Hæstaréttar til að ljúka málum með framangreindum hætti hafa verið frekar á kostnað 

almannahagsmuna en réttinda sakborninga. Þó hefur það ekki alltaf verið raunin, sbr. dóm MDE 

mál nr. 44671/98, Sigurþór Arnarsson gegn íslenska ríkinu frá 15. júlí 2003. Þar þótti MDE 

Hæstiréttur ekki hafa gætt réttinda sakbornings með þeim afleiðingum að brotið var gegn 

meginreglunni um milliliðalausa sönnunarfærslu.148 Fram kemur í ritum margra fræðimanna að 

álag á Hæstarétti sé mikið og svigrúm til fullnægjandi sönnunarfærslu sé lítið með núverandi 

fyrirkomulagi og umbóta þörf til að réttur til milliliðalausrar sönnunarfærslu verði betur 

tryggður.149  

Það sem aðgreinir íslenska dómstólaskipan frá dómstólaskipan í öðrum Evrópuríkjum er, eins og 

að framan greinir, að hér á landi eru aðeins tvö dómstig í stað þriggja. Íslenskt réttarfar verður að 

taka mið af fyrirmælum MSE, rétt eins og önnur Evrópuríki, um réttláta málsmeðferð fyrir 

dómstólum svo langt sem þær reglur ná. Þetta gildir jafnt um endurskoðun æðri dómstóls á 

                                                 
147 Skýrsla Vinnuhóps Innanríkisráðuneytisins um millidómstig, bls. 35-36. 
148 Þessi dómur er reifaður í kafla 3.3.1.1 
149Sjá: Eiríkur Tómasson. 2002. Meginreglur opinbers réttarfars, bls. 24-25. Sjá einnig: Eiríkur Tómasson. 2010. 
Meginreglur sakamálaréttarfars bls. 23-24.  
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sönnunarmati lægri dómstóls á hvað telst fyllilega sannað og hvað þykir ósannað í sakamáli ásamt 

öðrum réttarfarsatriðum. Þegar það á að aðlaga íslenskt réttarfar að fyrirmælum MSE þá veldur 

það oftar en ekki erfiðleikum þar sem Hæstiréttur er æðsti dómstóll landsins en jafnframt 

áfrýjunardómstóll.150 

4.2 Stofnun Landsréttar 

4.2.1.1 Tilkoma og aðdragandi stofnunar landsréttar. 

Lengi hefur verið í umræðunni að koma á fót millidómstigi hér á landi. Það var fyrst árið 1972 

sem umræða um stofnun millidómstigs hér á landi kom til umræðu. Þáverandi dómsmálaráðherra 

skipaði sérstaka réttarfarsnefnd og á grundvelli tillagna frá henni var lagt fram á 97. löggjafaþingi 

árin 1975-1976, frumvarp til lögréttulaga sem hefur verið kallað lögréttufrumvarpið. Það 

millidómstig sem frumvarpið kvað á um, samsvaraði millidómstigi í Danmörku og var skipulag 

þess millidómstigs haft að fyrirmynd við gerð frumvarpsins. Meginmarkmið þess var að hraða 

málsmeðferð fyrir dómi og auka aðskilnað dómsvalds og framkvæmdarvalds, en frumvarpið varð 

ekki að lögum. Eftir það lá hugmyndin um millidómstig í dvala og varð ekki hluti af þeim 

réttarfarsumbótum og breytingum sem varð á dómstólaskipan árið 1992. Árið 2006 lagði 

dómstólaráð til, í bréfi til dómsmálaráðherra, að komið yrði á fót millidómstigi í sakamálum til að 

koma til móts við sjónarmið réttlátrar málsmeðferðar og þar með yrði kröfum MSE um áfrýjun 

dóma í sakamálum fullnægt. Í kjölfarið skipaði dómsmálaráðherra nefnd til að fjalla um hvernig 

best væri að tryggja réttinn til milliliðalausrar sönnunarfærslu í meðferð sakamála. Úr varð Álit 

nefndar um milliliðalausa sönnunarfærslu í sakamálum sem vísað hefur verið til. Nefndin sagði í 

áliti sínu margt benda til þess að gildandi fyrirkomulag sönnunarfærslu fyrir Hæstarétti Íslands 

bryti gegn meginreglunni um milliliðalausa sönnunarfærslu, sbr. 1. mgr. 6. gr. MSE og 1. mgr. 70. 

gr. stjskr. og gengi gegn 2. gr. 7. samningsviðauka MSE. Beiting úrræðisins að ómerkja dóma og 

vísa málum aftur í hérað veldur oft töfum á meðferð máls, auk þess sem einungis er hægt að beita 

því úrræði einu sinni í hverju máli fyrir sig. Nefndin lagði til að stofnaður yrði dómstóll á 

millidómstigi til að milliliðalaus sönnun yrði tryggð enn betur.151 

                                                 
150 Eiríkur Tómasson. 2002. Endurskoðun á sönnunarmati í sakamálum, m.a. með hliðsjón af mannréttindasáttmála 
Evrópu, bls. 86.  
151 Álit nefndar um milliliðalausa sönnunarfærslu í sakamálum. 2008. 
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Árið 2010 var svo haldið málþing um stofnun millidómstigs í umsjón Ákærendafélags Íslands, 

Dómarafélag Íslands, Lögfræðingafélags Íslands og Lögmannafélags Íslands. Í kjölfar einróma 

niðurstöðu málþingsins um stofnun millidómstigs sem tæki bæði á einkamálum og sakamálum, 

sendu þessi félög erindi til dómsmálaráðuneytisins. Í því erindi skoruðu félögin á 

dómsmálaráðherra að beita sér fyrir stofnun millidómstigs. Í kjölfarið var komið á fót vinnuhóp 

sem hafði það hlutverk að skoða þörfina á slíku millidómstigi sem tæki bæði til sakamála og 

einkamála, auk þess að tiltaka kosti þess og galla. Einnig hvernig slíku millidómstigi væri best 

komið fyrir auk þess að leggja mat á þann kostnað sem það hefði í för með sér. Vinnuhópur þessi 

skilaði innanríkisráðuneytinu skýrslu árið 2011 þar sem framangreint var rakið með ítarlegum 

hætti.152 

Niðurstaða vinnuhópsins er aðallega þríþætt. Í fyrsta lagi er með núverandi fyrirkomulagi farið 

alvarlega í berhögg við meginregluna um milliliðalausa sönnunarfærslu fyrir Hæstarétti bæði í 

lögum og réttarframkvæmd. Þennan ágalla taldi vinnuhópurinn svo alvarlegan að ráðast þyrfti 

tafarlaust í úrbætur á íslenskri dómstólaskipan, bæði hvað varðar einkamál og sakamál. Í öðru lagi 

þótti óásættanlegt að sérfróðir meðdómendur skyldu ekki taka þátt í meðferð mála á áfrýjunarstigi, 

þar sem reynir á sérkunnáttu og þau mál hafi verið dæmd á fyrsta dómstigi af sérfróðum 

meðdómendum. Vinnuhópurinn taldi að draga mætti í efa að um væri að ræða trúverðuga og 

raunverulega endurskoðun á öllum þáttum dómsmáls, sem líklegra væri að leiddi til réttari 

niðurstöðu en dómur héraðsdóms kvað á um. Vinnuhópurinn taldi að breytingar þyrftu að eiga sér 

stað á dómstólaskipan svo ráða mætti bót á þessu atriði. Í þriðja lagi var óbærilegt vinnuálag í 

Hæstarétti talið skapa hættu á að fordæmisgefandi áhrif dóma verði minni en kröfur eru gerðar til 

um. Til að varpa ljósi á það álag sem er á Hæstarétti Íslands þá voru á árinu 2016 skráð 7 fleiri mál 

en undanfarin tvö ár eða um 869. Það ár voru 762 dómar upp kveðnir og er það einum fleiri en 

árið 2015. Á meðan að munnlegum málflutningi í einkamálum fjölgar þá fækkar þeim í 

sakamálum. Höfundur telur að á þessu gríðalega vinnuálagi Hæstaréttar sé ráðin bót með tilkomu 

Landsréttar. 

                                                 
152 Skýrsla Vinnuhóps Innanríkisráðuneytisins um millidómstig. 2011. 
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4.2.1.2 Hlutverk Landsréttar og málsmeðferð fyrir dómnum. 

Fram kemur í frumvarpi með lögum nr. 50/2016 um dómstóla sem taka gildi 1. janúar 2018153 að 

því sé ætlað að leggja grunn að nýrri dómstólaskipan með þriggja þrepa dómskerfi og í kjölfarið 

nýjum málsmeðferðarreglum sem miða að nýrri dómskipan. Erfitt hefur verið hér á landi að fylgja 

eftir þeirri þróun sem hefur orðið á sviði réttarfars og mannréttinda í Evrópu vegna þeirra hafta 

sem tveggja þrepa dómskerfi hefur haft í för með sér.154 

Landsrétti er ætlað að koma til móts við alþjóðlegar kröfur um milliliðalausa sönnunarfærslu á 

áfrýjunarstigi sem MDE hefur talið vera lið í réttlátri málsmeðferð, sbr. 1. mgr. 6. gr. MSE og 1. 

mgr. 70. gr. stjskr. Núverandi fyrirkomulag uppfyllir tæplega þær ströngu kröfur sem gerðar eru 

hvað varðar milliliðalausa sönnunarfærslu og réttláta málsmeðferð. Líkt og vinnuhópur um 

millidómstig nefnir í skýrslu sinni þá er núverandi fyrirkomulag með ómerkingu dóma og 

heimvísun í hérað, stórlega gallað enda íþyngjandi fyrir þá sem þurfa að gefa aftur skýrslu fyrir 

héraðsdómi. Með upptöku millidómstigs verður komið betur til móts við þær kröfur sem gerðar 

eru um milliliðalausa sönnunarfærslu með munnlegum hætti fyrir því dómstigi sem kveða skal upp 

dóm í máli. Þó er rétt að halda því til haga að ekki er nauðsynlegt að sömu reglur gildi um 

sönnunarfærsluna fyrir millidómstigi og fyrir héraðsdómi, líkt og fram kemur fram í frumvarpi því 

er varð að lögum 50/2016. Tilkomu Landsréttar er ætlað að hafa þær afleiðingar að létta á því 

gríðarlega álagi sem hvílir á Hæstarétti Íslands og tryggja að hlutverk hans sem fordæmisgefandi 

dómstóll sé sett í forgang. Þetta verður gert með upptöku millidómstigsins og strangari kröfum um 

áfrýjun til Hæstaréttar. Þar með verður álagi létt af Hæstarétti og mun það koma til með að skapa 

dómurum betri aðstæður til að sinna veigameiri og fordæmisgefandi málum líkt og í 

nágrannalöndum okkar Noregi og Danmörku.155 Reynt verður eftir fremsta megni að koma í veg 

fyrir að málsmeðferðartími lengist með því að grípa til þess ráðs að stytta áfrýjunarfresti í 

einkamálum, einfalda sönnunarfærslu fyrir Landsrétti og fækka sérfróðum meðdómendum fyrir 

héraði. Að því sögðu verður þó að taka fram að gætt verður að því að aðgengi að dómstólum verði 

                                                 
153 Þessi lög koma til með að leysa lög nr. 15/1998 um dómstóla af hólmi. 
154 Frumvarp til laga um dómstóla þskj. 1017, 615. mál. Taka gildi 1. janúar 2018. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/145/s/1017.html. [Sótt á vefinn 27.3.2017]. 
155 Frumvarp til laga um dómstóla þskj. 1017, 615. mál. Taka gildi 1. janúar 2018. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/145/s/1017.html. [Sótt á vefinn 27.3.2017]. 
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ekki skert með því að takmarka möguleika á áfrýjun/kæru til Landsréttar og áfrýjun þaðan í 

Hæstarétt.156  

Í athugasemdum með frumvarpi til laga nr. 50/2016 um dómstóla kemur fram að gengið sé út frá 

ákveðnum forsendum sem taldar eru upp í frumvarpinu og verður þeim gerð skil hér. Öll mál 

hefjast á fyrsta dómstigi sem eru héraðsdómstólar og er þeim ætlað eftir sem áður að vera 

grundvallarstofnanir réttarkerfisins. Allar niðurstöður dómsmála skulu vera byggðar á vönduðum 

og traustum grundvelli. Það verður einn millidómstóll sem er starfræktur fyrir allt landið og nefnist 

hann Landsréttur. Það munu þrír dómarar taka þátt í meðferð máls fyrir Landsrétti með þeim 

undantekningum sem greint er frá í lögum um meðferð sakamála og lögum um meðferð einkamála. 

Forseti getur kveðið á um að einn dómari haldi þing til ákvörðunartöku um rekstur máls eða 

uppkvaðningu dóms, sbr. 1. mgr. 24. gr. laga nr. 50/2016 um dómstóla. 

Eitt aðalhlutverk Landsréttar er að vera áfrýjunardómstóll og markmiðið sem lagt er upp með við 

stofnun millidómstigs á Íslandi er að tryggður verði betur réttur til milliliðalausrar 

sönnunarfærslu.157 Í frumvarpi til laga nr. 50/2016 er lagt til að heimilt verið að endurskoða öll 

atriði héraðsdóms fyrir Landsrétti, í einkamálum sem og sakamálum, að teknu tilliti til þeirra 

almennu takmarkana sem eru á málskotsheimildum og þeim almennu takmörkunum sem leiða af 

meginreglum réttarfars.158 

Reglum um áfrýjun og málsmeðferð fyrir Landsrétti verður hagað þannig að dómstóllinn ráði við 

þau verkefni sem á borð hans koma. Sambærilegar takmarkanir á málskotsheimildum verða frá 

héraðsdómi til Landsréttar eins og núverandi framkvæmd kveður á um að því er varðar málskot til 

Hæstaréttar. Gengið verður út frá því að meðalmálsmeðferðartími lengist ekki og lagt verður kapp 

á að sporna við því með styttingu áfrýjunarfresta, takmörkun nýrrar og endurtekinnar 

sönnunarfærslu fyrir Landsrétti eins og við verður komið og jafnframt með því að takmarka 

möguleika á áfrýjun dóma til Hæstaréttar. Í 43. gr. breytingarlaga nr. 49/2016 á lögum um meðferð 

sakamála sem samþykkt voru 26. maí 2016 og mun verða 4. mgr. 21. gr. sml., kemur fram að 

                                                 
156 Frumvarp til laga um dómstóla þskj. 1017, 615. mál. Taka gildi 1. janúar 2018. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/145/s/1017.html. [Sótt á vefinn 27.3.2017]. 
157 Frumvarp til laga um dómstóla þskj. 1017, 615. mál. Taka gildi 1. janúar 2018. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/145/s/1017.html. [Sótt á vefinn 27.3.2017]. 
158 Frumvarp til laga um dómstóla þskj. 1017, 615. mál. Taka gildi 1. janúar 2018. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/145/s/1017.html. [Sótt á vefinn 27.3.2017]. 
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ríkissaksóknari taki ákvörðun um áfrýjun héraðsdóms til Landsréttar og um að afla tilskyldra leyfa 

til að áfrýja dómi Landsréttar til Hæstaréttar. Þá tekur ríkissaksóknari einnig ákvörðun um kæru 

til Landsréttar og eftir atvikum Hæstaréttar í þeim málum sem höfðuð hafa verið af honum.159 Það 

taka þrír dómarar Landsréttar ákvörðun um áfrýjunarleyfi og hvort kæra verði tekin til meðferðar 

og í þeirri ákvörðun ræður meirihluti atkvæða, sbr. 4. mgr. 24. gr. laga nr. 50/2016. 

Áfrýjunarfrestur er fjórar vikur160 skv. 2. og 3. mgr. 199. gr. sml.161 

Fyrir Landsrétti eiga aðilar kost á að framkvæma munnlega sönnunarfærslu eftir því sem 

nauðsynlegt þykir, hvort sem það er í formi skýrslutöku af nýjum vitnum eða að viðbótarskýrslur 

verði teknar af þeim sem gáfu skýrslu fyrir héraðsdómi. Þá verður einnig unnt að óska eftir að 

myndbandsupptökur af framburði aðila ásamt vitnum í héraði séu spilaðar við aðalmeðferð í 

Landsrétti. Þó verður sönnunarfærsla fyrir Landsrétti að miklu leyti byggð á endurrituðum 

skýrslum fyrir héraðsdómi líkt og framkvæmdin hefur verið hingað til.162 Sérfróðir meðdómsmenn 

munu taka sæti í Landsrétti í málum þar sem slíkt telst nauðsyn, en þó er miðað við að aðeins einn 

sérfróður meðdómandi taki sæti í máli í héraði og í Landsrétti.163 Málsmeðferð fyrir Landsrétti 

verður að miklu leyti svipuð og nú er í Hæstarétti. Þá eru sett þröng skilyrði fyrir því að áfrýja 

megi dómum Landsréttar til Hæstaréttar.164 

4.2.1.3 Skipan dómsins. 

Alls verða starfandi fimmtán dómarar við Landsrétt. Almennt taka þrír dómarar þátt í meðferð 

máls fyrir dómi. Forseti Landsréttar getur ákveðið að einn dómari haldi þing við ákvörðunartöku 

um rekstur máls eða uppkvaðningu dóms. Forseti Landsréttar úthlutar málum með þeim hætti að 

starfsálagi sé dreift á þá dómara sem þar starfa og tilviljun skal ráða því hvaða dómari fær mál til 

                                                 
159 Breyting þessi tekur gildi 1. janúar 2018. með lögum nr. 49/2016. 
160 Ekki er um að ræða eiginlega breytingu á áfrýjunarfresti í sakamálum. Áfrýjunarfrestur í einkamálum breytist hins 
vegar í einkamálum úr þremur mánuðum skv. 153. gr. eml., í fjórar vikur. 
161 Breyting skv. 67. gr. frumvarps um breytingar á lögum um meðferð einkamála og um meðferð sakamála 
(millidómstig) þskj. 1018, 616. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/145/s/1018.html. 
[Sótt á vefinn 27.3.2017]. Taka gildi 1. janúar 2018. 
162 Frumvarp til laga um dómstóla þskj. 1017, 615. mál. Taka gildi 1. janúar 2018. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/145/s/1017.html. [Sótt á vefinn 27.3.2017]. 
163 Breyting skv. 33. gr. frumvarps um breytingar á lögum um meðferð einkamála og um meðferð sakamála 
(millidómstig) þskj. 1018, 616. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/145/s/1018.html. 
[Sótt á vefinn 27.3.2017]. Taka gildi 1. janúar 2018. 
164 Frumvarp til laga um dómstóla þskj. 1017, 615. mál. Taka gildi 1. janúar 2018. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/145/s/1017.html. [Sótt á vefinn 27.3.2017]. 
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meðferðar, sbr. 1. mgr. 24. gr. laga nr. 50/2016. Ef mál er umfangsmikið getur forseti ákveðið að 

dómari, sem ekki tekur þátt í meðferð málsins, hlýði á málflutning og taki sæti í dómnum ef annar 

dómari forfallast, sbr. 3. mgr. 24. gr. sömu laga. Við ákvörðun um áfrýjunarleyfi og hvort kæra 

verði tekin til meðferðar skulu þrír dómarar taka þá ákvörðun og ræður meirihluti atkvæða 

úrslitum, sbr. 4. mgr. 24. gr. sömu laga. Heimilt er að skipa til setu í dómi tvo sérfróða 

meðdómsmenn, sbr. 2. og 3. gr. eml. Meðdómsmenn taka þátt í málsmeðferð og samningu dóms 

og hafa sömu réttindi og skyldur og dómsformaður í málinu nema að dómsformaður kveður einn 

upp dóma og úrskurði ásamt því að stýra dómnum, sbr. 3. mgr. 4. gr. eml. og 3. mgr. 5. gr. sml. 

Í sakamálum verður sá hátturinn á, að ef sérfróður meðdómsmaður hefur tekið þátt í meðferð 

sakamáls fyrir héraðsdómi sem hefur skilað efnislegri úrlausn, og enn er deilt um staðreyndir fyrir 

Landsrétti og forseti Landsréttar telur sérkunnáttu þurfa í dómi til að leysa úr efni málsins, þá getur 

forseti að eigin frumkvæði eða samkvæmt ábendingu frá dómsformanni kallað til einn 

meðdómsmann með viðeigandi sérkunnáttu í máli með tveimur dómurum við Landsrétt. Ef málinu 

hefur verið úthlutað til þriggja dómara Landsréttar ákveður forseti hver víkur frá í því máli. Ef 

forseti telur þörf á sérkunnáttu á fleiri en einu sviði þá getur hann kallað til tvo sérfróða 

meðdómsmenn til að taka þátt í meðferð málsins ásamt þremur dómurum við Landsrétt, sbr. 3. gr. 

sml.165 Ef mál er umfangsmikið og það brot sem ákært er fyrir varðar tíu ára fangelsi eða meira 

eða sakarefni er mikilvægt frá almennu sjónarmiði og fjölskipaður dómur hefur verið í héraði, þá 

getur forseti ákveðið að þrír dómarar skipi dóminn ásamt tveimur sérfróðum meðdómsmönnum, 

þannig að fimm dómarar skipi Landsrétt í því máli, sbr. 33. gr. breytingarlaga nr. 49/2016 á lögum 

um meðferð einkamála og sakamála.166 

4.2.1.4 Áfrýjun og kæra til Landsréttar. 

4.2.1.5 Áfrýjun til Landsréttar. 

Með þeim takmörkunum sem önnur ákvæði laga um meðferð sakamála og laga um meðferð 

einkamála leiða af sér, er heimilt að áfrýja héraðsdómi til Landsréttar, sbr. 196. gr. sml og 151. gr. 

                                                 
165 Breyting skv. 67. gr. frumvarps um breytingar á lögum um meðferð einkamála og um meðferð sakamála 
(millidómstig) þskj. 1018, 616. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/145/s/1018.html. 
[Sótt á vefinn 27.3.2017]. Taka gildi 1. janúar 2018. 
166 Breyting skv. 67. gr. frumvarps um breytingar á lögum um meðferð einkamála og um meðferð sakamála 
(millidómstig) þskj. 1018, 616. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/145/s/1018.html. 
[Sótt á vefinn 27.3.2017]. Taka gildi 1. janúar 2018. 
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eml. Áfrýjun dóma í sakamálum til Landsréttar er heimil skv. XXXI. kafla sml.167 Með áfrýjun er 

hægt að fá endurskoðun á ákvörðun viðurlaga, niðurstöðum sem byggðar eru á skýringu eða 

beitingu réttarreglna, endurskoðun á niðurstöðum byggðar á sönnunarmati annarra gagna en 

munnlegs framburðar fyrir héraðsdómi, ómerkingu á dómi og heimvísun máls, frávísun máls frá 

héraðsdómi, sbr. 1. mgr. a-e. liðar 196. gr. sml. Með áfrýjun dóms er einnig heimilt að leita 

endurskoðunar á uppkveðnum úrskurðum og ákvörðunum sem teknar hafa verið á meðan á 

meðferð máls stóð fyrir héraðsdómi, sbr. 2. mgr. 196. gr. sml. Eftir breytingu ákvæðisins mun c-

liður 1. mgr. 196. gr. sml. hljóða svo: „endurskoðun á niðurstöðum sem byggðar eru á mati á 

sönnunargildi gagna eða munnlegs framburðar fyrir héraðsdómi.“168 Með þessari breytingu 

verður hægt að áfrýja til Landsréttar til að fá endurskoðun á niðurstöðum héraðsdóms sem byggðar 

eru á mati á sönnunargildi munnlegs framburðar fyrir héraðsdómi. En það þarf að fara fram 

milliliðalaus sönnunarfærsla fyrir Landsrétti til að heimilt sé að gera það.169 Áfrýjunarfrestur dóma 

í sakamálum eru fjórar vikur, sbr. 2. og 3. mgr. 199. gr. sml. 

Í sakamálum er það ríkissaksóknari sem tekur ákvörðun um áfrýjun dóms héraðsdóms til 

Landsréttar og um að óska eftir leyfi til áfrýjunar dóms Landsréttar til Hæstaréttar. Ríkissaksóknari 

tekur einnig ákvörðun um kæru til Landsréttar og eftir atvikum til Hæstaréttar í þeim málum sem 

höfðuð hafa verið af honum, sbr. 43. gr. frumvarps til breytinga á lögum um meðferð einkamála 

og meðferð sakamála.170 Áfellisdómi er aðeins heimilt að áfrýja ef ákærði hefur verið dæmdur í 

fangelsi eða greiðslu sekta eða til að sæta eignaupptöku sem nær áfrýjunarfjárhæð í einkamáli, sbr. 

198. gr. sml. Sýknudómi er ávallt heimilt að áfrýja af hálfu ríkissaksóknara. Heimilt er að áfrýja 

þrátt fyrir að skilyrði 198. gr. þá er heimilt að áfrýja dómum sem ekki uppfylla þau skilyrði 

ákvæðisins að fengnu leyfi Landsréttar. Ef ákærði hyggst leita leyfis Landsréttar til að áfrýja dómi 

héraðsdóms, skal hann senda ríkissaksóknara tilkynningu þess efnis skv. 2. mgr. 199. gr. sml., 

ásamt skriflegri umsókn um leyfið og ítarlegum rökstuðningi um hvernig ákærði telur skilyrðum 

fyrir áfrýjunarleyfi vera fullnægt, sbr. 200. gr. sml. Ef ríkissaksóknari leitar áfrýjunarleyfis til 

Landsréttar þá skal hann gera slíkt með skriflegri umsókn til Landsréttar og skal hún vera í 

                                                 
167 Sú breyting sem verður þar á heiti kaflans er að það mun bera heitið „Áfrýjun til Landsréttar“. 
168 Ákvæði c-liðar 196. gr. sml. hljóðar svo fyrir breytingu: „endurskoðun á niðurstöðum sem byggðar eru á mati á 
sönnunargildi annarra gagna en munnlegs framburðar fyrir héraðsdómi.“ 
169 Það er að segja framkvæma þarf skýrslutökur fyrir Landsrétti eða hlusta á upptökur úr skýrslutökum af þeim sem 
gáfu framburðinn fyrir dómi. 
170 Breyting þessi verður að 4. mgr. 21. gr. sml. 
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samræmi við þau skilyrði sem um slíka umsókn gilda, sbr. 2. mgr. 200. gr. sml. Að því loknu þá 

gefur Landsréttur aðilum kost á að tjá sig um umsókn um áfrýjunarleyfi og tilkynnir aðilum 

málsins skriflega um hver niðurstaða dómsins er, sbr. 3. mgr. 200. gr. sml. Að veittu leyfi 

Landsréttar til áfrýjunar þá er ríkissaksóknari ávallt sóknaraðili málsins, sbr. 201. gr. sml og skal 

hann að fengnu leyfi gefa út áfrýjunarstefnu.171 Að öðru leyti gilda ákvæði XXXI. kafla laga um 

meðferð sakamála er varðar áfrýjun. 

Áfrýjun dóma í einkamálum til Landsréttar er heimil skv. XXV. kafla eml. Með áfrýjun má leita 

endurskoðunar á úrskurðum og ákvörðunum sem teknar hafa verið undir meðferð máls fyrir 

Héraðsdómi, sbr. 1. mgr. 151. gr. eml. Í 2. – 5. mgr. 151. gr. eml. er að finna þau skilyrði sem sett 

eru fyrir áfrýjun. Báðum aðilum máls er heimilt að áfrýja dómi og skal málið flutt í einu lagi fyrir 

Landsrétti, sbr. 4. mgr. 151. gr. eml. Áfrýjunarfjárhæð skal ekki nema lægri upphæð en 1.000.000 

kr.172 og skal hún ákveðin eftir höfuðstól kröfu í áfrýjunarstefnu og ef kröfur eru fleiri en ein og 

þær sóttar saman í máli skulu þær vera lagðar saman við ákvörðun áfrýjunarfjárhæðar.173 Ef 

skilyrði 1. og 3. mgr. 152. gr. eml. eru ekki uppfyllt getur Landsréttur samt sem áður veitt leyfi til 

áfrýjunar ef úrslit málsins hafa verulegt almennt gildi, varða mikilvæga hagsmuni þess sem 

leyfisins leitar eða ef ekki er útilokað samkvæmt fyrirliggjandi gögnum að dómi verði breytt svo 

að einhverju nemi, sbr. 4. mgr. 152. gr. eml. Áfrýjunarfrestur dóma í einkamálum eru fjórar vikur 

frá uppkvaðningu dóms, sbr. 2. mgr. 153. gr. eml.174 Um er að ræða verulega styttingu á 

áfrýjunarfresti sem nú er þrír mánuðir. 

Sá aðili sem leitar áfrýjunarleyfis samkvæmt framangreindum heimildum skal senda Landsrétti 

skriflega umsókn um það ásamt áfrýjunarstefnu og endurriti héraðsdóms. Umsókninni skal fylgja 

ítarlegur rökstuðningur um hvernig umsækjandi telur skilyrðum til áfrýjunarleyfis fullnægt, sbr. 1. 

                                                 
171 Skilyrði sem slík stefna þarf að uppfylla eru talin upp í a-e lið 201. gr. sml. 
172 Breyting þessi verður með 17. gr. frumvarps um breytingar á lögum um meðferð einkamála og um meðferð 
sakamála (millidómstig) þskj. 1018, 616. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/145/s/1018.html. [Sótt á vefinn 27.3.2017]. Taka gildi 1. janúar 2018. 
173 Ef hagsmunir varða annars konar hagsmuni en fjárkröfu þá ákveður Landsréttur hvort hagsmunirnir svari til 
lágmarksfjárhæðar 1. mgr. 152. gr. eml., sbr. 3. mgr. 152. gr. eml. 
174 Breyting þessi verður með 18. gr. frumvarps um breytingar á lögum um meðferð einkamála og um meðferð 
sakamála (millidómstig) þskj. 1018, 616. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/145/s/1018.html. [Sótt á vefinn 27.3.2017]. Taka gildi 1. janúar 2018. 
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mgr. 154. gr. eml. Þau atriði sem áfrýjunarstefna þarf að innihalda eru talin upp í 155. gr. eml. Að 

öðru leyti gilda ákvæði XXV. kafla laga um meðferð einkamála. 

4.2.1.6 Kæra til Landsréttar. 

Úrskurðir héraðsdómara í sakamálum um þau atriði sem talin eru upp í a-y liðum 192. gr. sml. eru 

kæranlegir til Landsréttar. Öll þau atriði sem þar eru upp talin varða form málsmeðferðarinnar og 

ákvarðanir sem teknar hafa verið undir meðferð málsins fyrir héraðsdómi, einnig er heimilt að 

kæra til Landsréttar eftir að aðalmeðferð málsins er hafin, sbr. 2. mgr. 192. gr. sml. Kærufrestur 

vegna úrskurðar héraðsdómara til Landsréttar eru þrír sólahringar frá því að hann fékk vitneskju 

um úrskurðinn, sbr. 193. gr. sml.175 Einnig er heimilt að lýsa yfir kæru á dómþingi en þá er slíkt 

bókað í þingbók. Annars skal viðkomandi afhenda héraðsdómara skriflega kæru þar sem greint er 

ítarlega frá því hvaða úrskurður sé kærður, kröfu um breytingu á honum og ástæður kærunnar, sbr. 

2. mgr. 193. gr. sml. Kærunni skulu þá fylgja ný gögn sem viðkomandi hyggst bera fyrir sig og 

gera grein fyrir þeim í kærunni, sbr. 2. mgr. 193. gr. sml. Ef ekki er kært innan þriggja sólahringja 

er heimilt að leita leyfis Landsréttar til þess, en um það leyfi gilda ákvæði 200. gr. sml., sbr. 3. 

mgr. 193. gr. sml.  

Úrskurðir héraðsdómara í einkamálum um þau atriði sem talin eru upp í a-r liðum 143. gr. eml. 

eru kæranlegir til Landsréttar. Atriðin sem þar eru upp talin varða form málsmeðferðarinnar og 

ákvarðanir sem teknar hafa verið undir meðferð málsins fyrir héraðsdómi. Eftir að aðalmeðferð er 

hafin verður úrskurður héraðsdóms ekki kærður til Landsréttar nema að hann varði atriði er snúa 

að skyldu vitna til mætingar fyrir dómi, skyldu þriðja manns til að láta af hendi sönnunargagn eða 

veita aðgang að sönnunargagni og sá þriðji maður kærir úrskurðinn, niðurfellingu máls, frávísun 

máls, synjun um heimild til að gera dómsátt eða réttarfarsekt, sbr. a-f liði 2. mgr. 143. gr. eml. 

Kærufrestur er tvær vikur frá uppkvaðningu úrskurðar eða vitneskju aðila um úrskurð eða 

dómsathöfn, sbr. 144. gr. eml. Í 145. gr. eml eru tiltekin þau atriði sem þurfa að koma fram í kæru 

til Landsréttar og það má styðja kæru við ný sönnunargögn, en greina þarf frá þeim í kæru ásamt 

því hvað kærandi hyggst sanna með nýjum gögnum.  

                                                 
175 Breyting þessi verður með 68. gr. frumvarps um breytingar á lögum um meðferð einkamála og um meðferð 
sakamála (millidómstig) þskj. 1018, 616. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/145/s/1018.html. [Sótt á vefinn 27.3.2017]. Taka gildi 1. janúar 2018. 
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Að öðru leyti gilda ákvæði XXV. kafla laga um meðferð einkamála og XXX. kafla laga um 

meðferð sakamála um framkvæmd og önnur atriði er varðar kæru til Landsréttar. 

4.3 Norrænt fyrirkomulag millidómstigs 

 

 Fjöldi 

áfrýjunardómstóla á 

millistigi 

Fjöldi dómara í 

hverju máli 

Áfrýjunarfrestur Kærufrestur 

Ísland 1 Einkamál: 3 

Sakamál: 3 fer 

eftir alvarleika. 

Sérfróðir 

meðdómsmenn. 

Einkamál: 4. 

vikur. 

Sakamál: 4. 

vikur. 

Einkamál: 2 

vikur. 

Sakamál: 3 

sólahringar. 

Noregur 6 Einkamál: 3 

Sakamál: 3 fer 

eftir alvarleika 

málsins. 3 löglærðir 

og 4 ólöglærðir - 

Kviðdómur 

Einkamál: 4 

vikur heimilt að 

veita 6 vikna 

frest. 

Sakamál: 2 

vikur. 

Það er 

áfrýjað 

formhliðum 

mála. 

Danmörk 2 Einkamál: 3 

Sakamál: 3 fer 

eftir alvarleika 

málsins. 3 löglærðir 

og 9 ólöglærðir í 

kviðdómi.  

Ólöglærðir 

Leikdómarar  

Einkamál: 4 

vikur. 

Sakamál: 2 

vikur. 

Einkamál: 4 

vikur. 

Sakamál: 2 

vikur 
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4.3.1.1 Noregur 

Dómstólar á millidómstigi í Noregi eru alls sex talsins og kallast Lagmannsréttur (n. 

Lagmannsretten) líkt og fram hefur komið hér í kafla 3.3.2.1. Fyrst og fremst eru þeir 

áfrýjunardómstólar og taka til endurskoðunar dóma og úrskurði sem hafa verið kveðnir upp í bæði 

sakamálum og einkamálum á fyrsta dómstigi, það er að segja fyrir Þingrétti (n. Tingretten).176 Þrátt 

fyrir að aðalhlutverk þeirra sé að vera áfrýjunardómstóll þá er á því ein undantekning, þar sem þeir 

fá til meðferðar mál á fyrsta dómstigi frá Almannatryggingardómstólum (n. Trygderetten), það eru 

úrskurðarnefndir innan stjórnsýslu Noregs.177 

4.3.1.2 Skipan Lagmannsréttarins. 

Almennt er það einn dómari sem kveður upp ákvarðanir og dóma í sakamálum. Í einfaldari málum 

eru það þrír fagdómarar sem skipa dóminn í Lagmannsrétti og dæma í máli þar sem endurskoða á 

ákvörðun refsingar og viðurlög eru undir sex ára fangelsi. Almennt í slíkum tilvikum þá fer fram 

munnleg sönnunarfærsla fyrir dómnum.178 

Við meðferð áfrýjunar sakamála sem koma á borð Lagmannsréttarins, þar sem sönnunarmat er til 

endurskoðunar og brot varðar við meira en sex ára fangelsi, þá eru það þrír löglærðir dómarar 

ásamt fjórum ólöglærðum meðdómurum úr kviðdómi sem taka þátt í ákvörðun refsingar, en 

kviðdómurinn samanstendur í heild af tíu ólöglærðum aðilum. Nánar tiltekið þá er það þannig í 

alvarlegustu málunum þar sem viðurlög við broti samkvæmt lögum eru sex ára fangelsi eða meira, 

að dómurinn skiptist í tvo hluta, annars vegar löglærða dómara og hins vegar kviðdóm. Ef það er 

sakfellt þá taka þá fjórir aðilar úr kviðdómi þátt í ákvörðun refsingar.179 

Í einkamálum eru það að jafnaði þrír löglærðir dómarar sem dæma í hverju máli. Það er einnig 

heimild í norsku einkamálalögunum til þess að fjórir ólöglærðir dómarar taki þátt í málsmeðferð, 

                                                 
176 Johs. Andenæs. 2009. Norsk straffeprosess, bls. 105. 
177 Inge Lorange Backer. 2016. Norsk Sivilprosess, bls. 62-63. 
178 Sjá einnig heimasíðu Domstol Administrasjonen 13. mars. 2017. 
https://www.domstol.no/no/Straffesak/Sakstyper/Anke-i-straffesak/ 
179 Sjá heimasíðu Domstol Administrasjonen, slóð: https://www.domstol.no/no/Om-domstolene/De-alminnelige-
domstolene/Lagmannsrettene/. [Sótt á vefinn 13.3.2017]. Sjá einnig heimasíðu Domstol Administrasjonen, slóð: 
https://www.domstol.no/no/Straffesak/Sakstyper/Anke-i-straffesak/. [Sótt á vefinn 13.3.2017]. 
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en þó er það á forræði aðilanna að krefjast þess og heimild þessi er örsjaldan nýtt.180 Aðilar geta 

óskað eftir að tveir ólöglærðir dómarar sitji í dómi með þeim þremur löglærðu sem fyrir sitja.181 

4.3.1.3 Áfrýjun til Lagmannsréttarins. 

Áfrýjun (n. anke) dóma í einkamálum til Lagmannsréttarins er heimil, sbr. 29-2. gr. norsku 

einkamálalaganna.182 Ákvörðunum og úrlausnum lægri dóms er áfrýjað, bæði hvað varðar efni og 

form málsmeðferðarinnar. Málsmeðferð þeirrar áfrýjunar skal alla jafna vera skrifleg, nema það 

sé grundvöllur til þess að flytja mál munnlega og þá getur dómurinn ákveðið að munnleg 

málsmeðferð skuli fara fram.183 Heimilt er að áfrýja dómum sem eru einkaréttarlegs eðlis sem 

kveðnir hafa verið upp af Þingréttinum til Lagmannsréttarins ef hagsmunir teljast ná 125.000 NKR. 

Lagmannsrétturinn getur heimilað áfrýjun þrátt fyrir að hagsmunir séu minni þá skal tekið mið af 

hvert eðli sakarefnisins er, þörf málsaðila fyrir endurskoðun og hvort það séu einhverjir veikleikar 

á meðferð málsins á lægra dómstigi.184 Áfrýjunarfrestur er alla jafna fjórar vikur, sbr. 1. mgr. 29-

5. gr. norsku einkamálalaganna en heimilt er að færa hann upp í sex vikur ef sérstakar ástæður 

mæla með því, sbr. 4. mgr. 29-5. gr. sömu laga. Fresturinn reiknast frá uppkvaðningu dóms.185 

Það má áfrýja dómum Lagmannsréttar til Hæstaréttar (n. Hoysterett) en einnig þeim dómum 

þingréttarins sem taldir eru þurfa skjóta úrlausn, sbr. 30-2. gr. í norsku einkamálalögunum, en svo 

slíku verði komið við þarf samþykki Hæstaréttar (n. Hoysteretts ankeudvalg).186 Almennt eru 

úrlausnir þingréttar um atriði sem varða málsmeðferð ekki skotið lengra en til Lagmannsréttar, sbr. 

1. mgr. 30.6. gr. norsku einkamálalaganna. Undantekning er þó á þessari reglu sem heimilar að 

máli sé skotið til Hæstaréttar þegar Lagmannsrétturinn hefur vísað máli frá á þeim grundvelli að 

málið hafi áður verið leyst efnislega, að sakarefnið eigi ekki undir norska dómstóla og að skortur 

sé á aðildarhæfi og lögvörðum hagsmunum aðila máls.187 

                                                 
180 Johs. Andenæs. 2009. Norsk straffeprosess, bls. 107. 
181 Sjá heimasíðu Domstol Administrasjonen, slóð: https://www.domstol.no/no/Om-domstolene/De-alminnelige-
domstolene/Lagmannsrettene/. [Sótt á vefinn 12.3.2017]. 
182 Lov om mekling og rettergang i sivile tvister frá 17. júní 2015 nr. 90. 
183 Sbr. 387. gr. Lov om Straffeprosessen frá 22. maí 1981. nr. 25. 
184 Sjá heimasíðu Domstol Administrasjonen, slóð: https://www.domstol.no/no/Sivil-sak/Sakstyper/Anke-i-sivil-sak/. 
[Sótt á vefinn 12.3.2017]. 
185 Inger Lorange Backer. 2016. Norsk Sivilprosess, bls. 451. 
186 Sjá heimasíðu Domstol Administrasjone, slóð: https://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/-Norges-
Hoyesterett/Saksbehandling-og-ankeforhandling/Straffesaker/. [Sótt á vefinn 12.3.2017]. 
187 Inge Lorange Backer. 2016. Norsk Sivilprosess, bls. 420. 
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Ákvarðanir þingréttarins í sakamálum eru áfrýjanlegar til Lagmannsréttarins og er áfrýjunarfrestur 

tvær vikur. Áfrýjunin má vera um endurmat á sönnunarmati dómara á lægra dómstigi, ákvörðun 

viðurlaga, meðferð málsins á lægra dómstigi eða túlkun þeirra lagaákvæða sem dómur er byggður 

á.188 Í málum þar sem áfrýjun snýr að endurmati æðri réttar á sönnunarmati lægri réttar, þá skal 

Lagmannsrétturinn skoða allar hliðar málsins og afstaða tekin til þess hvort viðkomandi braut af 

sér líkt og dæmt var í Þingrétti og slík meðferð kallast full áfrýjunarmeðferð.189 Ef áfrýjun snýr 

eingöngu að meðferð málsins fyrir Þingrétti, þarf að koma fram ítarleg lýsing í áfrýjunarbeiðni á 

þeim galla sem viðkomandi telur vera á meðferð málsins, ásamt ítarlegum rökstuðningi fyrir því 

að dómurinn teljist rangur. Það þarf einnig að tiltaka ef það hafa komið fram ný sönnunargögn í 

málinu á meðan á áfrýjunarfresti stóð.190 

Allar áfrýjanir sakamála sem berast Lagmannsréttinum þurfa samþykki réttarins og skal 

Lagmannsrétturinn taka allar áfrýjanir til skoðunar, en þær fá ekki allar samþykki og fulla meðferð 

dómsins.191 Í málum þar sem viðurlög við broti eru sex ára fangelsi eða meira þá getur 

Lagmannsrétturinn almennt ekki neitað slíkri áfrýjunarmeðferð fyrir dómnum. Lagmannsrétturinn 

getur neitað að taka áfrýjun til meðferðar ef ljóst er að hún muni ekki bera árangur. Rétturinn getur 

einnig neitað að taka áfrýjun ákæruvaldsins til meðferðar, ef það er ekki til hagsbóta fyrir ákærða 

eða ef rétturinn telur að það mundi hafa litla þýðingu að taka áfrýjunina til meðferðar.192193  

Dómar Lagmannsréttarins eru áfrýjanlegir til Hæstaréttar Noregs, en í undantekningartilvikum 

þarf samþykki Hæstaréttar Noregs til að mál fái meðferð fyrir þeim dómi, sbr. 388. gr. norsku 

                                                 
188 Sjá heimasíðu Domstol Administrasjonen, slóð: https://www.domstol.no/no/Straffesak/Sakstyper/Anke-i-
straffesak/. [Sótt á vefinn 13.3.2017]. 
189 Sjá heimasíðu Domstol Administrasjonen, slóð: https://www.domstol.no/no/Straffesak/Sakstyper/Anke-i-
straffesak/. [Sótt á vefinn 13.3.2017]. 
190 Sjá heimasíðu Domstol Administrasjonen, slóð: https://www.domstol.no/no/Straffesak/Sakstyper/Anke-i-
straffesak/ [Sótt á vefinn 13.3.2017]. 
191 Sjá heimasíðu Domstol Administrasjonen, slóð: https://www.domstol.no/no/Straffesak/Sakstyper/Anke-i-
straffesak/ [Sótt á vefinn 13.3.2017]. 
192 Það er þó aðeins heimilt að neita að taka áfrýjun til meðferðar ef brot varðar meira en 6 ára fangelsi og málinu 
hefur verið áfrýjað af hálfu ákæruvaldsins og það sé ákærða til óhagsbóta. Rétturinn þarf að vera einhuga í ákvörðun 
sinni um synja áfrýjun eða ákvörðun um að hún skuli ekki tekin til meðferðar sbr. 377. gr. Lov om rettergangsmåten 
i straffesaker frá 22. maí 1981. nr. 25.  
193 Sjá heimasíðu Domstol Administrasjonen, slóð: https://www.domstol.no/no/Straffesak/Sakstyper/Anke-i-
straffesak/ [Sótt á vefinn 13.3.2017]. 
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sakamálalaganna. Heimilt er að samþykkja áfrýjun dóms þingréttar ef það telst sérstaklega 

mikilvægt og þarf fljóta úrlausn.194 

4.3.1.4 Danmörk 

Dómstólar á millidómstigi í Danmörku eru tveir og heita Austur og Vestur Landsréttur (d. Østre 

Landsrett og Vestre Landsrett). Hlutverk þeirra er fyrst og fremst að vera áfrýjunardómstólar sem 

taka til endurskoðunar dóma og úrskurði sem hafa verið kveðnir upp í bæjarrétti (d. Byrett). 

Dómstólar á fyrsta dómstigi geta einnig vísað málum til Landsréttar, flóknari og umfangsmeiri 

einkamálum, þau eru dæmd á fyrsta dómstigi fyrir Landsrétti. 

4.3.1.5 Skipan dómsins. 

Í sakamálum eru almennt þrír dómarar sem sitja í hverju máli. Auk þeirra taka níu ólöglærðir 

kviðdómarar sæti í dómnum ef málið hefur verið dæmt af kviðdómi í bæjarrétti og viðurlög við 

broti geta varðað meira en fjögurra ára fangelsi eða ef endurskoða á sönnunarmat bæjarréttar í 

máli. Ef ekki er um endurskoðun á sönnunarmati að ræða, málið hefur verið dæmt af kviðdómi á 

fyrsta dómstigi, álitamál er uppi um hvort viðurlög við broti séu þyngri en dæmt var, miklir 

hagsmunir í húfi eða ólöglærðir leikdómarar hafa tekið þátt í máli á fyrsta dómstigi, þá taka sæti í 

dómi þrír leikdómarar. Þá er einnig heimilt að kalla til tvo sérfróða meðdómara ef þeir hafa setið í 

dómi á fyrsta dómstigi og koma þeir þá í stað ólöglærðra leikdómara, sbr. 20. b. gr. og 4. mgr. 689. 

gr. dönsku réttarfarslaganna. 

Í einkamálum eru almennt þrír löglærðir dómarar í hverju máli. Það er heimilt að kalla til tvo 

sérfróða meðdómendur í máli ef sérfræðiþekkingar er þörf til að ná réttri úrlausn í mál og þeir hafi 

komið að málinu á fyrsta dómstigi, sbr. 1. og 2. mgr. 20. gr. dönsku réttarfarslaganna.195 

4.3.1.6 Áfrýjun/kæra til Landsréttar. 

Í dönskum rétti er bæði leyst úr efnislegum ágreiningi og kröfu um frávísun með dómi196 ólíkt því 

sem er gert í héraðsdómi hér á landi en Hæstaréttur leysir úr öllum málum með dómi, líka þegar 

                                                 
194 Sjá heimasíðu Domstol Administrasjonen, slóð: https://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/-Norges-
Hoyesterett/Saksbehandling-og-ankeforhandling/Straffesaker/. [Sótt á vefinn 13.3.2017]. 
195 Bernhard Gomard og Michael Kistrup. 2013. Civilprocessen, bls. 84-85. 
196 Bernhard Gomard og Michael Kistrup. 2013. Civilprocessen, bls. 739.  
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um kærur á úrskurðum héraðsdóma er að ræða. Dómum lægri dóms er áfrýjað til æðri dóms en 

úrskurðir og ákvarðanir lægri dóms eru kærð til æðri dóms.  

Áfrýjun allra dóma í einkamálum er heimil að því skilyrði uppfylltu að hagsmunir sem um ræðir 

séu yfir 10.000 DKR., sbr. 368. gr. dönsku réttarfarslaganna (d. retsplejeloven). Hægt er að sækja 

um leyfi til áfrýjunar séu hagsmunir undir þeim mörkum eða yfir 20.000 DKR.197 Áfrýjunarfrestur 

í einkamálum eru fjórar vikur frá uppkvaðningu dóms á lægra dómstigi til Austur- eða Vestur 

Landsréttar. Dómi Landsréttar má svo áfrýja til Hæstaréttar innan fjögurra vikna frá uppkvaðningu 

dóms og framangreindir frestir reiknast í heilum dögum.198 Landsréttur getur synjað að taka 

áfrýjun til meðferðar ef ljóst er að meðferð þess fyrir dómnum muni ekki skila annarri niðurstöðu 

en bæjarrétturinn komst að. Þeir geta einnig synjað áfrýjun um meðferð ef málið er þess eðlis eða 

það eru ríkar ástæður til þess að málið skuli ekki fá meðferð fyrir Landsrétti.199 Útivistardómum 

verður ekki áfrýjað en undir vissum kringumstæðum má endurupptaka þau mál.200 

Áfrýjun sakamála er heimil og er ákæruvaldinu (d. statsadvokaten) heimilt að áfrýja dómum 

Bæjarréttarins þar sem refsing er þyngri en sem nemur sektum eða eignaupptöku, sbr. 907. gr. 

dönsku réttarfarslaganna.201 Ákærða er heimilt að áfrýja dómi í sakamáli ef refsing hefur verið 

ákveðin hærri en 20 daga sekt (d. dagbøder), nemur yfir 3000 DKR eða ef eignaupptaka er meiri 

en sem nemur þeirri upphæð.202 Ákærði getur einnig áfrýjað ef um er að ræða upptöku eigna eða 

ef dómur hefur leitt til sviptingu réttinda. Sækja þarf um áfrýjunarleyfi ef upphæð er undir þeim 

mörkum sem að framan greinir, málið varðar grundvallaratriði og sérstakar ástæður mæla með því, 

                                                 
197 Sú nefnd sem tekur slíkar beiðnir til úrlausnar er kölluð Áfrýjunarnefnd (d. procesbevillingsnævnet) og tilheyrir 
Dómstólaráði Danmerkur. 
198 Sjá heimasíðu Danmarks domstole, slóð: 
http://www.domstol.dk/SAADANGOERDU/ANKEOGKAERE/ANKE/Pages/Anke.aspx. [Sótt á vefinn 13.3.2017]. 
199 Sjá heimasíðu Danmarks domstole, slóð: 
http://www.domstol.dk/SAADANGOERDU/ANKEOGKAERE/ANKE/Pages/Anke.aspx. [Sótt á vefinn 13.3.2017]. 
200 Sjá heimasíðu Danmarks domstole, slóð: 
http://www.domstol.dk/SAADANGOERDU/ANKEOGKAERE/ANKE/Pages/Anke.aspx. [Sótt á vefinn 13.3.2017]. 
201 Eva Smith, Jorgen Jochimsen, Michael Kistrup og Jakob Poulsen. 2008. Straffeprocessen, bls. 799 
202 Sjá heimasíðu Danmarks domstole, slóð: 
http://www.domstol.dk/SAADANGOERDU/ANKEOGKAERE/STRAFFESAGER/Pages/default.aspx. [Sótt á 
vefinn 13.3.2017]. 
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sbr. 903. gr. dönsku réttarfarslaganna.203 Áfrýjunarfrestur dóma í sakamálum eru tvær vikur frá 

uppkvaðningu dóms bæði til Landsréttar og Hæstaréttar, sbr. 904. gr. dönsku réttarfarslaganna.204  

Ef Landsréttur vísar áfrýjunarstefnu frá eða synjar beiðni um að taka hana til greina, sbr. 368. gr. 

dönsku réttarfarslaganna, þá er hægt að kæra þann dóm Landsréttar til Hæstaréttar, sbr. 4. mgr. 

391. gr. sömu laga. Slík kæra verður aðeins tekin til greina með leyfi frá áfrýjunarnefndinni. Það 

leyfi er gefið út við sérstakar aðstæður. Umsókn um kæruleyfi þarf að berast nefndinni innan 

tveggja vikna frá uppkvaðningu ákvörðunar um synjun.205 Almennt er ekki beitt heimvísun mála 

hvorki í Landsrétti né í Hæstarétti ef mögulegt er að taka afstöðu til máls út frá þeim gögnum sem 

fyrir liggja.206 Áfrýja má dómum Austur og Vestur Landsréttar bæði í einkamálum og sakamálum 

til Hæstaréttar Danmerkur, að fengnu samþykki áfrýjunarnefndar og aðeins ef um er að ræða 

stefnumarkandi mál, sbr. 968 a. og 973. gr. dönsku réttarfarslaganna.  

Kæra má úrskurði og ákvarðanir bæjarréttarins til Landsréttar, kærufrestur eru tvær vikur frá þeim 

degi sem ákvörðunin eða úrskurðurinn var kveðinn upp, sbr. 969. gr. dönsku réttarfarslaganna.207 

Ekki er heimilt að kæra ákvörðun bæjarréttarins ef hún er tekin á meðan á undirbúningi málsins 

stóð eða í aðalmeðferð málsins. Áfrýjunarnefndin getur veitt leyfi til þess að ákvörðun sé kærð en 

aðeins ef það eru sérstakar aðstæður.208 Það eru lík skilyrði fyrir kæru ákvörðunar og ef það ætti 

að áfrýja henni. Á meðan kæra er til meðferðar fyrir Landsrétti þá gildir dómur bæjarréttarins. 

Kæran getur verið bæði munnleg á meðan á meðferð þess stendur og einnig er hægt að skila 

skriflegri kæru til þess bæjarréttar sem ákvörðunina tók og skal það færast í þingbók réttarins, sbr. 

                                                 
203 Eva Smith, Jorgen Jochimsen, Michael Kistrup og Jakob Poulsen. 2008. Straffeprocessen, bls. 790. Sjá einng 
heimasíðu Danmarks domstole, slóð: 
http://www.domstol.dk/SAADANGOERDU/ANKEOGKAERE/STRAFFESAGER/Pages/default.aspx. [Sótt á 
vefinn 13.3.2017]. 
204 Eva Smith, Jorgen Jochimsen, Michael Kistrup og Jakob Poulsen. 2008. Straffeprocessen, bls. 805. 
205 Bernhard Gomard og Michael Kistrup. 2013. Civilprocessen, bls. 865. 
206 Bernhard Gomard og Michael Kistrup. 2013. Civilprocessen, bls. 720. og Eva Smith, Jorgen Jochimsen, Michael 
Kistrup og Jakob Poulsen. 2008. Straffeprocessen, bls. 799. 
207 Eva Smith, Jorgen Jochimsen, Michael Kistrup og Jakob Poulsen. 2008. Straffeprocessen, bls. 807. 
208 Eva Smith, Jorgen Jochimsen, Michael Kistrup og Jakob Poulsen. 2008. Straffeprocessen, bls. 795-798. Sjá einnig 
heimasíðu Danmarks domstole, slóð: 
http://www.domstol.dk/SAADANGOERDU/ANKEOGKAERE/STRAFFESAGER/Pages/default.aspx. [Sótt á 
vefinn 13.3.2017]. 
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970. gr. dönsku réttarfarslaganna.209 Viðeigandi bæjarréttur sendir svo kæruna til Landsréttar og 

tilkynnir aðilum máls að kæra hafi borist í málinu.210 

4.4 Samantekt 

Stofnun Landsréttar er ætlað að koma til móts við alþjóðlegar kröfur um milliliðalausa 

sönnunarfærslu fyrir áfrýjunardómstigi. Með stofnun Landsréttar er ætlað að létta af því álagi sem 

hvílir á Hæstarétti og gefa honum meira fordæmisgefandi hlutverk. Með tilkomu Landsréttar verða 

mun strangari kröfur settar um áfrýjun til Hæstaréttar og það mun skapa dómurum fyrir Hæstarétti 

betri aðstæður til að sinna veigameiri- og fordæmisgefandi málum og færa framkvæmdina þar með 

nær fyrirkomulagi nágranna okkar í Danmörku og Noregi. Aðalhlutverk Landsréttar er að vera 

áfrýjunardómstóll og að endurskoða öll atriði héraðsdóms í einkamálum og sakamálum, að teknu 

tilliti til þeirra takmarkana sem eru á málskotsheimildum öðrum meginreglum réttarfars. Til að 

stemma stigum við að málsmeðferðartíminn lengist er lagt upp með að áfrýjunar- og kærufrestur í 

einkamálum er styttur á móti og að takmarkaðar verði nýjar og enduteknar sönnunarfærslur fyrir 

Landsrétti. Helstu breytingarnar sem eru gerðar, eru þær að áfrýjunarfjárhæð í einkamálum verður 

hækkuð upp í 1.000.000 kr. úr um það bil 300.000 kr. og er sú upphæð tengd vísitölu, sbr. 1. mgr. 

152. gr. Áfrýjunarfrestur í einkamálum styttist úr þremur mánuðum í fjórar vikur frá uppkvaðningu 

héraðsdóms. Kærufrestur helst sá sami í bæði einkamálum og sakamálum, einnig áfrýjunarfrestur 

í sakamálum og breytingin sem verður á áfrýjunar- og kærufrestum er í einkamálum. 

Aðilar munu eiga kost á að framkvæma munnlega sönnunarfærslu fyrir Landsrétti eftir því sem 

nauðsyn þykir, hvort sem það er í formi skýrslutöku af nýjum vitnum eða að viðbótarskýrslur verði 

teknar af þeim sem gáfu skýrslu fyrir héraðsdómi. Það er grundvallarbreyting sem kemur með c-

lið 196. gr. sml., að Landsréttur getur endurmetið sönnunargildi munnlegs framburðar fyrir 

héraðsdómi, að undangengnum skýrslutökum fyrir Landsrétti, sbr. 57. gr. laga nr. 49/2016. En 

hingað til hefur ekki verið slík afgerandi heimild til staðar í lögum sem heimilar dómstólum með 

svo afdráttarlausum hætti að endurmeta sönnunargildi munnlegs framburðar fyrir héraðsdómi.  

                                                 
209 Eva Smith, Jorgen Jochimsen, Michael Kistrup og Jakob Poulsen. 2008. Straffeprocessen, bls. 802. 
210 Eva Smith, Jorgen Jochimsen, Michael Kistrup og Jakob Poulsen. 2008. Straffeprocessen, bls. 802. Sjá einnig 
heimasíðu Danmarks domstole, slóð: 
http://www.domstol.dk/SAADANGOERDU/ANKEOGKAERE/STRAFFESAGER/Pages/default.aspx. [Sótt á 
vefinn 13.3.2017]. 
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5 Niðurstaða 

Íslenskt réttarfar hefur grundvallast að mestu á reglunni um milliliðalausa málsmeðferð og af henni 

má leiða reglu um milliliðalausa sönnunarfærslu. Meginregluna um milliliðalausa sönnunarfærslu 

er að finna í 112. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála. Í meginreglunni um milliliðalausa 

sönnunarfærslu felst að sá dómari sem er með mál til meðferðar og kveður upp efnisdóm í því, taki 

skýrslur af ákærða og vitnum ásamt því að önnur sönnunargögn eru færð fyrir hann, sbr. 1. mgr. 

112. gr. sml. Mannréttindadómstóll Evrópu tók afstöðu til reglunnar árið 1988 með dómi í málinu 

Barberá gegn Spáni þann 6. desember 1988, í máli nr. 10590/83.211 Í forsendum dómsins skýrir 

hann reglu 1. mgr. 6. gr. MSE, rýmra en áður og segir hana samofna öðrum reglum sem falla undir 

ákvæðið, það er að segja réttur til opinberrar málsmeðferðar og milliliðalausrar málsmeðferðar.  

Meginreglan um milliliðalausa sönnunarfærslu er hluti af víðtækari reglu sem er milliliðalaus 

málsmeðferð, hún nær yfir allt tímabilið frá því að ákæra er gefin út til uppkvaðningu endanlegs 

dóms í máli. Milliliðalaus sönnunarfærsla er mun þrengri og snýr sérstaklega að sönnunarþætti 

málsmeðferðarinnar. Reglan um milliliðalausa sönnunarfærslu er hluti af meginreglunni um 

réttláta málsmeðferð, sá réttur sem í henni felst er ekki bundinn við meðferð fyrir dómstólum 

heldur er rétturinn virkur allt frá upphafi lögreglurannsóknar til uppkvaðningar endanlegs 

efnisdóms í máli. Meginreglan um milliliðalausa sönnunarfærslu skarast á við nokkrar aðrar reglur 

sem felast í meginreglunni um réttláta málsmeðferð. Helst eru það reglan um þagnarréttarákvæði 

sem gengur út á að þurfa ekki að tjá sig og reglan um rétt til að fella ekki á sig sök, enda skilar það 

ekki tilsettum árangri að það fari fram milliliðalaus sönnunarfærsla með skýrslutöku af ákærða 

fyrir dómi ef hann neitar að tjá sig um þau ákæruatriði sem eru til meðferðar fyrir dómnum. Það 

er einnig ákveðin skörun á reglunni um milliliðalausa sönnunarfærslu og málshraðareglunni, það 

er að segja að að mál sé leyst innan hæfilegs tíma. Eins og framkvæmdin hefur verið hingað tilhefur 

verið lítið svigrúm fyrir Hæstarétt, sem áfrýjunardómstóll, að taka munnlegar skýrslur og fylgja 

eftir meginreglunni um milliliðalausa sönnunarfærslu. Milliliðalaus sönnunarfærsla snertir einnig 

atriði er varða frjálst sönnunarmat dómara og vald hans til að ákveða viðurlög út frá 

sönnunargögnum sem færð hafa verið fyrir þann dómara sem kveður upp efnisdóm í málinu, sbr. 

dóm Hæstaréttar frá Hæstaréttar frá 8. nóvember 2007 í máli nr. 206/2007.212 Allar framangreindar 

                                                 
211 Sjá reifun á bls. 23. 
212 Sbr. dóm í máli Barberá gegn Spáni 10590/83. Sjá reifun á bls. 23 og fótnótu á bls. 9. 
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meginreglur er samofnar og það hefur mikla þýðingu til að ná fram réttlátri málsmeðferð að 

sönnunarfærsla sé milliliðalaus enda virkar reglan í raun sem matsregla á því hvort réttlát 

málsmeðferð hafi í raun átt sér stað við meðferð dómsmáls. 

Umfjöllun ritgerðarinnar hefur miðast út frá milliliðalausri sönnunarfærslu í sakamálum fyrir 

áfrýjunardómstól. Það er heimilt að fá endurskoðun á úrlausnum héraðsdóms fyrir æðri dómi. Þær 

kröfur sem MSE gerir til endurskoðunar á sönnunarmati í sakamálum eru tvíþættar: Annars vegar 

koma fram fyrirmæli í 2. gr. 7. samningsviðauka við MSE, um rétt til áfrýjunar sakamáls og hins 

vegar koma fram almenn fyrirmæli í 6. gr. MSE, um réttláta málsmeðferð fyrir dómi. Í þessu felst 

að sönnunarfærslan fari aftur fram fyrir þeim dómstól sem tekur áfrýjun til meðferðar, sem hingað 

til hefur verið Hæstiréttur Íslands. Meginreglan kveður því á um að sá dómari sem kveður upp 

efnisdóm í máli skuli taka skýrslur af ákærða og vitnum ásamt því að skoða önnur sönnunargögn 

í málinu. Núverandi framkvæmd gerir hins vegar ekki ráð fyrir því að ákærði og vitni komi fyrir 

Hæstarétt til skýrslugjafar, þó svo rétturinn geti ákveðið að munnleg sönnunarfærsla eigi að fara 

þar fram, sbr. 3. mgr. 205. gr. sml. Hæstiréttur hefur ekki verið heimilt, sbr. 2. mgr. 208. gr. sml. 

að endurmeta sönnunargildi munnlegra framburða fyrir héraðsdómi, nema vitni eða ákærði gefi 

skýrslu fyrir Hæstarétti fyrst. Álag á Hæstarétti hér á landi hefur verið töluvert á undanförnum 

árum og hafa hæstaréttardómarar metið það svo að það fylgi aukið álag munnlegum skýrslutökum 

fyrir dómnum, sem gerir það að verkum að afköst réttarins yrðu minni og málsmeðferðartími 

myndi lengjast. Álag á Hæstarétt eru að mati höfundar ekki nægjanlega sterk ástæða, fyrir því að 

meginreglunni um milliliðalausa sönnunarfærslu sé ekki fylgt til hlítar. Eins og fram hefur komið 

er ákveðin skörun á meginreglunni um milliliðalausa sönnunarfærslu annars vegar og 

meginreglunni um hraða málsmeðferð hins vegar. Meginreglunni um hraða málsmeðferð yrði að 

mati Hæstaréttardómaranna fórnað fyrir meginregluna um milliliðalausa sönnunarfærslu. 

Málshraði er líka hluti af réttlátri málsmeðferð, þar sem ákærði þarf ekki að sæta því að vera undir 

grun til fleiri ára og getur það haft veigamiklar afleiðingar fyrir fólk ef svo ber við. Það er því rétt 

að unnið sé jafnt með báðar reglur og þar með trúir höfundur að Landsréttur sé lausnin á því að 

annarri reglunni sé ekki fórnað fyrir hina. 

Framkvæmd áfrýjunar til æðri dóms hefur verið sú að Hæstiréttur hefur ómerkt héraðsdóma og 

vísað þeim aftur til héraðsdóms til efnislegrar úrlausnar, með tilheyrandi kostnaði og töfum á 

endanlegri úrlausn fyrir málsaðila. Hæstiréttur hefur í einu tilviki nýtt heimild sem hann hefur, 
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skv. 3. mgr. 205. gr. sml., sbr. 2. mgr. 208. gr. sml., en það gerði hann í dómi Hæstaréttar frá 30. 

maí 2002 í máli nr. 96/2002. Í dómnum beitti Hæstiréttur framangreinda heimild í sakamálalögum 

þar sem Hæstaréttur snéri við sýknudómi héraðsdóms.213 Í því máli framkvæmdi Hæstiréttur 

milliliðalausa sönnunarfærslu með því að kalla ákærða fyrir dóminn og framkvæma skýrslutökur 

af ákærða og vitnum. Framkvæmd Hæstaréttar í dómnum sýnir fram á ótvíræða heimild 

Hæstaréttar til að framkvæma skýrslutöku af ákærða og vitnum sem geta stuðlað að því, að 

ákvarðanataka dómsins og niðurstaða hans verði efnislega rétt. Þar sem þetta er eina tilvikið sem 

Hæstiréttur hefur nýtt þessa heimild samkvæmt 3. mgr. 205. gr. sml., sbr. 2. mgr. 208. gr. sml. og 

hefur það sætt töluverðri gagnrýni með hliðsjón af meginreglunni um milliliðalausa 

sönnunarfærslu. Fyrirkomulag sönnunarfærslu fyrir áfrýjunardómstól á Íslandi sem nú er við lýði, 

brýtur gegn meginreglunni um milliliðalausa sönnunarfærslu, að því leyti að Hæstiréttur þarf að 

geta tekið sönnunarmatið til endurskoðunar svo hann geti komist að réttri niðurstöðu. Í því 

samhengi má vísa til dóms MDE til staðfestingar í máli Sigurþórs gegn íslenska ríkinu frá 15. júlí 

2013, í máli nr. 44671/98.214 Í dómnum kom fram að Hæstiréttur hafði ekki gætt að réttindum 

sakbornings, þar sem aðeins var byggt á skriflegum framburði vitna við málsmeðferð Hæstaréttar 

en ákærði var ekki boðaður í skýrslutöku fyrir dómnum áður en Hæstiréttur breytti sýknudómi 

Sigurþórs. Milliliðalaus sönnunarfærsla fyrir áfrýjunardómstól er að mörgu leyti ábótavant og á 

ekki tryggð til hlítar fyrir Hæstarétti Íslands. Í frumvarpi með lögum nr. 50/2016 um dómstóla 

kemur fram að þetta sé stærsta forsendan fyrir stofnun Landsréttar, það er að segja að þessum 

vandamálum í réttlátri málsmeðferð sé ráðin bót og milliliðalaus sönnunarfærsla fari fram með 

fullnægjandi hætti. Það er að meira svigrúm verði til þess að endurtaka sönnunarfærslu með réttum 

hætti fyrir áfrýjunardómstól og þetta verði ekki bara tilraun til þess. 

Landsréttur er áfrýjunardómstóll á millidómstigi sem stofnaður er með lögum nr. 50/2016 sem 

taka gildi 1. janúar 2018. Þau lög taka við af núgildandi lögum um dómstóla nr. 15/1998 og hefur 

V. kafli nýju laganna að geyma ákvæði um Landsrétt. Tilkomu Landsréttar er ætlað að hafa það í 

för með sér að létta af því gríðarlega álagi sem hvílir á Hæstarétti Íslands og tryggja að hlutverk 

hans sem fordæmisgefandi dómstóll sé sett í forgang. Það verður einn millidómstóll starfræktur 

fyrir allt landið og hann mun hafa heimild til að endurskoða öll atriði héraðsdóms í einkamálum 

                                                 
213 Sjá reifun á bls. 34 og 35.  
214 Sjá reifun á bls. 36. 
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og sakamálum. Landsrétti er ætlað að koma til móts við alþjóðlegar kröfur um milliliðalausa 

sönnunarfærslu á áfrýjunarstigi sem MDE hefur talið vera hluti af réttlátri málsmeðferð, sbr. 1. 

mgr. 6. gr. MSE og 1. mgr. 70. gr. stjskr. Núverandi fyrirkomulag uppfyllir ekki þær ströngu kröfur 

sem gerðar eru hvað varðar milliliðalausa sönnunarfærslu og réttláta málsmeðferð, það 

fyrirkomulag sem hefur verið í gildi hvað varðar ómerkingu dóma og heimvísun í hérað er gallað, 

enda íþyngjandi fyrir þá sem þurfa að gefa skýrslu fyrir héraðsdómi að nýju og fara í þriðju 

málsmeðferðina. Með stofnun Landsréttar eru kröfum MSE um endurtekna munnlega 

sönnunarfærslu fyrir því dómstigi sem kemur til með að kveða upp efnisdóm í máli. Aðilar munu 

eiga kost á að framkvæma munnlega sönnunarfærslu fyrir Landsrétti eftir því sem nauðsyn þykir, 

þetta er grundvallarbreyting sem kemur með c-lið 196. gr. sml., sbr. 57. gr. laga nr. 49/2016. En 

hingað til hefur ekki verið slík afgerandi heimild til staðar í lögum sem heimilar dómstólum með 

svo afdráttarlausum hætti að endurmeta sönnunargildi munnlegs framburðar fyrir héraðsdómi. 

Að mörgu leyti er Landsréttur, svipaður millidómstigum í Danmörku og Noregi. Skipan og fjöldi 

dómara hefur mikla þýðingu hvað varðar endurtekna sönnunarfærslu fyrir áfrýjunardómstólum í 

Noregi að mati höfundar og telur hún að nægjanlegt svigrúm sé þar til að skilyrðum MSE og MDE 

um milliliðalausa sönnunarfærslu sé fullnægt. Höfundur telur að skipan og fjöldi dómara í 

Landsrétti Íslands, ásamt þeirri heimild sem Landsréttur hefur í c-lið 196. gr. sml., sbr. 57. gr. laga 

nr. 49/2016, hafi í för með sér að milliliðalaus sönnunarfærsla verði tryggð betur með stofnun 

millidómstigs heldur en núverandi fyrirkomulag fyrir Hæstarétti gerir. Þar með gefst nægjanlegt 

svigrúm í málsmeðferð fyrir Landsrétti, til að fullnægja þeim skilyrðum sem MSE og MDE setja, 

bæði hvað varðar endurskoðun æðri dómstóls á niðurstöðu lægri dómstóls og milliliðalausa 

sönnunarfærslu. Gæta verður þó að því, að álagið sem hvílt hefur á Hæstarétti færist ekki yfir á 

Landsrétt sem myndi skapa sömu vandamál og núverandi framkvæmd gerir. Afleiðingin yrði þá 

að þær kröfur sem MSE gerir til milliliðalausrar sönnunarfærslu yrðu ekki uppfylltar og yrði þetta 

þá einungis misheppnuð tilraun til úrbóta. Ljóst er að Landsréttur getur leitt til skjótari 

málsmeðferðar þar sem ómerking og heimvísun mála í hérað myndi fækka töluvert með tilkomu 

aukinnar munnlegrar sönnunarfærslu fyrir millidómstigi. Höfundur telur að það fyrirkomulag sem 

tíðkast hjá Norðmönnum tryggi hvað best milliliðalausa sönnunarfærslu og telur að Landsréttur 

mun tryggja það jafn vel og er gert þar í landi með auknu svigrúmi til að framfylgja meginreglunni 

um munnlega sönnunarfærslu og skila þar með efnislega réttari dómum. 
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