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1 Inngangur 

Meginreglan um milliliðalausa málsmeðferð hefur verið meira í sviðsljósinu undanfarið en oft 

áður vegna stofnunar Landsréttar. Ein af nokkrum veigamiklum röksemdum fyrir stofnun 

Landsréttar var sú að talið var að alvarlega væri farið á svig við meginregluna um milliliðalausa 

málsmeðferð fyrir Hæstarétti í lögum og réttarframkvæmd.1 Meginreglan hefur verið talin ein 

af nokkrum veigamiklum röksemdum fyrir stofnun Landsréttar. Meginreglan felur í sér að 

dómari sem fer með mál tekur skýrslur af ákærða og vitnum, önnur sönnunargögn eru færð fyrir 

hann ásamt því að hann sér um meðferð málsins nánast frá upphafi til enda.2 Meginreglan er 

þáttur í réttlátri málsmeðferð sem sækir stoð sína í 1. mgr. 70. gr. stjórnarskrár lýðveldisins 

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

mannréttindasáttmála Evrópu (hér eftir mannréttindasáttmálinn eða skammstafað MSE), sbr. 

einnig lög um mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994.3  

Í ritgerðinni verður fjallað um samspil meginreglunnar um milliliðalausa málsmeðferð við 

valdar meginreglur sakamálaréttarfars með tilliti til kröfunnar um réttláta málsmeðferð. 

Einungis verður fjallað um meginregluna um milliliðalausa málsmeðferð í sakamálaréttarfari 

en ekki einkamálaréttarfari. Ástæðan fyrir því er sú að þó svo að rétturinn til réttlátrar 

málsmeðferðar sé til staðar, bæði í einkamálum og sakamálum, þá hafa samningsríki 

mannréttindasáttmálans þótt hafa minna svigrúm til túlkunar þegar kemur að sakamálum fremur 

en einkamálum.4 Meginreglan er fyrir vikið mikilvægari í sakamálum. Í þessari ritgerð verður 

skoðað samspil meginreglunnar um milliliðalausa málsmeðferð við meginregluna um jafnræði 

málsaðila, meginreglurnar um munnlega og opinbera málsmeðferð, meginregluna um hraða 

málsmeðferð og sannleiksregluna. Samspil þessara meginreglna hefur verið talið nauðsynlegt 

til þess að uppfylla kröfuna um réttláta málsmeðferð.  

Í ritgerðinni verða dómar Hæstaréttar Íslands og Mannréttindadómstólsins teknir til 

skoðunar. Við athugun á dómaframkvæmd verður reynt að varpa ljósi á samspil meginreglunnar 

um milliliðalausa málsmeðferð og áðurgreindra meginreglna. Það hefur einnig verið talið 

mikilvægt að líta til dómaframkvæmdar til að átta sig á nánara inntaki réttlátrar málsmeðferðar 

í 6. gr. MSE. 

Ákvæði 6. gr. MSE er sú grein sáttmálans sem oftast reynir á í kærumálum gegn aðildarríkjum 

hans og liggja fyrir þúsundir ákvarðana og dóma úr réttarframkvæmd hans þar sem reynir á túlkun 

ákvæðisins. Næstum hvert einasta hugtak ákvæðisins hefur fengið ítarlega umfjöllun og greiningu 

                                                 
1 Skýrsla vinnuhóps um millidómstig, bls. 70. 
2 Eiríkur Tómasson: Meginreglur sakamálaréttarfars, bls. 18. 
3 Stefán Már Stefánsson: Um sönnun í sakamálum, bls. 23. 
4 Harris, O’Boyle & Warbrick: Law of the European Convention on Human Rights, bls. 246. 
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í úrlausnum Mannréttindanefndarinnar og Mannréttindadómstólsins og inntak þeirra hefur þannig 

mótast í gegnum framkvæmdina. Gefur texti 6. gr. í raun takmarkaða mynd af umfangsmiklu 

gildissviði hennar og grundvallarreglum sem leiddar hafa verið af ákvæðinu.5 

 

2 Meginreglan um milliliðalausa málsmeðferð 

Inntak meginreglunnar er, eins og áður er getið, það að dómari sem fer með mál taki skýrslur 

af ákærða og vitnum, að önnur sönnunargögn séu færð fyrir hann ásamt því að hann sjái um 

meðferð málsins nánast frá upphafi til enda. Reglan felur einnig í sér að til þess að vitnaskýrsla 

verði lögð til grundvallar við sönnun í sakamáli er nauðsynlegt að vitnið komi fyrir dóminn sem 

málið er til meðferðar hjá og gefi skýrslu fyrir dómaranum sem kveður upp dóm í málinu.6 

Undantekningar eru þó á þessari meginreglu sem verður farið yfir síðar í ritgerðinni. 

Meginreglan um milliliðalausa málsmeðferð kemur fram í 1. mgr. 111. gr. sakamálalaga (hér 

eftir skammstafað sml.) þar sem segir að dómur skuli reistur á þeim sönnunargögnum sem færð 

eru fram við meðferð máls fyrir dómi. Meginreglan kemur einnig fram í 1. málsl. 1. mgr. 112. 

gr. sml. þar sem segir að öflun sönnunargagna í dómsmáli skuli alla jafna fara fram fyrir 

dómaranum sem fer með málið og kveður upp dóm í því. Í 2. mgr. 112. gr. sml. kemur fram að 

ef skýrsla er tekin af vitni, sakborningi eða brotaþola fyrir dómi áður en mál er höfðað skuli það 

gert fyrir dómaranum sem mun síðar sjá um málið og kveða upp dóm í því ef það er mögulegt. 

Meginreglan hefur, fyrir tilkomu Landsréttar, einungis verið talin gilda fyrir héraðsdómi. Í dag 

er meginreglan hins vegar talin gilda bæði fyrir héraðsdómi og Landsrétti. Landsréttur hefur 

því heimild til að endurskoða mat á sönnunargildi munnlegs framburðar og skal þá 

sönnunarfærslan fara fram fyrir Landsrétti milliliðalaust með þeim takmörkunum sem leiðir af 

196. gr. sml. og öðrum ákvæðum sömu laga. Ísland fullgilti samninginn um verndun 

mannréttinda og mannfrelsis 19. júní 1953. Samningurinn, og viðaukar hans, var lögfestur með 

lögum um mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994. Stjórnarskipunarlög nr. 97/1995 voru sett 

eftir lögfestingu mannréttindasáttmálans en með lögunum var mannréttindaákvæðum 

stjórnarskrárinnar breytt til samræmis við mannréttindasáttmálann.7 Meginreglan um 

milliliðalausa málsmeðferð sækir stoð bæði í 70. gr. stjskr. og 6. gr. MSE. Þegar þessi ákvæði 

eru borin saman er ljóst að réttindi sakaðra manna sem koma fram í 3. mgr. 6. gr. MSE koma 

ekki beinum orðum fram í 70. gr. stjskr. Þar á meðal er d-liður 3. mgr. 6. gr. MSE en þar kemur 

                                                 
5 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 222. 
6 Skýrsla vinnuhóps um millidómstig, bls. 34. 
7 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 15-16. 
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fram regla sem meginreglan um milliliðalausa sönnunarfærslu hefur verið talin leidd af.8 

Meginreglan um milliliðalausa sönnunarfærslu hefur verið talin hluti af meginreglunni um 

milliliðalausa málsmeðferð.9 Í MDE, D gegn Finnlandi, 7. júlí 2009 (30542/04) kemur fram að 

réttindin sem felast í d-lið 3. mgr. 6. gr. MSE væru í raun nánari útfærsla á rétti sakbornings til 

réttlátrar málsmeðferðar skv. 1. mgr. 6. gr.10 Í greinargerð með frumvarpi til laga nr. 97/1995 

segir að ekki hafi þótt ástæða til að telja upp í greininni öll atriðin sem varða málsmeðferð fyrir 

dómi og tryggð eru í alþjóðasamningum.11 Af þessu orðalagi hefur verið talið að þó svo að þessi 

réttindi komi ekki beinlínis fram í orðalagi ákvæðisins þá njóti þau samt sem áður 

stjórnarskrárverndar þar sem þau eru þáttur í réttlátri málsmeðferð, sbr. 1. mgr. 70. gr. stjskr. 

og 1. mgr. 6. gr. MSE.12 

Meginregluna um milliliðalausa sönnunarfærslu er bæði að finna í einkamála- og 

sakamálaréttarfari. Munurinn á þessum tveimur réttarfarssviðum er þó nokkur. 

Sakamálaréttarfar fjallar aðallega um rannsóknir lögreglu á refsiverðri háttsemi ásamt því að 

fjalla um höfðun, meðferð og lok dómsmála sem ákæruvaldið höfðar gegn sakborningi um sök 

hans og að lokum ákvörðun refsiviðurlaga ef sakborningurinn er sakfelldur.13 Í 1. gr. laga um 

meðferð einkamála nr. 91/1991 er að finna neikvæða skilgreiningu á því hvað einkamál er en 

þar segir að lögin taki til dómsmála sem sæta ekki sérstakri meðferð eftir fyrirmælum annarra 

laga né eigi undir sérdómstóla samkvæmt lögum. Staða málsaðila er einnig talsvert ólík þegar 

kemur að þessum réttarfarssviðum. Í fyrsta lagi er sóknaraðilinn í sakamálum alltaf ákæruvaldið 

sem ber skyldu til þess að gæta hlutlægni í garð varnaraðilans. Varnaraðilinn er hins vegar oftast 

nær einstaklingur sem stendur ekki alltaf styrkum fótum í samfélaginu. Í öðru lagi eru ólíkar 

málskröfur gerðar eftir því hvort um ræðir sakamál eða einkamál. Í sakamálum snúa kröfurnar 

fyrst og fremst að refsingu og öðrum refsikenndum viðurlögum, þó er einnig hægt að hafa uppi 

einkaréttarkröfur í sakamálum. Í þriðja lagi hafa aðilar í sakamálum ekki forræði á sakarefni og 

sönnunarfærslu á sama hátt og í einkamálum.14 Í fjórða lagi gilda ekki alveg sömu meginreglur 

um þessi mismunandi réttarfarssvið, útilokunarreglan gildir til að mynda ekki í sakamálum, þar 

ræður sannleiksreglan ríkjum og markmiðið er að komast að hinu sanna í málinu. Sönnunargögn 

verða því ekki útilokuð á sama hátt og í einkamálum. 

                                                 
8 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 87. 
9 Skýrsla vinnuhóps um millidómstig, bls. 33. 
10 Mannréttindadómstóll Evrópu. Dómareifanir, 2. hefti 2009, bls. 21-22. 
11 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 25. 
12 Eiríkur Tómasson og Kristín Benediktsdóttir: „Réttur til réttlátrar málsmeðferðar“, bls. 190. 
13 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir: Einkamálaréttarfar, bls. 5. 
14 Eiríkur Tómasson: Meginreglur sakamálaréttarfars, bls. 7-8. 
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Meginreglan um milliliðalausa málsmeðferð er bæði óskráð og skráð meginregla í réttarfari 

og hún kemur bæði fram í stjórnarskránni og mannréttindasáttmála Evrópu. Meginreglur sem 

eru bæði skráðar og óskráðar hafa ekki bara verið flokkaðar sem skráðar, heldur hefur verið 

talið að óskráðar meginreglur haldi sjálfstæðu gildi sínu þó svo að þær séu lögfestar. Af þessu 

leiðir að meginreglan um milliliðalausa málsmeðferð hefur almennt verið talin sjálfstæð 

réttarheimild í merkingu réttarheimildafræðinnar eins og fleiri óskráðar meginreglur.15  

Talið hefur verið að á bak við meginregluna um milliliðalausa málsmeðferð búi ákveðin 

hagræðisrök. Reglan er meðal annars talin stuðla að einfaldari og fljótvirkari málsmeðferð. 

Talið hefur verið að best sé að sami dómari taki mál að sér og klári það með uppkvaðningu 

dóms. Það getur tekið nýjan dómara langan tíma að setja sig inn í mál sem hann tekur við. 

Einnig er það bagalegt ef munnlegur málflutningur þarf að fara aftur fram, til dæmis gæti þurft 

að endurtaka munnlegan málflutning í samræmi við 2. málsl. 2. mgr. 184. gr. sml. Markmið 

meginreglunnar um milliliðalausa málsmeðferð eru náskyld markmiðum meginreglunnar um 

hraða málsmeðferð.16 Meginmarkmið meginreglunnar um milliliðalausa málsmeðferð er þó að 

stuðla að því að dómarinn í málinu komist að efnislegri réttri niðurstöðu. Því hefur verið haldið 

fram að líkurnar séu með því að efnislega rétt niðurstaða fáist í mál þegar skýrslutökur og 

sönnunargögn eru leidd fyrir dómarann sem dæmir málið, hann getur þá fylgst með þeim sem 

gefa skýrslu og spurt spurninga ef einhverjar vakna hjá honum.17 Meginreglan á að auka líkur 

á því að mat á trúverðugleika vitna og sönnunargildi munnlegs framburðar verði nákvæmara 

og réttara.18 Talið hefur verið að skrifleg útskrift af yfirheyrslum veiti ekki sama réttaröryggi 

og þegar yfirheyrslan fer fram milliliðalaust fyrir dómaranum sem fer með málið og kveður upp 

dóm í því, það hefur sérstaklega verið talið eiga við þegar meta þarf áreiðanleika og 

trúverðugleika framburðar.19 Þetta sjónarmið sækir stoð í 1. málsl. 1. mgr. 112. gr. sml. 

Meginreglan stuðlar einnig að réttaröryggi á sama hátt og hún reynir að tryggja að rétt 

niðurstaða fáist í málið sem er til meðferðar hjá dómstólum.  

Mannréttindadómstóllinn hefur staðfest í mörgum dómum að sönnunarfærsla þurfi að vera 

milliliðalaus til þess að um réttláta málsmeðferð geti talist vera að ræða í samræmi við 6. gr. 

MSE. Reglan kemur meðal annars fram í MDE, Barberá o.fl. gegn Spáni, 6. desember 1988 

(10590/83) en þar segir: „Dómstóllinn ályktar, á sama hátt og nefndin, að öll sönnunargögn 

verði að jafnaði að vera lögð fyrir dóm í opnu þinghaldi, að ákærðu viðstöddum, svo að þeir 

                                                 
15 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 231-232. 
16 Eiríkur Tómasson: Meginreglur sakamálaréttarfars, bls. 19. 
17 Eiríkur Tómasson: Meginreglur sakamálaréttarfars, bls. 23. 
18 Skýrsla vinnuhóps um millidómstig, bls. 33-34. 
19 Stefán Már Stefánsson: Um sönnun í sakamálum, bls. 57. 
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eigi þess kost að tjá sig um þau og andmæla þeim.“20 Í máli MDE, Sigurþór Arnarsson gegn 

Íslandi, 15. júlí 2003 (44671/98) reyndi á meginregluna um milliliðalausa málsmeðferð og 

réttláta málsmeðferð. 

MDE, Sigurþór Arnarsson gegn Íslandi, 15. júlí 2003 (44671/98). Málsatvik voru þau að kærandi, 

Sigurþór Arnarsson, hélt því fram fyrir Mannréttindadómstólnum að þegar Hæstiréttur sneri dómi 

héraðsdóms, og sakfelldi hann, hefði Hæstiréttur brotið gegn 1. mgr. 6. gr. MSE. Kærandi taldi 

það vegna þess að rétturinn byggði á endurmati á munnlegum yfirheyrslum héraðsdóms án þess 

að fá vitnin eða ákærða fyrir dóm og endurmeta vitnisburðinn milliliðalaust. Mannréttinda-

dómstóllinn tók það fram að málsmeðferðin fyrir héraðsdómi hefði verið réttlát í skilningi 

mannréttindasáttmálans. Hins vegar var talið að til þess að uppfylla kröfuna um réttláta máls-

meðferð hefði ekki verið unnt að taka afstöðu til þeirra álitaefna, sem Hæstiréttur þurfti að taka 

afstöðu til í málinu, nema með milliliðalausu mati á skýrslugjöf kæranda sjálfs og vitna. Mikið 

var talið í húfi fyrir Sigurþór í málinu og í ljósi orðalags 4. mgr. 159. gr. laga um meðferð 

opinberra mála, sem þá voru gildandi lög, var talið að Sigurþór hefði mátt búast við því að hann 

og vitni væru kölluð fyrir Hæstarétt til að gefa munnlegar skýrslur. Það ætti sérstaklega við ef 

Hæstiréttur teldi líklegt að sýknudómi héraðsdóms yrði hnekkt á grundvelli breytts sönnunarmats. 

Ekki var talið neitt sérstakt fram komið í málinu sem réttlætti að Hæstiréttur kallaði ekki Sigurþór 

og ákveðin vitni til skýrslugjafar og hlýddi þar með milliliðalaust á framburð þeirra áður en dómur 

væri kveðinn upp í málinu. Mannréttindadómstóllinn gengur svo langt í niðurstöðu sinni að segja 

að Hæstarétti hafi verið skylt að gera beinar ráðstafanir í því skyni að hlýða milliliðalaust á 

vitnisburð ákærða og vitna þrátt fyrir að Sigurþór væri ekki viðstaddur eða lögmaður hans 

mótmælti því að Hæstiréttur legði nýjan dóm á málið. Að því sögðu var fallist á það með Sigurþóri 

að um brot gegn 1. mgr. 6. gr. MSE hefði verið að ræða. 

 

3 Aðrar meginreglur sakamálaréttarfars 

3.1 Almennt 

Meginreglur sakamálaréttarfars hafa breyst mikið í gegnum tíðina samanborið við meginreglur 

einkamálaréttarfars. Margt spilar þar inn í, meðal annars tilkoma alþjóðlegra sáttmála um 

mannréttindi. Meginreglur sakamálaréttarfars gilda ekki bara um meðferð sakamála fyrir dómi 

heldur eiga þær einnig við um meðferð mála hjá lögreglu og ákæruvaldi. Yfirburðastaða 

ákæruvaldsins gegn sakborningum hefur þótt setja svip sinn á meginreglurnar sem gilda um 

meðferð sakamála. Meginmarkmið meginreglna sakamálaréttarfars hefur almennt verið talið að 

koma í veg fyrir að mannréttindi sakborninga séu skert að óþörfu og koma í veg fyrir að 

saklausir menn verði sakfelldir. Þessi meginmarkmið hafa verið talin einkenna réttarríkið nú á 

dögum og því eru tengsl meginreglna sakamálaréttarfars, meðal annars meginreglunnar um 

milliliðalausa málsmeðferð, við réttarríkið mikil.21  

 

                                                 
20 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 87. 
21 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 1-2. 
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3.2 Meginreglan um jafnræði málsaðila 

Meginregluna um jafnræði málsaðila er að finna í 1. mgr. 70. gr. stjskr. sem og 1. og 3. mgr. 6. 

gr. MSE. Reglan snýr að því að báðir aðilar dómsmálsins standa jafn réttháir fyrir dómaranum. 

Einnig að aðilar máls hafi jöfn tækifæri til að kynna sér gögn málsins, sbr. 1. og 4. mgr. 37. gr. 

og 1. mgr. 163. gr. sml. Málsaðilar eiga rétt á að vera viðstaddir þinghöld, sbr. 3. mgr. 36. gr. 

og 1. mgr. 166. gr. sml. Aðilar eiga rétt á að tjá sig um sakarefni, sbr. 1. mgr. 163. gr. og 2. og 

3. mgr. 166. gr. sml. Enn fremur eiga aðilar máls að hafa raunverulega nægan tíma til að 

undirbúa málflutning fyrir aðalmeðferð málsins.22 Aðilar sakamála standa alla jafna ekki 

jöfnum fótum þar sem sóknaraðilinn er ákæruvaldið sem hefur gott bakland á meðan ákærði er 

einstaklingur, sem oft stendur ekki styrkum fótum í samfélaginu eins og komið hefur verið inn 

á. Þegar litið er til þess hvort málsmeðferð fyrir dómstólum hafi verið réttlát í skilningi 1. mgr. 

70. gr. stjskr. og 6. gr. MSE þá getur skipt miklu máli að meginreglan um jafnræði málsaðila 

hafi verið virt, sbr. Hrd. 15. desember 2011 (419/2011). 

Hrd. 15. desember 2011 (419/2011). X var sakfelldur fyrir brot gegn lögum um ávana- og 

fíkniefni, áfengis- og umferðarlögum í héraðsdómi. X áfrýjaði málinu til Hæstaréttar þar sem 

hann krafðist þess að dómur héraðsdóms yrði ómerktur og málinu vísað aftur í hérað til nýrrar 

meðferðar. X bar fyrir sig að honum hefði hvorki verið gefinn kostur á að kynna sér gögn málsins 

við meðferð þess né að fá skipaðan verjanda. Því bæri að ómerkja dóm héraðsdóms. Málið var 

fyrst þingfest 25. mars 2011, X sótti ekki þinghald þá og var því málinu frestað. Þegar málið var 

tekið fyrir aftur var bókað í þingbók að búið væri að gera X grein fyrir ákærunni og að ákærði 

teldi hana rétta í öllum atriðum. Málið var svo tekið til dóms. Hæstiréttur féllst ekki á þessa 

málsmeðferð héraðsdóms. Í fyrsta lagi var X ekki, í samræmi við 4. mgr. 156. gr. sml., spurður 

hvort hann vildi verjanda en sú afstaða hefði átt að koma fram á vottorði um birtingu ákærunnar. 

Í öðru lagi var sýnt fram á að X hefðu ekki verið kynnt gögn málsins við meðferð þess fyrir 

héraðsdómi. Hæstiréttur segir í dómi sínum að þessi réttindi sem X fór á mis við séu 

grundvallarréttindi sakaðs manns og forsenda þess að hann fái notið réttlátrar málsmeðferðar. 

Niðurstaða Hæstaréttar var því sú að dómur héraðsdóms var ómerktur og málinu vísað aftur heim 

í hérað til löglegrar meðferðar. 

 

3.3 Meginreglurnar um munnlega og opinbera málsmeðferð 

Ef meðferð dómsmála væri alltaf skrifleg væri erfitt fyrir þá sem sækja réttarhald að fylgjast 

með gangi mála. Því hefur verið litið svo á að munnleg málsmeðferð sé forsenda fyrir opinberri 

málsmeðferð.23 Því þykir rétt að fjalla um þessar tvær meginreglur samtímis og síðar í 

ritgerðinni samspil þeirra við meginregluna um milliliðalausa málsmeðferð.  

Meginreglan um munnlega málsmeðferð kemur fram bæði í 1. mgr. 70. gr. stjskr. og 1. mgr. 

6. gr. MSE.24 Meginreglan kemur einnig fram í 1. málsl. 1. mgr. 10. gr. sml. Undantekninguna 

                                                 
22 Eiríkur Tómasson: Meginreglur sakamálaréttarfars, bls. 13-14. 
23 Eiríkur Tómasson og Kristín Benediktsdóttir: „Réttur til réttlátrar málsmeðferðar“, bls. 209. 
24 Eiríkur Tómasson: Meginreglur sakamálaréttarfars, bls. 17. 
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á meginreglunni er meðal annars að finna í 3. mgr. 165. sml. Þar segir: „Dómari ákveður hvort 

mál verði munnlega flutt eða skriflega. Dómari skal ekki ákveða skriflegan flutning máls nema 

aðilar óski þess og hann telji hættu á að málið skýrist ekki nægilega með munnlegum 

málflutningi.“ Af þessu er því ljóst að meginreglan er munnleg málsmeðferð nema aðilar óska 

eftir því að málflutningur sé skriflegur. Þá getur dómarinn í málinu ákveðið að flutningur 

málsins skuli vera skriflegur.  

Opinber málsmeðferð hefur verið skýrð á þessa leið: „Það að dómþing skuli halda í 

heyranda hljóði og almenningur eigi þannig aðgang að þeim svo og að segja megi opinberlega 

frá því sem þar kemur fram.“25 Reglan kemur fram í 2. málsl. 1. mgr. 70. gr. stjskr. þar sem 

segir að dómþing skuli háð í heyranda hljóði. Meginreglan kemur einnig fram í 1. mgr. 6. gr. 

MSE og 1. málsl. 1. mgr. 10. gr. sml. Í 2. málsl. 1. mgr. 10. gr. sml. er undantekning á 

meginreglunni um opinbera málsmeðferð en þar segir: „Dómari getur þó ákveðið, að eigin 

frumkvæði eða eftir kröfu ákæranda, sakbornings eða brotaþola, að þinghald fari fram fyrir 

luktum dyrum, að öllu leyti eða að hluta, ef það er háð utan reglulegs þingstaðar, sakborningur 

er yngri en 18 ára eða hann telur það annars nauðsynlegt.“ Fleiri ástæður fyrir dómara til að 

loka þinghaldi eru taldar upp í stafliðum a-g í sama ákvæði. Undantekning á meginreglunni 

hefur verið túlkuð þröngt af dómstólum, sbr. Hrd. 19. apríl 2002 (179/2002). 

Hrd. 19. apríl 2002 (179/2002). Ákærði, sem var sóttur til saka vegna manndráps og varðveislu 

barnakláms, krafðist þess að þinghöld í máli hans yrðu haldin fyrir luktum dyrum. Ákæruvaldið 

vildi hins vegar að þinghöldin yrðu fyrir opnum tjöldum og vísaði meðal annars í 1. mgr. 6. gr. 

MSE því til stuðnings ásamt því að árétta að mikið þyrfti að koma til svo vikið yrði frá 

meginreglunni um að þinghöld skyldu fara fram fyrir opnum tjöldum. Í málinu lá fyrir vottorð 

sálfræðings þar sem kom fram að ákærði kviði fyrir því að margir yrðu við þinghöldin í málinu. 

Einnig taldi sálfræðingurinn að veruleg hætta væri á því að geðrænt ástand ákærða myndi versna 

ef hann þyrfti að þola það. Í málinu lá einnig fyrir vottorð geðlæknis sem taldi að fjölmenn 

þinghöld yrði ákærða erfitt og hefði slæm áhrif á meðferðina sem hann var í á þeim tíma. 

Héraðsdómarinn komst þó að þeirri niðurstöðu að þinghöld í máli eins og því sem lægi fyrir væru 

almennt þungbær fyrir ákærðu í þeim málum. Dómarinn leit til þess að sakborningar þyrftu 

almennt að þola að þinghöld væru haldin fyrir opnum tjöldum og það væri í samræmi við 

meginregluna um opinbera málsmeðferð. Einnig kemur það fram í úrskurðinum að eftir því sem 

sakir í málinu eru meiri þeim mun ríkari eru hagsmunir almennings og sakborninga sjálfra af því 

að rekstur málsins fari fram fyrir opnum tjöldum. Enn fremur segir í úrskurðinum að 8. gr. laga 

um meðferð opinbera mála, sem nú er að finna í 10. gr. sml., byggist á þessu sjónarmiði. Í 

úrskurðinum segir um 1. mgr. 6. gr. MSE að ákvæðið byggi á því að hagsmunir sakbornings og 

samfélagsins falli saman, það leiðir af því að almenningur og fréttamenn geta gengið úr skugga 

um að málsmeðferðin sé réttlát ef hún er opinber. Í úrskurðinum var einnig litið til þess að móðir 

hins látna í málinu gerði kröfu um skaðabætur úr hendi ákærða ásamt því að krefjast þess að 

málsmeðferðin færi fram fyrir opnum tjöldum í samræmi við meginregluna um opinbera 

málsmeðferð. Niðurstaða héraðsdóms var sú að ekki stæði svo sérstaklega á að hægt væri að 

fallast á kröfu ákærða í málinu. Úrskurðinum var áfrýjað til Hæstaréttar sem staðfesti hann. 

Hæstiréttur nefndi það hins vegar í dómi sínum að ekki væri efni til að taka inn í matið á því hvort 

                                                 
25 Páll Sigurðsson, Barbara Björnsdóttir og Hulda Guðný Kjartansdóttir: Lögfræðiorðabókin, bls. 308. 
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þinghald yrði háð fyrir opnum dyrum eða ekki afstöðu þess sem kann að hafa uppi 

einkaréttarkröfu í sakamáli. 

 

3.4 Meginreglan um hraða málsmeðferð 

Meginregluna um hraða málsmeðferð er að finna í 1. mgr. 70. gr. stjskr. þar sem segir að allir 

eigi rétt á því að fá úrlausn um ákæru á hendur sér um refsiverða háttsemi innan hæfilegs tíma. 

Sömuleiðis kemur meginreglan fram í 1. mgr. 6. gr. MSE. Meginregluna er einnig að finna í 1. 

mgr. 171. gr. sml. en þar segir að hraða skuli meðferð máls eftir föngum. Þessi meginregla 

skiptir miklu máli í sakamálum þar sem sakborningur vill alla jafna að rannsókn máls og 

meðferð fyrir dómstólum taki sem stystan tíma.26 Reglan er einnig mikilvæg þegar til 

samfélagsins er litið þar sem óþarflega löng dómsmál eru kostnaðarsöm og oft greidd af ríkinu 

að stórum hluta.27 Í Hrd. 30. maí 2013 (476/2012) var látið reyna á það hvort endurteknar 

ómerkingar Hæstaréttar á dómum héraðsdóms fælu í sér brot gegn réttlátri málsmeðferð. 

Hrd. 30. maí 2013 (476/2012). H var ákærður 19. nóvember 2009 fyrir að hafa dregið sér fé á 

meðan hann starfaði fyrir Landsbankann. Héraðsdómur sýknaði H þann 21. apríl 2010 en 

ákæruvaldið áfrýjaði dóminum til Hæstaréttar. Í málinu lá fyrir að tiltekin gögn voru lögð fram 

sem héraðsdómur tók ekki tillit til við úrlausn málsins. Hæstiréttur taldi, þar sem ekki var tekið 

tillit til þessara gagna, að niðurstaða héraðsdóms um sönnunarmat kynni að vera röng og það gæti 

skipt máli fyrir úrlausn málsins. Hæstiréttur ómerkti því dóm héraðsdóms og meðferð málsins frá 

upphafi aðalmeðferðar. Þegar aðalmeðferð fór fram í annað sinn fyrir héraðsdómi skipaði aðeins 

einn dómari dóminn og var H sakfelldur. Hæstiréttur ómerkti dóm héraðsdóms í annað sinn þar 

sem þrír dómarar en ekki einn hefðu átt að skipa dóminn í samræmi við þágildandi 3. mgr. 208. 

gr. sml. Ákvæðið kvað á um það að ef Hæstiréttur ómerkti dóm héraðsdóms þyrftu þrír dómarar 

að skipa dóm í málinu við nýja meðferð þess í héraði. Málið var tekið fyrir í þriðja sinn fyrir 

héraðsdómi þann 16. febrúar 2012. Þá krafðist H frávísunar á málinu, hann reisti kröfu sína á því 

að það væri ósamrýmanlegt reglunni um réttláta málsmeðferð, sbr. 1. mgr. 6. gr. MSE og lög nr. 

62/1994, að láta hann sæta þriðju málsmeðferðinni í þessu máli fyrir héraðsdómi. H hélt því fram 

að honum yrði ekki kennt um þær tafir sem höfðu orðið á málinu og hina endurteknu málsmeðferð 

í héraði. Hæstiréttur hafnaði þessari frávísunarkröfu H með þeim rökum að það gæti ekki leitt til 

þess að málinu yrði vísað frá dómi þó svo að H yrði ekki kennt um þessa endurteknu málsmeðferð. 

Enn fremur hefði Hæstiréttur mælt fyrir um endurtekna meðferð málsins í héraði ásamt því að 

aðrar ástæður sem H nefndi til stuðnings kröfu sinni væru haldlausar. H var dæmdur sekur í 

málinu en Hæstiréttur leit til þess, við ákvörðun refsingar, að óhæfilegur dráttur hafði orðið á 

meðferð málsins. 

Meginreglan um hraða málsmeðferð er í tengslum við meginregluna um milliliðalausa 

málsmeðferð, sérstaklega með tilliti til þess hvernig dómaframkvæmd var fyrir stofnun 

Landsréttar en fjallað verður nánar um það seinna í ritgerðinni. 

 

                                                 
26 Eiríkur Tómasson: Meginreglur sakamálaréttarfars, bls. 19. 
27 Eiríkur Tómasson og Kristín Benediktsdóttir: „Réttur til réttlátrar málsmeðferðar“, bls. 216. 
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3.5 Sannleiksreglan 

Sannleiksreglan snýr að því að leiða hið sanna í ljós í málinu sem fyrir liggur en í því felst 

aðallega tvennt. Annars vegar að koma í veg fyrir að saklausir menn verði dæmdir sekir og hins 

vegar að tryggja að þeir sem sekir eru verði dæmdir til að lúta viðeigandi refsingu.28 

Sannleiksreglan er lögfest í 3. mgr. 18. gr. og 2. mgr. 53. gr. sml. Í 3. mgr. 18. gr. laganna segir 

að ákærendur eigi að vinna að því að fá fram hið sanna og rétta ásamt því að gæta jafnt að 

atriðum sem horfa til sýknu og sektar sakbornings. Sambærilegt ákvæði er að finna í 2. mgr. 

53. gr. laganna en það snýr þó að þeim sem rannsaka sakamál. Sannleiksreglan hvílir einnig á 

dómara í sakamálum og á hann að hafa frumkvæði að því að upplýsa þau atriði sem eru óljós í 

málinu.29 Sannleiksreglan takmarkast í einkamálaréttarfari verulega af málsforræðisreglunni en 

hún hefur einnig verið talin takmarkast við aðrar mikilvægar meginreglur sakamálaréttarfars, 

til dæmis meginregluna um sönnunarbyrði ákæruvaldsins, meginregluna um jafnræði málsaðila 

og meginregluna um hraða málsmeðferð.30 

 

4 Samspil meginreglna við meginregluna um milliliðalausa málsmeðferð 

4.1 Réttlát málsmeðferð 

Rétturinn til réttlátrar málsmeðferðar hefur verið talinn hafa sérstaka stöðu bæði í 

mannréttindasáttmálanum og stjórnarskránni. Það hefur verið talið í fyrsta lagi vegna þess hve 

mikilvægur réttur sakborninga telst vera í réttlátri málsmeðferð. Mikilvægi réttarins til réttlátrar 

málsmeðferðar kemur skýrt fram í hugmyndum Joseph Raz um réttarríkið. Þar taldi hann upp 

átta meginreglur en ein af þeim var að grunnreglur réttlátrar málsmeðferðar yrði að virða.31 

Einnig nefnir hann að dómstólar verði að vera aðgengilegir borgurunum, þá má velta því fyrir 

sér hvort dómstólar séu í raun og veru aðgengilegir borgurunum ef ekki er hægt að tryggja þeim 

réttláta málsmeðferð. Ætla má að borgurunum þætti þá lítið til dómstólanna koma. Í öðru lagi 

hefur rétturinn til réttlátrar málsmeðferðar verið talinn hafa sérstaka stöðu vegna þess fjölda 

mála sem fara fyrir Mannréttindadómstólinn og íslenska dómstóla á grundvelli 6. gr. MSE og 

70. gr. stjskr. Því hefur verið haldið fram að fleiri mál fari fyrir Mannréttindadómstólinn er 

varða 6. gr. MSE en nokkurt annað ákvæði í sáttmálanum.32 Af öllum mannréttindaákvæðum 

                                                 
28 Eiríkur Tómasson: Meginreglur sakamálaréttarfars, bls. 11. 
29 Eiríkur Tómasson: Meginreglur sakamálaréttarfars, bls. 11. 
30 Eiríkur Tómasson: Meginreglur sakamálaréttarfars, bls. 13. 
31 Hafsteinn Þór Hauksson og Skúli Magnússon: Kaflar í réttarheimspeki, bls. 260-261. 
32 Harris, O’Boyle & Warbrick: Law of the European Convention on Human Rights, bls. 201-202. 
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íslensku stjórnarskrárinnar hefur einnig oftast reynt á 70. gr. fyrir íslenskum dómstólum.33 

Dómaframkvæmd hefur einnig verið talin mikilvæg til að skýra regluna í 6. gr. MSE um réttláta 

málsmeðferð nánar. 

Fyrirmælin í 1. mgr. 6. gr. um réttláta málsmeðferð eru mjög almenn eðlis, t.d. er reglan um 

jafnræði málsaðila fyrir dómi ekki nefnd þar berum orðum. Af þeim sökum hefur Mannréttinda-

dómstóllinn þurft að móta fyrirmælin nánar í tímans rás. Að auki hefur hið almenna orðalag gert 

dómstólnum kleift að fella undir meginregluna um réttláta málsmeðferð margvísleg réttindi til 

handa aðilum máls sem ekki verða leidd af öðrum ákvæðum 6. gr.34 

Þegar Mannréttindadómstóllinn hefur skorið úr um það hvort meðferð máls hafi verið réttlát 

í skilningi 1. mgr. 6. gr. MSE hefur málsmeðferðin verið virt í heild sinni. Einstök atriði eru 

talin skipta minna máli en sú heildarmynd sem í ljós kemur við athugun 

Mannréttindadómstólsins á meðferð málsins. Einnig er það athugað hvort réttindi manna hafi 

verið skert svo máli skipti að teknu tilliti til réttarfarslegra atriða. Samkvæmt þessu hefur ekki 

endilega verið litið til þess hvort brotið hafi verið gegn einhverju ákveðnu ákvæði greinarinnar, 

sbr. MDE, Barberá o.fl. gegn Spáni, 6. desember 1988 (10590/83).35 

MDE, Barberá o.fl. gegn Spáni, 6. desember 1988 (10590/83). Þrír menn voru sakaðir um 

hryðjuverk. Talið var að málsmeðferðin sem mennirnir hlutu hefði ekki verið í samræmi við 6. 

gr. MSE. Mennirnir voru ferjaðir um nótt frá Barselóna til Madrídar. Þangað komu þeir nokkrum 

klukkustundum áður en meðferð máls þeirra hófst fyrir dómstólum en þeir voru einnig svefnlausir 

eftir langt ferðalag. Nýr dómari tók við málinu við fyrirtöku í Madríd en hann vissi ekkert um 

málið á því stigi. Enn fremur láðist að leggja fyrir dóminn þýðingarmikil sönnunargögn og fjalla 

um þau að ákærðu viðstöddum ásamt því að þinghaldið var lokað almenningi. Í dómi 

Mannréttindadómstólsins kemur hvergi fram að um brot gegn ákveðnu ákvæði 6. gr. MSE hafi 

verið að ræða. Þrátt fyrir það var þessi meðferð málsins á heildina litið talin brjóta gegn 1. mgr. 

6. gr. MSE um réttláta málsmeðferð.  

Í máli MDE, Stanford gegn Bretlandi, 23. febrúar 1994 (16757/90) lá fyrir að X gat ekki 

fylgst með meðferð máls síns sökum þess að hann var ekki með fulla heyrn. Það var hins vegar 

mat Mannréttindadómstólsins að X hefði hlotið réttláta málsmeðferð þrátt fyrir að reglunum 

um réttláta málsmeðferð hefði ekki verið fylgt í einu og öllu.36  

MDE, Stanford gegn Bretlandi, 23. febrúar 1994 (16757/90). Málsatvik voru þau að X hafði verið 

ákærður og dæmdur í undirrétti til 10 ára fangelsisvistar fyrir líkamsárás, nauðgun og hótunarbrot. 

Í málinu lá fyrir að X var ekki með fulla heyrn og heyrði ekki nógu vel það sem fram fór við 

meðferð málsins í dómsal. Verjandi hans, sem hafði 13 ára reynslu af lögmannsstörfum, vakti 

ekki athygli á þessu. Í málinu lá þó fyrir að X heyrði það þegar ákæruliðirnir voru kveðnir upp og 

lýsti hann sig saklausan af þeim öllum. X óskaði eftir heimild til þess að áfrýja dómi undirréttar 

á grundvelli þess að hann hefði ekki heyrt nógu vel það sem fram fór við meðferð málsins og því 

                                                 
33 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 219.  
34 Eiríkur Tómasson og Kristín Benediktsdóttir: „Réttur til réttlátrar málsmeðferðar“, bls. 201-202. 
35 Sjá og Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 67-68. 
36 Sjá og Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 68. 
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ekki getað tekið jafn mikinn þátt og hann hefði annars getað gert. Áfrýjuninni var hins vegar 

hafnað. X fór þá með málið fyrir Mannréttindadómstólinn og tefldi fram sömu rökum, þ.e. að 

hann teldi sig ekki hafa notið réttlátrar málsmeðferðar í skilningi 6. gr. MSE. Í kæru sinni benti 

hann á að vegna lélegrar heyrnar hefði hann ekki haft möguleika á að taka þátt í ákvörðunum með 

verjanda sínum er vörðuðu vörn hans og að meta hvaða sönnunargögn væru í takt við skriflegan 

framburð gegn honum og hver væru það ekki. Hann taldi sig einnig hafa gert allt sem hann gat til 

að láta vita að hann heyrði ekki nógu vel við meðferð málsins þar sem hann var búinn að kvarta 

við fangaverði og verjanda sinn. Ríkið benti hins vegar á að búið væri að prófa hljóðvist 

dómsalarins tvisvar sinnum vegna kvörtunar X og í bæði skiptin var hljóðvist dómsalarins talin 

fullnægjandi. Einnig var bent á að hvorki verjandi X né X sjálfur hefðu látið dómarann vita af því 

að X heyrði ekki nógu vel það sem fram fór við meðferð málsins og að líklegast hefði verið 

ákveðið að gera það ekki með vilja X. Mannréttindadómstóllinn taldi 6. gr. vernda rétt manna til 

að heyra í og fylgjast með málsmeðferð sem þeir hljóta, hins vegar þyrfti að meta málsatvik í 

heild þegar komist væri að niðurstöðu um hvort málsmeðferð hefði verið réttlát í skilningi 

mannréttindasáttmálans. Mannréttindadómstóllinn lagði það til grundvallar niðurstöðu sinni að X 

hefði ekki nefnt það einu sinni fyrir undirréttinum að hann væri í vandræðum með að heyra hvað 

færi fram við meðferð málsins. Kvörtun X til fangavarðar var jafnframt ekki talin jafnast á við að 
vekja athygli starfsmanns dómsins, dómsvarðar eða dómarans sjálfs á því að hann heyrði ekki 

nógu vel. Mannréttindadómstóllinn taldi það hafa verið meðvitaða ákvörðun verjanda X að benda 

ekki á það við meðferð málsins að skjólstæðingur hans heyrði ekki nógu vel hvað færi fram. Enn 

fremur taldist ekkert fram komið í málinu sem benti til þess að X væri á móti þessu athafnaleysi 

verjanda síns. Fallist var einnig á það með ríkinu að hljóðvist dómsalarins hefði verið 

fullnægjandi. Að lokum nefndi Mannréttindadómstóllinn í niðurstöðu sinni að X væri með 

verjanda sem átti ekki í neinum erfiðleikum með að fylgjast með meðferð málsins. Verjandinn 

hefði alltaf getað rætt við X um álitaefni sem vöknuðu þegar sönnunargögn kæmu fram við 

vitnisburð sem höfðu ekki áður komið fram í málinu. Það var ein af röksemdum X fyrir því að 

meðferð málsins hefði ekki verið réttlát. Niðurstaða Mannréttindadómstólsins var því sú að ekki 

væri hægt að fallast á það með X að brotið hefði verið gegn rétti hans til réttlátrar málsmeðferðar 

þó svo að í málinu lægi fyrir að hann gat ekki sjálfur heyrt allt sem fram fór við meðferð málsins 

fyrir undirrétti í Bretlandi. 

Af þessum tveimur dómum Mannréttindadómstólsins er ljóst að reglurnar sem fram koma 

í 1. mgr. 6. gr. MSE vinna saman að því markmiði að tryggja réttláta málsmeðferð. Samspil 

reglnanna er því mikilvægt fyrir það hvernig málsmeðferð blasir við þegar yfir hana er farið og 

skorið úr um hvort hún teljist réttlát eða ekki. Smávægilegt brot á reglu verður alla jafna ekki 

til þess að málsmeðferð verði talin óréttlát í skilningi ákvæðisins en skýrt brot gegn einhverjum 

hluta 6. gr. MSE er þó heldur ekki nauðsynlegt. Erfitt er hins vegar að segja til um það hvenær 

brotið hefur verið gegn ákvæðinu um réttláta málsmeðferð. Því hefur þó verið slegið föstu að 

það verði ekki metið nema með heildarmati á málsmeðferðinni. 

 

4.2 Samspil við jafnræðisregluna 

Rétt manns í sakamáli til að fá vitni fyrir dóm og spyrja þau er að finna í d-lið 3. mgr. 6. gr. 

MSE. Þetta ákvæði hefur verið talið einn þáttur í þeim almenna rétti sakbornings, á grundvelli 

reglunnar um jafnræði málsaðila, til að afla gagna í málinu sem til meðferðar er.37 Umrætt 

                                                 
37 Eiríkur Tómasson og Kristín Benediktsdóttir: „Réttur til réttlátrar málsmeðferðar“, bls. 204. 
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ákvæði hefur einnig verið talið lögfestur grundvöllur meginreglunnar um milliliðalausa 

sönnunarfærslu sem, eins og fram hefur komið, er hluti af meginreglunni um milliliðalausa 

málsmeðferð. Þegar annar aðilinn hefur ekki fengið tækifæri til þess að leggja spurningar fyrir 

vitni þá hefur í dómaframkvæmd verið bent á að meginreglan um milliliðalausa málsmeðferð 

sé í raun virt að vettugi. Dæmi um það er þegar lögregluskýrsla vitnis er lögð til grundvallar í 

dómsmáli án þess að vitnið sé leitt fyrir dóm þannig að ákærði fái tækifæri til að leggja fyrir 

það spurningar.38 Eins og áður hefur komið fram snýr jafnræðisreglan að því að báðir aðilar 

málsins fái jöfn tækifæri til að kynna sér gögn málsins, spyrja vitni, vera viðstaddir þinghald 

og tjá sig. 

MDE, Sibgatullin gegn Rússlandi, 23. apríl 2009 (32165/02). S var sakfelldur fyrir þrjú morð og 

þjófnað í Rússlandi. Hann hlaut 20 ára fangelsisdóm fyrir brotin í undirrétti en hann áfrýjaði 

dóminum til Hæstaréttar. Þegar málið var tekið fyrir af Hæstarétti Rússlands voru hvorki hann né 

verjandi hans viðstaddir þinghaldið og vísaði því dómstóllinn málinu frá. Síðar var sú niðurstaða 

ógilt og var málið tekið til nýrrar efnislegrar meðferðar að beiðni ríkissaksóknara þar sem hvorki 

S né verjanda hans var tilkynnt hvenær málið yrði tekið fyrir hjá Hæstarétti. Taka átti málið aftur 

fyrir í júní og símbréf var sent á S þess efnis. Þegar málið var tekið fyrir þann dag voru hvorki S 

né verjandi hans mættir fyrir dóminn en Hæstiréttur dæmdi S samt sem áður til 19 ára og 6 mánaða 

fangelsisvistar. Þann 4. júlí heyrði S fyrst af því að frávísunin hefði verið ógilt og skilaði hann 

inn greinargerð þar sem hann krafðist þess að fá að vera viðstaddur þegar málið yrði tekið fyrir á 

ný. S taldi að um brot gegn 6. gr. MSE væri að ræða þar sem hann hefði ekki fengið að vera 

viðstaddur hvorug þinghöldin. Mannréttindadómstóllinn segir í niðurstöðu sinni að S hefði haft 

brýna hagsmuni af því að vera viðstaddur meðferð málsins ásamt verjanda sínum enda hafði hann 

áður verið dæmdur til 20 ára fangelsisvistar. Enn fremur hefði verið nauðsynlegt, svo að 

Hæstiréttur gæti tekið afstöðu til málsins, að S mætti fyrir dóminn og tekin væri skýrsla af honum. 

Þá var talið ógerlegt að tryggja jafnræði málsaðila þar sem S var ekki í aðstöðu til þess að bregðast 

við málatilbúnaði saksóknara í málinu vegna þess að hann var ekki viðstaddur þinghöldin. Því 

var fallist á það með S að um brot gegn bæði 1. mgr. og 3. mgr. 6. gr. MSE hefði verið að ræða. 

MDE, D gegn Finnlandi, 7. júlí 2009 (30542/04). D var dæmdur til þriggja og hálfs árs 

fangelsisvistar fyrir grófa kynferðislega misnotkun á E dóttur sinni. Eftir að grunur vaknaði um 

að E hefði verið kynferðislega misnotuð fór fram læknisrannsókn á henni. Þáttur í þessari 

rannsókn var að læknar tóku viðtöl við E sem jafnframt voru tekin upp á myndband. D fékk að 

vita niðurstöður rannsóknanna en hann fékk seint aðgang að læknaskýrslum og þá ekki nema að 

hluta þeirra. Áfrýjunardómstóll sakfelldi D þar sem talið var að óbein sönnunargögn hefðu ásamt 

myndbandsupptökunum stutt sakfellinguna. D benti á að hann hefði ekki fengið nægan tíma og 

aðstöðu til að undirbúa vörn sína í málinu ásamt því að hann fékk ekki að leggja spurningar fyrir 

vitni sem leitt var gegn honum. Taldi hann þetta vera brot á rétti sínum til réttlátrar málsmeðferðar 

skv. b- og d-lið 3. mgr. 6. gr. MSE. Mannréttindadómstóllinn taldi ekki tækt að leggja 

vitnisburðinn á myndbandsupptökunum til grundvallar sem mikilvægt sönnunargagn án þess að 

D fengi að leggja spurningar fyrir E, það þótti of mikil takmörkun á rétti D til að halda uppi 

vörnum í málinu og þar með var talið að D hefði ekki hlotið réttláta málsmeðferð í skilningi 

mannréttindasáttmálans. 

Mannréttindadómstóllinn taldi í þessum dómi nauðsynlegt að taka afstöðu til þess hvort D 

hefði notið réttlátrar málsmeðferðar, sbr. 6. gr. MSE, með hliðsjón af sönnunargögnunum sem 

                                                 
38 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 228. 
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fyrir lágu í málinu. D fékk ekki vitneskju um niðurstöður rannsóknanna og læknaskýrslu E fyrr 

en skömmu fyrir upphaf meðferðar málsins. Við það tímamark þótti orðið ljóst að gögnin gátu 

ekki komið D að gagni við málsvörn hans. Í málinu var einnig myndbandsupptaka af vitnisburði 

E lögð til grundvallar sakfellingu en D var ekki talinn hafa fengið tækifæri til að leggja 

spurningar fyrir E. Fyrir lá að D fékk eitt tækifæri til þess en þá var hann ekki búinn að fá nein 

gögn í hendurnar sem höfðu að geyma upplýsingar um meinta misnotkun ásamt því að ekki var 

skýrlega kveðið á um það að honum gæfist ekki annað tækifæri til að leggja spurningar fyrir E 

og var það því ekki raunverulegt tækifæri fyrir D. Með hliðsjón af atvikum í heild sinni var talið 

að brotið hefði verið gegn d-lið 3. mgr. 6. gr. MSE. Mannréttindadómstóllinn nefnir í þessum 

dómi undantekningu á d-lið 3. mgr. 6. gr. MSE. Tekið var fram í forsendum dómsins að rétt 

væri að taka tillit til ætlaðs brotaþola og réttar hans til verndar einkalífi sínu. Því væri heimilt 

að grípa til aðgerða til hagsbóta fyrir hann. Aðgerðirnar mættu hins vegar ekki vera 

ósamrýmanlegar réttindum sakbornings í málinu. Í þessu máli var talið ósamrýmanlegt 

réttindum D að leggja myndbandið til grundvallar sem mikilvægt sönnunargagn án þess að hann 

fengi tækifæri til að leggja spurningar fyrir E. 

Samspil meginreglnanna sem hér um ræðir er áhugavert því að reglurnar eru svo nátengdar. 

Það hefur til að mynda bæði verið talið skilyrði fyrir meginregluna um milliliðalausa 

málsmeðferð og jafnræðisregluna að ákærði eigi þess kost að vera viðstaddur meðferð málsins 

ásamt því að fá tækifæri til að leggja spurningar fyrir vitni sem koma fyrir dóminn og þann 

dómara sem dæmir í málinu. Í þessu sambandi er þó lykilatriði, þegar um meginregluna um 

milliliðalausa málsmeðferð ræðir, að þetta gerist fyrir þeim dómara sem dæmir í málinu vegna 

þess að framkoma ákærða og vitna hefur verið talin geta haft áhrif á mat dómarans þegar kemur 

að trúverðugleika vitna og ákærða sem getur þá einnig haft áhrif á niðurstöðu málsins.39 Ef 

meginreglan um milliliðalausa málsmeðferð er virt að vettugi má álykta sem svo að erfitt sé að 

uppfylla meginregluna um jafnræði málsaðila. 

 

4.3 Samspil við meginreglurnar um munnlega og opinbera málsmeðferð 

Því hefur verið haldið fram að meðferð máls geti vart talist opinber nema hún sé einnig 

munnleg. Ástæðan fyrir þessu er sú að þeir sem eru í réttarsal, að hlýða á þinghald, geta ekki 

fylgst með því sem þar fer fram nema að takmörkuðu leyti ef allt í málinu er skriflegt.40 Það 

sama mætti segja um samspil þessara meginreglna við meginregluna um milliliðalausa 

                                                 
39 Stefán Már Stefánsson: Um sönnun í sakamálum, bls. 25. 
40 Eiríkur Tómasson: Meginreglur sakamálaréttarfars, bls. 17. 
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málsmeðferð. Ef allt sem fyrir liggur í málinu er skriflegt er búið að taka út einn veigamesta 

þátt meginreglunnar um milliliðalausa málsmeðferð, þ.e. sönnunarmat dómarans á vitnisburði 

sem er gefinn í hljóði og í eigin persónu. Lítið gagn er í því að leiða vitni fyrir dómara sem 

dæmir í máli ef vitnið á síðan ekki að tjá sig upphátt með eigin orðum enda verður þá mat 

dómarans á trúverðugleika vitnisins að engu. Þegar æðri dómstóll ætlar að endurmeta 

sönnunarmat undirréttar hefur verið talið nauðsynlegt að fá lykilvitni og ákærða fyrir dóminn. 

Þetta hefur verið talið eiga sérstaklega við þegar vitnisburður er vefengdur sbr. MDE, R.H. gegn 

Finnlandi, 2. júní 2009 (34165/05). 

MDE, R.H. gegn Finnlandi, 2. júní 2009 (34165/05). R.H. var ákærður fyrir kynferðisbrot gegn 

tveimur 17 ára stelpum. Á fyrsta dómstigi fór fram munnlegur málflutningur í málinu og var þar 

hlýtt á vitnisburð R.H. og brotaþola. R.H. var sakfelldur en áfrýjaði málinu til áfrýjunardómstóls. 

Áfrýjunardómstóllinn staðfesti niðurstöðu héraðsdóms og hafnaði kröfu R.H. um að munnlegar 

vitnaleiðslur yrðu endurteknar. R.H. kærði málið til Mannréttindadómstólsins og hélt því fram að 

hann hefði ekki notið réttlátrar málsmeðferðar, sbr. 6. gr. MSE þar sem áfrýjunardómstóllinn 

hefði meðal annars ekki fallist á beiðni hans um munnlegar vitnaleiðslur fyrir dómstólnum. 

Mannréttindadómstóllinn tók það fram í niðurstöðu sinni að ítrekað væri búið að slá því föstu að 

heimilt væri að takmarka rétt sakbornings til að leiða fram vitni og að landsdómstólar gætu metið 

það sjálfir hvort þörf væri á því. Því væri meginreglan um munnlega málsmeðferð ekki laus við 

undantekningar. Mannréttindadómstóllinn sagði að meðferð málsins fyrir áfrýjunardómstólnum 

hefði verið í takt við finnskan landsrétt þar sem heimilt var að takmarka munnlegan málflutning 

fyrir áfrýjunardómstól ef hann væri ekki nauðsynlegur. Mannréttindadómstóllinn taldi hins vegar 

að athuga þyrfti nánar hvort það skilyrði væri uppfyllt. Þegar litið er til þess hvort málflutningur 

er nauðsynlegur lítur Mannréttindadómstóllinn til atvika í heild. Í þessu máli var litið til þess hvert 

eðli finnska áfrýjunarkerfisins væri, umfangs valdmarka áfrýjunardómstólsins og þeirra 

hagsmuna sem ákærði hafði af málinu. Einnig kom fram í forsendum Mannréttindadómstólsins 

að ef vitnisburður væri vefengdur fyrir áfrýjunardómstóli þyrfti munnlegur málflutningur að fara 

fram fyrir honum. R.H. neitaði ávallt sök í málinu og því taldi Mannréttindadómstóllinn 

trúverðugleika vitnisburðar vitna skipta lykilmáli fyrir mat á sök í málinu. Niðurstaða 

Mannréttindadómstólsins var því sú að ógerlegt væri fyrir áfrýjunardómstólinn að meta 

trúverðugleika brotaþolanna án þess að fá þær aftur fyrir dóminn og láta munnlegan málflutning 

fara fram í samræmi við kröfu R.H. í málinu. Með hliðsjón af þessu var talið að um brot gegn 1. 

mgr. 6. gr. MSE hefði verið að ræða. 

Mannréttindadómstóllinn hefur í framkvæmd sinni bent á að meginreglan um munnlega 

málsmeðferð sé ekki án undantekninga. Dæmi um undantekningu frá meginreglunni um 

munnlega málsmeðferð er þegar mál er á áfrýjunarstigi og það snýr að lagalegum atriðum eða 

mjög tæknilegum atriðum sem matsmenn vitna frekar um en almenn vitni. Þó má ætla að 

almenna reglan sé að munnlegur málflutningur verði að fara fram á fyrsta dómstiginu sem málið 

er tekið fyrir, sbr. MDE, Koottummel gegn Austurríki, 10. desember 2009 (49616/06). 

MDE, Koottummel gegn Austurríki, 10. desember 2009 (49616/06). K rak indverskan veitingastað 

í Austurríki. K sótti um atvinnuleyfi fyrir indverskan kokk en hann var talinn þurfa að uppfylla 

skilyrði austurrískra laga um lykilstarfsmenn vegna sérhæfingar veitingastaðarins. Kokkurinn var 
ekki talinn uppfylla áðurnefnd skilyrði og fékk hann því ekki atvinnuleyfi. K vildi ekki una þessari 

ákvörðun austurrískra stjórnvalda og kærði hana til stjórnsýsludómstóls. K gerði kröfu um að 
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flytja málið munnlega fyrir dómstólnum en þeirri beiðni var synjað. Rökin fyrir synjuninni voru 

þau að munnlegur málflutningur myndi ekki skýra málið betur fyrir dóminum. Þetta var fyrsti og 

eini dómstóllinn sem málið fór fyrir innan Austurríkis. K kærði málsmeðferðina til 

Mannréttindadómstólsins og bar fyrir sig 6. gr. MSE þar sem henni var neitað um að flytja málið 

munnlega. Mannréttindadómstóllinn lýsir því í dómi sínum með vísan til meginreglu 6. gr. 

mannréttindasáttmálans að K hefði átt rétt á því að flytja mál sitt munnlega fyrir 

stjórnsýsludómstólnum. Hins vegar væri sú meginregla ekki án undantekninga. 

Mannréttindadómstóllinn nefnir sem dæmi um slíka undantekningu á meginreglunni þegar mál 

snúa einungis að lagalegum atriðum eða mjög tæknilegum álitaefnum. Þessar undantekningar 

voru þó ekki taldar eiga við mál K og því var fallist á það með K að um brot gegn 6. gr. MSE 

hefði verið að ræða. 

 

4.4 Samspil við meginregluna um hraða málsmeðferð 

Fyrir tilkomu Landsréttar kom það fyrir að Hæstiréttur taldi niðurstöðu héraðsdómara um 

sönnunargildi munnlegs framburðar ranga. Þá var tvennt í stöðunni fyrir Hæstarétt. Í fyrsta lagi 

gat Hæstiréttur nýtt heimild í 3. mgr. 205. gr. eldri sakamálalaga og látið munnlega 

sönnunarfærslu fara fram fyrir Hæstarétti í þeim mæli sem dómstóllinn taldi þörf á. Í seinni 

hluta ákvæðisins kom fram skilyrði fyrir beitingu þessa ákvæðis en þar sagði: „... enda þyki 

honum í ljósi atvika ástæða til að ætla að sú sönnunarfærsla geti haft áhrif á úrslit máls.“ Í dag 

er búið að fella þessa heimild Hæstaréttar úr sakamálalögunum. Í 5. mgr. 215. gr. sml. segir nú 

að ekki sé heimilt að veita leyfi til að áfrýja dómi Landsréttar til Hæstaréttar til endurskoðunar 

á mati Landsréttar á sönnunargildi munnlegs framburðar. Hæstiréttur nýtti einu sinni heimildina 

í 3. mgr. 205. gr. sml. til að taka munnlega skýrslu fyrir dóminum, sbr. Hrd. 21. febrúar 2002 

(11/2001).41 

Hrd. 21. febrúar 2002 (11/2001). Í málinu var ákærði grunaður um að hafa þrívegis orðið sekur 

um kynferðisbrot gegn drengnum A. Í málinu lá fyrir játning ákærða um tiltekna háttsemi á hendur 

A sem var svo síðar dregin til baka fyrir héraðsdómi. Ákærði var sýknaður af ákærunni með dómi 

Héraðsdóms Norðurlands eystra en ríkissaksóknari áfrýjaði málinu til Hæstaréttar og krafðist 

ómerkingar dómsins ásamt því að málinu yrði vísað heim til nýrrar meðferðar. Hæstiréttur féllst 

á það með þeim rökum að héraðsdómi hefði verið rétt að líta til fyrri framburðar ákærða hjá 
lögreglu og skýringa á fráhvarfi frá þeim framburði þegar að heildarmati á trúverðugleika og 

sönnunargildi framburðar ákærða kæmi. Í samræmi við þessa niðurstöðu Hæstaréttar var málið 

aftur tekið fyrir hjá Héraðsdómi Norðurlands eystra. Héraðsdómur sýknaði ákærða í annað sinn 
með meðal annars vísun til þess að skýrsla ákærða hjá lögreglu hefði verið haldin annmörkum 

svo að ekki væri hægt að sakfella á grundvelli hennar. Málinu var enn einu sinni áfrýjað til 

Hæstaréttar sem taldi nauðsynlegt að fá ákærða til skýrslugjafar þar sem sönnunargildi, 

trúverðugleiki framburðar hans og skýringar á fráhvarfi frá játningu hjá lögreglu þóttu ómarkviss 

og mjög óljós í forsendum héraðsdóms. Hæstiréttur tók fram í dómi sínum að ekkert þætti hafa 

komið fram sem hefði orðið til þess að efast um trúverðugleika framburðar A en dómarar 

Hæstaréttar horfðu á myndbandsupptöku af dómsformanni héraðsdóms yfirheyra A, við 

aðalmeðferð á málinu í héraði, í sérútbúnu viðtalsherbergi. Þegar ákærði kom fyrir Hæstarétt var 

hann spurður út í skýringar sínar á því af hverju hann hefði játað tiltekna háttsemi fyrir lögreglunni 

                                                 
41 Skýrsla vinnuhóps um millidómstig, bls. 34-35. 
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en síðan dregið játninguna til baka. Ákærði sagði að verjandi sinn hefði sagt að þar sem hann væri 

öryrki og illa farinn þá myndi hann ekki lenda í neinu og ríkið myndi borga allan kostnað og því 

þætti honum ágætt að láta A njóta þess að fá bætur. Aðspurður hvernig það samrýmdist því að 

hafna bótakröfu A við yfirheyrslu síðar sagðist ákærði hafa haldið að hann þyrfti að hafna 

kröfunni svo að ríkið myndi greiða A bæturnar. Hæstiréttur taldi, eftir að hafa hlýtt á framburð 

ákærða, þessar skýringar hans á afturhvarfi frá framburði sínum hjá lögreglu ótrúverðugar og 

fráleitar. Með hliðsjón af framanröktu var ákærði sakfelldur í Hæstarétti. 

Í öðru lagi gat Hæstiréttur, fyrir tilkomu Landsréttar, beitt ákvæði 3. mgr. 208. gr. sml. 

Ákvæðið veitti Hæstarétti heimild til þess að ómerkja dóm héraðsdóms, fella hann úr gildi og 

vísa málinu aftur í hérað þar sem munnleg sönnunarfærsla færi aftur fram eftir þörfum og leyst 

yrði úr málinu að nýju. Skilyrði fyrir beitingu þessa ákvæðis var að Hæstiréttur teldi líkur á að 

niðurstaða héraðsdómara um sönnunargildi munnlegs framburðar fyrir dómi hefði verið röng 

og að sú niðurstaða dómarans hefði skipt máli um úrslit máls. Skilyrði fyrir beitingu þessa 

ákvæðis var einnig að ákærði eða vitni hefðu ekki gefið munnlega skýrslu fyrir Hæstarétti. 

Mikið óhagræði hefur verið talið af beitingu þessa úrræðis. Í fyrsta lagi varð beiting úrræðisins 

til þess að endanleg niðurstaða í málinu frestaðist um óákveðinn tíma. Það er bagalegt fyrir alla 

aðila málsins. Í öðru lagi er ljóst að það getur verið íþyngjandi fyrir sakborning, brotaþola og 

vitni að gefa nýjar skýrslur og rifja með því upp erfiða atburði. Enn fremur verður vart séð að 

vitnisburður sem síðar er tilkominn, jafnvel nokkrum árum eftir atburð, sé líklegri til þess að 

vera réttur og gefa gleggri mynd af málinu en upprunalegi vitnisburðurinn. Í þriðja lagi hefur 

það verið nefnt að beiting þessa úrræðis geri það að verkum að ákæruvaldinu sé ókleift að fá 

mann sakfelldan sem hefur verið sýknaður á fyrsta dómstigi og með því getur verið gengið gegn 

almannahagsmunum. Í fjórða lagi er það í andstöðu við meginregluna um milliliðalausa 

málsmeðferð að Hæstiréttur þurfi í raun að taka sönnunarmat héraðsdóms til endurskoðunar 

svo að hægt sé að komast að niðurstöðu um að líkur séu með því að sönnunargildi héraðsdóms 

sé rangt. Í fimmta lagi verður niðurstaða Hæstaréttar, um að sönnunargildi héraðsdóms sé rangt, 

til þess að óbeinn þrýstingur er settur á nýjan dómara að komast að annarri niðurstöðu um 

sönnun en komist var að við fyrri málsmeðferð. Í sjötta lagi hefur því verið haldið fram að 

Hæstiréttur hafi reynt að komast hjá þessum reglum og dæmt mál efnislega þó svo að í því hafi 

falist endurskoðun á sönnunarmati héraðsdóms á munnlegum framburði með einum eða öðrum 

hætti. Þetta hefur í flestum slíkum tilvikum gerst þegar Hæstiréttur hefur breytt sakfellingu í 

sýknu en ekki öfugt. Það hefur einnig verið talið vega að grunnrökum meginreglunnar um 

milliliðalausa málsmeðferð þegar Hæstiréttur staðfestir dóma héraðsdóms, breytir í sakfellingu 

eða sýknu eða ómerkir dóma héraðsdóms vegna annmarka á sönnunarmati án þess að 

munnlegar skýrslur fari fram í Hæstarétti. Vinnuhópurinn um millidómstig gekk svo langt að 

telja þessa réttarframkvæmd og þá löggjöf, sem var þá við lýði, óviðunandi og ekki til þess 
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fallna að tryggja vandaða málsmeðferð í sakamálum. Enn fremur kallaði vinnuhópurinn eftir 

tafarlausum úrbótum á íslenskri réttarskipan vegna þessa ágalla.42 Samspil meginreglnanna um 

milliliðalausa málsmeðferð og hraða málsmeðferð kemur vel í ljós í Hrd. 8. nóvember 2007 

(206/2007). Í málinu varð brot gegn meginreglunni um milliliðalausa málsmeðferð til þess að 

málið þurfti að fara tvisvar sinnum fyrir héraðsdóm. 

Hrd. 8. nóvember 2007 (206/2007). X var ákærður fyrir húsbrot, brot gegn blygðunarsemi og 

barnaverndarlagabrot. Aðalmeðferð í málinu fór fram 16. janúar 2006 og gáfu ákærði og vitni þá 

skýrslur fyrir dómi. Dómaranum, sem fór með málið, var veitt leyfi frá störfum áður en honum 

tókst að kveða upp dóm í málinu. Nýr dómari tók við málinu og fóru skýrslugjafir og 

málflutningur aftur fram 30. janúar 2007. Ákærði sótti ekki þinghaldið en hann vissi þó að það 
væri að fara fram. Málið var dómtekið og var ákærði sakfelldur. Hæstiréttur féllst ekki á þessa 

málsmeðferð héraðsdóms, þar sem hún uppfyllti ekki kröfur meginreglunnar um milliliðalausa 
málsmeðferð. Í forsendum Hæstaréttar sagði að í meginreglunni um milliliðalausa málsmeðferð 

fælist einkum að sönnunarfærsla í máli skyldi fara fyrir þeim dómara sem kvæði upp dóm í 

málinu. Enn fremur sagði í forsendum dómsins að skv. 127. gr. laga um meðferð opinberra mála 

væri gert ráð fyrir því að ákærði mætti við þingfestingu máls og ef hann mætti ekki ætti dómari 

að leggja það fyrir lögreglu að færa ákærða fyrir dóm. Aðeins væri heimilt að dæma mál að ákærða 

fjarstöddum ef skilyrði 120. gr., sbr. 126. gr., laga um meðferð opinberra mála væru uppfyllt. 

Þessi skilyrði þóttu ekki uppfyllt og því var dómur héraðsdóms ómerktur og lagt var fyrir 

héraðsdómara að taka málið til löglegrar meðferðar og dómsálagningar að nýju. 

Af framansögðu er ljóst að tilkoma Landsréttar og breytingar á sakamálalögunum fela í sér 

mikla réttarbót þegar kemur að samspili meginreglunnar um milliliðalausa málsmeðferð og 

meginreglunnar um hraða málsmeðferð. Breytingarnar fela þó ekki í sér að styttri tíma taki að 

fá niðurstöðu í dómsmál en áður. Breytingarnar verða hins vegar til þess að mál fara ekki aftur 

til undirréttar til endurskoðunar á sönnunarmati eins og reyndin var þegar Hæstiréttur féllst ekki 

á sönnunarmat héraðsdóms. Í staðinn verður málum áfrýjað til Landsréttar sem endurskoðar 

málið í samræmi við 196. gr. sml. Fyrir þessar breytingar var dómur héraðsdóms yfirleitt 

ómerktur og málið sent aftur heim í hérað til nýrrar efnislegrar meðferðar. Það var afleiðing af 

því að meginreglan um milliliðalausa málsmeðferð var ekki talin gilda fyrir Hæstarétti. Þegar 

mál var sent aftur heim í hérað til nýrrar efnislegrar meðferðar gat það þýtt að langt um liði þar 

til endanleg niðurstaða fengist í málið en það rímar ekki vel við meginregluna um hraða 

málsmeðferð. Því hefur einnig verið haldið fram að breytingarnar verði almennt til þess að 

meginreglunni um milliliðalausa sönnunarfærslu verði betur fylgt í framkvæmd hér á landi.43 

 

                                                 
42 Skýrsla vinnuhóps um millidómstig, bls. 35-36. 
43 Sigurður Tómas Magnússon: „Nýtt millidómstig“, bls. 78. 
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4.5 Samspil við sannleiksregluna 

Af meginmarkmiðum meginreglunnar um milliliðalausa málsmeðferð og sannleiksreglunnar að 

ráða er ljóst að reglurnar tengjast náið. Báðar þessar meginreglur snúa að því að efnislega rétt 

niðurstaða fáist í dómsmálið sem er til meðferðar. Það má gera sér í hugarlund dæmi þar sem 

dómari telur ekki fulla sönnun vera til staðar fyrir sekt ákærða í máli en fyrir liggur 

lögregluskýrsla lögreglumanns sem bendir sterklega til sektar ákærða. Lögreglumaðurinn hefur 

hins vegar ekki komið fyrir dóminn og gefið skýrslu, eins og krafa hefur verið gerð um.44 Að 

því gefnu að undantekningar frá meginreglunni um milliliðalausa málsmeðferð eigi ekki við í 

málinu verður þetta til þess að ekki er hægt að leggja skýrsluna til grundvallar sem 

aðalsönnunargagn með hliðsjón af meginreglunni um milliliðalausa málsmeðferð. Af því leiðir 

að sýkna verður ákærða vegna sannleiksreglunnar þar sem ekki eru komin fram næg gögn í 

málinu svo að sakfella ætti ákærða. Af þessu einfalda dæmi er ljóst að meginreglurnar tengjast 

náið. Bæði meginreglan um milliliðalausa málsmeðferð og sannleiksreglan tengjast einnig 

meginreglunni um frjálst sönnunarmat dómara þar sem þær snúa allar að sönnun í sakamálum 

og hver niðurstaða málsins ætti að vera með hliðsjón af sönnunarfærslunni, sbr. Hrd. 20. maí 

1999 (115/1999). 

Hrd. 20. maí 1999 (115/1999). Í málinu var ákærði handtekinn við komuna til Íslands en hann 

var með fíkniefni í farangri sínum. Fyrir héraðsdómi kom G en hann viðurkenndi að hafa hjálpað 

ákærða við förina til landsins. G lét svo lögregluna vita af ferðum ákærða sem leiddi til þess að 

hann var handtekinn. Héraðsdómur vildi ekki líta til vitnisburðar G þar sem G sagði til ákærða 

vegna sinna eigin hagsmuna. Hæstiréttur taldi hins vegar að héraðsdómur hefði átt að meta 

trúverðugleika og þýðingu framburðar G ásamt því að taka afstöðu til hans með vísun til VII. 

kafla laga um meðferð opinberra mála nr. 19/1991. Niðurstaða Hæstaréttar var því sú að dómur 

héraðsdóms var ómerktur og málinu vísað aftur heim í hérað til nýrrar aðalmeðferðar og 

dómsuppkvaðningar. 

 

5 Undantekningar á meginreglunni um milliliðalausa málsmeðferð 

Meginreglur eru mikilvægar í lögfræði þar sem þær eru til dæmis hafðar að leiðarljósi við túlkun 

lagaákvæða. Því hefur verið haldið fram að þær meginreglur sem lögfestar eru hafi alla jafna 

mikla þýðingu þegar uppi er álitamál um túlkun lagaákvæða í sama lagabálki eða 

löggjafarsviði.45 Hins vegar eru fáar meginreglur lausar við undantekningar og þær ber almennt 

að túlka þröngt. Ýmsar undantekningar hafa verið taldar heimilar frá meginreglunni um 

milliliðalausa málsmeðferð enda framkvæmir til dæmis Mannréttindadómstóllinn heildarmat á 

                                                 
44 Stefán Már Stefánsson: Um sönnun í sakamálum, bls. 24. 
45 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 234. 
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því hvort málsmeðferð teljist hafa verið réttlát í skilningi 6. gr. MSE.46 Lögfestar 

undantekningar frá meginreglunni um milliliðalausa málsmeðferð er að finna í 2. og 3. mgr. 

111. gr., 1. mgr. 112. gr. og 2.- 4. mgr. 116. gr. sml. Í 2. mgr. 111. gr. segir að dómara sé heimilt 

að taka til greina skýrslur, sem gefnar voru áður en mál var höfðað, sem sönnunargögn. Við 

það tilefni skulu þó skýrslugjafar koma á ný fyrir dóminn við meðferð málsins ef annar hvor 

aðili málsins krefst þess eða dómari telur að rétt væri að það yrði gert. Í 3. mgr. sama ákvæðis 

segir að ef vitni, sem hefur gefið skýrslu hjá lögreglu eða öðrum stjórnvöldum, hefur ekki komið 

fyrir dóminn og þess sé ekki kostur eigi dómarinn að meta hvort skýrslan hafi sönnunargildi í 

málinu og hve mikið það sé. Skilyrði fyrir beitingu þessa ákvæðis er að vitnið geti ekki komið 

fyrir dóm við meðferð málsins. Sem dæmi um það væri þegar vitni er látið eða ekki er vitað 

hvar það er og erfitt og mikill kostnaður fylgdi því að fá það fyrir dómstólinn.47 Á álitaefni 

tengdu ákvæði 3. mgr. 111. gr. og 3. mgr. 116. gr. núgildandi sakamálalaga reyndi í Hrd. 12. 

maí 1999 (512/1998).48  

Hrd. 12. maí 1999 (512/1998). Í málinu krafðist ákærði þess að hann yrði sýknaður en til vara að 

dómur héraðsdóms yrði ómerktur og málinu vísað heim í hérað til dómsuppsögu að nýju. 

Varakröfu sína byggði ákærði meðal annars á því að brotaþoli, sem var kona um áttrætt, hefði 

ekki komið fyrir héraðsdóm til skýrslugjafar og því hafi ekki verið gætt að þeim lágmarks-

réttindum ákærða sem fram koma í d-lið 3. mgr. 6. gr. MSE. Í málinu lágu fyrir læknisfræðileg 

gögn sem bentu til þess að ekki hefði verið öruggt að boða brotaþola, með tilliti til heilsufars 

hennar, til skýrslugjafar. Hæstiréttur sagði að óhjákvæmilegt væri að skýra d-lið 3. mgr. 6. gr. 

MSE þannig að læknisfræðilegar ástæður gætu orðið til þess að vitni kæmi ekki fyrir dóm án þess 

þó að brotið væri gegn rétti ákærða til réttlátrar málsmeðferðar. Hæstiréttur nefnir hins vegar í 

forsendum dómsins að ákæruvaldið verði í þeim tilvikum að bera hallann af því, ef svo ber undir, 

að brot ákærða teljist ekki sannað sem annars hefði talist sannað ef vitnið hefði komið fyrir dóm. 

Í 1. mgr. 112. gr. sml. kemur meginreglan um milliliðalausa málsmeðferð fram í fyrri 

málslið ákvæðisins. Í seinni málsliðnum kemur fram undantekning á meginreglunni en skilyrði 

fyrir beitingu hennar er að meginreglan verði ekki virt nema með verulegum kostnaði eða 

óhagræði. Í seinni málsliðnum kemur fram annað skilyrði en það er það að beiting 

undantekningarinnar tefji ekki málið að óþörfu. Því er nauðsynlegt að líta til meginreglunnar 

um hraða málsmeðferð og einnig meta það með hliðsjón af nauðsyn þess að beita 

undantekningunni þegar henni er beitt.  

Í 2. mgr. 116. gr. sml. er til staðar undantekning sem varðar það þegar vitni er yngra en 15 

ára. Dómari þarf þá að meta eftir atvikum hvort vitninu verði gert skylt að gefa skýrslu sem 

vitni. Ákvæðið á einnig við um þá sem eru andlega vanheilir. Ákvæði 3. mgr. 116. gr. sömu 

                                                 
46 Skýrsla vinnuhóps um millidómstig, bls. 24. 
47 Álit nefndar um milliliðalausa sönnunarfærslu í sakamálum, bls. 8. 
48 Eiríkur Tómasson og Kristín Benediktsdóttir: „Réttur til réttlátrar málsmeðferðar“, bls. 252. 
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laga tekur á því þegar veikindi eða svipaðar ástæður verða til þess að vitni kemst ekki á þingstað, 

í þeim tilvikum má dómari ákveða að vitnið gefi skýrslu á öðrum stað. Í 4. mgr. 116. gr. sömu 

laga er heimild fyrir dómara að kveða á um það að skýrsla verði tekin af vitni, sem er statt fjarri 

þingstað og kemst ekki þangað nema með sérstöku óhagræði, í gegnum síma eða annað 

fjarskiptatæki. Tvær forsendur eru fyrir beitingu þessa úrræðis, annars vegar að allir þeir sem 

staddir eru á dómþinginu verða að heyra í vitninu og þeim sem varpa fram spurningum. Seinni 

forsendan er sú að henni má ekki beita ef það má ætla að úrslit málsins gætu ráðist af framburði 

þessa vitnis. Í Hrd. 29. október 2015 (831/2014) reyndi meðal annars á 4. mgr. 116. gr. sml. 

Hrd. 29. október 2015 (831/2014). Í málinu var ákærða sakfelld í héraði fyrir rangar sakargiftir 

með því að hafa farið til lögreglu í Danmörku og haft þar uppi ásakanir um að A hefði gert tilraun 

til að þvinga hana til samfara við sig. Fyrir Hæstarétti reyndi meðal annars á það hvort 

undantekningin frá meginreglunni um milliliðalausa málsmeðferð í 4. mgr. 116. gr. sml. ætti við 

í málinu þar sem danskir lögreglumenn, sem voru vitni í málinu, gáfu skýrslur símleiðis. 

Hæstiréttur féllst ekki á að rétt væri að beita undantekningunni í málinu þar sem framburður 

vitnanna gæti haft mikið vægi við úrlausn málsins. 

Af þessum dómi Hæstaréttar verður ekki annað séð en að ef vafi leikur á því hvort úrslit 

málsins gætu ráðist af framburði vitnisins ætti ekki að beita þessari undantekningu.49 Er það 

einnig í samræmi við þá almennu reglu að túlka eigi undantekningar frá meginreglum þröngt. 

Það getur eflaust verið erfitt í framkvæmd að átta sig á því hvenær undantekningin á við enda 

er sjaldan ljóst hvað mun koma fram í vitnisburði og alltaf getur eitthvað óvænt komið fram 

sem breytir miklu fyrir niðurstöðu málsins. Að því sögðu er þó ljóst að seinni forsendan sem 

kemur fram í ákvæðinu er eðlileg þegar litið er til meginreglunnar um milliliðalausa 

málsmeðferð og meginmarkmiðs hennar. 

MDE, Graviano gegn Ítalíu, 10. febrúar 2005 (10075/02). G taldi að brotið hefði verið gegn 1. 

mgr. og d-lið 3. mgr. 6. gr. MSE við meðferð máls hans á Ítalíu. Hann hélt því fram einkum á 

grundvelli þess að einn af þeim átta dómurum sem áttu að dæma málið hefði verið færður til og 

annar komið í hans stað. Þegar nýr dómari tók sæti í málinu voru hinir dómararnir búnir að hlýða 

á framburð tveggja vitna sem voru uppljóstrarar og bendluðu þeir G við milligöngu um morð. 

Vitnin voru ekki leidd aftur fyrir dóm svo að nýr dómari í málinu gæti hlýtt á vitnisburð þeirra 

eins og G vildi að yrði gert. Ákæruvaldið lagði í staðinn fram skýrslur um yfirheyrslu vitnanna, 

ásamt öðru sem komið hafði fram í málinu fyrir dómaraskiptin, fyrir nýja dómarann. 

Mannréttindadómstóllinn taldi að almenna reglan væri á þá leið að við dómaraskipti að loknum 

vitnaleiðslum ætti að kalla vitnin aftur fyrir dóminn. Hins vegar væri þessi almenna regla ekki 

laus við undantekningar. Undantekningar ættu við þegar sérstakar kringumstæður væru uppi og 

voru þær taldar eiga við í þessu máli. Réttur G til réttlátrar málsmeðferðar var ekki talinn hafa 

verið takmarkaður þrátt fyrir að einn af átta dómurum hafi ekki hlýtt milliliðalaust á vitnisburð 

áðurgreindra vitna í málinu. Mannréttindadómstóllinn taldi nóg í því sambandi, til þess að tryggja 

rétt G, að sjö af átta dómurum hefðu verið viðstaddir umræddar vitnaleiðslur. Því þótti í lagi að 

nýi dómarinn læsi skýrslur um framburð vitnanna. Það var einnig tekið fram að dómaraskiptin 

hefðu ekki orðið til þess að réttur G til að spyrja eða láta spyrja umrædd vitni hefði takmarkast á 

                                                 
49 Eiríkur Tómasson og Kristín Benediktsdóttir: „Réttur til réttlátrar málsmeðferðar“, bls. 252. 
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nokkurn hátt enda voru hann og verjandi hans báðir viðstaddir þegar vitnaleiðslurnar fóru fram. 

Enn fremur taldi Mannréttindadómstóllinn að G hefði ekki sýnt fram á að endurteknar 

skýrslutökur gætu orðið til þess að ný sönnunargögn kæmu fram sem hefðu þýðingu fyrir 

niðurstöðu málsins. Niðurstaða Mannréttindadómstólsins var einróma um að ekki hefði verið 

brotið gegn 1. mgr. eða d-lið 3. mgr. 6. gr. MSE og þar með rétti G til réttlátrar málsmeðferðar. 

Þessi niðurstaða Mannréttindadómstólsins sýnir að heildarmat á atvikum er nauðsynlegt til 

að skera úr um hvort brotið hafi verið gegn meginreglunni eða hvort undantekning geti átt við. 

Í málinu sátu margir dómarar í dóminum, átta talsins, og einungis var einn dómari færður til og 

nýr settur í málið. Miðað við niðurstöðu Mannréttindadómstólsins í málinu er ljóst að álitamál 

geti verið hvort undantekning eigi við ef fleiri en einum dómara yrði skipt út við sömu aðstæður 

og áttu við í þessu máli. Mannréttindadómstóllinn tók einnig inn í mat sitt hvort G og verjandi 

hans hefðu fengið tækifæri til að vera viðstaddir vitnaleiðslurnar og getað spurt spurninga. Að 

auki er ljóst af niðurstöðu Mannréttindadómstólsins að ef G hefði náð að sýna fram á að 

endurtekinn vitnisburður vitnanna hefði getað orðið til þess að ný sönnunargögn kæmu fram, 

sem hefðu þýðingu fyrir málið, hefði niðurstaða Mannréttindadómstólsins getað orðið önnur. 

Þegar undantekningum frá meginreglunni um milliliðalausa málsmeðferð er beitt getur það 

orðið til þess að sönnunargagnið verði talið hafa minna sönnunargildi en ella. Það hefur einnig 

verið talið gilda um það þegar skýrsla hefur verið gefin fyrir öðrum dómstól en þeim sem er 

með málið til meðferðar.50 Undantekningarnar frá meginreglunni eru flestar gerðar til þess að 

einfalda málsmeðferð, til dæmis þegar eitthvað veldur því að erfitt er að fylgja meginreglunni 

nema með verulegum kostnaði, óhagræði eða að vitni er staðsett langt frá þingstað og kemst 

ekki þangað nema með sérstöku óhagræði. Það er þó mikilvægt að ítreka að ef vafi er um það 

hvort sönnunargagn geti haft áhrif á úrslit máls ber ekki að beita undantekningunum frá 

meginreglunni um milliliðalausa málsmeðferð. 

 

6 Frjálst sönnunarmat dómara 

Í réttarfari er til staðar meginregla um frjálst sönnunarmat dómara en hana er að finna í 109. gr. 

sml. og 44. gr. laga um meðferð einkamála. Reglan er ólík eftir því hvort réttarsvið réttarfars á 

við en munurinn liggur aðallega í því að gerður er greinarmunur á beinni og óbeinni sönnun í 

lögum um meðferð sakamála, sbr. 2. mgr. 109. gr. sml. Ekki er gerður þessi greinarmunur í 

lögum um meðferð einkamála.51 Mannréttindadómstóll Evrópu hefur viðurkennt meginregluna 

um frjálst sönnunarmat dómara með því að taka fram í nokkrum dómum sínum að það sé 

                                                 
50 Stefán Már Stefánsson: Um sönnun í sakamálum, bls. 24. 
51 Eiríkur Tómasson: Meginreglur sakamálaréttarfars, bls. 28. 
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hlutverk dómstóla aðildarríkisins sem á í hlut að meta það hvaða sönnunargögn verði lögð fram 

og vægi þeirra í málinu en ekki Mannréttindadómstólsins.52 Meginreglan um frjálst 

sönnunarmat tengist óneitanlega meginreglunni um milliliðalausa málsmeðferð og mætti 

jafnvel segja að sú fyrrnefnda sé forsenda fyrir þeirri síðarnefndu. Lítið gagn væri í 

meginreglunni um milliliðalausa málsmeðferð ef dómarinn sem dæmir í máli hefði ekki valdið 

hjá sér til þess að ákveða hvort ákveðin atriði teldust sönnuð eða ekki. Eins og áður hefur verið 

komið inn á er megintilgangur meginreglunnar um milliliðalausa málsmeðferð að auka líkur á 

því að dómarinn sem á í hlut komist að efnislega réttri niðurstöðu og geti metið sönnunargögn 

málsins af eigin raun. 

Hrd. 2. maí 2014 (263/2014). Í málinu, sem var höfðað af sérstökum saksóknara á hendur fjórum 

einstaklingum vegna gruns um umboðssvik og hlutdeild í umboðssvikum, krafðist ákæruvaldið 

meðal annars þess að sér yrði heimilað að leiða fyrir héraðsdóm sjö vitni. Ákærðu mótmæltu því 

að þessi vitni kæmu fyrir dóminn og vildu að kröfu ákæruvaldsins yrði hafnað. Rökin sem ákærðu 

tefldu fram voru annars vegar þau að vitnin gætu ekki borið um málsatvik sem þau hefðu skynjað 

af eigin raun og hins vegar að ekkert lægi fyrir í málinu að vitnin þekktu nokkuð til atvika málsins. 

Gæti því vitnisburður þeirra ekki haft þýðingu við sönnun í málinu. Héraðsdómarinn komst að 

þeirri niðurstöðu að vitnisburður vitnanna gæti ekki haft þýðingu við sönnun brotanna sem 

ákærðu voru gefin að sök og því var kröfu ákæruvaldsins um að leiða vitnin fyrir dóm hafnað. 

Rökin sem héraðsdómarinn tefldi fram voru þau að vitnin gætu ekki borið um atvik máls sem þau 

höfðu skynjað af eigin raun þar sem þau voru hætt að starfa hjá bankanum þegar ætluð brot áttu 

sér stað. Hæstiréttur féllst ekki á þessa niðurstöðu héraðsdóms. Með hliðsjón af 2. mgr. 109. gr. 

sml. yrði því ekki slegið föstu fyrir fram að við sönnun í málinu yrðu skýrslutökur af vitnunum 

bersýnilega þýðingarlausar. Því var fallist á það með ákæruvaldinu að heimilt væri að leiða vitnin 

fyrir héraðsdóm. 

Nokkrar breytingar hafa orðið, tengdar frjálsu sönnunarmati dómara og meginreglunni um 

milliliðalausa málsmeðferð, með tilkomu Landsréttar. Þykir því rétt að fara yfir helstu 

breytingarnar í stuttu máli. Samkvæmt c-lið 1. mgr. 196. gr. sml. er nú heimilt að áfrýja til 

Landsréttar og fara fram á endurskoðun á niðurstöðum sem eru byggðar á mati á sönnunargildi 

gagna eða munnlegum framburði fyrir héraðsdómi. Í e-lið 2. mgr. 203. gr. sml. segir að í 

greinargerð þess sem áfrýjar eigi að koma fram hvort hann telji nauðsynlegt að afla munnlegra 

skýrslna eða viðbótaskýrslna fyrir Landsrétti. Með þessari kröfu eiga að fylgja upplýsingar um 

hvaða skýrslna eigi að afla ásamt rökstuðningi fyrir því af hverju ekki sé fullnægjandi að spila 

upptökur af skýrslugjöfinni frá héraðsdómi, sbr. 3. mgr. 13. gr. sml. Einnig á að koma fram í 

greinargerðinni hvaða upptökur af skýrslum fyrir héraðsdómi aðilinn telur nauðsynlegt að spila 

við aðalmeðferðina fyrir Landsrétti. Samkvæmt 3. mgr. 204. gr. sml. metur Landsréttur sjálfur 

þörf á munnlegri sönnunarfærslu fyrir réttinum. Tekið er fram í niðurlagi ákvæðisins að 

ákvarðanir Landsréttar um þetta atriði séu ekki kæranlegar, ákvörðun Landsréttar er því 

                                                 
52 Stefán Már Stefánsson: Um sönnun í sakamálum, bls. 15. 



 26 

endanleg og verða aðilar málsins að hlíta henni. Samkvæmt 1. mgr. 206. gr. sml. verður við 

upphaf aðalmeðferðar fyrir Landsrétti gerð grein fyrir dómsorði héraðsdóms og áfrýjunarstefnu 

að því leyti sem dómsformaður í málinu telur þess þörf til skýringar á málflutningi. 

Skýrslutökur fara svo að jafnaði fram í einni lotu ásamt munnlegum málflutningi. Enn fremur 

segir í ákvæðinu: „Fyrst er horft og hlustað á upptökur af skýrslum af ákærðu og vitnum fyrir 

héraðsdómi að því leyti sem Landsréttur hefur þegar ákveðið. Því næst eru teknar skýrslur af 

ákærðu og vitnum sem ekki gáfu skýrslu fyrir héraðsdómi eða málsaðilar hafa óskað eftir að 

gefi viðbótarskýrslu og Landsréttur telur að geti haft þýðingu við úrlausn málsins.“ Rétt er að 

geta þess að ef lögmenn óska ekki eftir munnlegri sönnunarfærslu eða Landsréttur fellst ekki á 

að þörf sé fyrir það verður byggt á endurritum af framburðum úr héraði eins og tíðkast fyrir 

Hæstarétti. 

 

7 Lokaorð 

Það er gríðarlega mikilvægt fyrir sakborning að hann hljóti réttláta málsmeðferð þegar mál hans 

er til meðferðar hjá dómstólum og tengist það náið hugmyndum um réttarríkið eins og rakið 

hefur verið. Meginreglan um milliliðalausa málsmeðferð gegnir stóru hlutverki í því að 

málsmeðferð verði talin réttlát í skilningi 6. gr. MSE og 70. gr. stjskr. Þegar metið er hvort 

málsmeðferð hafi verið réttlát í skilningi fyrrgreindra ákvæða er nauðsynlegt að málsmeðferð 

sem sakborningurinn hlaut sé metin heildstætt. Brot gegn einni meginreglu, svo sem 

meginreglunni um milliliðalausa málsmeðferð, getur orðið til þess að málsmeðferð verði ekki 

talin réttlát. Hins vegar hefur ekki alltaf verið fallist á að brot gegn reglu leiði til þess að 

sakborningur verði ekki talinn hafa hlotið réttláta málsmeðferð, sbr. MDE, Stanford gegn 

Bretlandi, 23. febrúar 1994 (16757/90). 

Eins og reifað hefur verið í ritgerðinni tengist meginreglan um milliliðalausa málsmeðferð 

öðrum meginreglum náið og gengið hefur verið svo langt að kalla sumar meginreglur forsendur 

fyrir meginreglunni um milliliðausa málsmeðferð og öfugt. Rakið hefur verið að samspil 

meginreglunnar um milliliðalausa málsmeðferð og jafnræðisreglunnar gengur í báðar áttir og 

er mjög mikilvægt. Reglurnar tengjast á margan hátt, til dæmis þegar kemur að rétti sakbornings 

til að leiða vitni fyrir dóm, leggja fyrir það spurningar og vera viðstaddur þinghöld. Meginreglan 

um milliliðalausa málsmeðferð tengist einnig meginreglunum um munnlega og opinbera 

málsmeðferð náið þar sem grunnrökin fyrir meginreglunni um milliliðalausa málsmeðferð færu 

fyrir lítið ef málsmeðferð færi alla jafna skriflega fram. Ekki væri mikið gagn í að leiða vitni 

fyrir dómarann sem dæmir í málinu nema það fái að tjá sig upphátt og með sínum eigin orðum 
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enda gæti dómarinn þá ekki metið með réttu trúverðugleika vitnisins. Meginreglan um 

milliliðalausa málsmeðferð og meginreglan um hraða málsmeðferð stönguðust mikið á fyrir 

stofnun Landsréttar og breytingu á sakamálalögunum. Áður fyrr var tvennt í stöðunni fyrir 

Hæstarétt þegar sönnunarmat héraðsdóms var ekki talið rétt. Annars vegar gat Hæstiréttur 

ómerkt dóm héraðsdóms og sent málið aftur heim í hérað til nýrrar efnislegrar meðferðar eða 

hægt var að láta skýrslutökur fara fram fyrir Hæstarétti eins og var gert í Hrd. 21. febrúar 2002 

(11/2001). Það var einu sinni gert en einungis eftir að búið var að láta reyna á fyrri leiðina. 

Meginreglan um milliliðalausa málsmeðferð og sannleiksreglan tengjast náið enda stefna báðar 

meginreglurnar að sama markmiði, því að rétt niðurstaða fáist í málið. Í ritgerðinni var einnig 

farið yfir helstu undantekningarnar frá meginreglunni um milliliðalausa málsmeðferð. 

Undantekningarnar frá meginreglunni eru margar lögfestar í sakamálalögunum og stefna þær 

að því að leysa ýmis vandkvæði sem geta komið upp við meðferð máls. Sem dæmi um það er 

þegar vitni kemst ekki nema með miklu óhagræði til skýrslugjafar við þinghöld, vitni er mjög 

veikt, það er látið eða finnst ekki. Að lokum var fjallað um meginregluna um frjálst 

sönnunarmat dómara og breytingar á löggjöf sem hefur haft áhrif á hana og meginregluna um 

milliliðalausa málsmeðferð vegna stofnunar Landsréttar. Þáttur meginreglunnar í réttlátri 

málsmeðferð er mikill. Annars vegar gegnir hún veigamiklu hlutverki sem sjálfstæð meginregla 

þegar kemur að sönnun í sakamálum. Hins vegar er hún samofin svo mörgum öðrum 

meginreglum að það má ætla að erfitt sé að uppfylla kröfur um réttláta málsmeðferð ef 

meginreglan um milliliðalausa málsmeðferð er virt að vettugi. 

  



 28 

HEIMILDASKRÁ 
 

Álit nefndar um milliliðalausa sönnunarfærslu í sakamálum. Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 

Reykjavík 2008. 

Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi. Reykjavík 2008. 

Mannréttindadómstóll Evrópu. Dómareifanir. Ritstj. Björg Thorarensen. Reykjavík 1. hefti 

2005, 1. hefti 2009 og 2. hefti 2009. 

Eiríkur Tómasson: Meginreglur sakamálaréttarfars. 2. útgáfa. Reykjavík 2009. 

Eiríkur Tómasson og Kristín Benediktsdóttir: „Réttur til réttlátrar málsmeðferðar“. 

Mannréttindasáttmáli Evrópu. Meginreglur, framkvæmd og áhrif á íslenskan rétt. Ritstj. Björg 

Thorarensen. Reykjavík 2017, bls. 189-256. 

Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi. Reykjavík 1999. 

Hafsteinn Þór Hauksson og Skúli Magnússon: Kaflar í réttarheimspeki. Reykjavík 2014. 

Harris, O’Boyle & Warbrick: Law of the European Convention on Human Rights. 2. útgáfa. 

Oxford 2009. 

Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar. Reykjavík 2013. 

Páll Sigurðsson, Barbara Björnsdóttir og Hulda Guðný Kjartansdóttir: Lögfræðiorðabókin. 

Reykjavík 2008. 

Róbert Spanó: Túlkun lagaákvæða. Reykjavík 2007. 

Sigurður Tómas Magnússon: „Nýtt millidómstig“. Tímarit Lögréttu, 1.-2. hefti 2017, bls. 50-

103. 

Skýrsla vinnuhóps um millidómstig. Innanríkisráðuneytið, Reykjavík 2011. 

Stefán Már Stefánsson: Um sönnun í sakamálum. Reykjavík 2013. 

  



 29 

DÓMASKRÁ 

 

Dómar Hæstaréttar: 

Hrd. 12. maí 1999 (512/1998)  

Hrd. 20. maí 1999 (115/1999)  

Hrd. 21. febrúar 2002 (11/2001)  

Hrd. 19. apríl 2002 (179/2002)  

Hrd. 8. nóvember 2007 (206/2007)  

Hrd. 15. desember 2011 (419/2011)  

Hrd. 30. maí 2013 (476/2012) 

Hrd. 2. maí 2014 (263/2014)  

Hrd. 29. október 2015 (831/2014) 

 

Dómar Mannréttindadómstóls Evrópu: 

MDE, Barberá o.fl. gegn Spáni, 6. desember 1988 (10590/83)  

MDE, Stanford gegn Bretlandi, 23. febrúar 1994 (16757/90)  

MDE, Sigurþór Arnarsson gegn Íslandi, 15. júlí 2003 (44671/98)  

MDE, Graviano gegn Ítalíu, 10. febrúar 2005 (10075/02)  

MDE, Sibgatullin gegn Rússlandi, 23. apríl 2009 (32165/02)  

MDE, R.H. gegn Finnlandi, 2. júní 2009 (34165/05)  

MDE, D gegn Finnlandi, 7. júlí 2009 (30542/04)  

MDE, Koottummel gegn Austurríki, 10. desember 2009 (49616/06)  

 


	1 Inngangur
	2 Meginreglan um milliliðalausa málsmeðferð
	3 Aðrar meginreglur sakamálaréttarfars
	3.1 Almennt
	3.2 Meginreglan um jafnræði málsaðila
	3.3 Meginreglurnar um munnlega og opinbera málsmeðferð
	3.4 Meginreglan um hraða málsmeðferð
	3.5 Sannleiksreglan

	4 Samspil meginreglna við meginregluna um milliliðalausa málsmeðferð
	4.1 Réttlát málsmeðferð
	4.2 Samspil við jafnræðisregluna
	4.3 Samspil við meginreglurnar um munnlega og opinbera málsmeðferð
	4.4 Samspil við meginregluna um hraða málsmeðferð
	4.5 Samspil við sannleiksregluna

	5 Undantekningar á meginreglunni um milliliðalausa málsmeðferð
	6 Frjálst sönnunarmat dómara
	7 Lokaorð
	HEIMILDASKRÁ
	DÓMASKRÁ

