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1 Inngangur 
 

Eftir setningu Dönsk-íslensku sambandslaganna, sem tóku gildi 1. desember 1918, var Ísland 

viðurkennt fullvalda ríki í konungssambandi við Danmörku. Árið 1919 var ákveðið með lögum 

að stofna Hæstarétt Íslands og tók hann til starfa ári síðar.1 Við það urðu dómstigin tvö á Íslandi 

og var sú skipan við lýði allt þar til Landsréttur tók til starfa í janúar 2018. Tveggja dómstiga 

kerfi þekkist hvorki á Norðurlöndunum né þeim ríkjum Evrópu sem Íslendingar bera sig 

almennt saman við. Það fyrirkomulag hefur í gegnum tíðina verið gagnrýnisvert og þá 

sérstaklega fyrir það að fara gegn meginreglunni um milliliðalausa sönnunarfærslu. Í þeirri 

reglu felst að sá dómari, sem dæma á mál, tekur skýrslur af vitnum og ákærða og sönnunargögn 

eru einnig færð fyrir hann, sbr. 1. mgr. 111. gr. og 1. mgr. 112. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð 

sakamála (hér eftir sml. eða sakamálalög). Reglan er einnig þáttur í fyrirmælum 1. mgr. 70. gr. 

stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 (hér eftir stjskr. eða stjórnarskrá) og 1. mgr. 6. gr. 

mannréttindasáttmála Evrópu (hér eftir MSE) um réttláta málsmeðferð.2 Með lögum nr. 

50/2016 sem tóku gildi 1. janúar 2018 var komið á þriggja þrepa dómskerfi á Íslandi. 

Samkvæmt núverandi dómstólaskipan eru því þrjú dómstig á Íslandi, héraðsdómstólar, 

Landsréttur og Hæstiréttur. 

Aðalviðfangsefni ritgerðarinnar er umfjöllun um áhrif stofnunar millidómstigs á 

milliliðalausa sönnunarfærslu. Skoðað verður hvernig málsmeðferð fyrir Landsrétti verður 

háttað með tilliti til sönnunarfærslu og leitast verður við að svara því með hvaða hætti 

meginreglan um milliliðalausa sönnunarfærslu er tryggð fyrir Landsrétti. Í ritgerðinni verður 

lögð áhersla á meginregluna út frá sakamálum. Ástæðan fyrir því er einfaldlega vegna þess að 

reglan er meira áberandi í þeim málum. Ritgerðin skiptist í fjóra kafla og verður stuttlega fjallað 

um efni þeirra hér. Í öðrum kafla ritgerðarinnar er fjallað um meginregluna um réttláta 

málsmeðferð og inntak hennar. Þar sem meginreglan um milliliðalausa sönnunarfærslu er hluti 

af meginreglunni um réttláta málsmeðferð verður henni einnig gerð greiðargóð skil í öðrum 

kafla. Í þriðja kafla er fjallað um dómstólaskipan. Farið verður yfir þróun íslenskra dómstóla, 

aðdraganda að tilkomu Landsréttar auk þess sem fjallað verður um hvernig málsmeðferð og 

sönnunarfærslu er þar háttað. Einnig verður í þeim kafla fjallað lauslega um norrænt 

fyrirkomulag millidómstigs og framkvæmd sönnunarfærslu. Í fjórða kafla ritgerðarinnar er efni 

ritgerðarinnar dregið saman. Einnig verður fjallað um dómaframkvæmd þar sem það á við.  

                                                 
1 Sigurður Líndal: Réttarsöguþættir, bls. 136-137. 
2 Eiríkur Tómasson: Meginreglur sakamálaréttarfars, bls. 22. 



 5 

2 Meginreglan um réttláta málsmeðferð 

2.1 Almennt um réttláta málsmeðferð 

Algildar reglur um meðferð dómsmála eru ekki til. Þær breytast frá einum tíma til annars og 

mótast af ríkjandi viðhorfum og þjóðfélagsháttum.3 Flestar meginreglur sakamálaréttarfars hafa 

það að leiðarljósi að vernda mannréttindi sakborninga. Vegna mikilvægi þeirra reglna er þeirra 

ekki aðeins getið í sakamálalögum, heldur einnig í stjórnarskránni og Mannréttindasáttmála 

Evrópu. Meginreglur sakamálaréttarfars eiga sér því margar hverjar stoð í lögum, eru mjög 

skyldar og tengjast innbyrðis. Flestar þeirra teljast hluti af meginreglunni um réttláta 

málsmeðferð.  

Hugtakið réttlát málsmeðferð er mjög víðtækt en leitast hefur verið við að skýra nánar hvað 

í því felst með lagareglum.4 Stór réttarbót var gerð þegar Mannréttindasáttmáli Evrópu var 

undirritaður 4. nóvember 1950 og lögfestur með lögum nr. 62/1994.5 Í kjölfarið var 

mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar breytt til að laga þau að fyrirmælum sáttmálans.6 Í 

70. gr. stjskr. er fjallað um réttinn, sem hver og einn hefur, til að fá skorið úr máli fyrir 

dómstólum. Ákvæði 70. gr. stjskr. 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. 

Í 1. og 2. mgr. 6. gr. MSE má finna efnislega samhljóða ákvæði þótt ekki sé fullt samræmi í 

orðalagi.7 Um er að ræða sömu skilyrði og 70. gr. stjskr. setur til þess málsmeðferð sé réttlát. Í 

3. mgr. 6. gr. MSE, sem gildir aðeins um sakamál, eru útfærð nánar þau lágmarksréttindi sem 

sakborningur nýtur.8 Í greinargerð með frumvarpi því er varð að stjórnskipunarlögum nr. 

97/1995 segir að við skýringu á inntaki ákvæðanna eigi að líta til alþjóðlegra 

mannréttindasamninga.9 

Mannréttindadómstóll Evrópu (hér eftir MDE eða Mannréttindadómstóll Evrópu) er sú 

stofnun sem tekur við kærum frá einstaklingum og sker úr um hvort ríki hafi brotið gegn 

                                                 
3 Eiríkur Tómasson: Meginreglur sakamálaréttarfars, bls. 1. 
4 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, Mannréttindi, bls. 239. 
5 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, Mannréttindi, bls. 33. 
6 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 16. 
7 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 31. 
8 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 26.  
9 Alþt. 1994-95, A-deild, bls. 2096. 
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réttindum sem njóta verndar Mannréttindasáttmála Evrópu.10 Ákvæði 6. gr. MSE um réttláta 

málsmeðferð er það ákvæði sem oftast reynir á fyrir Mannréttindadómstól Evrópu.11 Í köflum 

2.1.1. til 2.1.8. verður fjallað um helstu þætti réttlátrar málsmeðferðar. 

2.1.1 Réttur til aðgangs að óháðum og óvilhöllum dómstólum  

Sérhver maður á rétt skv. 1. mgr. 70. gr. stjskr. til þess að dómstóll leysi úr um ákæru á hendur 

honum um refsiverða háttsemi. Einstaklingi verða ekki ákveðin viðurlög nema af dómstóli.12 Í 

máli MDE, Golder gegn Bretlandi, 21. febrúar 1975 (4451/70) var því slegið föstu að í þeim 

réttindum sem kveðið er á um í 1. mgr. 6. gr. MSE felist einnig sjálfstæður réttur manns til þess 

að fá úrlausn í máli fyrir dómstólum.13 

Í réttaríki er grunndvallarregla að skorið sé úr um réttindi og skyldur manna af óháðum og 

óhlutdrægum dómstóli, sbr. 1. mgr. 6. gr. MSE og 1. mgr. 70. gr. stjskr.14 Sú regla er kjarni 

réttlátrar málsmeðferðar og samofin reglunni um jafnræði aðila. Af þrískiptingu ríkisvaldsins 

leiðir einnig að meginmarkmið skilyrðisins um óháðan dómstól er að tryggja sjálfstæði þeirra í 

sambandi við aðra þætti ríkisvaldsins.15 

2.1.2 Jafnræði aðila 

Þótt þess sé hvorki getið beinum orðum í ákvæði 1. mgr. 70. gr. stjskr. né 6. mgr. MSE er einn 

af mikilvægustu þáttunum í réttlátri málsmeðferð að tryggja jafnræði aðila.16 Það er sérstaklega 

mikilvægt að það sé tryggt í sakamálum, þar sem sakborningur stendur höllum fæti gagnvart 

ákæruvaldinu. Inntak jafnræðisreglunnar endurspeglast í ákvæðum sakamálalaganna. Þar segir 

í 3. mgr. 36. gr. og 1. mgr. 166 .gr. að báðir aðilar eigi rétt á að vera viðstaddir þinghöld. Einnig 

eiga aðilar rétt til að tjá sig um sakarefni,  kynna sér öll gögn og fá nægan tíma til að undirbúa 

sig undir aðalmeðferð máls, sbr. t.d. 1. og 4. mgr. 37. gr., 1. mgr. 163. gr. og 2. og 3. mgr. 166. 

gr. sml.  

2.1.3 Réttur til að fá leyst úr máli innan hæfilegs tíma 

Í 1. mgr. 70. gr. stjskr. og 1. mgr. 6. gr. MSE er mælt fyrir um réttinn til þess að fá leyst úr máli 

innan hæfilegs tíma.17 Í 1. mgr. 171. gr. sml. er tekið fram að hraða skuli meðferð máls eftir 

föngum. Markmið reglunar eru nokkur en ber helst að nefna að talið er líklegt að fljótvirk og 

                                                 
10 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 127. 
11 Richard Clayton og Hugh Tomlinson: Fair trial rights, bls. 6. 
12 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, Mannréttindi, bls. 233. 
13 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 45. 
14 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 139.  
15 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, Mannréttindi, bls. 260. 
16 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, Mannréttindi, bls. 240. 
17 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 116. 
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skilvirk réttarvarsla eigi þátt í að fækka afbrotum.18 Það hefur þó mesta þýðingu fyrir aðila að 

máli skuli hraðað og úrlausn fáist innan hæfilegs tíma. Það getur m.a. verið vegna mikilvægi 

þess að sakborningur sem situr í gæsluvarðhaldi þurfi ekki að dvelja þar lengur en nauðsynlegt 

er.19 

2.1.4 Réttur til að fella ekki á sig sök 

Þagnarréttur sakbornings er ein af grunnreglum sakamálaréttarfars. Í 2. mgr. 64. gr. sml., sem 

varðar skýrslugjöf við rannsókn máls hjá lögreglu, og 2. mgr. 113. gr. sml., sem varðar 

skýrslugjöf ákærða fyrir dómi, kemur fram að sakborningi/ákærða sé „...óskylt að svara 

spurningum varðandi refsiverða hegðun sem honum er gefin að sök.“ Þótt ekki sé mælt fyrir 

um réttinn beinum orðum í 6. gr. MSE hafa fyrirmæli ákvæðisins verið skýrð á þann veg að í 

henni felist bann við því að sakborningi sé gert skylt að svara spurningum varðandi þá 

refsiverðu háttsemi sem viðkomandi er sakaður um.20 

2.1.5 Réttur til opinberrar málsmeðferðar 

Opinber málsmeðferð felst í beinum og óbeinum aðgangi almennings að réttarhöldum. Hver og 

einn almennur borgari á rétt til að vera viðstaddur réttarhöld og hefur heimild til að skýra 

opinberlega frá því sem þar fer fram, þó með undantekningum, sem skýrðar eru þröngt. 21 Í 1. 

mgr. 70. gr. stjskr. segir: „dómþing skal háð í heyranda hljóði nema dómari ákveði annað lögum 

samkvæmt til að gæta velsæmis, allsherjarreglu, öryggis ríkisins eða hagsmuna málsaðila.“ Um 

réttinn til opinberrar málsmeðferðar er einnig kveðið á um í 1. mgr. 6. gr. MSE. Reglunni er 

ætlað að treysta réttaröryggi þeirra sem aðild eiga að dómstólum sem og styrkja tiltrú 

almennings á réttarkerfinu.22 

Samofin reglunni um opinbera málsmeðferð er reglan um munnlega málsmeðferð. Eðli máls 

samkvæmt getur meðferð máls ekki verið opinber nema að vera jafnframt munnleg, svo að þeir 

sem sitja í réttarsal geti fylgst með því sem fram fer. Í 3. mgr. 165. gr. sml. segir að dómari 

ákveði hvort mál verði flutt munnlega eða skriflega en gert er ráð fyrir að ekki skuli flytja mál 

skriflega nema sérstaklega standi á.23 

2.1.6 Reglur um sönnun 

Í sakamálum er algengt að aðilar deili um hvaða staðreyndir beri að leggja til grundvallar og þá 

reynir á sönnun. Í ákvæði 1. mgr. 109. gr. sml. segir: 

                                                 
18 Eiríkur Tómasson: Meginreglur sakamálaréttarfars, bls. 19. 
19 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 120-122. 
20 Björg Thorarenssen: Stjórnskipunarréttur, Mannréttindi, bls. 253. 
21 Eiríkur Tómasson: Meginreglur sakamálaréttarfars, bls. 16. 
22 Eiríkur Tómasson: Meginreglur sakamálaréttarfars, bls. 17. 
23 Eiríkur Tómasson: Meginreglur sakamálaréttarfars, bls. 17. 
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Dómari metur hverju sinni hvort nægileg sönnun, sem ekki verði vefengd með skynsamlegum 

rökum, sé fram komin um hvert það atriði sem varðar sekt og ákvörðun viðurlaga við broti, þar á 

meðal hvaða sönnunargildi skýrslur ákærða hafi, vitnisburður, mats- og skoðunargerðir, skjöl og 

önnur sönnunargögn. 

Í 2. mgr. 109. gr. sml. segir svo: 

Dómari metur það enn fremur ef þörf krefur hvert sönnunargildi þær staðhæfingar hafa sem varða 

ekki beinlínis það atriði sem sanna skal en ályktanir má leiða af um það. 

Í tilvitnuðum ákvæðum er mælt fyrir um það sem kallað hefur verið frjálst sönnunarmat dómara 

og er megintilgangur reglnanna að ná fram efnislegri réttri niðurstöðu.24 Það er því ávallt 

dómarinn sem metur sönnunargildi gagna og skýrslna.  

Samkvæmt 2. mgr. 70. gr. stjskr. skal hver maður teljast saklaus uns sekt hans er sönnuð. 

Sömu reglu er að finna í 2. mgr. 6. gr. MSE og hefur hún ætíð verið talin ein af 

grundvallarreglunum í sérhverju réttarríki. Í 108. gr. sml. segir „[s]önnunarbyrði um sekt 

ákærða og atvik, sem telja má honum í óhag, hvílir á ákæruvaldinu.“ Vegna eðlis sakamála eru 

við rekstur þeirra gerðar ríkar kröfur til sönnunar.  

2.1.7 Réttur til milliliðalausrar málsmeðferðar 

Einn þáttur réttlátrar málsmeðferðar er reglan um milliliðalausa málsmeðferð. Í henni felst að 

sami dómari skuli annast meðferð máls frá útgáfu ákæru og þar til dómur er kveðinn upp. Inntak 

reglunnar er að sá dómari, sem dæmir mál, skal taka skýrslur af ákærða og vitnum og gögn eru 

lögð fyrir hann, sbr. 1. mgr. 111. gr. og 1. mgr. 112. gr. sml.25 Markmið reglunnar er fyrst og 

fremst að tryggja að rétt niðurstaða fáist í hverju máli. Það er talið líklegra til að nást ef dómari 

hlýðir sjálfur á framburð vitna og kynnir sér gögn málsins af eigin raun.26 Nefna má í þessu 

sambandi Hrd. 8. nóvember 2007 (206/2007): 

X réðst inn á heimili konu og tveggja stúlkna. Hann káfaði á annarri stúlkunni utanklæða og 

reyndi að kyssa hana. Hinni sýndi hann ruddalegt og ósiðlegt athæfi. Var hann ákærður fyrir 

húsbrot, blygðunarsemisbrot og brot á barnaverndarlögum. Aðalmeðferð fór fram í janúar 2006 

og gáfu þá ákærði og vitni skýrslur fyrir dómi. Dómur hafði ekki verið kveðinn upp í desember 

2006 þegar dómara í héraði var veitt leyfi frá störfum. Hinn nýji dómari ákvað að skýrslugjöf og 

málflutningur skyldu fara fram að nýju 30. janúar 2007. X mætti ekki þótt honum væri kunnugt 

að endurflutningur myndi fara fram en bókað var eftir verjanda hans að hann hefði kosið að mæta 

ekki. Málið var dómtekið og X var sakfelldur fyrir þau brot sem honum voru gefin að sök. 

Hæstiréttur taldi að skilyrði 120. gr., sbr. 126. gr. laga nr. 19/1991 hefðu ekki verið fyrir hendi og 

þar sem ákærði hefði aldrei komið fyrir þann dómara sem dæmdi í málinu yrði ekki hjá því komist 

að ómerkja héraðsdóminn og vísa honum þangað til löglegrar meðferðar og dómsálagningar að 

nýju. 

                                                 
24 Stefán Már Stefánsson: Um sönnun í sakamálum, bls. 33. 
25 Eiríkur Tómasson: Meginreglur sakamálaréttarfars, bls. 18. 
26 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, Mannréttindi, bls. 246 
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Reglan um milliliðalausa sönnunarfærslu fellur undir reglur um sönnun í sakamálum en vegna 

vægis hennar í þessari ritgerð er fjallað sérstaklega um hana í kafla 2.2. 

2.1.8 Málsskotsréttur 

Það hefur mikla þýðingu fyrir réttaröryggi manna að möguleiki sé á endurskoðun úrlausnar á 

æðra dómstigi og hefur málsskotsréttur verið hluti af íslenskri réttarframkvæmd síðan á 

þjóðveldisöld. Auk þess að hafa mikla þýðingu fyrir réttaröryggi tryggja reglur um endurskoðun 

einnig samræmi í réttarframkvæmd. Þessi réttur er þó ekki sérstaklega verndaður í 

stjórnarskránni og fjalla ákvæði hennar aðeins lítillega um dómsvaldið. Af þeim má þó leiða að 

gert er ráð fyrir tilvist þessa réttar. Mannréttindasáttmáli Evrópu hefur heldur ekki að geyma 

neinar almennar reglur um málskotsrétt.27 Árið 1984 var 7. samningsviðauka MSE skeytt aftan 

við samninginn. Í 2. mgr. þess viðauka er að finna ákvæði um heimild sakfellds manns til þess 

að fá endurskoðun á máli sínu á æðra dómstigi.28 Gert er ráð fyrir að aðildarþjóðirnar hafi 

ákveðið svigrúm við að ákveða með lögum hvernig rétturinn er tryggður. Hvert ríki hefur 

heimild til að útfæra hvort rétturinn til áfrýjunar taki til endurskoðunar á þeim hluta sem varðar 

sakfellingu og þess hluta er varðar ákvörðun viðurlaga eða hvort hann taki til annars hvors.  Það 

er einungis skilyrði að ekki megi takmarka réttinn þannig að hann verði í raun lítils virði.29 

Mannréttindadómstóll Evrópu hefur skýrt réttinn á þann veg að nóg sé að sakfelldi eigi þess 

kost að bera undir æðri dóm hvort meðferð máls á lægra dómstigi hafi verið haldin þeim 

annmörkum að ástæða sé til að ómerkja dóminn. Sakborningur verður jafnframt að eiga þess 

kost að geta sótt um áfrýjunarleyfi og að fjallað sé um þá beiðni af æðri dómstól.30 Þessi réttur 

er þó takmörkunum háður og er þeim takmörkunum einkum ætlað að koma í veg fyrir of mikið 

álag á áfrýjunardómstólum og halda niðri kostnaði í dómskerfinu. Hætta er á að of víðtækar 

takmarkanir á möguleikum að fá dómsúrlausnir endurskoðaðar komi niður á gæðum 

dómskerfisins.31  

Í ákvæðum XXXI. kafla sakamálalaga er fjallað um áfrýjun til Landsréttar. Um 

málsskotsréttin er fjallað í 196. gr. sml. og koma takamarkanir á honum fram í 198. gr. sml. 

Heimilt er að áfrýja til Landsréttar úrlausnum héraðsdóma þar sem ákærði er dæmdur til 

fangelsisrefsingar eða sektar sem nemur áfrýjunarfjárhæð í einkamáli, sbr. 1. málsl. 1. mgr. 198. 

gr. sml. Ríkissaksóknara er auk þess ávallt heimilt að áfrýja sýknudómi, sbr. 2. málsl. 1. mgr. 

                                                 
27 Jón Steinar Gunnlaugsson: Um málskot í einkamálum, bls. 11-12. 
28 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 47. 
29 Skýrsla vinnuhóps um millidómstig, bls. 18. 
30 Eiríkur Tómasson: „Endurskoðun á sönnunarmati í sakamálum, m.a. með hliðsjón af Mannréttindasáttmála 

Evrópu“, bls. 88. 
31 Skýrsla vinnuhóps um millidómstig, bls. 18. 
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198. gr. sml. Í a- e-liðum 1. mgr. 196. gr. sml. er fjallað um þá þætti máls sem heimilt er að leita 

endurskoðunar á. Er þar m.a. nefnd endurskoðun á ákvörðun viðurlaga, niðurstöðum byggðum 

á beitingu réttarreglna og frávísun máls frá héraðsdómi. Fyrir breytingar á sakamálalögunum, 

sem tóku gildi 1. janúar 2018, var skv. c-lið 1. mgr. 196. gr. sml. einungis heimilt að áfrýja  

héraðsdómi til Hæstaréttar til þess að fá endurskoðun á niðurstöðum sem voru byggðar á mati 

á sönnunargildi annarra gagna en munnlegs framburðar fyrir héraðsdómi. Hæstiréttur hafði því 

ekki heimild til þess að endurskoða mat á sönnunargildi munnlegs framburðar sem gefinn hafði 

verið fyrir héraðsdómi nema að skýrsla yrði tekin á ný fyrir Hæstarétti, sbr. 2. mgr. 208. gr. 

eldri sml.32 Með tilkomu Landsréttar var c-lið 1. mgr. 196. gr. sml. breytt og samkvæmt 

núgildandi lögum er hægt að leita bæði endurskoðunar Landsréttar á niðurstöðum sem eru 

byggðar á mati á sönnunargildi gagna sem og munnlegs framburðar fyrir héraðsdómi.33 

Til að áfrýja dómum Landsréttar til Hæstaréttar mun alltaf þurfa að óska eftir leyfi, sbr. 215. 

gr. sml., og slíkt leyfi er aðeins veitt ef úrlausn hefur verulega almenna þýðingu eða er af öðrum 

ástæðum mikilvægt að fá úrlausn Hæstaréttar um.34 

 

2.2 Milliliðalaus sönnunarfærsla 

2.2.1 Almennt um sönnunargögn og sönnunarfærslu í sakamálum 

Tilgangurinn með höfðun sakamáls er að koma fram refsingu gagnvart þeim sem gerst hafa 

sekir um refsiverð brot. Til að það markmið náist þarf að sanna ákveðin atriði, þ.e. að ákærði 

hafi sannanlega gerst sekur um refsiverðan verknað, að hann hafi framið verknaðinn af ásetningi 

(eða eftir atvikum gáleysi) og umfang brotsins.35 Reglur um sönnun í sakamálum fjalla aðallega 

um öflun, meðferð og mat á sönnunargögnum. Þær reglur eru mikilvægar fyrir sakborninga, og 

þá sérstaklega út frá mannréttindasjónarmiðum.36 Sönnunarfærsla í sakamálum snýr að þeim 

atriðum sem sanna þarf í dómsmáli og er markmiðið að leiða í ljós sanna atburðarás.37 

Sakborningi er tryggður sá réttur í 2. mgr. 70. gr. stjskr. og 2. mgr. 6. gr. MSE að teljast saklaus 

uns sekt hans hefur verið sönnuð. Þetta er ein af grundvallarreglum réttarríkisins og í takt við 

þessa meginreglu ber ákæruvaldið sönnunarbyrði um öll þau atriði sem þýðingu hafa, sbr. 108. 

gr. sml. Ákærði ber þó vissar skyldur og getur það t.d. skipt máli varðandi sönnunarmatið hvaða 

afstöðu sakborningur hefur til sakarefnisins og hvort hann neiti að tjá sig um það.38  

                                                 
32 Stefán Már Stefánsson: Um sönnun í sakamálum, bls. 51-52. 
33 Sigurður Tómas Magnússon: „Nýtt millidómstig“, bls. 62.  
34 Sigurður Tómas Magnússon: „Nýtt millidómstig“, bls. 73. 
35 Bogi Nilsson: „Um sönnunargögn og sönnunarfærslu í sakamálum“, bls. 341. 
36 Stefán Már Stefánsson: Um sönnun í sakamálum, bls. 9. 
37 Stefán Már Stefánsson: Um sönnun í sakamálum, bls. 12. 
38 Stefán Már Stefánsson: Um sönnun í sakamálum, bls. 29-30. 
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Sönnunargögn eru þær upplýsingar og þau gögn sem lögð eru fyrir dómara svo hann geti 

ályktað rökrétt af þeim um staðreyndir. Til sönnunargagna teljast munnlegar skýrslur ákærða, 

vitna og brotaþola, matsgerðir, skjöl og önnur sýnileg gögn.39 Meginreglan er að dómur skuli 

byggður á sönnunargögnum sem færð eru fram við meðferð máls fyrir dómi, sbr. 1. mgr. 111. 

gr. sml. Nefna má í þessu samhengi Hrd. 18. febrúar 2016 (122/2016):  

Kærður var úrskurður Héraðsdóms Suðurlands þar sem hafnað var kröfu sóknaraðila, 

lögreglustjórans á Suðurlandi, um að tekin yrði skýrsla fyrir dómi af A, en til rannsóknar voru 

ætluð ofbeldisbrot varnaraðila gegn A. Í dómi Hæstaréttar segir: „Samkvæmt þessu er fullnægt 

skilyrðum b-liðar 1. mgr. 59. gr. laganna til að leiða brotaþola fyrir dóm til skýrslugjafar. Skiptir 

þá engu þótt hún hafi áður gefið skýrslu hjá lögreglu, enda fer sönnunarfærsla fram fyrir dómi, 

sbr. 1. og 2. mgr. 111. gr. laganna. Verður hinn kærði úrskurður því felldur úr gildi og lagt fyrir 

héraðsdóm að taka skýrslu af brotaþola.“ 

 

Í 2. og 3. mgr. 111. gr. sml. er að finna þröngar undantekningar frá meginreglunni. Í 2. mgr. er 

fjallað um þá heimild sem dómarar hafa að taka til greina skýrslur, sem teknar voru fyrir dómi 

áður en mál var höfðað, sem sönnunargögn. Í sömu mgr. segir að ef um kynferðisbrot er að 

ræða og brotaþoli er undir 15 ára að aldri skal hann ekki koma fyrir dóm að nýju nema dómari 

telji sérstaka ástæðu til. Í 3. mgr. er fjallað um það ef vitni hefur ekki komið fyrir dóm og þess 

er ekki kostur við meðferð málsins, skal dómari meta hvaða sönnunargildi skýrsla hefur sem 

gefin var hjá lögreglu eða öðrum stjórnvöldum meðan málið var til rannsóknar. Af 

meginreglunni leiðir að dómari skal ekki taka tillit til neinna upplýsinga sem hann veit um en 

hafa ekki verið færðar fram við meðferð málsins fyrir dómi, sbr. Hrd. 31. mars 2011 

(451/2010): 

Málsatvik voru þau að X var ákærður fyrir alvarlega líkamsárás, sbr. 2. mgr. 218. gr. almennra 

hegningarlaga nr. 19/1940. Honum var gefið að sök að hafa ráðist að A með höggum og spörkum, 

slegið hann með hnúajárni í andlit og sparkað í höfuð hans þar sem hann lá í gólfinu með þeim 

afleiðingum að A hlaut m.a. tannbrot, nefbrot, beinbrot á fingri bólgur, mar og skurði á höfði. X 

neitaði sök og A neitaði að bera vitni við meðferð málsins fyrir héraðsdómi, en hann hafði gefið 

skýrslu hjá lögreglu. X var sakfelldur í héraði á grundvelli þeirrar skýrslu, sbr. 

undantekningarreglu 3. mgr. 111. gr. sml. Með vísan til þess að verjanda gafst ekki kostur á að 

spyrja vitnið um þýðingarmikil atriði í vörn ákærða féllst Hæstiréttur ekki á að 

undantekningarreglan ætti við. Vísaði Hæstiréttur í meginreglu 1. mgr. 111. gr. sml. því til 

stuðnings. Vegna ófullnægjandi rannsóknar og meðferðar málsins í héraði var ákæruvaldið ekki 

talið hafa fært fram fullnægjandi sönnun fyrir sekt ákærða og var hann því sýknaður. 

Gerður er greinarmunur á beinni og óbeinni sönnun í íslenskum rétti. Bein sönnun er þegar 

sönnun varðar eitthvað atriði sem nauðsynlegt er að sanna, t.d. refsiverðan verknað. Ef sönnunin 

snýr að öðrum atriðum, þ.e. atriðum sem ekki er nauðsynlegt að sanna, er sagt að hún sé óbein. 

                                                 
39 Stefán Már Stefánsson: Um sönnun í sakamálum, bls. 10. 
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Dæmi um seinna tilvikið er þegar aðili segir frá því að vitni hafi sagt það við sig að hann hafi 

séð ákærða fremja verknaðinn sem hann er sakaður um. Þá má segja að það bætist við einn liður 

í sönnunarkeðjuna og hún verður ekki lengur milliliðalaus. Slík sönnun hefur eðli málsins 

samkvæmt minna sönnunargildi en vitnisburður sem byggir á beinni sönnun.40 Þessi skipting 

hefur þó ekki mikla praktíska þýðingu þar sem bein sönnunargögn geta verið óáreiðanleg og 

óbein sönnunargögn geta fengið aukið vægi ef önnur sönnunargögn styðja þau.41 

Sönnunargögnum og aðferðum til sönnunar voru settar þröngar skorður á árum áður. Grágás 

og síðar Jónsbók bera þess greinilega merki. Áhersla var lögð á formbundna sönnun sem sneri 

að því að framkvæma ýmsar lögbundnar athafnir sem ýmist vörðuðu sakarefnið eða ekki.42 Í 

dag er þessu háttað á annan veg en meginreglan er sú að málsatvik er heimilt að sanna með 

hverjum þeim gögnum og hverri þeirri aðferð sem varða sakarefni og munu sennilega hafa áhrif 

á sönnunarmatið. Þau gögn verður þó að leggja fram í viðkomandi dómi.43 

2.2.2 Almennt um milliliðalausa sönnunarfærslu 

Í nútímaréttarfari er það talinn mikilvægur þáttur til að auka líkur á réttri niðurstöðu, að 

sönnunarfærsla sé bein, með öðrum orðum milliliðalaus.44 Meginreglan um milliliðalausa 

sönnunarfærslu er hluti af meginreglunni um milliliðalausa málsmeðferð, hún hefur hins vegar 

þrengra gildissvið og snýr aðeins að sönnunarþættinum í málsmeðferðinni.45 Samkvæmt lögum 

skulu skjöl og önnur sýnileg gögn vera lögð fyrir þann dómara sem dæmir mál. Einnig er gert 

ráð fyrir að sá dómari taki sjálfur skýrslur af aðilum og vitnum nema lögmæt forföll hindri 

það.46 Röksemdir að baki reglunni eru þær að það skili frekar réttri niðurstöðu að 

sönnunarfærsla sé milliliðalaus og dómari kynni sér gögn málsins í stað þess að liggja yfir 

löngum lestri skýrslna aðila um lýsingar á hlutum, atvikum, vettvangi o.s.frv.47 

2.2.3 Fyrirmæli stjórnarskrárinnar og Mannréttindasáttmála Evrópu 

Líkt og áður hefur komið fram er meginreglan um milliliðalausa sönnunarfærslu talin hluti af 

fyrirmælum um réttinn til réttlátar málsmeðferðar, sbr. 1. mgr. 70. gr. stjskr. og 1. mgr. 6. gr. 

MSE. Ákvæðið hefur verið skýrt á þann veg að það eigi við þegar úrlausn sætir endurskoðun á 

æðra dómstigi. Alloft hefur reynt á 1. mgr. 6. gr. MSE við meðferð máls á áfrýjunarstigi, sbr. 

t.d.: 

                                                 
40 Eiríkur Tómasson: „Sitt er hvað, sönnunarbyrði og sönnunarmat“, bls. 487-488.  
41 Stefán  Már Stefánsson: Um sönnun í sakamálum, bls. 9-10. 
42 Eiríkur Tómasson: „Sönnun og sönnunarbyrði – fyrri hluti“, bls. 249. 
43 Stefán Már Stefánsson: Um sönnun í sakamálum, bls. 10-11. 
44 Eiríkur Tómasson: „Sönnun og sönnunarbyrði – fyrri hluti“, bls. 249. 
45 Álit nefndar um milliliðalausa sönnunarfærslu í sakamálum, bls. 7. 
46 Eiríkur Tómasson: „Sönnun og sönnunarbyrði – fyrri hluti“, bls. 249. 
47 Bogi Nilsson: „Um sönnunargögn og sönnunarfærslu í sakamálum“, bls. 340. 
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MDE, Botten gegn Noregi, 19. febrúar 1996 (16206/90) 

Málavextir voru þeir að B, yfirmaður ratsjárstöðvar norska hersins á Jan Mayen, var ákærður fyrir 

að hafa gerst sekur um vanrækslu og gáleysi í opinberu starfi. Hann hafði farið á gúmmíbát að 

sækja slasaðan samstarfsmann sinn en bátnum hvolfdi og létust tveir menn sem voru auk hans í 

bátnum. B var talinn hafa með þessu brotið öryggisreglur en var sýknaður af meirihluta í 

undirrétti. Dómnum var áfrýjað til Hæstaréttar og var málið flutt þar munnlega án þess að B eða 

vitni gæfu þar skýrslu. Afrit af skýrslum eða upptökur voru heldur ekki lagðar fyrir Hæstarétt sem 

komst að þeirri niðurstöðu að B hefði gerst sekur um refsivert brot. B kærði málið til 

Mannréttindadómstóls Evrópu sem komst að þeirri niðurstöðu að meðferð málsins fyrir 

Hæstarétti hefði brotið gegn 1. mgr. 6. gr. MSE. Ekkert hefði komið fram sem réttlætti það að 

Hæstiréttur hafi látið hjá líða að kalla ákærða fyrir dóm og taka af honum skýrslu, milliliðalaust, 

áður en rétturinn kvað upp dóminn. 

MDE, Ekbatani gegn Svíþjóð, 26. maí 1988 (10563/83)  

Málavextir voru þeir að E, bandarískur ríkisborgari búsettur í Svíþjóð, var gefið að sök að hafa 

ráðist með hótunum á opinberan starfsmann. E var sakfelldur fyrir undirrétti og áfrýjaði dómnum 

til Hofréttarins í Svíþjóð. Þar var E meinað að gefa skýrslu og var málið dæmt eftir fyrirliggjandi 

gögnum án þess að þinghald færi fram í málinu. Samkvæmt Mannréttindadómstól Evrópu höfðu 

sænsk yfirvöld brotið gegn 1. mgr. 6. gr. MSE. Hofrétturinn í Svíþjóð hefði þurft að taka afstöðu 

til atriða sem ekki hafi var unnt að meta nema eftir milliliðalausa sönnunarfærslu. E átti því rétt 

til munnlegrar málsmeðferðar á áfrýjunarstigi. 

 

Þegar mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar var breytt í kjölfar lögfestingar 

Mannréttindasáttmála Evrópu voru tekin upp í 70. gr. hennar þau fyrirmæli sem fólust í 1. og 

2. mgr. 6. gr. MSE. Þau réttindi sem 3. mgr. 6. gr. MSE kveður á um eru hins vegar ekki 

sérstaklega orðuð í 70. gr. stjskr. Í greinargerð með frumvarpi til laga nr. 97/1995 er gefin sú 

skýring að einfaldlega hafi ekki þótt ástæða til að telja upp öll þau atriði sem 3. mgr. 6. gr. MSE 

tiltekur varðandi málsmeðferð fyrir dómi.48 Þau réttindi eru þó óhjákvæmilega þáttur í réttlátri 

málsmeðferð skv. 1. mgr. 70. gr. stjskr. og 1. mgr. 6. gr. MSE.49 Nefna má Hrd. 1997, 3231 

(3233) sem staðfestir þann skilning.  

Málavextir voru þeir að Y kærði föður sinn, X, fyrir að hafa misnotað sig kynferðislega. Y krafðist 

þess að X yrði látinn víkja af dómþingi á meðan hún gæfi skýrslu. Fallist var á að skilyrði væru 

fyrir því að víkja X úr þinghaldi, sbr. 6. mgr. 59. gr. laga nr. 91/1991 og var ekki talið brot á 

réttindum X. Verjandi hans hafði kost á að leggja spurningar fyrir Y og X átti auk þess kost á að 

hlusta á framburð Y annars staðar og láta vitnið koma aftur fyrir dóm við aðalmeðferð til að svara 

frekari spurningum.  

Í d-lið 3. mgr. 6. gr. MSE segir að sakborningur skuli fá „...að spyrja eða láta spyrja vitni sem 

leidd eru gegn honum.“ og að þau vitni sem bera honum í vil komi fyrir dóm og verði spurð á 

sama hátt og vitni sem leidd eru gegn honum. 50 Ákvæði d-liðar 3. mgr. 6. gr. MSE hefur verið 

                                                 
48 Alþt. 1994-95, A-deild, bls. 2096. 
49 Eiríkur Tómasson: „Réttur sakaðs manns til þess að leiða vitni og spyrja þau”, bls. 359. 
50 Eiríkur Tómasson: Meginreglur sakamálaréttarfars, bls. 22. 
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umdeilt meðal norrænna lögfræðinga. Ástæðan er sú að MDE hefur skýrt ákvæðið svo að í því 

felist fyrirmæli um milliliðalausa sönnunarfærslu sem hefur haft þær afleiðingar að dregið hefur 

talsvert úr vægi lögregluskýrslna sem sönnunargagna í sakamálum.51  

Þótt að meginreglan um milliliðalausa sönnunarfærslu sé sérstaklega áréttuð í d-lið 3. mgr. 

6. gr. MSE felst hún líka í fyrirmælum 1. mgr. 6. gr. MSE um réttláta málsmeðferð. Þrátt fyrir 

að fyrrnefnda ákvæðið taki aðeins til vitnisburðar, en ekki framburðar ákærða, stendur 6. gr. 

því í vegi fyrir að ákærði verði sakfelldur á grundvelli játningar sem gefin er í skýrslutöku fyrir 

lögreglu en dregin til baka fyrir dómi52, sbr. MDE, Turbylev gegn Rússlandi, 6. október 2015 

(4722/09) 

Málavextir voru þeir að T var handtekinn ásamt tveimur öðrum, grunaður um rán. Við yfirheyrslur 

var hann beittur ofbeldi og skrifleg játning þvinguð fram. Sú játning var notuð sem sönnunargögn 

fyrir dómstólum þótt að T hefði reynt að fá hana útilokaða vegna þeirra aðstæðna sem játningin 

var gerð við. Ekki var fallist á það og T var dæmdur í sex ára fangelsi. MDE komst að þeirri 

niðurstöðu að brotið hefði verið gegn 1. mgr. 6. gr. MSE með því að notast við skriflega játningu 

hans hjá lögreglu sem sönnunargagn fyrir dómstólum. 

Alloft hefur reynt á það fyrir Mannréttindadómstól Evrópu hvaða gildi vitnisburður úr 

skýrslutöku hjá lögreglu eða fyrir rannsóknardómstólum hefur þegar tekin er afstaða til sektar 

eða sýknu í sakamáli.53 Nefna má í þessu sambandi t.d.: 

MDE, Barberà o.fl. gegn Spáni, 6. desember 1988 (10588/83, 10589/83, 10590/83)  

Málavextir voru þeir að B o. fl. voru ákærðir fyrir hryðjuverk. Fyrir dómstóli var skýrsla vitnis 

fyrir rannsóknardómara lögð til grundvallar sem þýðingarmikið sönnunargagn fyrir sekt ákærðu. 

Þeir höfðu ekki færi á að spyrja eða láta spyrja vitnið. Meirihluti MDE sagði að brotið hefði verið 

gegn 1. mgr. 6. gr. MSE vegna þess að öll sönnunargögn verði að jafnaði að vera lögð fyrir dóm 

að ákærðu viðstöddum svo þeir hafi kost á að andmæla þeim. 

MDE, Delta gegn Frakklandi, 19. desember 1990 (11444/85) 

D var ákærður fyrir að ræna tvær 16 ára stúlkur og hlaut hann þriggja ára fangelsi. Stúlkurnar 

gáfu skýrslu hjá lögreglu og bentu á D sem annan af tveimur árásarmönnum. Stúlkurnar voru 

boðaðar til skýrslutöku fyrir dómi en mættu ekki. Ekki var gerð nein tilraun til að fá þær til að 

mæta með þvingunum. Sá lögreglumaður sem hafði tekið skýrslurnar af stúlkunum mætti fyrir 

dóm og var vitnisburður hans aðalsönnunargagnið í málinu. MDE komst að þeirri niðurstöðu að 

brotið hefði verið gegn d-lið 3. mgr. 6. gr. og 1. mgr. 6. gr. MSE. Í dómnum segir að gera verði 

þá kröfu að sakborningur eigi raunhæfan möguleika á einhverju stigi málsins að láta spyrja vitni 

sem bera gegn honum.54 

                                                 
51 Eiríkur Tómasson: „Réttur sakaðs manns til þess að leiða vitni og spyrja þau”, bls. 361 og Eiríkur Tómasson: 

Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 205. 
52 Eiríkur Tómasson: „Réttur sakaðs manns til þess að leiða vitni og spyrja þau”, bls. 370. 
53 Eiríkur Tómasson: „Réttur sakaðs manns til þess að leiða vitni og spyrja þau”, bls. 370. 
54 Sjá 36. gr. í dómnum. „As a rule, these rights require that an accused should be given an adequate and proper 

opportunity to challenge and question a witness against him, either at the time the witness makes his statement 

or at some stage of the proceedings.“ 
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Fyrir Mannréttindadómstól Evrópu hefur einnig reynt á mál þar sem ákærðu fengu ekki að vita 

nöfn eða önnur persónueinkenni vitnanna en sakfelling samt sem áður byggð á skýrslum þeirra 

hjá lögreglu eða fyrir rannsóknardómara.55 Nefna má í þessu samhengi MDE, Saïdi gegn 

Frakklandi, 20. september 1993 (14647/89)  

Málavextir voru þeir að S var handtekinn í tengslum við tvö dauðsföll sem urðu vegna neyslu á 

of stórum skammti heróíns. Við skýrslutöku hjá lögreglu bentu nokkur ónafngreind vitni á S sem 

heróínsala. Að skýrslutöku lokinni var S ákærður fyrir vörslu og dreifingu heróíns auk manndráps 

af gáleysi. S neitaði alfarið sök en var sakfelldur án þess að hafa nokkurn tímann fengið tækifæri 

til að mæta vitnunum augliti til auglitis. Í dómnum segir að framburður vitnanna hafi verið eini 

grundvöllur sakfellingar en samt sem áður hafði S aldrei átt möguleika á að spyrja eða láta spyrja 

umrædd vitni. Vegna framangreinds taldi dómurinn að brotið hefði verið gegn 1. mgr. og d-lið 3. 

mgr. 6 gr. MSE.56 

 

Samkvæmt d. lið 3. mgr., sbr. 1. mgr. 6. gr. MSE er meginreglan því sú að vitni eiga að koma 

fyrir dóm og bera um það sem þau hafa sjálf skynjað, að ákærða viðstöddum sem skal eiga þess 

kost að láta verjanda sinn spyrja vitnið og andmæla framburði þess. Vitni skulu að staðaldri 

gefa skýrslu fyrir þeim dómurum, sem koma til með að skera úr um sekt eða sýknu ákærða.57 

2.2.4 Fyrirmæli réttarfarslaga  

Í reglunni um milliliðalausa sönnunarfærslu felst að sá dómari sem kemur til með að dæma mál 

tekur skýrslur af ákærða og vitnum og sönnunargögn eru færð fyrir hann. Í 1. mgr. 111. gr. sml. 

segir „Dómur skal reistur á sönnunargögnum sem færð eru fram við meðferð máls fyrir dómi.“ 

Í 1. mgr. 112. gr. sml. er svo kveðið á um að öflun sönnunargagna skuli jafnan fara fram fyrir 

þeim dómara sem fer með málið og kemur til með að dæma í því. Því er almennt ekki gert ráð 

fyrir því að lögregluskýrslur, sem ákærði eða vitni hafa gefið, hafi sönnunargildi í sakamálum.58 

Undantekningar eru á reglunni um að dómur skuli einungis reistur á sönnunargögnum sem 

færð eru fram við meðferð máls. Í 2. mgr. 111. gr. sml. er heimild fyrir dómara til að meta hvaða 

sönnunargildi skýrslur sem gefnar voru fyrir dómi áður en mál var höfðað, skv. 59. og 106. gr. 

sml. Skýrslugjafar skulu samt sem áður koma fyrir dóm við málsmeðferð ef þess er kostur og 

annar hvor málsaðili krefst þess eða dómari telur ástæðu til. Tekið er sérstaklega fram í 

                                                 
55 Eiríkur Tómasson: „Réttur sakaðs manns til þess að leiða vitni og spyrja þau”, bls. 374. 
56 Sjá 44. gr. í dómnum. „The testimony therefore constituted the sole basis for the applicant’s conviction, after 

having been the only ground for his committal for trial. Yet neither at the stage of the investigation nor during 

the trial was the applicant able to examine or have examined the witnesses concerned. The lack of any 

confrontation deprived him in certain respects of a fair trial. [...] In short, there has been a violation of Article 6 

paras. 1 and 3 (d) (art. 6-1, art. 6-3-d).“ 
57 Eiríkur Tómasson: „Réttur sakaðs manns til þess að leiða vitni og spyrja þau”, bls. 379. 
58 Eiríkur Tómasson: Meginreglur sakamálaréttarfars, bls. 22.  
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ákvæðinu að ef um brot á XXII. kafla almennra hegningarlaga er að ræða og brotaþoli er 15 ára 

eða yngri skuli viðkomandi ekki koma fyrir dóm aftur nema dómari telji sérstaka ástæðu til. 

Samkvæmt 3. mgr. 111. gr. sml. er það lagt í hlutverk dómara að meta hvaða sönnunargildi 

skýrsla sem hefur gefur hefur verið gefin hjá lögreglu hefur ef vitni kemur ekki fyrir dóm. Í 

athugasemdum með frumvarpi því er varð að lögum nr. 88/2008 segir um 3. mgr. 11. gr. sml.: 

Ákvæðið í 3. mgr. var skýrt svo í athugasemdum með frumvarpi til laga nr. 19/1991 að það ætti 

við ef vitni, sem gefið hefði skýrslu hjá lögreglu eða öðrum rannsóknaraðila, væri látið eða þess 

væri annars enginn kostur að ná til þess. Hæstiréttur hefur litið svo á að orðalagið „þess er ekki 

kostur“ geti tekið til þess þegar vitni er svo alvarlega veikt að það gæti stofnað heilsu þess í hættu 

að koma fyrir dóm til skýrslugjafar, sbr. H 1999, 2147. Einnig gæti orðalagið átt við ef vitni væri 

horfið og ekki væri vitað hvar það væri niður komið eða það neitaði að gefa skýrslu fyrir dómi 

skv. 117. gr. frumvarpsins. Framburður vitnis, sem hefur gefið skýrslu hjá lögreglu eða öðrum 

stjórnvöldum, án þess að það hafi komið síðar fyrir dóm, hefur þó sjaldnast jafnríkt sönnunargildi 

og ella væri. Í því efni skiptir m.a. máli hvort skýrsla vitnis hafi verið tekin á myndband eða 

mynddisk, svo og hvort verjandi hafi verið viðstaddur skýrslutöku. 

Lögregluskýrslur geta haft sönnunargildi í algerum undantekningartilvikum, þ.e.a.s. ef ekki er 

kostur á að fá vitni fyrir dóm, sbr. 3. mgr. 111. gr. sml. Sem dæmi má nefna eftirfarandi dóm 

þar sem vitni var látið, Hrd. 9. júní 2011 (18/2011) 

Í dómnum segir: „Við aðalmeðferð málsins upplýsti sækjandi að vitnið C væri nú látin. Lögregla 

tók skýrslu af C í kjölfar atviksins hinn 22. ágúst 2009. Var skýrsla vitnisins jafnframt tekin upp 

á hljóð- og myndband og er sú upptaka meðal gagna málsins. Mun dómari taka skýrsluna til greina 

sem sönnunargögn, sbr. 3. mgr. 111. gr. laga um meðferð sakamála nr. 88/2008.“ 

Meginreglan um réttláta málsmeðferð kemur í veg fyrir að ákærði verði sakfelldur á grundvelli 

játningar sem gefin er í skýrslutöku fyrir lögreglu en dregin til baka fyrir dómi59, sbr. Hrd. 20. 

desember 1995 (264/1995)  

Málavextir voru þeir að J var ákærður fyrir þjófnaðarbrot með tveimur ákærum. Um tiltekna 

ákæruliði í annarri ákærunni lágu ekki önnur sönnunargögn fyrir en skýrslna J fyrir lögreglu, þar 

sem hann gekkst við brotunum. J dró játninguna til baka og ekkert var fram komið sem tengdi J 

við brotin. Ekki var talið að sönnun hefði tekist á sakargiftum í þessum liðum ákærunnar og var 

J því sýknaður af þeim. 

2.2.5 Meginreglan á æðra dómstigi 

Sá hluti meginreglunnar um milliliðalausa málsmeðferð sem hefur mesta þýðingu í sambandi 

við dómstólaskipan er sá sem varðar sönnunarfærslu á æðra dómstigi. Í eldri lögum um 

Hæstarétt Íslands nr. 75/1973 var í 46. gr. gert ráð fyrir því að ef sérstaklega stæði á mætti 

heimila yfirheyrslu aðila, vitna og matsmanna fyrir dóminum.60 Samkvæmt 3. mgr. 205. gr. 

                                                 
59 Eiríkur Tómasson: „Réttur sakaðs manns til þess að leiða vitni og spyrja þau”, bls. 370. 
60 Eiríkur Tómasson: „Sönnun og sönnunarbyrði – fyrri hluti“, bls. 249. 
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sml., sem nú er fallin brott með lögum nr. 49/2016, var heimild til handa Hæstarétti að ákveða 

að fram skyldi fara munnleg sönnunarfærsla ef þess væri talið þörf og líklegt væri að það hefði 

áhrif á úrslit máls. Samkvæmt 2. mgr. 208. gr. sml., sem einnig er fallin brott, gat Hæstiréttur 

ekki „endurmetið niðurstöðu héraðsdómara um sönnunargildi munnlegs framburðar nema 

hlutaðeigandi vitni eða ákærði hafi gefið skýrslu þar fyrir dómi.“ Ef Hæstiréttur taldi líkur á að 

niðurstaða héraðsdóms um sönnunargildi framburðar fyrir dómi kunni að hafa verið röng og 

ekki var nýtt heimildin í 3. mgr. 205. gr. eldri sml. átti Hæstiréttur engan annan kost en að fella 

úr gildi héraðsdóm, sbr. 3. mgr. 208. gr. eldri sml.61 Hæstiréttur var mjög tregur við að nýta sér 

heimildina í 3. mgr. 205. gr. eldri sml. og var það raunar svo að þessi heimild var aðeins einu 

sinni nýtt, sbr. Hrd. 21. febrúar 2002 (11/2001): 

Í málinu var X ákærður fyrir að hafa gerst sekur um kynferðisbrot gagnvart drengnum A í þrígang. 

Við skýrslugjöf hjá lögreglu hafði X játað tiltekna háttsemi gagnvart drengnum en dró þá játningu 

til baka fyrir dómi. Hæstiréttur taldi mat héraðsdóms á sönnunargildi og trúverðugleika 

framburðar X fyrir dómi aðfinnsluvert sem og mat héraðsdóms á framburði X um fráhvarf hans 

frá framburði fyrir lögreglu. Málinu hafði áður verið vísað í hérað vegna þessa og var því talið 

nauðsynlegt að X kæmi fyrir Hæstarétt til skýrslugjafar. Hæstiréttur sakfelldi X byggt á því að 

framburður A var metinn trúverðugur og kom heim og saman við sjálfstæðar frásagnir X hjá 

lögreglu. 

Þar til millidómstigi var komið á með Landsrétti hafði því sönnunarfærsla á áfrýjunarstigi 

einungis verið milliliðalaus að hluta og var það talinn verulegur ágalli á íslensku réttarfari.62 

 

3 Dómstólaskipan 

3.1 Íslensk dómstólaskipan í áranna rás 

3.1.1 Þjóðveldisöld 

Fyrir 930 voru menn farnir að efna til þinghalds á Íslandi en dómstólaskipan var þó nokkuð 

óljós. Um 900 var fyrirkomulagið svo að þrír goðar héldu saman vorþing. Um 960 var landinu 

skipt í fjórðunga og mátti skjóta þangað málum frá vorþingum. Allsherjarríki var stofnað í lok 

aldarinnar og sömuleiðis þing fyrir allt landið, kallað Alþingi, og var því valinn staður á 

Þingvöllum. Það sem kallað var Alþingi var í raun samansett af nokkrum stofnunum. Í fyrsta 

lagi lögréttu sem var skipuð 39 goðum sem síðan fjölgaði í 48 rétt eftir 1000. Hver goði hafði 

sér til halds og trausts tvo ráðgjafa. Eftir 1100 sátu síðan einnig í lögréttu biskupar landsins og 

                                                 
61 Skýrsla vinnuhóps um millidómstig, bls. 25. 
62 Eiríkur Tómasson: „Sönnun og sönnunarbyrði – fyrri hluti“, bls. 249. 
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var hún þá skipuð 146 mönnum. Auk lögréttu voru fimm dómstólar, einn fyrir hvern 

landsfjórðung og fimmtardómur sem var fyrir allt landið.63 

3.1.2 Ísland hluti af konungsríki 

Þegar leið á þjóðveldisöld fóru að geisa mikil innanlandsátök og höfðingjar landsins hættu að 

virða dómstóla. Á svipuðum tíma glataði þjóðin sjálfstæði og gengu Noregskonungi á hönd 

með Gamla sáttmála (gerður á árunum 1262-64). Talsverð breyting varð á réttarskipan landsins 

við lögfestingu Jónsbókar árið 1281 og urðu þá dómstigin tvö; héraðsdómur og lögrétta, en 

vorþing voru lögð niður. Málum lögréttu mátti síðan skjóta til konungs. Árið 1380 ganga 

Noregur og Danmörk undir eina krúnu 1380 og fylgdi Ísland Noregi64  

Ítök konungsins urðu sífellt veigameiri og vald lögréttu var skert með stofnun yfirréttar 

1563. Sá dómstóll starfaði á Alþingi og mátti skjóta þangað málum frá lögréttu. Formaður þess 

dómstóls var æðsti umboðsmaður konungs á Íslandi. Árið 1661 var Hæstiréttur Dana stofnaður 

og varð þá æðsti dómstóll Íslendinga.65 Við það urðu dómstigin fjögur, héraðsdómur, lögrétta, 

yfirrétturinn og Hæstiréttur í Kaupmannahöfn. Sú skipan var við lýði fram á seinni hluta 18. 

aldar. 

3.1.3 Landsyfirréttur 

Með tilskipun konungs frá 11. júní 1800 voru lögrétta og yfirrétturinn lögð niður. Stofnaður var 

landsyfirréttur sem var áfrýjunardómstóll. Var hann skipaður þremur lögfræðingum og þingaði 

á hálfs mánaðar fresti.66 Hæstiréttur Danmerkur var áfram æðsta dómsvald á Íslandi og mátti 

því skjóta dómum landsyfirréttarins þangað.67 Árið 1904 fékk Íslands heimastjórn og fólst hún 

í því að skipaður var sérstakur ráðherra fyrir Ísland og þingræðisskipan komið á.68 Íslendingar 

vildu frekara sjálfstæði og var Ísland viðurkennt fullvalda ríki í konungssambandi við 

Danmörku með setningu dansk-íslensku sambandslaganna 1918. Árið 1919 var ákveðið að 

æðsta dómsvald skyldi flutt inn í landið.69 

3.1.4 Hæstiréttur Íslands 

Í sambandslögunum frá 1918 var heimild fyrir íslendinga til þess að taka æðsta dómsvald í sínar 

hendur og hófust þeir þegar handa um að nýta sér þá heimild. Eins og áður segir var ákveðið 

árið 1919 að æðsta dómsvald skyldi flutt til landsins og var stofnaður af því tilefni Hæstiréttur 

                                                 
63 Sigurður Líndal: Réttarsöguþættir, bls. 84, 91 og 116-117. 
64 Sigurður Líndal: Réttarsöguþætti, bls. 121-122 og 128 og Símon Sigvaldason: „Millidómstig – tálsýn eða 

raunveruleiki?“, bls. 88-89. 
65 Sigurður Líndal: Réttarsöguþættir, bls. 129. 
66 Sigurður Líndal: Réttarsöguþættir, bls. 131. 
67 Símon Sigvaldason: „Millidómstig – tálsýn eða raunveruleiki?“, bls. 89. 
68 Sigurður Líndal: Réttarsöguþættir, bls. 135. 
69 Sigurður Líndal: Réttarsöguþættir, bls. 136-137. 
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Íslands. Hann tók til starfa árið 1920 og var skipaður fimm dómurum. Við þessa skipan urðu 

dómstigin tvö hér á landi. Það fyrirkomulag var við lýði þar til 1. janúar 2018 þegar Landsréttur, 

nýtt millidómstig, tók til starfa.70 

3.1.5 Núverandi skipan 

Þann 1. janúar 2018 tóku gildi ný lög um dómstóla nr. 50/2016 (skammstafað dsl.). Með þeim 

lögum var gerð sú breyting að með tilkomu millidómstigs urðu dómstigin þrjú, 

héraðsdómstólar, Landsréttur og Hæstiréttur Íslands. Öll dómsmál, sem ekki eiga undir 

sérdómstóla eða gerðardóma, hefjast fyrir héraðsdómstólum. Héraðsdómstólarnir eru átta 

talsins, sbr. 3. gr. dsl. Vald þeirra er bundið við landfræðilega stöðu þeirra en þeir geta í 

ákveðnum tilvikum dæmt mál sem heyrir til annars umdæmis.71 Dómstóllinn, Landsréttur, tók 

til starfa 1. janúar 2018 og þangað má skjóta úrlausnum héraðsdómstólanna, sbr. 2. gr. dsl. Gert 

er ráð fyrir að úrlausnir hans verði endanlegar í langflestum málum. Í sérstökum tilvikum, og 

að fengnu leyfi Hæstaréttar Íslands, má skjóta niðurstöðum Landsréttar til Hæstaréttar, sbr. 196. 

gr., sbr. 198. gr. sml. Samkvæmt 1. mgr. 21. gr. dsl. eiga 15 dómarar sæti við Landsrétt og taka 

þrír dómarar að jafnaði þátt í meðferð máls fyrir dómi, sbr. 1. mgr. 24. gr. dsl.  

 

3.2 Millidómstig 

3.2.1 Danskt fyrirkomulag millidómstigs og framkvæmd sönnunarfærslu 

Í Danmörku eru dómstólar á millidómstigi tveir, Eystri og Vestri landsréttur (d. Østre og Vestre 

Landsret). Þeirra hlutverk er aðallega að vera áfrýjunardómstólar sem taka til endurskoðunar 

dóma og úrskurði sem kveðnir hafa verið upp á fyrsta dómstigi. Þó er hægt að vísa til landsréttar 

vandasömum og yfirgripsmiklum einkamálum, sem eru þá dæmd í landsrétti á fyrsta dómstigi.72 

Í dómstólunum tveimur starfa u.þ.b. 100 dómarar. Dómstólunum er skipt upp í deildir og í 

hverri deild starfa þrír dómarar, sem í sameiningu dæma öll mál deildarinnar.73  

Fyrir millidómstigi er sönnunarfærslu þannig háttað að héraðsdómari semur útdrátt úr 

skýrslum sem teknar eru fyrir héraðsdómi. Áfrýjunardómstóll beinir því til héraðsdómara að 

semja þann útdrátt ef hann kemur ekki skýrt fram í héraðsdómi. Útdrátturinn er síðan lesinn 

upp fyrir viðkomandi aðila sem er látinn staðfesta hann. Ef eitthvað er óljóst er heimilt að beina 

viðbótarspurningum til viðkomandi. Einnig eru nýjar skýrslur leyfðar eftir þörfum.74 

                                                 
70 Sigurður Líndal: Réttarsöguþættir, bls. 136-137. 
71 Eiríkur Tómasson: „Réttarfar“, bls. 156-157. 
72 Skýrsla vinnuhóps um millidómstig, bls. 15. 
73 Vefsíða dönsku dómstólanna, https://www.domstol.dk . 
74 Oddný Mjöll Arnardóttir: „Hugleiðingar um hinn nýja Landsrétt“, mín 22-24. 

https://www.domstol.dk/
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3.2.2 Norskt fyrirkomulag millidómstigs og framkvæmd sönnunarfærslu 

Í Noregi eru dómstólar á millidómstigi sex talsins (n. Lagmannsretten). Þeir eru aðallega 

áfrýjunardómstólar sem endurskoða dóma og úrskurði sem kveðnir hafa verið upp á fyrsta 

dómstigi (n. tingrettene). Millidómstigið fær einnig til úrlausnar á fyrsta dómstigi mál frá 

Almannatryggingadómstólum (n. Trygderetten), sem eru úrskurðarnefndir á stjórnsýslustigi.75 

Framkvæmd sönnunarfærslu á millidómstigi er þannig háttað í Noregi að allir aðilar koma 

aftur fyrir dóm og gefa skýrslu. Þar er ekkert tekið upp á myndband í héraði heldur eru allar 

skýrslutöku endurteknar frá grunni.76 

3.2.3 Sænskt fyrirkomulag millidómstigs og framkvæmd sönnunarfærslu 

Í Svíþjóð eru millidómstigin tvö. Annars vegar stjórnsýsludómstólar á millidómstigi (s. 

Kammarrätterna) en þeir eru fjórir talsins og þar starfa u.þ.b. 120 dómarar. Hins vegar almennu 

millidómstólarnir (s. Hovrätterna) sem eru sex talsins og þar starfa u.þ.b. 200 dómarar.77  

Í Svíþjóð er sönnunarfærslu áfrýjunarstigi þannig háttað að upptökur frá skýrslutökum í 

héraði eru spilaðar í heild sinni. Ef mál eru umfangsmikil geta dómarar þurft að sitja dögum 

saman og horfa á þær upptökur. Einnig er heimild fyrir viðbótarspurningar og nýjar 

skýrslutökur ef þess þarf.78 

3.2.4 Aðdragandi stofnunar Landsréttar 

Allt frá 1972 hefur umræðan um millidómstig gert vart við sig í íslensku samfélagi. Á 97. 

löggjafarþingi 1975-76 lagði þáverandi dómsmálaráðherra, Ólafur Jóhannesson,  fram 

frumvarp til lögréttulaga. Þar var hugmyndin að koma á fót tveimur dómstólum, sem nefnast 

áttu lögréttur og var fyrirmyndin samsvarandi dómstig í Danmörku (Vestre- og Østre 

Landsret). Lögrétta suður- og vesturlands átti að hafa aðsetur í Reykjavík og lögrétta norður- 

og austurlands átti að hafa aðsetur á Akureyri.79 Frumvarpið var lagt fram með ýmsum 

breytingum alls fimm sinnum en var aldrei samþykkt.  

Um aldamótin dró til tíðinda og varð umræðan sérstaklega hávær í kjölfar máls er höfðað 

var gegn íslenska ríkinu fyrir Mannréttindadómstól Evrópu, í svokölluðu „Vegas máli“80. Í 

Hrd. 22. maí 1998 (390/1997), sem var undanfari dóms Mannréttindadómstóls Evrópu, voru 

málsatvik eftirfarandi: 

                                                 
75 Skýrsla vinnuhóps um millidómstig, bls. 15 og vefsíða norsku dómstólanna, https://www.domstol.no . 
76 Oddný Mjöll Arnardóttir: „Hugleiðingar um hinn nýja Landsrétt“, mín 22-24. 
77 Skýrsla vinnuhóps um millidómstig, bls. 11 og vefsíða sænsku dómstólanna, https://www.domstol.se . 
78 Oddný Mjöll Arnardóttir: „Hugleiðingar um hinn nýja Landsrétt“, mín. 22-24. 
79 Alþt. 1975-76, A-deild, bls. 1865. 
80 MDE, Sigurþór Arnarsson gegn Íslandi, 15. júlí 2003 (44671/98). 

https://www.domstol.no/
https://www.domstol.se/
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Tveir menn, SA og SE, voru kærðir fyrir líkamsárás á skemmtistaðnum Vegas. Brot þeirra voru 

talin varða við 2. mgr. 218. gr. hgl. SE var gefið að sök að hafa ráðist að manni og veitt honum 

þungt högg aftanvert á höfuð en SA talinn hafa sparkað í höfuð mannsins. Árásin leiddi til dauða 

mannsins. Erfitt reyndist að fá glögga mynd af atburðinum þar sem átökin stóðu í stuttan tíma og 

fleiri blönduðust í þau en SE, SA og sá sem lést. Munnlegar skýrslur fyrir héraðsdómi voru 

óglöggar og mótsagnakenndar og ráða má af þeim að erfitt var fyrir vitni að átta sig almennilega 

á atvikum. Auk þess var húsnæðið þar sem atvikið átti sér stað illa lýst með lituðum og tifandi 

ljósum. SA og SE neituðu staðfastlega sök. Niðurstaða héraðsdóms var sú að SE var fundinn 

sekur og dæmdur í tveggja ára fangelsi. Héraðsdómur taldi hins vegar ósannað að SA hefði 

sparkað í höfuð hins látna og var hann því sýknaður. Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu héraðsdóms 

yfir SE en sneri við sýknudómi SA. Taldi dómurinn nægilega fram komið að SA hefði sparkað í 

höfuð hins látna og byggði þá ályktun á framburði eins vitnis sem hafði, að mati dómsins, nokkurn 

stuðning af framburði annars vitnis. Hlaut SA því fangelsisrefsingu í tvö ár og þrjá mánuði. Einn 

dómari skilaði sératkvæði og vildi staðfesta niðurstöðu héraðsdóms um sýknu. 

Sá, er hlaut sýknu í héraði en sakfellingu fyrir Hæstarétti, kærði meðferð málsins til 

Mannréttindadómstóls Evrópu. Í MDE, Sigurþór Arnarsson gegn Íslandi, 15. júlí 2003 

(44671/98) kom eftirfarandi fram: 

Dómstóllinn taldi það eitt og sér ekki brot á 1. mgr. 6. gr. MSE að notast aðeins við skriflegar 

vitnaskýrslur til að snúa við sýknudómi héraðsdóms. Hins vegar taldi dómstóllinn með hliðsjón 

af því hversu miklir hagsmunir voru í húfi fyrir kæranda, hve flókið álitaefnið var, hve ómarkviss 

framburður vitna var og kringumstæðna hins refsiverða verknaðar að brotið hefði verið gegn 1. 

mgr. 6. gr. MSE. Í rökstuðningi dómsins kom eftirfarandi fram: „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.“ 

Með bréfi 30. september 2011 óskaði dómfelldi eftir endurupptöku Hrd. 22. maí 1998 

(390/1997) og ákvað Hæstiréttur að verða við þeirri beiðni. Úr varð Hrd. 6. desember 2012 

(512/2012) og kemur þar eftirfarandi fram: 

Í dómi Hæstaréttar eru skoðaðar þær forsendur sem lagðar voru til grundvallar sakfellingar í Hrd. 

22. maí 1998 (390/1997). Síðan segir: „Í héraðsdómi kom ekki fram að framburður dómfellda 

hafi verið ótrúverðugur, svo langt sem hann nær, en hann hefur frá upphafi eindregið neitað sök. 

Að gættu því sem áður hefur verið rakið hefur ákæruvaldið ekki fært fram frekari sönnunargögn 

til stuðnings sakfellingu dómfellda en vætti D. Stendur það því eitt eftir andspænis framburði 

dómfellda. Samkvæmt þessu hefur ákæruvaldið ekki axlað þá sönnunarbyrði, sem á því hvílir 

samkvæmt 108. gr. og 1. mgr. 109. gr. laga nr. 88/2008. Verður niðurstaða hin áfrýjaða dóms um 

sýknu dómfellda því staðfest.“ 

Árið 2007 óskaði dómsmálaráðherra eftir því með bréfi að Dómstólaráð, ríkissaksóknari og 

Lögmannafélag Íslands myndu tilnefna fulltrúa í nefnd til þess að fjalla um þá hugmynd að 

koma á fót millidómstigi í sakamálum. Markmiðið var að koma til móts við sjónarmið um 

réttláta málsmeðferð þannig að fullnægt yrði kröfum Mannréttindasáttmála Evrópu. Nefndin 
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skilaði áliti sínu 1. október 2008.81 Niðurstöður nefndarinnar voru þær að margt benti til þess 

að þáverandi fyrirkomulag um sönnunarfærslu fyrir Hæstarétti bryti gegn meginreglunni um 

milliliðalausa sönnunarfærslu, sbr. 1. mgr. 6. gr. MSE, 1. mgr. 70. gr. stjskr. og 2. gr. 7. 

samningsviðauka MSE. Að mati nefndarinnar voru aðeins tvær lausnir raunhæfar. Önnur 

lausnin væri sú að fjölga dómurum Hæstaréttar og láta skýrslutökur af ákærða og vitnum fara 

fram fyrir Hæstarétti, eins og heimild var fyrir í þágildandi lögum. Það hefði þó ýmsa ókosti í 

för með sér.  Húsnæði Hæstaréttar gerði ekki ráð fyrir fleiri starfandi dómurum. Einnig var ekki 

talið æskilegt að hlutverk Hæstaréttar fælist aðallega í því að vera áfrýjunardómstóll en ekki að 

gegna fordæmisgefandi hlutverki.82 Hin lausnin væri að koma á fót millidómstigi í sakamálum 

og var sú lausn talin mikil og nauðsynleg bragarbót fyrir íslenskt sakamálaréttarfar.83 

Árið 2010 héldu Ákærendafélag Íslands, Dómarafélag Íslands, Lögfræðingafélag Íslands 

og Lögmannafélag Íslands málþing um stofnun millidómstigs og kom þar fram mikil samstaða 

um stofnun millidómstigs í sakamálum og einkamálum. Þessi félög sendu í kjölfarið erindi á 

dómsmálaráðherra og hvöttu hann til að beita sér fyrir stofnun millidómstigs. Ráðuneytið fylgdi 

erindinu eftir og skipaði vinnuhóp sem fékk þau fyrirmæli „að taka til skoðunar þörfina á að 

setja á fót hér á landi millidómstig sem taki bæði til sakamála og einkamála, kosti þess og galla 

og hvernig slíku millidómstigi væri best fyrir komið auk þess að leggja mat á þann kostnað sem 

slíku væri samfara.“84 Vinnuhópurinn skilaði ítarlegri 39 bls. skýrslu í júní 2011. Í þeirri skýrslu 

voru, ásamt öðrum atriðum, reifaðar ítarlega röksemdir með og á móti þeim leiðum sem taldar 

voru færar til að tryggja milliliðalausa sönnunarfærslu.85  

Sumarið 2013 skipaði innanríkisráðherra nefnd um millidómstig. Tæplega tveimur árum 

síðar skilaði nefndin fyrstu drögum að frumvarpi til laga um breytingu á einkamálalögum og 

sakamálalögum. Lög um breytingu á einkamálalögum og sakamálalögum nr. 49/2016 og lögum 

um dómstóla nr. 50/2016 voru lögð fram 16. mars 2016 og samþykkt á Alþingi þann 26. maí 

2016.86 

3.2.5 Sönnunarfærsla fyrir Landsrétti 

Líkt og kemur fram í umfjöllun um norrænt fyrirkomulag millidómstigs er ljóst að ýmsar leiðir 

færar til að útfæra milliliðalausa sönnunarfærslu. Það er ekki nauðsynlegt, til að tryggja 

fyrirmæli reglunnar, að aðilar og vitni málsins komi öll aftur fyrir dóm. Framkvæmdin í dag er 

                                                 
81 Álit nefndar um milliliðalausa sönnunarfærslu í sakamálum, bls. 5. 
82 Álit nefndar um milliliðalausa sönnunarfærslu í sakamálum, bls. 29.  
83 Álit nefndar um milliliðalausa sönnunarfærslu í sakamálum, bls. 30. 
84 Skýrsla vinnuhóps um millidómstig, bls. 3. 
85 Skýrsla vinnuhóps um millidómstig, bls. 1-3.  
86 615. og 616. mál, löggj.þ. 2015-16.  
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þannig að allt sem fer fram fyrir héraðsdómi er tekið upp í hljóði og mynd. Útdráttur er síðan 

gerður úr skýrslum vitna, hann lesinn upp og vitni eru látin staðfesta það sem þar kemur fram. 

Síðan er hægt, ef eftir því er óskað, að spila kafla úr upptökum fyrir héraðsdómi. Ef þess er 

óskað þarf að tilgreina hvaða kafla á að spila en upptökur eru ekki spilaðar í heild sinni, líkt og 

gert er í Svíþjóð. Þá er ætlast til þess að einungis það sem lögmenn telja að ástæða sé til að 

spila, og dómurinn fellst á, sé spilað og skoðað aftur. Einnig er heimild til að spyrja 

viðbótarspurninga eða leiða ný vitni fyrir dóm ef ástæða er talin til.87  

Í 2. mgr. 203. gr. sml. segir frá þeim atriðum sem þurfa að koma fram í greinargerð 

málsaðila. Þar eru í e-lið fyrirmæli um þau atriði sem þurfa að koma fram er varða munnlega 

sönnunarfærslu. Þar segir að í greinargerð málsaðila skuli koma fram:  

hvort hann telji nauðsynlegt að afla munnlegra skýrslna eða viðbótarskýrslna fyrir Landsrétti, og 

þá hverra, ásamt rökstuðningi þar að lútandi, þar á meðal fyrir því hvers vegna ekki sé nægilegt 

að byggja á upptökum, sbr. 3. mgr. 13. gr.; jafnframt hvaða upptökur af skýrslum fyrir héraðsdómi 

hann telur nauðsynlegt að spila við aðalmeðferð málsins fyrir Landsrétti.  

Í lok janúar 2018 gaf Landsréttur út ítarleg tilmæli sem beint var til lögmanna og ákæruvaldsins 

sem bera heitið „Viðmið og tilmæli til málflytjenda varðandi spilun á upptökum og munnlega 

sönnunarfærslu fyrir Landsrétti“. Markmið þeirra er að koma á sameiginlegum skilning um 

framkvæmd milliliðalausrar sönnunarfærslu fyrir Landsrétti og flýta fyrir mótun 

réttarframkvæmdar.88 Auk þeirra fyrirmæla sem koma fram í e-lið 2. mgr. 203. gr. sml. er í 

tilmælunum einnig farið fram á að eftirfarandi atriði komi fram í greinargerðum málsaðila. 

Nákvæm tilgreining á málsaðilum, ákærðu eða vitnum sem óskað er eftir að gefi munnlega 

skýrslu. Greina þarf frá því hvort um nýja skýrslu eða viðbótarskýrslu sé að ræða. Koma þarf 

fram hvað viðkomandi á að bera um og hvað á að leiða í ljós. Færa þarf fram rök fyrir 

skýrslutöku, t.d. hvort það sé ósamræmi, eitthvað eigi eftir að bera undir viðkomandi eða ekki 

verið spurt nægilega ítarlega um, hvort ástæða sé til að ætla að viðkomandi muni breyta 

framburði sínum o.s.frv. Skýra þarf af hverju viðkomandi atriði hafa ekki áður komið fram, 

hvort skýrslutaka eigi að styðjast við nýjar varnarmálsástæður eða ekki og af hverju ekki sé 

talið nóg að spila upptökur. Þá þurfa þar að auki að fylgja nákvæmar tilvísanir í endurrit og 

upptökur um þau efnisatriði sem spyrja á nánar um. Útdráttur úr framburði viðkomandi fyrir 

héraðsdómi þarf einnig að fylgja, en sé viðkomandi framburður reifaður ítarlega í héraðsdómi 

                                                 
87 Oddný Mjöll Arnardóttir: „Hugleiðingar um hinn nýja Landsrétt“, mín. 25-30. 
88 Viðmið og tilmæli til málflytjenda varðandi spilun á upptökum og munnlega sönnunarfærslu fyrir Landsrétti, 

bls. 1. 
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nægir að vísa til þeirrar reifunar. Einnig er gert ráð fyrir að í greinargerð komi fram áætlun um 

tímalengd skýrslutöku.89  

Ef óskað er eftir að spila upptökur á framburði í héraði þurfa í greinargerð að koma fram 

rök fyrir því af hverju lögmaður telur að spila þurfi tilgreinda upptöku, hvaða þýðingu 

framburðurinn hefur fyrir málið og hvort og að hvaða leyti viðkomandi telji að mat 

héraðsdómara á sönnunargildi eða trúverðugleika hafi verið rangt. Ef leiða á í ljós ósamræmi 

þarf að gera grein fyrir því líka og þá að hvaða leyti (innra ósamræmi, ósamræmi við gögn eða 

annað). Einnig þarf að vera tilvísun í þann framburð sem óskað er eftir að verði spilaður, þ.e. 

upphafstímasetningu og lokatímasetningu í upptöku (klukkustund, mínútu og sekúndu) og 

blaðsíðutöl í ágripi.90 

Gert er ráð fyrir í 3. mgr. 204. gr. sml. að Landsréttur getið boðað til svokallaðra 

undirbúningsþinghalda. Þar sem tekin eru fyrir atriði er lúta að gagnaöflun og framlagningu 

gagna. Þau fara fram til að málflytjendur eigi þess kost að fjalla nánar um þýðingu munnlegrar 

sönnunarfærslu og spilunar á myndupptökum ef rökstuddar óskir þar að lútandi er að finna í 

greinargerð. Ef Landsréttur telur ekki ástæðu til að boða til undirbúningsþinghalds er ákvörðun 

tekin á grundvelli greinargerða aðila. Í athugasemdum við 3. mgr. 204. gr. frumvarpsins kemur 

fram að hafi aðilar ekki borið fram ósk um spilun upptöku, skýrslutöku eða aðra gagnaöflun og 

enginn réttarfarságreiningur er uppi sé ekki þörf á slíku þinghaldi.91 Undirbúningsþinghald skal 

fara fram ekki síðar en fjórum vikum fyrir aðalmeðferð máls og ákvörðun um munnlegar 

skýrslutökur og spilun á myndupptökum skal tilkynnt málflytjendum ekki seinna en þremur 

vikum fyrir aðalmeðferð máls.92 

Í fyrrnefndum tilmælum koma fram atriði sem skipta máli við mat á því hvort heimila skuli 

spilun á upptökum af framburði úr héraði og munnlega sönnunarfærslu fyrir Landsrétti. Þar 

kemur eftirfarandi fram: 

Mat á því hvort spilun á upptöku af framburði, ákærða, aðila og vitna við aðalmeðferð fyrir 

Landsrétti, í heild eða hluta, teljist hafa þýðingu ræðst að jafnaði af því hvort færð hafi verið 

haldbær rök fyrir því að mat héraðsdóms á sönnunargildi tiltekins munnlegs framburðar kunni að 

hafa verið rangt að öllu leyti eða varðandi tilgreint atriði þannig að áhrif hafi haft á niðurstöðu 

máls. Að jafnaði takmarkast spilun við þau atriði í framburði sem eru til þess fallin að skipta máli 

við það mat. Landsréttur mun meðal annars horfa til þess hvort röksemdir fyrir spilun á framburði 

                                                 
89 Viðmið og tilmæli til málflytjenda varðandi spilun á upptökum og munnlega sönnunarfærslu fyrir Landsrétti, 

bls. 2-3. 
90 Viðmið og tilmæli til málflytjenda varðandi spilun á upptökum og munnlega sönnunarfærslu fyrir Landsrétti, 

bls. 3-4. 
91 Þskj. 1018, 145. lögþ. 2015-16, bls. 55 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
92 Viðmið og tilmæli til málflytjenda varðandi spilun á upptökum og munnlega sönnunarfærslu fyrir Landsrétti, 

bls. 4-5. 
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snúi að atriðum varðandi sönnunargildi framburðar sem nefnd eru annars vegar í 59. gr. eml. og 

hins vegar 115. og 126. gr. sml. 

Einnig segir að í sakamálum verði skýrslutaka af nýju vitni einungis talin hafa gildi ef leiddar 

hafa verið líkur að því að viðkomandi kunni að búa yfir upplýsingum um mikilvægt atriði sem 

varða niðurstöðu um sekt eða sýknu ákærða.93 

Ef Landsréttur hefur ákveðið að ákærði gefi skýrslu við aðalmeðferð gilda ákvæði 113. gr. 

sml. og um boðun vitna fer eftir 121. gr. sml. Um framkvæmd munnlegrar sönnunarfærslu gildir 

svo 206. gr. sml. Ef viðbótarskýrslutaka er heimiluð er upptaka af viðkomandi framburði spiluð 

og í kjölfarið er tekin munnleg skýrsla. Ef upptaka er ekki spiluð eða aðeins að hluta á sá 

málflytjandi sem óskaði eftir skýrslunni að lesa upp útdrátt úr framburði viðkomandi 

skýrslugjafa sem staðfestir hann. Ef Landsréttur hefur heimilað spilun á hluta af þeim framburði 

er hann því næst spilaður og viðkomandi gefur svo loks munnlega skýrslu.94 

 

4 Lokaorð 

Líkt og segir í inngangskaflanum er markmið ritgerðarinnar að fjalla um áhrif stofnunar 

millidómstigs á milliliðausa sönnunarfærslu. Var aðallega leitast við að rekja með hvaða hætti 

meginreglan um milliliðalausa sönnunarfærslu er tryggð fyrir Landsrétti. Fyrst var fjallað um 

meginregluna um réttláta málsmeðferð og hvaða reglur falla undir hana. Þar á meðal er 

meginreglan um milliliðalausa sönnunarfærslu sem er svo aftur hluti af meginreglunni um 

milliliðalausa málsmeðferð en hefur þrengra gildissvið og snýr einungis að sönnunarþættinum 

í málmeðferðinni.  Í reglunni felst að sá dómari sem kemur til með að dæma mál tekur skýrslur 

af ákærða og vitnum, og sönnunargögn eru færð fyrir hann. Inntak reglunnar er tryggt í 70. gr. 

stjskr. og 6. gr. MSE en það er aðallega d-liður 3. mgr. 6. gr. MSE sem kveður beinum orðum 

á um regluna. Þar segir að sakborningur skuli fá að spyrja eða láta spyrja vitni sem leidd eru 

gegn honum svo og að þau vitni sem bera honum í vil komi fyrir dóm og verði spurð á sama 

hátt og vitni sem leidd eru gegn honum. Reglan er einnig tryggð í sakamálalögunum, sbr. 1. 

mgr. 111. og 1. mgr. 112. gr. sml. Sá angi reglunnar sem hefur mesta þýðingu í sambandi við 

dómstólaskipan er sá er varðar sönnunarfærslu á æðra dómstigi. Þar sem Hæstiréttur hefur aldrei 

haft ráðrúm til að meta sönnunargildi munnlegs framburðar hefur sönnunarfærsla á 

                                                 
93 Viðmið og tilmæli til málflytjenda varðandi spilun á upptökum og munnlega sönnunarfærslu fyrir Landsrétti, 

bls. 6. 
94 Viðmið og tilmæli til málflytjenda varðandi spilun á upptökum og munnlega sönnunarfærslu fyrir Landsrétti, 

bls. 6-7. 
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áfrýjunarstigi aðeins verið milliliðalaus að hluta, eða þar til millidómstigi var komið á með 

Landsrétti.  

Skoðun á dómstólaskipan í gegnum tíðina leiddi í ljós að áður fyrr skipti formfesta mestu 

máli þegar kom að málsmeðferð fyrir dómi. Rannsóknarréttarfar varð einkennandi eftir að 

Ísland varð konungsríki en þegar kom fram á 20. öld fór að bera á þeim réttindum sem 6. gr. 

MSE kveður á um. Árið 1920 tók Hæstiréttur Íslands til starfa og dómstigin urðu tvö. Það 

fyrirkomulag var við lýði þar til Landsréttur tók til starfa 1. janúar 2018.  Hugmyndin um 

millidómstig hér á landi er ekki ný af nálinni en umræðu um hana má rekja allt aftur til 1972. 

Umræðan varð sérstaklega hávær eftir að ríkið var dæmt brotlegt í Vegas-málinu svokallaða. 

Eftir skipan nefndar árið 2007 og vinnuhóps árið 2011 sem unnu að hugmyndum um útfærslu 

millidómstigs var loksins árið 2016 lagt fram frumvarp á Alþingi um breytingu á dómstóla-, 

sakamála- og einkamálalögum. Þau voru samþykkt og með þeim var komið á fót þriggja þrepa 

dómskerfi. Stofnun millidómstigs hafði aðallega það markmið að koma til móts við alþjóðlegar 

kröfur um milliliðalausa sönnunarfærslu á æðra dómstigi. 

Ýmsar leiðir er hægt að fara til að útfæra milliliðalausa sönnunarfærslu og ekki er 

nauðsynlegt, til að tryggja fyrirmæli reglunnar, að munnlegar skýrslutökur fari allar aftur fram 

á áfrýjunarstigi. Á Norðurlöndunum eru farnar mismunandi leiðir. Upptökur eru ýmist spilaðar 

í heild eða að hluta, útdráttur saminn úr skýrslum og lesinn upp eða allir aðilar koma aftur fyrir 

dóm og gefa skýrslu. Má segja að hér á landi sé farin ákveðin blönduð leið. Allt sem fer fram 

fyrir héraðsdómi er tekið upp í hljóði og mynd. Útdráttur er gerður úr skýrslum vitna, hann er 

lesinn upp og vitni eru látin staðfesta. Ef óskað er eftir því er hægt að spila kafla úr upptökum. 

Einnig er heimild til að óska eftir viðbótarskýrslum eða að leiða alveg ný vitni fyrir dóm. 

Ljóst er að núverandi fyrirkomulag er mun betur fallið til þess að tryggja kröfur 

Mannréttindasáttmála Evrópu um milliliðalausa sönnunarfærslu. Tilkoma aukinnar munnlegrar 

sönnunarfærslu leiðir til skjótari málsmeðferðar þar sem ómerking og heimvísun mála fækkar. 

Trygging meginreglunnar um milliliðalausa sönnunarfærslu eykur auk þess líkur á efnislega 

réttari dómum, sem hlýtur að teljast til meginmarkmiða réttarkerfisins alls. 
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