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Útdráttur  

Þegar um sakamál ræðir eru málsaðilar annars vegar ákæruvaldið og hins vegar ákærði. Þar 

af leiðandi er mikilvægt að réttur ákærða til réttlátrar málsmeðferðar skv. 1. mgr. 70. gr. 

stjskr., sbr. 1. og 3. mgr. 6. gr. MSE, sé tryggður. Liður í réttlátri málsmeðferð er réttur 

ákærða til að vera viðstaddur skýrslutökur við aðalmeðferð máls skv. 1. mgr. 166. gr. sml. og 

hefur íslensk dómaframkvæmd túlkað þennan rétt ákærða með hliðsjón af 1. mgr. 70. gr. 

stjskr., sbr. 1. og 3. mgr. 6. gr. MSE í þeim fáu dómum sem ákvæði þetta hefur verið skýrt. 

Frá þessum rétti ákærða er að finna undantekningarheimildir sem ekki eru taldar brjóta gegn 

réttindum ákærða ef skilyrði eru uppfyllt og rétt er staðið að framkvæmd. Hina almennu 

undantekningarheimild er að finna í 1. mgr. 123. gr. sml. þar sem dómara er veitt heimild til 

að víkja ákærða úr þinghaldi telji hann að nærvera ákærða sé íþyngjandi fyrir vitni og 

nærvera hans hafi áhrif á framburð þess. Bæði þessi skilyrði þurfa að vera uppfyllt. Hinar 

sérstöku undantekningarheimildir eru að finna í 2. mgr. 123. gr. sml. þar sem dómara er veitt 

heimild til að víkja ákærða úr þinghaldi á meðan skýrsla er tekin af vitni undir 15 ára aldri. 

Einnig ef vitni gefur skýrslu fyrir dómi undir nafnleynd. Sömu skilyrði þurfa í þeim tilvikum 

að vera uppfyllt og í hinni almennu undantekningarheimild. Taki dómari ákvörðun um að 

víkja ákærða úr þinghaldi á meðan skýrslutökur fara fram við aðalmeðferð máls og skerða þar 

með réttindi hans til að vera viðstaddur, þá ber honum skv. 3. mgr. 123. gr. sml. að tryggja að 

ákærði geti fylgst með skýrslutökum um leið og þær fara fram gegnum þar til gerðan búnað. 

Ef ágreiningur rís vegna ákvörðunar dómara um að víkja ákærða úr þinghaldi á meðan 

skýrslutökur fara fram við aðalmeðferð máls, þá ber dómara skv. n-lið 1. mgr. 192. gr. sml. 

að taka afstöðu til ágreiningsins með úrskurði. Úrskurður dómara er kæranlegur til 

Hæstaréttar.    
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1. 0 Inngangur  

Með hliðsjón af þeirri réttarfarsþróun sem hefur átt sér stað hér á landi á síðustu áratugum er 

áhugavert að skoða hvernig aukin áhersla hefur verið lögð á réttindi þeirra sem ákærðir eru í 

sakamálum. Einnig virðist samfélagið gera kröfur um slík réttindi, enda er sá ákærði saklaus 

unns sekt er sönnuð. Sérstaða sakamála er sú að sækjandi er ætíð ákæruvaldið og því er 

mikilvægt að ekki halli á rétt þeirra sem ákærðir eru. Um margvísleg réttindi er um að ræða 

en meginviðfangsefni þessarar ritgerðar er réttur ákærða til að vera viðstaddur skýrslutökur 

við aðalmeðferð máls, með sérstöku tilliti til undantekninga. Áhersla ritgerðarinnar er því í 

raun tvískipt. Annars vegar er fjallað um réttindi ákærða til að vera viðstaddur skýrslutökur 

við aðalmeðferð máls, þar sem kannað er hvernig þessi réttur er tryggður í íslenskri löggjöf 

og á grundvelli hvaða réttarheimlda hann byggir. Þá er kannað hvernig íslenskir dómstólar 

hafa túlkað þennan rétt og beitt honum í framkvæmd, og samanburður gerður við ákvæði 

Mannréttindasáttmála Evrópu og úrlausnir Mannréttindadómstóls Evrópu. Einnig er 

samanburður gerður á ákvæðum íslenskrar löggjafar sem tryggja þennan rétt og 

sambærilegum ákvæðum danskrar og norskrar löggjafar. Hins vegar er fjallað um skilyrði 

þess að ákærða verði gert að víkja úr þinghaldi á meðan skýrslutökur fara fram við 

aðalameðferð máls. Í því felst könnun á hvaða skilyrði um ræðir, hvernig þau birtast í 

íslenskri löggjöf og hvernig íslenskir dómstólar hafa túlkað og beitt þeim í framkvæmd. 

Samanburður er gerður við ákvæði Mannréttindasáttmála Evrópu og úrlausnir 

Mannréttindadómstóls Evrópu, eftir því sem við á. Einnig eru bornar saman sambærilegar 

undantekningarheimildir í löggjöf Danmerkur og Noregs, við þær íslensku.     

Við öflun heimilda var stuðst við bæði frumheimildir og afleiddar heimildir. Þær fyrr nefndu 

eru til að mynda lög, frumvörp, reglugerðir og allar þær heimildir er hljótast af 

frumrannsóknum. Þær síðarnefndu, þ.e. afleiddar heimildir eru þau gögn sem aðrir hafa 

safnað og unnið úr frá fyrirframgefnum staðreyndum, s.s. fræðibækur, fagtímarit eða ýmsar 

vefheimildir.  
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2. 0 Málsaðilar og aðalmeðferð máls  

Þegar fjallað er um réttindi ákærða til að vera viðstaddur skýrslutökur við aðalmeðferð máls 

og þær undantekningarheimildir sem heimila að honum verði gert að víkja úr þinghaldi  á 

meðan skýrslutökur fara fram eru nokkur hugtök sem ítrekað koma fyrir í hinum ýmsu 

lagaákvæðum, umfjöllunum og dómaframkvæmd tengdu efninu. Þau hugtök sem um ræðir 

eru fyrst og fremst ákærandi, ákærði, sakborningur, verjandi, brotaþoli, réttargæslumaður og 

vitni. Þykir því við hæfi að byrja á að gera grein fyrir þessum aðilum og fara yfir hvaða 

réttarstöðu þeir njóta við rannsókn lögreglu og við rekstur sakamáls. Einnig er farið yfir í 

aðalatriðum hvað felst í aðalmeðferð máls fyrir dómi, þar sem réttarstaða málsaðila er oft 

ekki sú sama þegar mál eru á rannsóknarstigi hjá lögreglu og eftir að ákæra hefur verið gefin 

út, þ.e. þegar mál er orðið að sakamáli. Nauðsynlegt er að átta sig á þessum atriðum til að 

gera greinarmun á milli málsaðila, því sá munur er ekki alltaf skýr.  

2.1 Ákæruvaldið og ákærandi  

Eitt af megineinkennum sakamála er að ákæruvaldið er ávallt sóknaraðili málsins. Varnaraðili 

er þá yfirleitt einstaklingur eða einstaklingar, þó skilyrði séu til að höfða sakamál gegn 

lögpersónu. Um ákæruvaldið er fjallað í III. kafla laga um meðferð sakamála nr. 88/2008
1
 og 

í 18. gr. laganna segir að með ákæruvaldið fari ríkissaksóknari, héraðssaksóknari og 

lögreglustjórar, og að auki í umboði þeirra vararíkissaksóknari, varahéraðssaksóknari, 

saksóknarar, aðstoðarsaksóknarar og saksóknarfulltrúar, svo og löglærðir 

aðstoðarlögregluþjónar.
2
 Vegna frestunar gildistöku embættis héraðssaksóknara og 

varahéraðssaksóknara er gildandi skipan sú að ríkissaksóknari og lögreglustjórar, þar með 

talinn ríkislögreglustjóri, fara með ákæruvaldið í öllum meginatriðum. Ríkissaksóknari er 

skv. 20. gr. sml. æðsti handhafi ákæruvaldsins, og annast hann eftirlit og leiðsögn með 

störfum sextán lögreglustjóra auk ríkislögreglustjóra. Hjá ríkislögreglustjóranum og 

lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu hafa verið skipaðir saksóknarar, einn hjá hvoru 

embætti, þeim til aðstoðar ásamt löglærðum fulltrúum.
3
  Nýverið var einnig sett á fót embætti 

sérstaks saksóknara en honum er ætlað að rannsaka grun um refsiverða háttsemi í tengslum 

við starfsemi fjármálafyrirtækja. Um embætti hans gilda lög um embætti sérstaks saksóknara 

                                                 
1
 Hér eftir nefnd sml.  

2
 Samkvæmt lögum nr. 123/2009 um breytingu á lögum um meðferð sakamála, nr. 88 12. júní 2008, með síðari 

breytingum kemur fram í 1. gr. að embætti héraðssaksóknara og verksvið hans komi ekki til framkvæmdar fyrr 

en 1. janúar 2012 og þar með einnig embætti varahéraðssaksóknara.  
3
 Ríkissaksóknari. (e.d.). 
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nr. 135/2008. Dómsmálaráðherra hefur skv. 19. gr. sml. eftirlit með framkvæmd ákæruvalds í 

landinu.  

Ákæruvaldið er því eins konar samheiti yfir þá sem hafa heimild samkvæmt lögum til að 

höfða sakamál. Sá sem síðan höfðar málið sem slíkt og fer með það af hálfu ákæruvaldsins 

nefnist ákærandi.
4
 Hlutverk ákærenda er skv. 18. gr. sml. að tryggja, í samvinnu við lögreglu, 

að þeir sem fremja afbrot verði beittir lögmæltum viðurlögum. Skylda ákærenda felst í því að 

vinna að því að hið sanna og rétta komi í ljós og ber þeim að gæta jafnt að þeim atriðum sem 

horfa til sýknu og sektar.  

Mismunandi er eftir einstökum brotaflokkum hvort það er ríkissaksóknari eða lögreglustjóri 

sem höfðar sakamál. Í sakamálalögunum er tilgreind skipting á því undir hvaða embætti mál 

tilheyra, en í þeim brotaflokki er koma mest við sögu varðandi réttindi ákærða til að vera 

viðstaddur aðalmeðferð máls ásamt undantekningum, þ.e. kynferðisbrotamál skv. XXII. kafla 

almennra hegningarlaga nr. 19/1949
5
, er það ríkissaksóknari sem höfðar slík mál.  

2.2 Ákærði, sakborningur og verjandi  

Í eftirfarandi umfjöllun koma hugtökin ákærði og sakborningur fyrir. Sakborningur er skv. 

27. gr. sml. einstaklingur sem borinn er sökum í sakamáli eða sá maður sem liggur undir grun 

um refsiverða háttsemi. Sakborningur er yfirleitt einstaklingur eða einstaklingar en þeir geta 

einnig verið lögpersónur. Heitið sakborningur er jöfnum höndum notað um sakaðan mann á 

hvaða stigi sakamáls sem er og vísar það sérstaklega til sökunauta á meðan rannsókn málsins 

fer fram.
6
 Ljúki máli ekki á rannsóknarstigi og ákæruvaldið gefur út ákæru á hendur 

sakborningi, er heitið ákærði notað í stað sakbornings.
7
 Í þeim tilvikum þegar talað er um 

réttindi og/eða skyldur sakbornings, á það einnig við um aðila sem búið er að höfða mál gegn, 

þ.e. ákærða. Í sakamáli er sakborningur varnaraðili málsins, allt frá því að ákveðinn grunur 

beinist að honum, þar til máli lýkur, eftir atvikum með dómi. Í íslenskri löggjöf er ekki gerður 

greinarmunur á sökuðum manni annars vegar og grunuðum manni hins vegar, og er því í 

báðum þessum tilvikum um sakborning að ræða.
8
 Einstaklingur sem liggur undir grun hjá 

lögreglu fyrir tiltekna háttsemi, getur jafnvel ekki haft hugmynd um það, svo í raun er ekki 

um sakborning að ræða fyrr en lögregla grípur til einhverra aðgerða vegna gruns hennar. 

                                                 
4
 Eiríkur Tómasson. (2006). Bls. 205. 

5
 Hér eftir nefnd hgl. 

6
 Eiríkur Tómasson. (2004). Bls. 1. 

7
 Alþt. (1989-1990). A-deild, þskj. 896. Bls. 3870. 

8
 Eiríkur Tómasson. (2004). Bls. 1. 
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Mörkin á milli grunaðs manns og sakbornings geta því verið mjög óljós en eins og segir þá 

gerir íslensk löggjöf ekki sérstakan greinarmun á þessu tvennu.  

Samkvæmt 27. gr. sml. svarar sakborningur sjálfur til saka ef um einstakling er að ræða en sé 

sakborningur ólögráða kemur lögráðamaður fram sem fyrirsvarsmaður hans, eftir því sem 

þörf krefur. Í þeim tilvikum tekur lögráðamaður ákvarðanir fyrir hönd hins ólögráða 

sakbornings. Sé sakborningur lögaðili koma stjórnendur fram sem fyrirsvarsmenn. 

Sakborningur, eða í vissum tilfellum fyrirsvarsmaður sakbornings, á rétt á því skv. 28. gr. 

sml. að fá upplýsingar um sakarefni áður en skýrsla er tekin og honum er skv. 29. gr. sml. 

heimilt að halda uppi vörnum sjálfur í máli kjósi hann svo, og sé hann talinn hæfur til þess að 

mati dómara eða lögreglu. Kjósi sakborningur að halda ekki sjálfur uppi vörnum í máli getur 

hann skv. 32. gr. sml. ráðið á sinn kostnað lögmann til að gæta hagsmuna sinna. Það er því 

ekki nema undir tilteknum aðstæðum, sem kveðið er á um í IV. kafla sml., sem lögreglu ber 

að skipa sakborningi verjanda. Þá er verjandi að jafnaði skipaður eða tilnefndur úr hópi 

lögmanna, eftir ábendingu sakbornings, sbr. 33. gr. sml. og er þóknun hans greidd úr 

ríkissjóði, sbr. 3. mgr. 38. gr. sml. Rökin fyrir því að lögreglu ber skylda til þess í ákveðnum 

tilvikum að skipa sakborningi verjanda er sú að á rannsóknarstigi máls, t.d. ef sakborningur er 

handtekinn í þágu rannsóknar, þá á ekki að fara eftir efnahagi sakbornings hvort hann fái 

aðstoð löglærðs verjanda eða ekki.
9
  Hlutverk verjanda er skv. 35. gr. sml. að draga fram í 

málinu allt sem verða má skjólstæðingi hans til sýknu eða hagsbóta og gæta réttar hans í 

hvívetna. Verjanda er þar af leiðandi óheimilt að gæta hlutlægni við meðferð máls.
10

 Um 

sakborninga og verjanda er fjallað í IV. kafla sml. 

2.3 Brotaþoli og réttargæslumaður 

Brotaþoli er skv. 39. gr. sml. sá maður sem kveðst hafa orðið fyrir misgerð af völdum afbrots. 

Enn fremur er brotaþoli sá sem telur sig hafa orðið fyrir fjárhagslegu tjóni af refsiverðri 

háttsemi, enda hafi hún beinst að honum sjálfum. Brotaþoli getur hvort sem er verið 

einstaklingur eða lögpersóna. Sé brotaþoli einstaklingur kemur viðkomandi sjálfur fram en sé 

brotaþoli ólögráða kemur lögráðamaður fram sem fyrirsvarsmaður hans eftir því sem þörf 

krefur. Í þeim tilvikum tekur lögráðamaður ákvarðanir fyrir hönd hins ólögráða brotaþola. Sé 

brotaþoli lögaðili koma stjórnendur fram sem fyrirsvarsmenn. Brotaþoli er í raun ekki 

eiginlegur aðili að sakamáli en hefur þrátt fyrir það sérstöðu í samanburði við aðra þá sem 

                                                 
9
 Eiríkur Tómasson. (2006). Bls. 206. 
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 Eiríkur Tómasson. (2006). Bls. 206. 
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bera vitni í málinu. Á þetta sérstaklega við í kynferðisbrotamálum þegar brotaþolar eru 

börn.
11

 Lögreglu er skv. 41. gr. sml. skylt að tilnefna réttargæslumann ef rannsókn máls 

beinist að kynferðisbroti skv. XXII. kafla hgl. og brotaþoli óskar þess. Þó skal ávallt tilnefna 

réttargæslumann ef brotaþoli er undir 18 ára aldri þegar rannsókn máls hefst. Þegar 

réttargæslumaður hefur verið skipaður brotaþola kemur hann fram í máli fyrir hans hönd. 

Réttargæslumaður er að jafnaði skipaður úr hópi lögmanna og gilda að miklu leyti sömu 

reglur um hann og verjanda. Hlutverk réttargæslumanns er skv. 45. gr. sml. að gæta 

hagsmuna skjólstæðings síns og veita honum aðstoð í málinu. Um brotaþola og 

réttargæslumenn er fjallað í V. kafla sml.  

2.4 Vitni  

Vitni í sakamáli getur skv. 116. gr. sml. verið hver sem er eldri en 15 ára, sem lýtur íslenskri 

lögsögu og er ekki ákærður í málinu eða fyrirsvarsmaður ákærða. Vitni er skylt að koma fyrir 

dóm og svara þar munnlega spurningum um atvik málsins. Ef um er að ræða einstakling undir 

15 ára aldri eða andlega vanheilan einstakling þá metur dómari, með hliðsjón af atvikum í 

hverju máli fyrir sig, hvort viðkomandi verði gert skylt að gefa vitnaskýrslu. Vitni geta einnig 

verið þeir sem veitt hafa ákæruvaldi sérfræðilega aðstoð eða ráðgjöf áður en mál er höfðað. 

Vitni er skylt skv. 1. mgr. 116. gr. sml. að koma fyrir dóm til skýrslutöku, en dómari getur þó 

skv. 3. mgr. 116. gr. sml. ákveðið að vitni gefi skýrslu annars staðar en fyrir dómi ef um 

veikindi eða aðrar sambærilegar ástæður er að ræða. Ef vitni er statt fjarri þingstað eða það 

hefði annars sérstakt óhagræði af því að koma fyrir dóm þá hefur dómari heimild til að 

ákveða að skýrsla verði tekin gegnum síma eða annan fjarskiptabúnað, enda verði 

skýrslutöku hagað þannig að allir sem staddir eru á dómþingi heyri orðaskipti við vitnið. 

Mikilvægt er að hafa í huga að ekki er heimilt að beita þessu undantekningarákvæði ef um 

lykilvitni í máli er að ræða, þar sem úrslit máls gætu ráðist af framburði viðkomandi vitnis. 

Í 117. gr. sml. er að finna upptalningu á þeim sem undanþegnir eru vitnaskyldu að einhverju 

eða öllu leyti, en slíkt á við ef um vissan skyldleika eða tengsl við ákærða er að ræða. Þeir eru 

í fyrsta lagi sá sem er eða hefur verið maki ákærða. Í öðru lagi þeir sem eru skyldir ákærða í 

beinan legg, systkin hans eða þeir sem tengjast honum vegna ættleiðingar. Í þriðja lagi þeir 

sem eru stjúpforeldrar eða stjúpbörn ákærða og í fjórða lagi tengdaforeldrar eða tengdabörn 

ákærða.  Dómari hefur þá einnig heimild til að leysa aðra undan vitnaskyldu sem eru eða hafa 
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verið nákomnir ákærða, s.s. ef um er að ræða fósturforeldri eða fósturbarn, sambúðarkonu 

eða sambúðarmann, unnustu eða unnusta. Einnig skal nefna að verjanda er óheimilt að bera 

vitni í máli skjólstæðings síns, nema með sérstöku leyfi hans. Þá eru að lokum embættis- og 

sýslunarmönnum óskylt að koma fyrir dóm til að gefa vitnaskýrslur um atvik sem hafa gerst í 

embætti þeirra eða sýslan og má leiða nægilega í ljós með vottorði úr embættisbók eða öðru 

opinberu skjali. Um vitni er fjallað í XVIII. kafla sml.  

2.5 Aðalmeðferð máls  

Með nokkurri einföldun má segja að ferill sakamáls fram að aðalmeðferð þess sé þannig eftir 

að upp kemst um meint brot, að þá snúi meintur brotaþoli sér til lögreglu og leggur fram kæru 

á hendur sakborningi. Lögregla gefur út kæru og rannsókn málsins hefst. Að 

lögreglurannsókn lokinni, er málið sent til ríkissaksóknara. Ríkissaksóknari höfðar þá mál 

með útgáfu ákæru og að loknu fyrirkalli og birtingu ákærunnar er málið þingfest.
12

 Síðan fara 

málalok eftir því hvort ákærði mætir þegar mál er þingfest eður ei. Mæti ákærði ekki við 

þingfestingu máls getur máli annað hvort lokið með útivistardómi eða með boðun nýs 

þinghalds. Mæti ákærði aftur á móti við þingfestingu máls getur máli lokið með þrennum 

hætti, þ.e. með sektargerð, játningardómi eða með aðalmeðferð.
13

 

Samkvæmt 166. gr. sml. fara við aðalmeðferð máls fram í einni lotu skýrslutökur og 

munnlegur flutningur. Þá er í ákvæðinu tryggður réttur ákærða til að vera viðstaddur 

aðalmeðferð máls með þeirri undantekningu að dómara er heimilt að ákveðnum skilyrðum 

uppfylltum að láta viðkomandi víkja af dómþingi á meðan skýrslutökur fara fram, skv. 123. 

gr. sml. Meginreglan er sú að mál sé flutt munnlega. Dómari hefur þó heimild, skv. 167. gr. 

sml., til að ákveða að málsmeðferð fari fram skriflega, en sú heimild hefur lítið verið notið í 

framkvæmd.
14

 

Um aðalmeðferð máls er fjallað í 166. gr. sml. og hefst hún á því að ákærandi gerir stuttlega 

grein fyrir ákæru og þeim gögnum sem hún er studd, en að því loknu gefst ákærða kostur á að 

gera stuttar athugasemdir. Því næst eru teknar skýrslur af ákærða og vitnum.
15

 Að því búnu 

fer fram munnlegur málflutningur, sem hefst á því að ákærandi talar fyrst og síðan ákærði. 

                                                 
12

 Það er þó eins og áður hefur komið fram mismunandi eftir einstökum brotaflokkum hvort það er 

ríkissaksóknari eða lögreglustjóri sem höfðar sakamál, en í sakamálalögunum er tilgreind skipting á því undir 

hvaða embætti brotaflokkar tilheyra. 
13

 Andri Árnason. (2003). Bls. 46. 
14

 Eiríkur Tómasson. (2006). Bls. 213.  
15

 Um framkvæmd skýrslutöku er fjallað í 5. kafla.  
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Hvor þeirra má flytja tvær ræður fyrir sig. Flytji verjandi málið fyrir hönd ákærða, sem er 

algengast, er ákærða sjálfum rétt að taka til máls að loknum ræðum málflytjenda. Dómari 

stýrir málflutningi og gætir þess að ræðumaður haldi sig við efnið og að málflutningur sé 

glöggur og innan velsæmismarka. Dómari má takmarka málfrelsi eða stöðva málflutning þess 

sem ekki verður við áminningum hans eða virðir ekki sett tímamörk. Að loknum málflutningi 

er málið lagt í dóm. 
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3. 0 Réttlát málsmeðferð fyrir dómi  

Við aðalmeðferð máls er það grundvallaratriði að bæði ákærði og ákærandi hljóti réttláta 

málsmeðferð. Í réttlátri málsmeðferð fyrir dómi felst viðamikill réttur fyrir málsaðila og 

einskorðast því umfjöllun hér um réttláta málsmeðferð við réttindi ákærða til að vera 

viðstaddur skýrslutökur við aðalmeðferð máls, með tilliti til undantekninga. Hér er því fjallað 

um hvernig rétturinn til réttlátrar meðferðar er tryggður og á grundvelli hvaða réttarheimilda 

hann byggir. Þá er einnig litið til þess hvaða sjónarmið dómstólar hafa lagt til grundvallar á 

túlkun þessara réttinda. Að lokum er fjallað um þær ólögfestu meginreglur 

sakamálaréttarfarsins sem byggja á réttlátri málsmeðferð, en þær reglur sem hér eiga við 

umfjöllunarefnið eru fyrst og fremst meginreglan um jafnræði málsaðila fyrir dómi og 

meginreglan um milliliðalausa málsmeðferð.      

3.1 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands um réttláta málsmeðferð  

Í mannréttindakafla stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944
16

 er réttur aðila til réttlátrar 

málsmeðferðar fyrir dómi tryggður. Í 1. mgr. 70. gr. hennar kemur fram að allir hafa rétt 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. Ákvæðinu 

er því í raun hægt að skipta upp í fimm sjálfstæð atriði sem það tryggir, og er rétturinn til 

réttlátrar málsmeðferðar eitt þeirra.
17

 Hugtakið réttlát málsmeðferð er víðtækt hugtak og eins 

og það kemur fyrir í 1. mgr. 70. gr. stjskr. er um rýmri merkingu hugtaksins að ræða, (e. right 

to a fair trial) en hugtakið getur einnig verið notað í þrengri merkingu sem lýtur þá aðeins að 

afmörkuðum þætti málsmeðferðarinnar, (e. fair hearing).
18

   

Þrátt fyrir að öllum þáttum réttlátrar málsmeðferðar, sem 1. mgr. 70. gr. stjskr. kveður á um, 

sé fullnægt við meðferð máls, þá getur sú staða komið upp að málsmeðferð hafi ekki verið 

réttlát þegar hún er virt í heild sinni. Ákvæði 1. mgr. 70. gr. stjskr. er byggt á  1. mgr. og 3. 

mgr. 6. gr. laga nr. 62/1994 um mannréttindasáttmála Evrópu
19

 og er í sakamálum sérstaklega 

litið til atriða er varða stöðu sakborninga, sbr. 3. mgr. 6. gr. MSE, þegar málið er metið í heild 

                                                 
16

 Hér eftir nefnd stjskr.  
17

 Hin fjögur atriðin sem ákvæðið tryggir eru í fyrsta lagi réttur til þess að máli verði komið fyrir dómstóla. Í 

öðru lagi réttur til þess að leyst verði úr máli innan hæfilegs tíma. Í þriðja lagi réttur til þess að óháður og 

óhlutdrægur dómstóll leysi úr máli og að lokum réttur til opinberrar málsmeðferðar.  
18

 Björg Thorarensen. (2008). Bls. 239. 
19

 Hér eftir nefnt MSE.  
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sinni. Þar er þó ekki að finna tæmandi upptalningu á þeim atriðum sem geta haft áhrif á mat 

um hvort málsmeðferð hafi verið réttlát eða ekki.
20

  

Af orðalagi ákvæðisins mætti því draga þá ályktun að gildissvið þess sé mun þrengra en 

gildissvið 1. mgr. 6. gr. MSE, þegar um sakamál er að ræða. Byggir það á því að skv. 1. mgr. 

70. gr. stjskr. er það gert að skilyrði, til að ákvæðið tryggi rétt manns til réttlátrar 

málsmeðferðar, að búið sé að gefa út ákæru á hendur honum fyrir refsiverða háttsemi. Slík 

krafa, þ.e. útgáfa ákæru, er ekki gerð að skilyrði fyrir vernd skv. 1. mgr. 6. gr. MSE. Í 

framkvæmd hefur Hæstiréttur þó tekið þá afstöðu til ákvæðisins að það tryggi ákærða ekki 

aðeins réttindi eftir að ákæra hefur verið gefin út, heldur getur það einnig náð yfir mál sem 

eru á rannsóknarstigi. Dómstólar gera því ekki neinn greinarmun á gildissviði 1. mgr. 70. gr. 

stjskr. og 1. mgr. 6. gr. MSE, þrátt fyrir þennan orðalagsmun.
21

  

Í ljósi þess hversu víðtækt hugtakið réttlát málsmeðferð er, þá kemur það í hlut dómstóla að 

skýra og túlka hugtakið. Í íslenskri dómaframkvæmd hefur hugtakið ekki verið skilgreint 

sérstaklega en við skýringu og túlkun 1. mgr. 70. gr. stjskr. ber dómstólum að gæta þess að 

þau réttindi sem þar eru talin upp eru ekki lágmarksréttindi ákærða í sakamáli heldur 

grundvallarréttindi. Ber því að skýra ákvæðið með hliðsjón af 3. mgr. 6. gr. MSE en þar eru 

talin upp þau réttindi sem nauðsynlegt er að uppfylla til þess að málsmeðferð geti talist réttlát 

og er 1. mgr. 70. gr. stjskr. talin vernda þau réttindi sem þar eru talin upp.
22

  

Af því má draga þá ályktun að íslenskir dómstólar hljóta við úrlausn mála er tengjast 

skýringu og túlkun 1. mgr. 70. gr. stjskr. að taka mið af dómum Mannréttindadómstóls 

Evrópu
23

 er varða sömu reglu.
24

 Dómaframkvæmd MDE þar sem reynir á skýringu 

hugtaksins réttlát málsmeðferð er mjög rík og því liggur nokkuð vel fyrir hvaða túlkun MDE 

hefur lagt til grundvallar skýringu á hugtakinu. Algengt er að MDE tilgreini ekki sérstakar 

efnisreglur sem taldar eru í 6. gr. MSE, þegar þeir líta svo á að aðildarríki hafi brotið gegn 

réttindum ákærða um réttláta málsmeðferð, þegar á heildarmyndina er litið. Því má segja að 

réttlát málsmeðferð feli í sér nokkrar sjálfstæðar meginreglur sem dómstóllinn lítur til, en þær 

eru mjög samtvinnaðar 3. mgr. 6. gr. MSE í sakamálum.
25

  

                                                 
20

 Björg Thorarensen. (2008). Bls. 239. 
21

 Eiríkur Tómasson. (1999). Bls. 31-32.  
22

 Gunnar G. Schram. (1999). Bls. 523. 
23

 Hér eftir nefndur MDE.  
24

 Eiríkur Tómasson. (1999). Bls. 69-70.   
25

 Björg Thorarensen. (2008). Bls. 240. 
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3.2 Mannréttindasáttmáli Evrópu um réttláta málsmeðferð  

Þann 19. júní 1953 var fullgildur af hálfu Íslands samningur um verndun mannréttinda og 

mannfrelsis, sbr. auglýsingu nr. 11/1954 í C-deild Stjórnartíðinda.
26

 Samningur þessi ásamt 

viðaukum, hefur verið nefndur Mannréttindasáttmáli Evrópu og var lögfestur hér á landi með 

lögum nr. 62/1994, sbr. lög nr. 25/1998. Sú eftirlitsstofnun sem hefur það hlutverk að tryggja 

að aðildarríki sáttmálans virði réttindi þau sem kveðið er á um er Mannréttindadómstóll 

Evrópu. Dómstólinn er staðsettur í Strassborg í Frakklandi og leysir hann úr kærum sem 

honum berast vegna ætlaðra brota á sáttmálanum.
27

  

Á Íslandi sem og öðrum Norðurlöndum er byggt á svokallaðri tvíeðliskenningu sem felur í 

sér að litið er á þjóðarrétt og landsrétt sem tvö aðskilin réttarkerfi. Samkvæmt þeirri kenningu 

eru reglur þjóðarréttar, þ.á.m. ákvæði þjóðréttarsáttmála, ekki bindandi að landsrétti nema 

þær hafi sérstaklega verið lögfestar.
28

 Staða Mannréttindasáttmála Evrópu gagnvart 

íslenskum rétti eftir að hann var lögfestur, er því formlega sú sama og almenn lög, sem sagt 

hluti af íslenskum landsrétti. Burt séð frá hinni formlegu stöðu sáttmálans er hann í raun talin 

standa skör hærra en almenn lög, þ.e. honum hefur verið veitt stjórnarskrárígildi og helgast 

það af því að dómstólum ber að skýra ákvæði stjórnarskrárinnar til samræmis við hann, 

jafnvel þótt orðalag falli ekki saman.
29

 Að baki þessum skilningi liggja þrenns konar 

skýringar. Í fyrsta lagi má nefna eðli þeirra réttinda sem sáttmálinn og lögin tryggja sem 

grundvallarréttindi. Í öðru lagi að bein og rík efnisleg samsvörun er milli 

mannréttindaákvæða stjórnarskrárinnar og einstakra ákvæða sáttmálans. Í þriðja lagi að 

þjóðréttarlegur bakgrunnur laganna hafi þýðingu vegna þeirra túlkunaráhrifa sem 

þjóðréttarreglur hafa, bæði við skýringu almennra laga og stjórnskipunarlaga.
30

  

Þýðing alþjóðlegra eða fjölþjóðlegra sáttmála úr einu tungumáli yfir á annað er ávallt 

vandasöm svo merking haldist rétt. Fyrirsögn 6. gr. MSE í enska frumtextanum er „right to a 

fair trial“ og hefur þetta útlagst á íslensku sem „réttur til réttlátrar málsmeðferðar fyrir 

dómi“. Þýðing þessi felur í sér rúma merkingu hugtaksins og nær því til allra þeirra réttinda 

sem talin eru upp í ákvæðinu.
31

 

                                                 
26

 Samningurinn var undirritaður þann 4. nóvember 1950 og tók gildi 3. september 1953. 
27

 Eiríkur Tómasson. (2000). Bls. 358. 
28

 Davíð Þór Björgvinsson. (1997). Bls. 67-68.  
29

 Alþt. (1992-1993). A-deild, þskj. 1160. Bls. 5890.  
30

 Davíð Þór Björgvinsson. (2005). Bls. 70-71.  
31

 Eiríkur Tómasson. (1999). Bls. 22. 
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Markmið 6. gr. MSE er að tryggja réttlæti og réttaröryggi við málsmeðferð, en þar sem 

ákvæðið er fremur almennt orðað hefur MDE verið gefið rúmt svigrúm til að skýra það. 

Dómstóllinn getur þó staðið frammi fyrir vissum vanda við skýringu þegar kemur að því að 

laga greinina að ólíkum aðstæðum, þá sérstaklega á sviði sakamálaréttarfars, þar sem reglur 

aðildarríkja sáttmálans geta verið með mjög ólíkum hætti. Þar af leiðandi metur MDE málin 

heildstætt, með markmið ákvæðisins að leiðarljósi, fremur en að rýna í einstaka þætti þess.
32

  

Ákvæði 6. gr. MSE um réttláta málsmeðferð fyrir dómi hefur að geyma bæði almenn 

fyrirmæli sem fela í sér grundvallarréttindi og sérstök fyrirmæli sem fela í sér 

lágmarksréttindi. Þau fyrrnefndu, þ.e. almennu fyrirmælin, er að finna í 1. mgr. 6. gr. MSE en 

sérstöku fyrirmælin er að finna í 3. mgr. 6. gr. MSE.
33

 Hin almennu fyrirmæli fela í sér 

meginregluna um réttláta málsmeðferð fyrir dómi meðan hin sérstöku fyrirmæli eru í raun 

nánari útfærsla á meginreglunni. Ákvæði 3. mgr. 6. gr. MSE eru því leidd af ákvæðum 1. 

mgr. 6. gr. MSE. Það þýðir að jafnvel þó öllum skilyrðum 3. mgr. 6. gr. MSE sé fullnægt er 

ekki útilokað að málsmeðferðin geti talist brjóta gegn 1. mgr. 6. gr. MSE þegar málið er 

skoðað heildstætt. Ekki má þó túlka þetta svo að 3. mgr. 6. gr. sé marklaus gagnvart 1. mgr. 

6. gr., þar sem 3. mgr. 6. gr. tryggir það að réttindi ákvæðisins njóti sjálfstæðrar verndar, án 

tillits til fyrirmæla 1. mgr. 6. gr. MSE.
34

   

3.2.1 Almenn fyrirmæli 1. mgr. 6. gr. MSE  

 Almenn fyrirmæli 1. mgr. 6. gr. MSE eru svohljóðandi: 

„Þegar kveða skal á um réttindi og skyldur manns að einkamálarétti eða um sök, sem hann 

er borinn um refsivert brot, skal hann eiga rétt til réttlátrar og opinberrar málsmeðferðar 

innan hæfilegs tíma fyrir sjálfstæðum og óvilhöllum dómstóli. Sé skipan hans ákveðin með 

lögum. Dóm skal kveða upp í heyranda hljóði, en banna má fréttamönnum og almenningi 

aðgang að réttarhöldunum að öllu eða nokkru af siðgæðisástæðum eða með tilliti til 

allsherjarreglu eða þjóðaröryggis í lýðfrjálsu landi eða vegna hagsmuna ungmenna eða 

verndar einkalífs málsaðila eða, að svo miklu leyti sem dómstóllinn telur brýna nauðsyn 

bera til, í sérstökum tilvikum þar sem opinber frásögn mundi torvelda framgang 

réttvísinnar.“  

Eins og hér sést svipar ákvæðið efnislega mjög til 1. mgr. 70. gr. stjskr., þó orðalag sé ekki 

það sama. Um gildissvið ákvæðisins hefur MDE í framkvæmd lagt skýrar línur um hvernig 

                                                 
32

 Harris, Boyle og Warbrick. (1995). Bls. 164-165. 
33

 Eiríkur Tómasson. (1999). Bls. 68-69. 
34

 Eiríkur Tómasson. (1999). Bls. 26-27.  



RÉTTLÁT MÁLSMEÐFERÐ FYRIR DÓMI 

 

12 

 

það skal túlkað, en þau sjónarmið má sjá í einum af fyrstu dómum MDE um skýringu 

ákvæðisins, sbr. dóm MDE í máli Delcourt gegn Belgíu frá 17. janúar 1970. 

Delcourt gegn Belgíu. Í máli þessu var Delcourt, framkvæmdarstjóri fjármálafyrirtækis, 

ákærður fyrir skjalafals, ólögmæt viðskipti o.fl. og dæmdur til fangelsisvistar. Hann kærði 

meðferð málsins til MDE þar sem hann taldi að brotið hefði verið gegn 1. mgr. 6. gr. MSE, 

þar sem fulltrúi frá saksóknaraembættinu var viðstaddur þegar dómarar réðu ráðum sínum. 

Með því taldi hann að ekki hafi verið gætt að jafnræði milli málsaðila. Í löggjöf Belgíu er 

ákvæði sem kveður á um að slíkur fulltrúi sé viðstaddur til að gæta að lögmæti ákvarðana 

dómara, en slíkt taldi ákærði brjóta gegn réttlátri málsmeðferð. Var það niðurstaða MDE að 

málsmeðferðin hafi ekki brotið gegn réttindum hans um réttláta málsmeðferð.  

Í dómnum er tekin afstaða til túlkunar á gildissviði 1. mgr. 6. gr. MSE þar sem dómstóllinn 

kemst að þeirri niðurstöðu að túlka beri ákvæðið rúmt. Þröng túlkun ákvæðisins myndi ekki 

samrýmast markmiði og tilgangi ákvæðisins í lýðfrjálsu landi, þar sem rétturinn til réttlátrar 

málsmeðferðar er svo mikilvægur.
35

 Einnig tekur dómurinn fram að meginreglan um jafnræði 

málsaðila fyrir dómi (e. equality of arms) sé aðeins einn þáttur af innihaldi ákvæðisins, það 

séu því fleiri atriði sem þarf að líta til svo unnt sé að meta hvort brotið sé gegn réttlátri 

málsmeðferð fyrir dómi.
36

 Þar af leiðandi sýnir dómurinn fram á að túlka þurfi ákvæðið í 

heild sinni, þ.e. rúmt, þannig að efni þess sé skýrt borgurum í hag frekar en yfirvöldum 

aðildarríkjanna.
37

 Dómstóllinn reynir þó eftir fremsta megni að finna málamiðlun ef upp 

koma andstæð sjónarmið, t.d. réttaröryggi sakborninga annars vegar og barátta yfirvalda gegn 

afbrotum hins vegar.
38

  

Þegar MDE sker úr um hvort málsmeðferð hafi verið réttlát í skilningi 1. mgr. 6. gr. MSE 

skoðar hann atvik máls, eins áður hefur komið fram, í heild sinni. Það sem ræður úrslitum er 

því yfirleitt heildarmyndin fremur en einstök atriði er varða málsmeðferðina. Samhliða þessu 

er litið til þess hvort réttindi manns hafi, í réttarfarslegu tilliti, raunverulega verið skert.
39

 

Þessi sjónarmið má sjá í dómum MDE í málum Barberà o.fl. gegn Spáni frá 6. desember 

1988 og Stanford gegn Bretlandi frá 23. febrúar 1994.  

                                                 
35

 Dómur MDE í máli Delcourt gegn Belgíu frá 17. janúar 1970. 25. gr.: „In a democratic society within the 

meaning of the Convention, the right to a fair administration of justice holds such a prominent place that a 

restrictive interpretation of Article 6 para. 1 (art. 6-1) would not correspond to the aim and the purpose of that 

provision“. 
36

 Dómur MDE í máli Delcourt gegn Belgíu frá 17. janúar 1970. 28. gr.: „The principle of equality of arms does 

not exhaust the contents of this paragraph; it is only one feature of the wider concept of fair trial by an 

independent and impartial tribunal“. 
37

 Lorenzen, Rehof og Trier. (1994). Bls. 141.   
38

 Eiríkur Tómasson. (1999). Bls. 28. 
39

 Van Dijk og van Hoof. (1998). Bls. 428-429. 
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Barberà o.fl. gegn Spáni. Í máli þessu voru þrír menn sakaðir um hryðjuverk af pólitískum 

toga. Þeir höfðu verið fluttir að næturlagi frá Barcelona til Madrid, sem er um 600 km leið, 

og komu þangað vansvefta nokkrum klukkustundum áður en réttahöld í máli þeirra hófust. 

Nýr dómari hafði verið settur í málið sem ekki þekkti það fyrirfram. Einnig voru ekki færð 

fyrir dóminn mikilvæg sönnunargögn né um þau fjölluð. Með tilliti til málsins í heild var 

það niðurstaða MDE að brotið hefði verið gegn réttlátri málsmeðferð skv. 6. gr. MSE 

Stanford gegn Bretlandi. Í þessu máli var ákærði heyrnarskertur og hafði því ekki heyrt 

framburð þeirra vitna sem gáfu skýrslur fyrir dómi við aðalmeðferð málsins. Verjandi 

ákærða vissi af þessari heyrnarskerðingu ákærða en hafði viljandi ekki vakið athygli 

dómsins á því. Svo virðist sem ákærði hafi verið með í þeim ráðum. Þar af leiðandi var það 

mat dómsins að verjandi ákærða hafi ekki vanrækt skyldu sína og var niðurstaða málsins sú 

að ekki hefði verið brotið gegn réttindum ákærða skv. 6. gr. MSE. 

Í þessum dómum fjallar MDE um hvort réttindi hafi raunverulega verið skert í réttarfarslegu 

tilliti. Í fyrri dómnum töldu dómendur að málsmeðferð ákærðu hefði ekki verið réttlát í 

skilningi 1. mgr. 6. gr. MSE, þegar málið var virt í heild sinni, þrátt fyrir að dómendur teldu 

að ekki hefði verið brotið gegn neinu einstöku atriði ákvæðisins.
40

 Í seinna málinu taldi 

dómurinn hins vegar að málsmeðferðin hafi í heild sinni verið í samræmi við 1. mgr. 6. gr. 

MSE, þrátt fyrir að ekki hafi verið farið eftir einstökum atriðum ákvæðisins í einu og öllu.
41

 

Samkvæmt þessu má sjá að heildarmynd málsins skiptir höfuðmáli þegar MDE metur hvort 

málsmeðferð hafi verið réttlát skv. 1. mgr. 6. gr. MDE.  

Það sem einnig kann að valda vandkvæðum við mat á því hvort málsmeðferð hafi verið réttlát 

eða ekki, er hve almennt fyrirmæli 1. mgr. 6. gr. MSE eru orðuð. Þar af leiðandi hefur MDE 

þurft að móta þau fyrirmæli nánar í framkvæmd sinni. Undir þessi almennu fyrirmæli hefur 

ýmsum meginreglum verið komið við og má skipta þeim í þrjá þætti. Í fyrsta lagi jafnræði 

málsaðila fyrir dómi en í því felst m.a. réttur aðila til að vera viðstaddir þinghöld, réttur aðila 

til aðgangs að gögnum máls, réttur aðila til að tjá sig og réttur aðila til að afla gagna, leiða 

vitni og spyrja það. Í öðru lagi milliliðalaus sönnunarfærsla og sönnunarmat og í þriðja lagi 

                                                 
40

 Dómur MDE í máli Barberà o.fl. gegn Spáni frá 6. desember 1988. 89. gr.: „Having regard to the belated 

transfer of the applicants from Barcelona to Madrid, the unexpected change in the court’s membership 

immediately before the hearing opened, the brevity of the trial and, above all, the fact that very important pieces 

of evidence were not adequately adduced and discussed at the trial in the applicants’ presence and under the 

watchful eye of the public, the Court concludes that the proceedings in question, taken as a whole, did not 

satisfy the requirements of a fair and public hearing. Consequently, there was a violation of Article 6 para. 1 

(art. 6-1).” 
41

 Dómur MDE í máli Stanford gegn Bretlandi frá 23. febrúar 1994. 32. gr.:“In light of the above the Court 

concludes that there had been no failure by the United Kingdom to ensure that the applicant received a fair 

trial. There has thus been no breach of Article 6 para. 1 (art. 6-1).“ 
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meginreglur um aðra þætti, t.d. milliliðalausa málsmeðferð, munnlega málsmeðferð, 

rökstuðning fyrir dómsniðurstöðu.
42

 

3.2.2 Sérstök fyrirmæli 3. mgr. 6. gr. MSE  

Ákvæði 3. mgr. 6. gr. MSE kveður á um þau lágmarksréttindi sem sakborningi í sakamáli eru 

tryggð. Réttindin eru þar talin upp í stafliðum a) til d) og eru eftirfarandi: 

a) Réttindi til að fá tafarlaust vitneskju um eðli og orsök ákæru.  

b) Réttindi til að fá nægan tíma og aðstöðu til að undirbúa vörn.  

c) Réttindi til að fá að halda uppi vörnum, sjálfur eða með aðstoð verjanda af eigin 

vali. Þá er honum þar einnig tryggður réttur til að fá ókeypis lögfræðiaðstoð hafi 

hann ekki efni á slíku sjálfur, þyki það nauðsynlegt í ljósi réttvísinnar.  

d) Réttindi til að spyrja eða láta spyrja vitni sem leidd eru gegn honum. Séð skal 

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

þau vitni sem leidd eru gegn honum. 

e) Réttindi til að fá ókeypis aðstoð túlks, sé þess þörf. 

Öll þau réttindi sem hér eru talin upp eru í raun leidd af ákvæði 1. mgr. 6. gr. MSE, en með 

því að telja þau upp í 3. mgr. 6. gr. MSE  má segja að um nánari útfærslu á meginreglunni sé 

að ræða. Þar af leiðandi má ekki líta á ákvæði 3. mgr. 6. mgr. MSE sem viðbót eða viðauka 

við 1. mgr. 6. gr. MSE.
43

  

Réttindi þau sem ákvæðið mælir fyrir um, koma fyrst til álita þegar maður hefur verið 

sakaður um refsiverða háttsemi. Sum þessara réttinda, nánar tiltekið þau réttindi sem varin 

eru í a- og b-lið eiga fyrst og fremst við um meðferð máls á rannsóknarstigi. Réttindi þau sem 

eru varin í c- og e-lið eiga almennt séð við á öllum stigum málsmeðferðarinnar. Þá eru eftir 

réttindi d-liðar, en þau réttindi eru einskorðuð við það þegar skýrslur eru teknar af vitnum 

fyrir dómi við aðalmeðferð máls.
44

 Ekki þykir ástæða til að fjalla nánar hér um önnur réttindi 

en þau sem mælt er fyrir um í d-lið ákvæðisins. 

Fyrst reynir á skýringu d-liðar 3. mgr. 1. gr. MSE eftir að mál hefur verið höfðað, þ.e. ákæra 

gefin út á hendur sakborningi.
45

 Frá og með þeim tímapunkti er eins og áður segir ekki lengur 

um sakborning að ræða heldur er talað um ákærða í málinu. Gildissvið ákvæðisins er því 

einskorðað við það þegar vitni gefur skýrslu fyrir dómi. Aftur á móti verður eðli máls 

                                                 
42

 Eiríkur Tómasson. (1999). Bls. 8. 
43

 Eiríkur Tómasson. (1999). Bls. 165. 
44

 Harris o.fl. (1995). Bls. 250. 
45

 Van Dijk og van Hoof. (1998). Bls. 474.  
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samkvæmt að telja að ákvæðið taki til vitnaleiðslna fyrir dómi á meðan rannsókn málsins 

stendur, sbr. 2. mgr. 49. sml. Ákvæðið tekur því til allra vitna sem leidd eru fyrir dóm, þar á 

meðal brotaþola og þeirra sem gefa skýrslu gegnum síma eða annað fjarskiptatæki, t.d. á 

grundvelli heimildar skv. 4. mgr. 116. gr. sml. Einnig nær það til þeirra sem eru sakaðir um 

aðild að sama broti og ákærði, þó það sé í öðru máli.
46

  

Vafamál er hins vegar um hvort ákvæðið nái til vitna sem eru meðákærðir í sama máli, en þó 

verður að telja að svo sé, ef framburður þeirra er ákærða ekki í hag.
47

 Á hinn bóginn hefur 

ákvæðið ekki verið talið ná til þess þegar dómkvaddir matsmenn gefa skýrslu fyrir dómi.
48

 

Þetta sjónarmið má sjá í dómi MDE í máli Bönisch gegn Austurríki frá 6. maí 1985.  

Bönisch gegn Austurríki. Í því máli var Bönisch ákærður fyrir að hafa beitt ólögmætum 

aðferðum við að reykja kjöt og var ákæran byggð á skýrslu framkvæmdastjóra austuríska 

heilbrigðiseftirlitsins. Umræddur framkvæmdastjóri hafði síðan verið dómkvaddur sem 

matsmaður og gefið skýrslu fyrir dómi, þar sem báðum aðilum málsins gafst kostur á að 

beina spurningum til hans. MDE áleit svo í þessu tilviki að framkvæmdastjórinn hefði 

komið fram sem vitni ákæruvaldsins í málinu. Í ljósi þess að Bönisch hafði ekki staðið til 

boða að fá dómkvaddan matsmann til að bera vitni af sinni hálfu taldi dómurinn að 

meginreglan um jafnræði aðila fyrir dómi hafi ekki verið virt og brotið hefði verið gegn 1. 

mgr. og d-lið 3. mgr. 6. gr. MSE.   

Í dómnum kemur fram að ef d-liður 3. mgr. 6. gr. MSE er skýrður bókstaflega þá nær hann 

aðeins til vitna, en ekki til dómkvaddra matsmanna. Samkvæmt landsrétti hafi matsmaðurinn 

verið réttilega skipaður til að mæta fyrir dóm en MDE taldi að hann gæti ekki talist sem 

slíkur, heldur væri hann raunverulega vitni ákæruvaldsins. Var það byggt á því að vegna 

stöðu hans sem framkvæmdastjóri heilbrigðiseftirlitsins bar honum að koma fyrir dóm sem 

sérfræðingur og greina frá skýrslu sem hann sjálfur tók þátt í að vinna, en sú skýrsla var 

grundvöllur málshöfðunar á hendur ákærða. Þar af leiðandi taldi MDE að hann væri ekki 

hlutlaus, gagnvart bæði ákæruvaldinu og ákærða, eins og sérfræðingum sem gefa skýrslu fyrir 

dómi ber að vera. Þar að auki bentu ýmis atriði til þess að hann væri óhlutlaus gagnvart 

ákærða. Sem sérfræðingur hafði hann heimild til að vera viðstaddur skýrslutökur, leggja 

spurningar fyrir ákærða og vitni og koma með athugasemdir varðandi sönnunarfærslu 

þeirra.
49

 

                                                 
46

 Eiríkur Tómasson. (1999). Bls. 206. 
47

 Harris o.fl. (1995). Bls. 269.  
48

 Aall. (1993). Bls. 447-448.  
49

 Dómur MDE í máli Bönisch gegn Austurríki frá 6. maí 1985. 29. - 33. gr. 
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Af því sem hér kemur fram má sjá að mikilvægt er þegar dómkvaddir matsmenn gefa skýrslu 

fyrir dómi að þeir gæti hlutleysis gagnvart bæði ákæruvaldinu og ákærða. Þar af leiðandi þarf 

að fá algjörlega óháða aðila viðkomandi máli til slíkra starfa, til að jafnræði málsaðila fyrir 

dómi sé virt.   

Ákvæði d-liðar 3. mgr. 6. gr. MSE felur, eins og að framan segir, í sér tvo þætti. Annars 

vegar réttindi til þess að vitni, sem bera ákærða í vil, komi fyrir dóm og séu spurð á sama hátt 

og önnur vitni. Hins vegar réttindi ákærða til að spyrja eða láta spyrja vitni, sem leidd eru 

gegn honum.    

3.2.2.1 Réttur til að gagnspyrja vitni  

Eins og fram kemur í upphafi ákvæðis d-liðar 3. mgr. 6. gr. MSE er ákærða tryggður réttur til 

að spyrja eða láta spyrja vitni sem leidd eru gegn honum. Það að spyrja vitni eða láta spyrja 

vitni þýðir með öðrum orðum að ef ákærði spyr vitni ekki sjálfur beint og milliliðalaust, eða 

hefur ekki til þess heimild,
50

 þá er honum tryggður réttur til að beina spurningum til vitnisins 

með atbeina einhvers annars, t.d. verjanda síns eða dómara.
51

  

Samkvæmt 2. mgr. 122. gr. sml. eru það ákærandi og verjandi sem leggja spurningar fyrir 

vitni. Einnig er réttargæslumanni gefinn kostur á að koma á framfæri við dómara spurningum 

sem hann óskar eftir að séu lagðar fyrir vitni, sbr. 3. mgr. 46. gr. sml.  Að auki hefur dómari 

samkvæmt ákvæðinu heimild til að leggja spurningar fyrir vitnið sjálfstætt eða umorða 

spurningar sem lagðar hafa verið fyrir vitni áður en það svarar til að koma í veg fyrir að þær 

séu óákveðnar, tvíræðar, veiðandi, óþarflega móðgandi eða særandi, lagaðar til að villa um 

fyrir vitni eða sýnilega tilgangslausar. Hann getur þá einnig tekið skýrslutökur alfarið í sínar 

hendur. Telja má að þetta samræmist vel ákvæði d-liðar 3. mgr. 6. gr. MSE.
52

 Sé hins vegar 

uppi sú staða að ákærði annist vörn sína sjálfur og hafi því ekki verjanda til að leggja 

spurningar fyrir vitni þá getur hann farið þess á leit, með vísun til d-liðar 3. mgr. 6. gr. MSE, 

                                                 
50

 Sem dæmi um að ákærði hafi ekki heimild sjálfur til að spyrja vitni má nefna þegar honum er gert að víkja úr 

þinghaldi á grundvelli 1. eða 2. mgr. 123. gr. sml.     
51

 Aall. (1993). Bls. 454. 
52

 Þessu ákvæði var breytt með tilkomu laga nr. 88/2008 en í eldri lögum, þ.e. lögum um meðferð opinberra 

mála nr. 19/1991 var  í 2. mgr. 59. gr. kveðið á um að dómari spyrði vitni um sakaratriði, þ.e. dómari lagði fyrir 

vitni spurningar sem ákærandi og verjandi óskuðu. Slíkt var þó ekki talið stangast á við d-lið 3. mgr. 6. gr. MSE 

en talið var að það samrýmdist ákvæðinu betur að ákærandi og verjandi spyrðu vitnið beint. Heimild: Eiríkur 

Tómasson. (1999). Bls. 211.  
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að dómari leggi tilteknar spurningar fyrir vitnið.
53

 Afstöðu þessa má t.d. sjá í dómi 

Hæstaréttar frá 1995, bls. 2984 (nr. 263/1995).  

Hrd. 1995, bls. 2984 (nr. 263/1995). Í máli þessu var H dæmdur í héraði til sjö mánaðar 

fangelsisvistar, þar af fimm þeirra skilorðsbundnir, fyrir að hafa sem framkvæmdarstjóri 

hlutafélags af ásetningi reynt að villa um fyrir skattyfirvöldum með því að gefa út reikning 

með röngum upplýsingum um virðisaukaskattsfjárhæð og hafa þannig með háttsemi sinni 

brotið gegn 6. mgr. 40. gr. laga nr. 50/1998 um virðisaukaskatt. Dómi þessu áfrýjaði H til 

Hæstaréttar sem staðfesti héraðsdóm. 

Í dómnum gerði Hæstiréttur athugasemd við það að ákærða, sem flutti mál sitt sjálfur, hefði 

verið heimilt að spyrja vitni beint þegar skýrslur voru teknar í héraði. Slíkt samræmdist ekki 

ákvæðum 2. mgr. 59. gr. opl. og hefði því verið rétt að ákærði beindi spurningum sínum til 

dómara, sem síðan hefði beint þeim til vitna.  

Ákvæði 2. mgr. 59. gr. opl. samsvarar ákvæði 2. mgr. 122. gr. sml. og má ætla að sama 

túlkun sé lögð til grundvallar skýringar þess ákvæðis. Rökin fyrir því eru að þegar ákvæðinu 

var breytt með gildistöku núgildandi laga, þá hefði að öllum líkindum verið bætt við ákvæðið 

að ákærða væri sjálfum heimilt að beina spurningum til vitna, hefði hann ekki verjanda, ef 

það væri vilji löggjafans. Þess í stað er tilgreint í ákvæðinu að einungis ákærandi, verjandi og 

dómari geti beint spurningum til vitna og því ekki gert ráð fyrir að ákærði eða 

réttargæslumaður brotþola spyrji vitni beint.  

3.2.2.2 Réttur til að leiða eigin vitni  

Í síðari hluta ákvæðis d-liðar 3. mgr. 6. gr. MSE er ákærða tryggður réttur til að leiða fyrir 

dóm vitni sem bera honum í vil og að þau séu spurð á sama hátt og þau vitni sem leidd eru 

gegn honum. Þarna er ákærða því tryggður sami réttur og ákæranda til að leiða vitni annars 

vegar og til að spyrja eða láta spyrja þau á sama hátt og vitni ákæruvaldsins hins vegar. Í 

framkvæmd hefur MDE túlkað þetta ákvæði skýrt, sbr. dóm MDE í máli Engel o.fl. gegn 

Hollandi frá 8. júní 1976. 

Engel o.fl. gegn Hollandi. Í þessu máli voru Engel og fleiri hermenn í hollenska hernum 

ákærðir fyrir agabrot. Hermennirnir allir störfuðu undir sinni hvorri deildinni innan hersins 

og höfðu hlotið mismunandi refsingar fyrir brot sín. Þeir áfrýjuðu til sérstaks talsmanns 

þeirra og að lokum til Hæstaréttar hersins sem mildaði refsingar tveggja þeirra, en staðfesti 

í öðrum tilvikum.   

                                                 
53
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Í rökstuðningi dómsins kemur fram að MDE telur að ákvæði d-liðar 3. mgr. 6. gr. MSE geri 

ekki ráð fyrir að öll vitni sem ákærði vill að leidd séu fyrir dóm, verði leidd og gefi þar 

skýrslu. Eitt helsta markmið ákvæðisins, eins og fram kemur í orðunum „á sama hátt“, er að 

fullt jafnræði sé á milli málsaðila að þessu leyti. Á grundvelli þess er þar til bærum 

stjórnvöldum í aðildarríkjum samningsins eftirlátið að ákveða hvort sérstök ástæða sé til þess 

að leiða einstök vitni fyrir dóm í ljósi meginreglunnar um réttláta málsmeðferð.
54

 

Samkvæmt þessu má sjá að rík áhersla er lögð á jafnræða aðila fyrir dómi, enda er það 

sjónarmið grundvöllur d-liðar 3. mgr. 6. gr. MSE. Þrátt fyrir það má ekki leggja of 

bókstaflegan skilning í það, þar sem ákvæðinu er eingöngu ætlað að vernda hagsmuni 

ákærða. Þar af leiðandi væri það andstætt markmiði ákvæðisins, ef ákærða væri t.d. meinað 

að leiða vitni á þeim grundvelli að ákæruvaldið myndi ekki leiða nein vitni.
55

 Því væri rétt að 

skýra regluna þannig að hún veiti ákærða rétt til að leiða eins mörg vitni og nauðsynlegt er til 

að upplýsa málið svo unnt sé að dæma það. Slík skýring stangast ekki á við það sjónarmið 

sem fram kemur í túlkun ákvæðisins, þ.e. að það geri ekki ráð fyrir að öll vitni sem ákærði 

vill leiða, verði leidd og gefi skýrslu fyrir dómi.
56

 Þetta er því í raun í höndum dómara að 

meta, t.d. hvort framburður vitnis sé sýnilega tilgangslaus til að upplýsa málið, sbr. 2. mgr. 

122. gr. sml.  

Dómstólum aðildarríkjanna hefur því, eins og fyrr segir, verið eftirlátið það vald að ákveða 

hvort ástæða sé til að leiða vitni fyrir dóm eða hvort það þjóni engum tilgangi. Þrátt fyrir það 

tók MDE af skarið hvað þetta mat varðar, sbr. dóm MDE í máli Vidal gegn Belgíu frá 22. 

apríl 1992.  

Vidal gegn Belgíu. Í máli þessu var ákærði fundinn sekur fyrir áfrýjunardómsstól fyrir að 

hafa afhent fanga skotvopn. Hann hafði þó verið sýknaður af ákæru á fyrra dómsstigi. Í 

kjölfarið ómerkti æðri dómstóll málsmeðferðina og vísaði málinu til nýs áfrýjunardómsstóls 

þar sem ákærði var enn á ný fundinn sekur, og að auki dæmdur til þyngri refsingar. Fyrir 

dómnum krafðist ákærði þess að fá að leiða fyrir dóminn fjögur ný vitni sem ekki höfðu 

áður gefið skýrslu fyrir dómi. Því var hafnað af dómstólnum án frekari rökstuðnings. MDE 

komst að þeirri niðurstöðu að málsmeðferð þessa máls hafi í heild sinni ekki þótt réttlát, 
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 Dómur MDE í máli Engel o.fl. gegn Hollandi frá 8. júní 1976. 91. gr.: „Notwithstanding the contrary opinion 

of the applicants, this provision does not require the attendance and examination of every witness on the 

accused's behalf. Its essential aim, as is indicated by the words "under the same conditions", is a full "equality 

of arms" in the matter. With this proviso, it leaves it to the competent national authorities to decide upon the 

relevance of proposed evidence insofar as is compatible with the concept of a fair trial which dominates the 

whole of Article 6 (art. 6).“ 
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skv. 1. mgr. og d-lið 3. mgr. 6. gr. MSE. Sérstök áhersla var lögð á að synjun um 

vitnaleiðslu hafi ekki verið rökstudd og að refsing hafi verið þyngd.  

Samkvæmt niðurstöðu MSE í þessi máli var það mat dómsins, þvert á mat dómstóla Belgíu, 

að ákærða hefði verið rétt að fá að leiða fyrir dóm, þau vitni sem hann óskaði. Þar sem honum 

var neitað um það taldi MDE að ómerkja bæri dóminn og málið skyldi tekið til nýrrar 

meðferðar. 

Af þessu leiðir þarf að fresta máli eða taka það upp að nýju; hafi endanlegur dómur ekki verið 

kveðinn upp, sýni ákærði fram á að þau vitni sem hann óskar að leiða fyrir dóminn kunni að 

ráða úrslitum við úrlausn málsins.
57

  

Rétt er í þessu samhengi að nefna að samkvæmt ákvæðinu er ætlast til að ákærði eða verjandi 

hans hafi frumkvæði að vitnaleiðslu, sbr. t.d. dóma Hæstaréttar frá 1994, bls. 1899 (nr. 

331/1994) og 1999, bls. 2147 (nr. 512/1998). 

Hrd. 1994, bls. 1899 (nr. 331/1994). Í máli þessu var G ákærður í 3 liðum fyrir að hafa í 

þrígang ekið bifreið undir áhrifum áfengis og hafa þannig brotið gegn 101. gr. og 1. og 2. 

mgr. 102. gr. umferðarlaga nr. 50/1987, sbr. 25. gr. og 26. gr. laga nr. 44/1993. Í 

héraði var hann dæmdur til greiðslu sektar sem og til sviptingar ökuréttinda í 20 mánuði. G 

áfrýjaði niðurstöðu þessari til Hæstaréttar þar sem hann krafðist þess að dómurinn yrði 

ómerktur og málinu vísað heim í hérað til löglegrar meðferðar og dómsálagningar að nýju. 

Rökstuddi hann kröfu sína þannig að honum hafi ekki verið gefið færi á að hafa uppi á 

vitnum til stuðning sýknukröfu sinni, skv. 2. lið ákærunnar, en ákærði hélt sjálfur uppi 

vörnum. Um ómerkingarkröfu G sagði Hæstiréttur að þegar málið hafi verið þingfest í 

héraði og aðalmeðferð þess ákveðin, hafi G verið viðstaddur og honum jafnframt fengin 

gögn málsins. Í þinghaldinu var einnig bókað að G myndi hafa samband við ákæranda ef 

hann óskaði eftir því að leidd yrðu fyrir fleiri vitni við aðalmeðferðina, en þau sem tilgreind 

væru í málsgögnum. G hafði ekki samband og tilkynnti fyrst í varnarræðu sinni við 

aðalmeðferð málsins að hann vildi kalla til vitni, sem ekki var getið um í gögnum málsins. 

Hann lagði ekki fram ósk um yfirheyrslu vitna, á meðan áfrýjun þessa máls stóð. 

Niðurstaða Hæstaréttar var því sú að ekki yrði fallist á ómerkingarkröfu G og hinn áfrýjaði 

dómur því staðfestur.   

Hrd. 1999, bls. 2147 (nr. 512/1998). Í þessu máli var S fundinn sekur í héraði fyrir 

misneytingu, þ.á.m. fyrir að hafa fengið Á, sem var öldruð kona, til að taka háar fjárhæðir 

út af reikningi sínum og ráðstafa sér. Vörðuðu þessi brot 253. gr. almennra hegningarlaga 

nr. 19/1940. Niðurstöðu þessari áfrýjaði S til Hæstaréttar og krafðist þess að dómurinn yrði 

ómerktur á þeim grundvelli að Á hefði ekki komið fyrir dóminn til skýrslutöku, þrátt fyrir 

að verjandi S hefði gert kröfu um það. Fyrir dómnum lá hins vegar fyrir vottorð frá 

heimilislækni Á þar sem hann taldi mjög óæskilegt að Á yrði fyrir álagi, geðshræringu og 
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öllu öðru sem því fylgdi að bera vitni fyrir dómi. Þá taldi læknirinn miklar líkur á því að 

slíkt myndi hafa alvarleg áhrif á heilsufar Á. Niðurstaða Hæstaréttar í málinu var sú að 

óhjákvæmilega bæri að skýra d-lið 3. mgr. 6. gr. MSE svo að læknisfræðilegar ástæður 

gætu komið í veg fyrir að vitnum yrði gert að gefa skýrslu fyrir dómi, án þess að brotið sé á 

rétti ákærða.  

Eins ég sést af þessum dómum er ekki nóg að hafa frumkvæði af því að fá vitni leidd fyrir 

dóm því ýmsar ástæður geta komið í veg fyrir að dómstólar telji það heimilt, s.s. vegna 

tómlætis af hálfu ákærða að bera fram ósk um að vitni verði leidd, sem ekki er hægt að gera 

dómstóla ábyrga fyrir eða vegna veikinda ef fyrir liggur skv. læknisvottorði að heilsu vitnis 

geti stafað ógn af því að mæta.  

Eins og áður segir felur d-liður 3. mgr. 6. gr. MSE í sér réttindi ákærða til að annars vegar 

leiða vitni og hins vegar að gagnspyrja vitni. Í fyrri dómnum reyndi á túlkun réttinda ákærða 

til að leiða vitni og í seinni dómnum á túlkun réttinda ákærða til að gagnspyrja vitni. Þrátt 

fyrir að í hvorugum dómnum hafi niðurstaða Hæstaréttar verið sú að krafa ákærða væri tekin 

til greina, þá er í hvorugum þessara tilvika hægt að telja að um brot á þessum réttindum 

ákærða sé að ræða. Verður því ekki annað séð samkvæmt framangreindri umfjöllun en að þau 

sjónarmið sem íslenskir dómstólar leggja til grundvallar á túlkun þessara réttinda skv. 

íslenskri löggjöf sé í samræmi við túlkun MDE á ákvæði d-liðar 3. mgr. 6. gr. MSE. 

Að því er komið hefur fram er ekki um að villast að réttindi ákærða til að gagnspyrja vitni eða 

leiða eigin vitni er liður í réttindum ákærða til að vera viðstaddur skýrslutökur við 

aðalmeðferð máls. Eins má sjá að ákvæði d-liðar 3. mgr. 6. gr. MSE byggja á meginreglunni 

um jafnræði málsaðila fyrir dómi, enda er sú regla grundvöllur réttlátrar málsmeðferðar.  

3.3 Jafnræði málsaðila fyrir dómi  

Í ljósi þess hve fyrirmæli 1. mgr. 6. gr. MSE eru almennt orðuð hefur eins og áður segir 

ýmsum meginreglum verið komið við til að túlka þau. Ein af þessum meginreglum er reglan 

um jafnræði málsaðila fyrir dómi. Hér á eftir er því fjallað um hvað jafnræði málsaðila þýðir 

og hvaða réttindi reglan felur í sér fyrir málsaðila. Þá er einnig gerð grein fyrir á hvaða 

réttarheimildum hún byggir og hvaða túlkun íslenskir dómstólar hafa lagt til grundvallar við 

skýringu reglunnar, og þá hvort slík túlkun samræmist ákvæðum MSE. 

Meginreglan um jafnræði málsaðila fyrir dómi er ein af grundvallarreglum íslenska 

sakamálaréttarfarsins og er hún leidd af fyrirmælum 1. mgr. 70. gr. stjskr., sbr. 1. og 3. mgr. 
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6. gr. MSE um réttláta málsmeðferð. Hún er þó ekki nefnd þar berum orðum, en er engu að 

síður einn mikilvægasti þátturinn í réttlátri málsmeðferð fyrir dómi. Í því felst sú krafa að 

málsaðilar séu jafn réttháir fyrir dómara, en það er aðeins unnt ef þeir báðir koma kröfum 

sínum jafnt að, rökum sínum og sönnunargögnum í málinu, að báðir hafi jafnan aðgang að 

málsgögnum sem lögð eru fram og eigi þá jafnan kost á veita andsvör við þeim.
58

 

Regla þessi hefur sérstaklega mikið gildi í sakamálum með tilliti til þess að jafnræði ríkir á 

milli ákærða og ákæranda, og hefur þar af leiðandi víða í sakamálalöggjöfinni verið gengið út 

frá henni. Má þar nefna sem dæmi rétt aðila til að vera báðir viðstaddir þinghöld í eigin máli, 

skv. 3. mgr. 36. gr. sml. og 1. mgr. 166. gr. sml., rétt beggja aðila til að kynna sér öll gögn, 

sem fram hafa verið lögð í máli, skv. 1. og 4. mgr. 37. gr. sml. og 1. mgr. 163. gr. sml. 

Jafnframt er réttur þeirra beggja til að tjá sig um sakarefnið tryggður, skv. 1. mgr. 163. gr. og 

2. og 3. mgr. 166. gr. sml.  

Réttur aðila til aðgangs að gögnum er mun takmarkaðri á rannsóknarstigi máls heldur en við 

aðalmeðferð máls. Ákærði á skv. 1. mgr. 163. gr. sml. rétt á því að fá framlögð gögn málsins 

við þingfestingu máls, sé hann mættur, eða ef hann er ekki mættur þá í síðasta lagi í þinghaldi 

þegar ákærði kemur fyrst fyrir dóm eftir þingfestingu, sbr. dóm Hæstaréttar frá 1993, bls. 69 

(nr. 23/1993). 

 Hrd. 1993, bls. 69 (nr. 23/1993). Í máli þessu var H ákærður fyrir brennu og tilraun til 

vátryggingasvika. Rannsóknarlögreglustjóri fór með málið og með vísan til 1. mgr. 129. gr. 

opl. tilkynnti hann héraðsdómara að hann hefði falið J, löglærðum starfsmanni sínum, að 

sækja þinghöld og annast flutning þess. Eftir þingfestingu gerði verjandi H kröfu um að J 

viki sæti í málinu, þar sem hann taldi að J hefði ekki heimild til að annast flutning þess. 

Einnig taldi hann að ekki væri við hæfi að sami maður rannsakaði mál og sæi síðan um 

flutning þess. Slíkt gæti valdið skorti á hlutlægni sem bryti gegn 6. gr. MSE. Héraðsdómur 

hafnaði kröfu verjanda og taldi að þessi háttur væri ekki ósamrýmanlegur réttlátri 

málsmeðferð. Var þessi niðurstaða kærð til Hæstaréttar sem staðfesti úrskurð héraðsdóms.  

Í máli þessu tók Hæstiréttur fram að rannsóknarlögreglustjóra hafi verið heimilt að fela J að 

fara með málið fyrir hönd embættisins, sbr. 1. mgr. 129. gr. opl. Dómurinn gerir athugasemd 

við það að verjanda ákærða hafi fyrst verið afhent gögn málsins þegar hann mætti til 

þinghalds. Þrátt fyrir það hafi þinghaldinu verið haldið áfram, án þess að verjanda gæfist 

kostur á að kynna sér málsgögnin, en málið hafi verið talsvert umfangsmikið. Þar af leiðandi 

áréttar dómurinn að þess ber vandlega að gæta að aðilar séu sem jafnast settir fyrir dómi.   
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Þetta viðhorf Hæstaréttar er í samræmi við ákvæði 1. mgr. 37. gr. sml. þar sem einnig er 

kveðið á um það að verjandi skuli svo fljótt sem auðið er, fá afrit af öllum skjölum máls er 

varða skjólstæðing hans, svo og tækifæri til að kynna sér önnur gögn í málinu. Lögregla getur 

þó neitað að veita verjanda aðgang að einstökum skjölum eða öðrum gögnum í allt að þrjár 

vikur frá því að þau urðu til eða komust í vörslur hennar, telji hún það skaðlegt fyrir rannsókn 

málsins. Af sömu ástæðu er lögreglu heimilt að neita verjanda um afrit af einstökum skjölum 

á meðan rannsókn máls stendur. Afstöðu þessa má sjá í dómi Hæstaréttar frá 2005, bls. 2755 

(nr. 262/2005)  

Hrd. 2005, bls. 2755 (nr. 262/2005). Í máli þessu kærði X til Hæstaréttar úrskurð 

héraðsdóms þar sem vísað var frá kröfum hans um að lögreglu væri skylt að afhenda 

verjanda hans endurrit allra gagna, sem lögreglan hefði aflað eða henni hefðu borist, vegna 

rannsóknar á máli hans, og hefðu verið í vörslu hennar í meira en þrjár vikur. Eftir að X 

hafði kært úrskurð þennan til Hæstaréttar var upplýst að lögregla hafði afhent verjanda hans 

endurrit allra gagna sem vörðuðu máls hans. Var málinu því vísað frá Hæstarétti.  

Í dómnum leggur Hæstiréttur áherslu á að samkvæmt meginreglu 1. mgr. 43. gr. opl., sbr. 12. 

gr. laga nr. 36/1999 og 1. gr. laga nr. 86/2004, skal verjandi fá jafnskjótt og unnt er endurrit 

af öllum skjölum sem málið varðar. Frá þessari meginreglu er sú undantekning í 2. málslið 

ákvæðisins að lögregla getur neitað að veita verjanda aðgang að einstökum skjölum eða 

öðrum gögnum í allt að þrjár vikur frá því að þau urðu til eða komust í vörslu hennar ef hún 

telur að það geti skaðað rannsókn málsins. Um frest þennan var fjallað í dómi Hæstaréttar frá 

1999, bls. 3944 (nr. 432/1999).    

Hrd. 1999, bls. 3944 (nr. 432/1999). Í máli þessu kærði X úrskurð héraðsdóm þar hafnað 

var kröfum X um að lögregla afhenti verjanda hans öll gögn, sem vörðuðu rannsókn máls er 

beindust gegn honum, þar með talin endurrit símhlerana. En héraðsdómari hafnaði kröfum 

X um afhendingu gagna yngri en þriggja vikna en taldi að lögreglu væri skylt að afhenda 

verjanda X endurrit símhlerana, eldri en þriggja vikna, sem vörðuðu X. Var niðurstaða 

héraðsdóms staðfest í Hæstarétti. 

Fram kemur í dómnum að meðan mál er enn á rannsóknarstigi þurfi að gæta að því að 

rannsókn þess sé ekki stofnað í hættu við það að verjanda og kærða sé veittur aðgangur að 

rannsóknargögnum. Mál það sem hér er til rannsóknar beinist að stórfelldum innflutningi 

fíkniefna til landsins og sölu efnanna hér. Kærði er einn tíu manna sem þegar hafa verið 

úrskurðaðir í gæsluvarðhald vegna rannsóknar málsins. Ljóst er að rannsókn málsins er ekki 

nærri lokið og eftir er að taka frekari skýrslur af kærðu bæði hjá lögreglu og fyrir dómi.  
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Lögð er áhersla á að heimild lögreglu til að neita verjanda um aðgang að einstökum skjölum 

eða öðrum gögnum máls sé hugsuð sem undantekningarheimild, sem aðeins eigi að beita 

þegar sérstaklega stendur á og verulegir hagsmunir séu í húfi.
59

 Aðgangur verjanda að 

gögnum getur einnig takmarkast hagsmuna annarra af friðhelgi upplýsinga um persónuleg 

málefni þeirra. Verjandi á því aðeins rétt á því að fá afhent skjöl, sem varða það sakarefni 

sem beint er að skjólstæðingi hans, sbr. dóm Hæstaréttar frá 2002, bls. 3948 (nr. 500/2002).
60

 

Af því sem fram hefur komið hér má sjá að réttur aðila til aðgangs að gögnum á 

rannsóknarstigi getur verið nokkuð takmarkaður þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 37. gr. sml. Þá er 

vissulega um undantekningarheimildir að ræða, s.s. vegna rannsókn máls getur hlotið skaða 

eða vegna brýnir almanna- eða einstaklingshagsmunir krefjast þess. Þessar 

undantekningarheimildir ber að skýra þröngt, enda verður í þessu sambandi að hafa 

meginregluna um jafnræði málsaðila hugfasta.   

Þrátt fyrir að aðilar séu ekki alveg jafn settir í sakamáli, þá þarf það ekki endilega að þýða að 

brotið sé gegn meginreglunni um jafnræði málsaðila fyrir dómi, heldur ræðst það af 

heildarmati í hverju máli fyrir sig.
61

 Samræmist þetta sjónarmið túlkun MDE á meginreglunni 

um jafnræði málsaðila, sbr. dóm MDE í máli Kremzow gegn Austurríki frá 21. september 

1993.
62

 þar sem það var ekki talið andstætt réttindum málsaðila á grundvelli meginreglunnar 

um jafnræði málsaðila að frestur ákæruvaldsins til að áfrýja dómi til æðri réttar sé lengri en 

samsvarandi frestur ákærða.
63

 

Markmið meginreglunar um jafnræði málsaðila fyrir dómi í sakamálaréttarfari er því ekki að 

gera aðila eins setta, í réttarfarslegu tilliti, heldur tryggja aukið jafnvægi milli aðila, eftir því 

sem kostur er. Sem dæmi má nefna að sakborningur stendur afar höllum fæti gagnvart 
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ákæruvaldinu ef hann sætir gæsluvarðhaldi. Frelsissvipting sakbornings leiðir þá 

óhjákvæmilega að því að viðkomandi nýtur ekki sama réttar og ella væri.
64

   

Eins og áður segir eru fyrirmæli 1. mgr. 6. gr. MSE um réttláta málsmeðferð mjög almennt 

orðaðar, t.d. er meginreglan um jafnræði málsaðila fyrir dómi ekki nefnd þar berum orðum þó 

talið sé að hún eigi þar við. Þar af leiðandi hefur MDE þurft að móta fyrirmælin nánar í 

framkvæmd sinni. Auk þess hefur dómstóllinn, sökum orðalags ákvæðisins, fengið aukið 

svigrúm til að fella undir meginregluna um réttláta málsmeðferð ýmis önnur réttindi, 

málsaðilum í hag, sem ekki verða leidd af öðrum ákvæðum greinarinnar. Þegar um sakamál 

ræðir getur reynst erfitt að aðgreina hvort verið sé að beita hinum almennu fyrirmælum 1. 

mgr. 6. gr. MSE eða einhverjum af hinum sérstöku fyrirmælum 3. mgr. 6. gr. MSE enda eru 

þau samofin í mörgum tilvikum.
65

  

Líkt og með flestum meginreglum er í sakamálalögunum að finna undantekningar frá 

meginreglu um jafnræði málsaðila en slík frávik ber að skýra þröngt. Sem dæmi um 

undantekningar má nefna 1. mgr. 123. gr. sml, sbr. niðurlag 1. mgr. 166. gr. sml., þar sem 

dómara er veitt heimild, að uppfylltum ákveðnum skilyrðum, til að ákveða að sakborningur 

víki úr þinghaldi á meðan skýrslutökur fara fram við aðalmeðferð máls. Í 2. mgr. 123. gr. sml. 

er dómara einnig veitt heimild, að skilyrðum uppfylltum, til að mæla fyrir um að ákærandi, 

ákærði og verjandi eigi ekki rétt á því að vera viðstaddir skýrslutökur vitna sem eru undir 15 

ára aldri eða vitna sem koma fram undir nafnleynd. Þrátt fyrir þessar undantekningarheimildir 

skal dómari skv. 3. mgr. 123. gr. sml. sjá til þess að málsaðilar geti fylgst með skýrslutöku 

um leið og hún fer fram og leggja fyrir vitni spurningar sé þess óskað. Hæstiréttur hefur tekið 

þá afstöðu að hafna því að undirtekningarheimildir sem þessar frá meginreglunni um jafnræði 

málsaðila, séu andstæðar 1. mgr. 70. gr. stjskr., sbr. 1. mgr. og 3. mgr. 6. gr. MSE. Afstöðu 

þessa má sjá í dómi Hæstaréttar frá 2000, bls. 63 (nr. 499/1999).
66

 

Samkvæmt framangreindu er ljóst að meginreglan um jafnræði málsaðila fyrir dómi er 

grundvöllur réttlátrar málsmeðferðar skv. 1. mgr. 70. gr. stjskr., sbr. 1. og 3. mgr. 6. gr. MSE, 

og hafa íslenskir dómstólar tekið mið að úrlausnum MDE og ákvæði 1. og 3. mgr. 6. gr. MSE 

í dómum sínum. Meginreglan um jafnræði málsaðila er eins og áður segir þó aðeins ein af 

                                                 
64

 Eiríkur Tómasson. (1999). Bls. 73. 
65

 Eiríkur Tómasson. (1999). Bls. 69. 
66

 Sjá reifun á bls. 75-76. 



RÉTTLÁT MÁLSMEÐFERÐ FYRIR DÓMI 

 

25 

 

þeim meginreglum sem settar eru til meta hvort málsmeðferð sé réttlát og ber því að líta á 

heildarmynd hvers máls fyrir sig við slíkt mat.   

3.4 Milliliðalaus málsmeðferð  

Milliliðalaus málsmeðferð er ein af meginreglum sakamálaréttarfars sem gildir allt frá því að 

ákæra er gefin út og þar til dómur er kveðinn upp.
67

 Regla þessi, eins og reglan sem fjallað er 

um hér að ofan um jafnræði málsaðila fyrir dómi, er einnig leidd af fyrirmælum 1. mgr. 70. 

gr. stjskr. um réttláta málsmeðferð, sbr. 1. mgr. og d-lið 3. mgr. 6. gr. MSE.
68

 Meginreglan 

um milliliðalausa málsmeðferð felur í sér að sami dómari annist meðferð máls allt frá útgáfu 

ákæru þar til dómur gengur, þ.e. sami dómari dæmir mál, tekur skýrslur af ákærða og vitnum 

og sönnunargögn færð fyrir hann, sbr. 1. mgr. 111. gr. sml. og 1. mgr. 112. gr. sml.
69

 

Séu dómarar fleiri en einn ber þeim öllum að fylgjast með rekstri máls frá byrjun, annars gæti 

þurft að endurtaka það sem búið er, en slíkt getur af augljósum ástæðum valdið töluverðu 

óhagræði. Reglan er því talin mikilvæg til þess að dómarar geti fylgst vel með máli í öllum 

atriðum og áttað sig á þýðingu hvers atriðis. Talið er að með þessum hætti fái dómarar mun 

gleggri mynd af vitnum og sakborningum sem gefa skýrslur fyrir dómi og verða þannig 

hæfari til að meta sönnunargildi framburða. Það verður að teljast nauðsynlegt fyrir dómara að 

sjá vitni og hlusta á það, þar sem bókanir geta oft gefið villandi mynd af vitnaleiðslu, auk 

þess sem dómari gæti þurft að krefja vitni skýringa telji hann eitthvað óljóst.
70

 Markmið 

reglunnar er því augljóslega að tryggja að dómara gefist kostur á að kynnast af eigin raun 

þeim sönnunargögnum sem færð eru fram í málinu og koma þannig í veg fyrir að 

sönnunarkeðjan slitni.
71

  

Ef meginreglan um milliliðalausa málsmeðferð í sakamálaréttafari er skoðuð með hliðsjón af 

MSE, þá virðist sem stefnumörkun íslenskra dómstóla varðandi regluna hafi farið fram með 

hliðsjón af þeim. Á þetta sérstaklega við um Hæstarétt. Samkvæmt 2. mgr. 208. gr. sml. hefur 

Hæstiréttur ekki heimild til að endurmeta niðurstöðu héraðsdóms hvað sönnunargildi 

munnlegs framburðar varðar, nema ákærði og vitni hafi gefið skýrslu á ný fyrir Hæstarétti. 

                                                 
67

 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið. (2008). Bls. 7.  
68

 Stefán Már Stefánsson. (2007). Bls. 19. 
69

 Í þágu réttaröryggis og til að tryggja hlutleysi dómara er hins vegar gengið út frá því að hafi dómari á 

rannsóknarstigi máls úrskurðað sakborning í gæsluvarðhald á grundvelli 2. mgr. 95. gr. sml., þ.e. þegar sterkur 

grunur er um að maður hafi framið afbrot sem að lögum getur varðað minnst 10 ára fangelsisvist, ber dómara að 

víkja sæti eftir útgáfu ákæru, sbr. 2. mgr. 6. gr. sml. Heimild: Björg Thorarensen. (2008). Bls. 246. 
70

 Jónatan Þórmundsson. (1980). Bls. 92-93.  
71

 Stefán Már Stefánsson. (2007). Bls. 19. 



RÉTTLÁT MÁLSMEÐFERÐ FYRIR DÓMI 

 

26 

 

Þrátt fyrir það er það niðurstaða Hæstaréttar að honum beri að meta hvort ákæruvaldinu hafi í 

heild tekist að færa fram nægilega sönnun um sök ákærða sem ekki verði unnt að véfengja 

með skynsamlegum rökum. Þetta þýðir að það sé mat Hæstaréttar að hann geti endurmetið 

sönnunargildi munnlegs framburðar þótt skýrslutökur hafi ekki farið fram fyrir dómnum, ef 

það er ákærða til hagsbóta. Þrátt fyrir þessi sjónarmið getur Hæstiréttur í vissum tilfellum 

látið nægja að vísa til sönnunargildis munnlegs framburðar fyrir héraðsdómi varðandi fulla 

sönnun, en slíkt ber þó að túlka þannig að ekkert sé fram komið í málinu sem mögulega geti 

véfengt sérstaklega það mat.
72

  

Meginregla þessi er þó ekki, frekar en flestar aðrar, alls kostar gallalaus. Fyrirkomulag það 

sem reglan krefst getur reynst afar kostnaðarsamt, t.d. ef vitni eru kvödd langt að og það 

þyngir jafnframt vitnaskylduna.
73

 Víða í löggjöfinni er að finna undantekningar frá 

meginreglunni og eru þær undantekningar yfirleitt rökstuddar með þeim hætti að ekki sé unnt 

að framfylgja reglunni vegna ómöguleika eða verulegra erfiðleika, s.s. vegna sjúkdóms eða 

fjarveru.
74

 Frávik frá meginreglunni geta haft þær afleiðingar að sönnunargildi 

sönnunarganga verði minna en ella, sbr. dóm Hæstaréttar frá 24. september 2009 í máli nr. 

432/2009.
75

 Í málinu var í hinum kærða úrskurði vísað til framburða vitna, sem ekki komu 

fyrir dóm, þannig hinir sérfróðu meðdómsmenn áttu þess ekki kost að spyrja spurninga. 

Jafnframt er tekið fram í dómnum að skv. 1. mgr. 4. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð 

einkamála er mælt fyrir um að meðdómsmenn skuli ekki síðar en við aðalmeðferð taka sæti í 

dómi. Er það til samræmis við meginregluna milliliðalausa málsmeðferð. Var niðurstaða 

dómsins sú að meta þyrfti sönnunargildi framburða þeirra vitna sem ekki komu fyrir dóm til 

skýrslugjafar með hliðsjón af þessu. Hér er um einkamál að ræða en ekki sakamál, en skv. 5. 

gr. sml. er sambærilegt ákvæði að finna þar sem segir að meðdómsmenn skuli taka sæti í 

dómi ekki síðar en við upphaf aðalmeðferðar máls. Þar af leiðandi má gera ráð fyrir að sömu 

sjónarmið gildi ef um sakamál væri að ræða.  

Þrátt fyrir að reglan sé talin skipta miklu máli um rekstur sakamáls í heild þá er hún talin 

hvað mikilvægust þegar fjallað er um sönnunargögn og öflun þeirra.
76

 Styrkleiki reglunnar 

um milliliðalausa málsmeðferð felst því fyrst og fremst í að dómurinn verður miðpunktur 
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sönnunarfærslunnar. Með þeim hætti fær dómari góða yfirsýn yfir sönnunargögn málsins og 

styrkir þannig einnig meginregluna um frjálst sönnunarmat.
77
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4. 0 Milliliðalaus sönnunarfærsla  

Aðalmeðferð máls samanstendur af málflutningi og sönnunarfærslu, en hvort tveggja á að 

fara fram í einni lotu, sbr. 1. mgr. 166. gr. sml. Flestir fræðimenn eru sammála um að skýrslur 

sem teknar eru af ákærða og vitnum geta verið mikilvæg sönnunargögn í máli og því 

mikilvægt að réttur ákærða til að vera viðstaddur skýrslutökur við aðalmeðferð máls sé virtur, 

svo ákærði geti tekið þátt í málsmeðferð í máli sínu eins og réttlát málsmeðferð kveður á um. 

Sönnunargögn, þ.á.m. skýrslur af vitnum og ákærða, eru hluti af þeim gögnum sem dómari 

byggir niðurstöðu dómsins á. Meginreglan um milliliðalausa sönnunarfærslu er því mjög 

mikilvægur liður í réttlátri málsmeðferð. Í þessum kafla er fjallað um á hvaða 

réttarheimildum meginreglan um milliliðalausa sönnunarfærslu byggir og hvernig hún er 

tryggð fyrir dómstólum, þá bæði í héraðsdómi og fyrir Hæstarétti.  

4.1 Almennt  

Með sönnunargögnum er átt við þau gögn sem rökrétt ályktun verður leidd af um staðreyndir. 

Með þessu er vísað til þeirra aðferða sem tiltekin atburðarrás verður sönnuð með, t.d. 

vitnaleiðslur, matsgerðir, ýmis skjöl o.fl.
78

 Aðilar máls hafa frjálst val um hvernig þeir sanna 

málsatvik, en þó er gerð sú krafa að rökrétt samband sé á milli sönnunargagna og 

sönnunaratriða. Sönnunargögn hafa verið flokkuð með ýmsum hætti og er algengasta 

flokkunin eftir tegundum gagna, s.s. munnlegar skýrslur, sýnileg sönnunargögn og skjöl sem 

hafa ekki orðið til vegna viðkomandi máls.
79

 Ein helsta meginreglan varðandi sönnun er sú að 

niðurstaða dóms skal byggð á sönnunargögnum sem færð eru fram við meðferð máls fyrir 

dómi, sbr. 1. mgr. 111. gr. sml., þ.e. meginreglan um milliliðalausa sönnunarfærslu.  

4.2 Milliliðalaus sönnunarfærsla  

Fyrirmæli 1. mgr. 70. gr. stjskr. og d-liðar 3. mgr. 6. gr. MSE um réttláta málsmeðferð hafa 

verið skýrð á þann veg að sönnunarfærsla í sakamálum skuli að jafnaði vera milliliðalaus. Í 

raun má segja að milliliðlaus sönnunarfærsla sé tvíþætt. Annars vegar skal dómur vera reistur 

á sönnunargögnum, sem færð eru fram við aðalmeðferð máls, sbr. 1. mgr. 111. gr. sml. og 

hins vegar að þau sönnunargögn sem aflað hefur verið í tengslum við mál skulu lögð fyrir 

þann dómara sem fer með málið og leggur á það dóm, sbr. 1. mgr. 112. gr. sml.  Sérstök 
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áhersla er lögð á að sá dómari, sem hlýtt hefur á framburð ákærða, brotaþola og annarra vitna 

kveði upp efnisdóm í málinu, þar sem m.a. er tekin afstaða til sönnunargildis framburðar.
80

 Í 

þessu samhengi má nefna að fram kemur í 3. mgr. 122. gr. sml. og 3. mgr. 143. gr. sml. að 

utanréttarvottorðum þess, sem skylt er að koma fyrir dóm sem vitni, megi dómari almennt 

ekki veita viðtöku. Hér er því um að ræða reglu sem segja má að sé angi af reglunni um 

milliliðalausa málsmeðferð, sem lýtur sérstaklega að sönnunarþætti málsmeðferðarinnar.
81

 Á 

árum áður var reglan um milliliðalausa sönnunarfærslu kölluð kjarninn í öllu réttarfari og 

lýstu norrænir fræðimenn henni sem mikilvægustu umbót sem á réttarfarinu hafði verið 

gert.
82

   

Mikilvægi reglunnar um milliliðalausa sönnunarfærslu felst fyrst og fremst í markmiði 

hennar sem lýtur að því að tryggja að dómari kynnist af eigin raun þeim sönnunargögnum 

sem færð eru fram í máli. Með því er dómari í betri stöðu til að meta samhengi 

sönnunargagna og þýðingu þeirra.  Rökin að baki reglunnar eru þau að ef dómari hlýðir 

sjálfur á framburð ákærða og vitna, og hefur kost á að spyrja spurninga sé eitthvað óljóst að 

hans mati, þá séu meiri líkur á því að niðurstaða dómsins byggist á efnislega réttum 

forsendum.
83

 Nefna má sem afleiðingu eða fylgifisk milliliðalausrar sönnunarfærslu, sem 

einnig er almennt opinber og munnleg, að þungamiðja málsins flyst frá lögreglurannsókninni 

yfir á aðalmeðferð málsins, þ.e. dómsmeðferðina.
84

 

4.2.1 Milliliðalaus sönnunarfærsla fyrir æðri rétti  

Meginreglan um milliliðalausa sönnunarfærslu felur það einnig í sér að Hæstiréttur getur ekki 

sakfellt mann, sem sýknaður hefur verið fyrir héraðsdómi, á grundvelli framburðar hans eða 

vitna, nema að því skilyrði uppfylltu að dómendur hafi sjálfir hlýtt á framburðinn, sbr. 2. gr. 

208. gr. sml. Með þessum hætti er ætlað að milliliðalaus sönnunarfærsla sé tryggð fyrir í 

Hæstarétti.
85

 Dómari hefur þó skv. 3. mgr. 205. gr. sml. heimild til að ákveða að munnleg 

sönnunarfærsla fari þar fram, enda þyki honum í ljósi atvika ástæða til að ætla að sú 

sönnunarfærsla geti haft áhrif á úrslit máls.
86

 Þar sem sá háttur hefur verið hafður á í 

framkvæmd að skýrslutökur af ákærða og vitnum fari fram fyrir héraðsdómi er þessi heilmild 

                                                 
80

 Alþt. (2007-2008). A-deild, þskj. 252. Bls. 1457. 
81

 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið. (2008). Bls. 7.  
82

 Bogi Nilsson. (1991). Bls. 349.  
83

 Eiríkur Tómasson. (2009). Bls. 23. 
84

 Bogi Nilsson. (1991). Bls. 350. 
85

 Alþt. (2007-2008). A-deild, þskj. 252. Bls. 1402.   
86

 Sbr. 3. mgr. 17. gr. laga nr. 37/1994 um breytingu á lögum um meðferð opinberra mála nr. 19/1991.  



MILLILIÐALAUS SÖNNUNARFÆRSLA 

 

30 

 

ekki mikið nýtt og er helsta ástæðan sú að slíkt er tímafrekt, sem ekki er svigrúm fyrir, ofan í 

það gríðarlega álag sem hvílir á Hæstarétti fyrir.
87

 Þar af leiðandi má segja að sönnunarfærsla 

fyrir Hæstarétti sé í flestum tilvikum aðeins milliliðalaus að hluta.
88

 

Eins og áður segir hefur Hæstiréttur skv. 2. mgr. 208. gr. sml. ekki heimild til að endurmeta 

niðurstöðu héraðsdóms, hvað sönnunargildi munnlegs framburðar varðar, nema ákærði og 

vitni hafi gefið skýrslu á ný fyrir Hæstarétti.
89

 Komi upp sú staða að Hæstiréttur telji mat 

héraðsdómara á sönnunargildi framburðar ákærða og vitna orka tvímælis, þá hafa dómarar 

Hæstaréttar gripið til þess ráðs að ómerkja héraðsdóminn og vísa máli aftur heim í hérað á 

grundvelli 3. mgr. 208. gr. sml.
90

 Ef Hæstiréttur hefur áður ómerkt héraðsdóm og vísað máli 

heim í hérað og sama mál kemur síðan til meðferðar að nýju, án óbreyttrar niðurstöðu 

héraðsdóms, þá hafa dómarar Hæstaréttar tvo kosti, séu þeir enn ósáttir við niðurstöðu 

héraðsdómsins. Annars vegar að vísa málinu aftur heim í hérað og hins vegar að endurskoða 

niðurstöðu héraðsdóms.
91

 En af því sem greinir hér að framan verður ekki séð að það sé hægt 

nema skýrslur af ákærða og vitnum verði teknar fyrir Hæstarétti á grundvelli 3. mgr. 205. gr. 

sml. Hæstiréttur hefur aðeins einu sinni til þessa nýtt sér þessa heimild, þ.e. tekið skýrslu af 

ákærða sem hafði verið sýknaður fyrir héraðsdómi í annað skipti, þrátt fyrir að fyrri 

sýknudómurinn hafi verið ómerktur og málinu vísað heim í hérað, sbr. dóm Hæstaréttar frá 

2000, bls. 3019 (nr. 198/2000).  

Hrd. 2000, bls. 3019 (nr. 198/2000). Í máli þessu var X ákærður fyrir kynferðislega 

misnotkun gegn 12 ára gömlum systursyni sínum og hafa þannig brotið gegn 1. mgr. 202. 

gr. hgl. Ákæruvaldið byggði á því að X hefði játað hluta þessara brota við skýrslutöku hjá 

lögreglu. Við rannsókn málsins, sem og við aðalmeðferð þess greindi brotaþoli frá háttsemi 

X gagnvart honum, auk þess sem færð voru fram frekari sönnunargögn fyrir sekt hans. Fyrir 

dómi neitaði X sök. Þrátt fyrir að fjölskipaður dómurinn hafi talið frásögn brotaþola skýra 

og trúverðuga var það niðurstaða meirihluta dómenda að sýkna bæri X af ákæru. 

Niðurstöðu þessari var áfrýjað til Hæstaréttar og taldi hann með vísan til 5. mgr. 159. gr. 

opl. að ómerkja bæri dóminn og vísa honum heim í hérað að nýju. Einn dómari málsins 

skilaði inn sératkvæði í málinu þar sem hann taldi að breyttur framburður X fyrir dómi væri 

mjög ótrúverðugur og því bæri að sakfella X fyrir þau ákæruatriði sem hann hefði játað.  

Hæstiréttur tekur fram í máli þessu að við flutning þess hafi ákærði haldið því fram að 

málsmeðferðin í héraði hafi verið háð annmörkum, þar sem hann hafi ekki átt þess kost að 

                                                 
87

 Alþt. (2007-2008). A-deild, þskj. 252. Bls. 1402.   
88

 Eiríkur Tómasson. (1987). Bls. 249.  
89

 sbr. 4. tl. 19. gr. laga nr. 37/1994 um breytingu á lögum um meðferð opinberra mála nr. 19/1991 
90

 Alþt. (2007-2008). A-deild, þskj. 252. Bls. 1402.   
91

 Eiríkur Tómasson. (2009). Bls. 23. 



MILLILIÐALAUS SÖNNUNARFÆRSLA 

 

31 

 

vera viðstaddur hluta aðalmeðferðarinnar vegna fjárhagsörðugleika. Að honum fjarstöddum 

hafi því skýrslur verið teknar af tveimur kennurum og skólasálfræðingi brotaþola sem og af 

lögreglumanni sem hafði tekið skýrslu af brotaþola. Á meðan hafi ákærði kosið að fara í 

utanlandsferð. Því var ekki talið að fjarvera hans hafi orðið honum til réttarspjalla eða að 

brotið hefði verið gegn réttindum hans til réttlátrar málsmeðferðar skv. 1. mgr. 70. gr. stjskr., 

sbr. 6. gr. MSE. Niðurstöðu sína byggir Hæstiréttur á því að skv. 48. gr. opl. skal dómur 

reistur á sönnunargögnum sem færð eru fram við meðferð máls fyrir dómi. Í þessu máli réðst 

úrlausn um sök að miklu leyti af sönnunargildi framburðar fyrir dómnum og við mat á slíkum 

framburði er litið til þess hvort misræmi sé í frásögn og hvort hann sé skýr og trúverðugur. 

Við skýrslutöku hjá lögreglu hafi X játað hluta þeirra brota sem honum var gefið að sök en 

svo hafi hann neitað sök við aðalmeðferð málsins. Samkvæmt þessu var það mat dómsins að 

niðurstaða héraðsdóms um sönnunargildi framburðar X hafi ekki verið nægilega skýr og 

ótvíræð og því beri að ómerkja dóminn og vísa málinu til nýrrar meðferðar.  

Af því sem fram hefur komið hér að framan er hægt að segja að reglan um milliliðalausa 

sönnunarfærslu sé virt í sakamálalögunum, þrátt fyrir þann ágalla í meðferð sakamála að mat 

á sekt eða sýknu ákærða sé í mörgum tilfellum í höndum eins dómara, sbr. 2. mgr. 3. gr. sml. 

Í undantekningartilvikum hefur þó komið fyrir að Hæstiréttur hafi, með skírskotun til 

munnlegs framburðar fyrir héraðsdómi, dæmt gegn niðurstöðu héraðsdóms, sbr. dóma 

Hæstaréttar í málum frá 1998, bls. 2060 (nr. 390/1997) og 1999, bls. 3870 (nr. 286/1999). 

Hrd. 1998, bls. 2060 (nr. 390/1997). Í máli þessu voru tveir menn, SA og SE, ákærðir fyrir 

stórfellda líkamsárás með því að hafa ráðist að manni og veitt honum áverka sem drógu 

hann til dauða. Var sú háttsemi talin varða 2. mgr. 218. gr. hgl. Niðurstaða héraðsdóms var 

sú að SE var sýknaður en SA sakfelldur. Var þessari niðurstöðu áfrýjað til Hæstaréttar sem 

staðfesti niðurstöðu héraðsdóms um sýknu SE, en þyngdi dóm SA.
92

 

Hrd. 1999, bls. 3870 (nr. 286/1999). Í þessu máli var X ákærður fyrir áralanga 

kynferðislega misnotkun gegn dóttur sinni og hafa þannig brotið gegn 1. mgr. 200. gr. og 1. 

mgr. 202. gr. hgl. Við aðalmeðferð málsins neitaði X staðfastlega fyrir þau brot sem fram 

komu í ákæru, en játaði að hafa nokkrum sinnum farið inn til dóttur sinnar að næturlagi og 

horft á hana í þeim tilgangi að örvast kynferðislega. Þrátt fyrir það var hann sakfelldur í 

héraði. Niðurstöðu þeirri var áfrýjað til Hæstaréttar sem ómerkti dóminn og vísaði til nýrrar 

meðferðar í héraði.
93

 Í kjölfar málsins var geðlæknir fenginn til að rannsaka þroska og 

heilbrigðisástand brotaþola, m.a. til að kanna hvort ástæður væru til að ætla að ástand 

hennar myndi rýra sönnunargildi framburðar hennar. Auk geðlæknisins önnuðust tveir 

sálfræðingar rannsókn þessa. Var það niðurstaða þeirra þriggja að ekkert benti til að 
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framburður hennar væri ótrúverðugur. Einnig var X settur í geðheilbrigðisrannsókn. Við 

fyrirtöku málsins í seinna skiptið var niðurstaða meirihluta dómenda sú sama og var X 

sakfelldur að nýju fyrir þau brot sem hann var ákærður fyrir. Byggði héraðsdómur 

niðurstöðu sína á framburði brotaþola og álitsgerða geðlæknis og sálfræðinga á 

trúverðugleika framburðar hennar. Niðurstöðu þessari var áfrýjað til Hæstaréttar, þar sem 

verjandi X lagði fram ný gögn, þ.á.m. álitsgerðir þriggja sérfræðinga og var niðurstaða 

dómsins sú að sýkna bæri X af kröfum ákæruvaldsins.  

Í málinu tekur Hæstiréttur fram að hin nýju gögn hafi borist réttinum í samræmi við 3. mgr. 

155. gr. opl. og því hafi verjanda verið heimilt að leggja þau fram við málsvörnina. Meirihluti 

dómenda töldu að umsagnir þeirra sérfræðinga, sem leitað var til við meðferð málsins í 

héraði, styrktu það mat meirihluta dómsins að framburður ákæranda væri trúverðugur og þrátt 

fyrir að hafa viðurkennt að hafa farið inn til dóttur sinnar að næturlagi í þeim tilgangi að fá 

kynferðislega örvun þá leiddi slík játning ekki til þess að slakað yrði á kröfum um 

sönnunarbyrði og sönnunarskyldu ákæruvaldsins í málinu skv. 45. gr. opl. Þrátt fyrir ákvæði 

4. mgr. 159. gr. opl. um mat á sönnunargildi munnlegs framburðar fyrir héraðsdómi ber 

Hæstarétti að meta að fram sé komin næg sönnun, sem ekki verði véfengd með 

skynsamlegum rökum, sbr. 46. gr. opl. Við mat á því leit dómurinn í málinu svo á að tvö ár 

voru liðin frá áætluðum brotum ákærða og sönnunarfærsla því torveldari. Einnig hafði ákærði 

á því tímabili oft komið á heimili brotaþola, eftir sambúðarslit hans og móður hennar, og m.a. 

haldið með þeim jól. Þá hafði brotaþoli skrifað ákærða ástúðlegt bréf sem gaf til kynna að 

ástand hefði verið með eðlilegu móti. Ekki væri hægt við sönnunarmat að líta fram hjá 

þessum atriðum og að öllu virtu var niðurstaða dómsins sú að ákærður var sýknaður af öllum 

kröfum ákæruvaldsins. Tveir dómarar skiluðu inn sératkvæði í málinu og töldu að sakfella 

bæri X með vísun til framburða brotaþola og sérfræðinga í málinu.  

Af þessum dómum má sjá að Hæstiréttur dæmir þvert á niðurstöðu héraðsdóms, meðal annars  

á grundvelli munnlegs framburðar sem tekin var við meðferð málsins fyrir héraðsdómi, þar 

sem skýrslutökur fóru ekki fram að nýju við meðferð málsins fyrir Hæstarétti. Slíkt verður að 

telja ólíklegt að standist meginregluna um milliliðalausa sönnunarfærslu og vafasamt að það 

fái staðist í ljósi fyrirmæla 1. mgr. 70. gr. stjskr., sbr. 1. mgr. og d-lið 3. mgr. 6. gr. MSE, um 

réttláta málsmeðferð fyrir dómi. Sérstaklega með tilliti til þess að Hæstiréttur sýknaði 

ákærða.
94

 Þrátt fyrir meginregluna um milliliðalausa sönnunarfærslu hefur Hæstarétti þó 

verið heimilt að snúa við sýknudómi í sekt ef um skýringu og beitingu lagaákvæða er að 
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ræða, sbr. dóma Hæstaréttar í málum frá 19. júní 2008 (nr. 254/2008) og 19. júní 2008 (nr. 

260/2008). 

Hrd. frá 19. júní 2008 (nr. 254/2008). Í máli þessu var Ó ákærður fyrir að hafa ekið 

bifreið sinni undir áhrifum kannabisefna og hafa þannig brotið gegn 1. og 2. mgr. 45. gr. 

umferðarlaga nr. 50/1987. Héraðsdómur byggði niðurstöðu sína á álitsgerð rannsóknarstofu 

HÍ, en samkvæmt henni fannst tetrahýdrókannabínólsýra í þvagi Ó en hið virka efni í 

kannabis, tetrahýdrókannabínól, fannst ekki í blóði hans. Þegar blóðsýni Ó var tekið var 

hann ekki lengur undir áhrifum efnisins og var Ó því sýknaður af ákæru. Niðurstöðu þessari 

var áfrýjað til Hæstaréttar sem sagði að í 1. og 2. mgr. 45. gr. umferðarlaga væri kveðið á 

um að ökumaður teldist vera undir áhrifum ávana- og fíkniefna og óhæfur til að stjórna 

ökutæki örugglega ef efni sem bönnuð eru á íslensku yfirráðasvæði eftir lögum um ávana- 

og fíkniefni og reglugerðum settum á grundvelli þeirra, mældust í blóði eða þvagi 

ökumanns. Með þessu hefði löggjafinn ákveðið að líta skuli svo á að ef 

tetrahýdrókannabínólsýra mældist í þvagi ökumanns, væri niðurstaða í engu háð mati eftir 

öðrum forsendum á því hvort hann væri í reynd undir áhrifum eða ekki. Umrædd ákvæði 

umferðarlaga þóttu ekki fela í sér sakarlíkindareglu, sem væri í andstöðu við 2. mgr. 70. gr. 

stjskr., heldur bann við akstri ef ávana- og fíkniefni eru greinanleg í blóði eða þvagi 

ökumanns. Það var því niðurstaða Hæstaréttar að sakfella bæri Ó af ákæru.  

Hrd. frá 19. júní 2008 (nr. 260/2008). Í máli þessu var G ákærður fyrir að hafa ekið 

bifreið sinni undir áhrifum kannabisefna og hafa þannig brotið gegn 1. og 2. mgr. 45. gr. 

umferðarlaga nr. 50/1987. G var sýknaður fyrir héraðsdómi en sakfelldur fyrir Hæstarétti. 

Rökstuðningur og niðurstaða þessa máls er nákvæmlega sú sama og í dómnum sem reifaður 

er hér að undan. 

Samkvæmt dómum þessum er hægt að draga þá ályktun að ákvæði 2. og 3. mgr. 208. gr. sml. 

standa ekki í vegi fyrir að efnisleg afstaða verði tekin til kröfu ákæruvaldsins um sakfellingu 

ákærða og ákvörðun refsingar, þrátt fyrir að sönnunarfærsla hafi ekki farið munnlega fram 

fyrir réttinum.
95

 

Mannréttindadómstóll Evrópu hefur í nokkrum málum tekið fyrir fyrrgreint álitaefni og verða 

hér tekin fyrir tvö mál sem lýsa vel sjónarmiðum MDE um skýringu og túlkun á innihaldi 

reglunnar um milliliðalausa sönnunarfærslu, sbr. dóma MDE í máli Botten gegn Noregi frá 

19. febrúar 1996 og í máli Sigurþórs Arnarssonar gegn Íslandi frá 15. júlí 2003. (Vegas-

málið).
96
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Botten gegn Noregi. Í máli þessu var Botten ákærður fyrir vanrækslu og gáleysi í opinberu 

starfi fyrir að hafa aðeins notað lítinn gúmmíbát við björgunarstörf, þegar eðlilegra hefði 

verið að nota stærri og aflmeiri bát. Málavextir voru þeir að Botten var foringi norska 

flughersins, sem starfaði í ratsjárstöð á Jan Mayen. Fór hann ásamt tveimur öðrum á 

gúmmíbát til að sækja slasaðan sjómann af togara. Í björgunarleiðangrinum reið brot á 

bátinn með þeim afleiðingum að honum hvolfdi og létust við það þessir tveir menn er voru 

með honum í fylgd. Niðurstaðan varð sú að Botten var sýknaður í undirrétti en sakfelldur í 

yfirrétti, án þess að hann eða vitni gæfu þar skýrslu. Sökum þess kærði Botten málið til 

mannréttindanefndar Evrópu þar sem hann taldi að brotið hefði verið gegn 1. mgr. 6. gr. 

MSE. Niðurstaða MSE kvað á um að ákærði, sem sýknaður hafði verið í undirrétti, ætti 

ekki aðeins rétt á því að vera viðstaddur þinghöld fyrir æðri dómi, heldur bæri dómstólum 

að auki skylda til að taka af ákærða skýrslur, milliliðalaust. Sé slíkt ekki gert verði að telja 

óheimilt að sakfella ákærða fyrir æðri dómi, þvert á niðurstöðu undirréttar. 

Af þessu máli má draga þá ályktun að samkvæmt MSE er gerð krafa um að kveða skuli 

ákærða fyrir dóm til skýrslutöku ef til stendur að snúa sýknudómi undirréttar í sekt. Ef til vil 

má einnig ætla að sama regla gildi ef um lykilvitni í máli eru að ræða. Dómurinn leggur þó 

áherslu á að meta þurfi málsatvik í hverju máli fyrir sig, varðandi þá staðreynd hvort um brot 

á 1. mgr. 6. gr. MSE sé að ræða.
97

  

Vegas-málið. Í því máli voru tveir menn, SA og SE, ákærðir fyrir stórfellda líkamsárás með 

því að hafa ráðist að manni fyrir utan skemmtistaðinn Vegas í Reykjavík og veitt honum 

áverka sem drógu hann til dauða. SE var sakfelldur í héraði fyrir að hafa veitt manninum 

hnefahögg og hlaut fyrir 24 mánaða fangelsisdóm. SA var sýknaður af ákæru. Hæstiréttur 

staðfesti niðurstöðu SE en þyngdi dóm SA í 27 mánaða fangelsisdóm. Niðurstöðuna byggði 

dómurinn á skriflegum framburði vitna, en ekki voru teknar munnlegar skýrslur af SA eða 

vitnum fyrir Hæstarétti. Var máli þessu áfrýjað til MDE sem taldi að Hæstarétti hefði borið 

að taka sjálfur munnlegar skýrslur af SA í ljósi þess hversu miklir hagsmunir voru í húfi 

fyrir hann. Byggði sú niðurstaða á sjónarmiðum um rétt ákærða til réttlátrar málsmeðferðar. 

Þá tók MDE sérstaklega fram að í þessu samhengi hafi það ekki skipt máli þó svo að 

endurrit af skýrslum ákærða og vitna hafi legið fyrir. 

Bæði þessi mál sem reifuð hafa verið hér að ofan endurspegla vel meginregluna um 

milliliðalausa sönnunarfærslu, en af þeim má glöggt sjá áherslu MDE um að sá 

áfrýjunardómstóll sem dæmir um staðreyndir í máli ber sjálfum að taka munnlegar skýrslur 

hyggist hann sakfella eða þyngja refsingu gegn sýknudómi. Að öllum líkindum á þetta þó 

aðeins við í þeim tilvikum sem skýrslur ákærða og vitna eru aðalsönnunargögn í málinu.
98

  

Skýrslutökur ákærða og vitna gegna því veigamiklu hlutverki varðandi niðurstöðu dóms og 

því mikilvægt að réttur ákærða um að vera viðstaddur skýrslutökur við aðalmeðferð máls sé 
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tryggður þannig ákærði hljóti réttláta málsmeðferð. Skiptir þá máli með tilliti til réttar aðila til 

að vera viðstaddur skýrslutökur við aðalmeðferð máls hvernig staðið er að skýrslutökum og 

þær séu framkvæmdar á réttan hátt, svo sönnunargildi þeirra rýrni ekki.  
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5. 0 Skýrslutökur  

Í ljósi þess að skýrslur sem teknar eru af ákærða, brotaþola og vitnum fyrir dómi við 

aðalmeðferð máls eru hluti af þeim sönnunargögnum sem dómari lítur til við úrlausn máls, er 

mikilvægt að réttur ákærða til að vera viðstaddur skýrslutökur við aðalmeðferð máls sé virtur 

svo hann geti látið leggja fyrir spurningar, óski hann þess, og þannig gætt hagsmuna sinna í 

málinu. Þegar ákærða er gert að víkja úr þinghaldi við aðalmeðferð máls á meðan 

skýrslutökur fara fram er mikilvægt að skilyrðum fyrir slíkum undantekningarheimildum sé 

fullnægt og rétt sé staðið að skýrslutökum svo ekki sé brotið á réttindum hans til réttlátrar 

málsmeðferðar sem honum er tryggður á grundvelli 1. mgr. 70. gr. stjskr. sbr. 1. og 3. mgr. 6. 

gr. MSE. Í þessum kafla er fjallað um hvaða reglur gilda um skýrslutökur og hvernig þær eru 

framkvæmdar. Fyrst er farið yfir hvernig skýrslutökur ákærða og vitna ganga almennt fyrir 

sig, síðan hvernig skýrslutökum er háttað þegar sérstakar aðstæður eru fyrir hendi, þ.e. þegar 

skýrslur eru teknar af börnum og þegar vitni gefa skýrslu undir nafnleynd. Að lokum er vikið 

að gildi lögregluskýrslna fyrir dómi, en slíkar skýrslutökur eru ekki hluti af aðalmeðferð 

máls, heldur hluti af rannsóknarstigi.  

5.1 Almennar skýrslutökur  

Fyrir dómi við aðalmeðferð máls fara annars vegar fram skýrslutökur af ákærða og hins vegar 

af brotaþola og vitnum. Ákærða er skv. 113. gr. sml. rétt og skylt að koma fyrir dóm til 

skýrslugjafar eftir að mál hefur verið höfðað á hendur honum. Ákærða er þó ekki skylt að 

svara spurningum um refsiverðan verknað sem honum er gefinn að sök, og hefur hann þá 

heimild til að neita að gefa skýrslu um sakarefnið eða neita að svara einstökum spurningum. 

Réttindi þessi eru byggð á meginreglunni um jafnræði málsaðila fyrir dómi, sem er þáttur í 

réttlátri málsmeðferð skv. 1. mgr. 70. gr. stjskr, sbr. 1. mgr. og d-lið 3. mgr. 6. gr. MSE.
99

 

Verði ákærði hins vegar ekki við því að mæta fyrir dóm til skýrslutöku, og lögmæt forföll 

standa ekki í vegi, þá getur ákærandi skv. 3. mgr. 113. gr. sml. lagt það fyrir lögreglu að 

sækja hann eða færa hann síðar fyrir dóm með valdi, sé þess þörf. Þegar ákærði kemur fyrir 

dóm ber honum skv. 114. gr. sml. að byrja á því að gera grein fyrir sér. Síðan kynnir dómari 

honum rétt hans varðandi svörun, en kjósi ákærði að svara ber honum skylda til að segja rétt 

og satt frá. Að því búnu býður dómari ákærða að tjá sig sjálfstætt um atvik málsins og gefur 

síðan ákæranda, svo og verjanda, kost á að leggja fyrir hann spurningar. Það skal þó athugast 
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að skv. 2. mgr. 114. gr. sml. má vitni í sama máli ekki hlýða á framburð ákærða og getur 

dómari einnig ákveðið, þegar svo stendur á, að aðrir ákærðir í máli hlýði ekki á framburð 

hvors annars. Það er því ekki gert ráð fyrir að vitni hlýði á skýrslutökur ákærða en hins vegar 

er ákærða tryggður réttur til að vera viðstaddur skýrslutökur vitna skv. 166. gr. sml. Dómari 

metur síðan skv. 115. gr. sml. sönnunargildi framburður ákærða, þar á meðal trúverðugleika 

hans, við úrlausn máls.   

Í kafla 2.4 hér að framan er fjallað um hverjum er gert skylt að bera vitni fyrir dómi við 

aðalmeðferð máls og hverjir eru undanþegnir slíkri vitnaskyldu. Almenn framkvæmd 

skýrslutöku fer fram á sama hátt hvort sem um skýrslutökur ákærða eða skýrslutökur vitna er 

að ræða. Samkvæmt 2. mgr. 122. gr. sml. er dómara rétt að láta ákæranda og verjanda um að 

bera fram spurningar, fyrst ákæranda og síðan verjanda. Dómara ber að umorða, laga og 

skýra spurningar áður en þeim er svarað, sé þess þörf að hans mati, sem og einnig að koma í 

veg fyrir að lagðar séu fram spurningar sem eru óákveðnar, tvíræðar, veiðandi, óþarflega 

móðgandi, særandi, villandi eða bersýnilega tilgangslausar. Dómari hefur því heimild til að 

taka skýrslutökur alfarið í sínar hendur, telji hann ástæðu til. Þá hefur dómari einnig heimild 

til að æskja eftir skýrari svörum eða leggja sjálfstætt fram spurningar.  

Eins og áður segir ber dómara síðan skv. 115. gr. sml. að meta sönnunargildi framburðar 

ákærða, þar á meðal trúverðugleika hans þegar hann síðan leysir úr máli. Í því sambandi skal 

hann m.a. huga að ástandi og hegðun ákærða við skýrslugjöfina sjálfa sem og stöðugleika 

hans í svörum. Sé um vitni að ræða ber dómara skv. 126. gr. sml. að taka til greina afstöðu 

vitnis til ákærða, og eftir atvikum brotaþola, hagsmunum þess af málalokum, þroska, 

áreiðanleika skynjunar þess á atvikum málsins, minni, ástandi og hegðun við framkvæmd 

skýrslutökunnar sem og öryggi þess og skýrleika í svörum.  

5.2 Sérstakar skýrslutökur  

Undir vissum kringumstæðum eru ástæður til að bregða frá hinni almennu framkvæmd 

skýrslutöku. Algengast er að á það reyni þegar skýrslur eru teknar af börnum. Einnig getur 

verið uppi sú staða að vitni óski eftir því að gefa skýrslu undir nafnleynd. Eins og ávallt þegar 

vikið er frá almennum reglum ber að hafa hugfast að réttur ákærða sé ávallt tryggður svo 

málsmeðferðin brjóti ekki í bága við réttindi hans til réttlátrar málsmeðferðar. 
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5.2.1 Börn yngri en 15 ára  

Almennt er börnum undir 15 ára aldri ekki gert að koma fyrir dóm og gefa skýrslu í máli, sbr. 

1. mgr. 116. gr. sml. Dómara er þó veitt heimild skv. 2. mgr. 116. gr. til að meta með hliðsjón 

af atvikum máls hverju sinni hvort barni undir 15 ára aldri verði gert skylt að gefa skýrslu 

sem vitni, en það sama gildir um þá einstaklinga sem eru andlega vanheilir. Í 

kynferðisbrotamálum er algengt að börn séu brotaþolar eða lykilvitni og í slíkum tilvikum er 

nauðsynlegt að skýrsla sé tekin af þeim. Í þeim tilvikum eru aðstæður við skýrslutökur og 

tilhögun hennar með öðrum hætti en hin almenna framkvæmd sem fjallað er um hér að 

framan.  

Þegar lögregla rannsakar meint kynferðisbrot gagnvart börnum undir 15 ára aldri er henni 

skylt, skv. a-lið 1. mgr. 59. gr. sml., að leita til dómara með beiðni um að skýrsla verði tekin 

við upphaf rannsóknar málsins. Ástæða þess að dómstólum sé blandað inn í mál á þessu stigi, 

í stað þess að lögregla annist skýrslutökurnar, er m.a. meginreglan um milliliðalausa 

sönnunarfærslu fyrir dómi, þ.e. að sá sem dæmir í máli skal sjálfur taka skýrslur af vitnum.
100

 

Einnig hefur þetta með sönnunargildi skýrslunnar að gera. Það eru því tvö sjónarmið í 

þessum aðstæðum sem koma til greina, þ.e. annars vegar að heimila að dómstólar fari inn á 

svið lögreglu hvað þetta varðar eða hins vegar að taka lögregluskýrslur gildar fyrir dómi, án 

þess að það rýri sönnunargildi þeirra.
101

 Tilgangurinn með því að láta dómstóla koma að 

málum á rannsóknarstigi við þessar aðstæður er fyrst og fremst sá að börnum, sem leikur 

grunur á að hafi verið beitt kynferðislegu ofbeldi, verði ekki gert að gefa skýrslu í máli oftar 

en einu sinni, þ.e. að skýrslan sem tekin er á rannsóknarstigi málsins sé látin nægja fyrir 

dómstólum.
102

  

Á grundvelli 3. mgr. 123. gr. sml. hefur dómstólaráð gefið út reglur um framkvæmd 

skýrslutöku barna.
103

 Skýrslutökur vitna og brotaþola sem eru undir 15 ára aldri skulu skv. a-

lið 1. mgr. 10. gr. sml. fara fram fyrir luktum dyrum. Dómari getur einnig skv. 9. gr. sml. 

ákveðið að skýrslutökurnar fari fram annars staðar en í dómssal, telji hann það æskilegt með 

tilliti til hagsmuna barnsins. Nýti dómari þessa heimild skulu skv. 5. gr. rgl. skýrslur teknar í 

sérútbúnu húsnæði, sem er innréttað, búið húsgögnum og leikföngum með það fyrir augum 

að börnunum, sem skýrslur eru teknar af, líði sem best. Einnig skal þar vera búnaður sem 
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tekur skýrslutökurnar upp á myndband. Húsnæðið skal vera þannig úr garði gert að þeir sem 

ekki eru viðstaddir skýrslutökurnar, en hafa rétt til þess, geti fylgst með um leið og þær fara 

fram, þannig að tryggt sé að þeir geti heyrt allt og fylgst með í gegnum gler eða 

sjónvarpsskjá. Samrýmist það skyldu dómara skv. 3. mgr. 123. gr. sml. þar sem honum er 

gert að sjá til þess að ákærði eða málflytjendur geti fylgst með skýrslutöku um leið og hún fer 

fram. Skýrsla sem tekin er af vitnum eftir að ákæra hefur verið gefin út í máli, þ.e. við 

aðalmeðferð máls, skal annað hvort tekin í þinghaldi eða í sérútbúnu húsnæði. Fer það eins 

og áður segir eftir ákvörðun dómara.   

Tilhögun skýrslutöku, skv. 8. gr. rgl., er með þeim hætti að dómari byrjar á því að setja 

þinghald og ráðgast við málsaðila áður en skýrslutökur vitna fara fram, sé þess þörf. Þegar 

vitni er leitt fyrir dóm, byrjar dómari á að leiðbeina því um skyldu þess, allt eftir þroska og 

aldri barnsins. Það er í höndum dómara að stýra skýrslutöku og honum ber að framkvæma 

hana á eins varfærinn hátt og mögulegt er. Honum er þó heimilt skv. 2. mgr. 123. gr. sml. að 

kalla til kunnáttumann, t.d. sérþjálfaðan sálfræðing eða lögreglumann, sér til aðstoðar telji 

hann þess þurfa. Viðkomandi kunnáttumaður annast þá framkvæmd skýrslutökunnar undir 

stjórn dómarans skv. 9. gr. rgl. Þrátt fyrir að skýrslutakan sé í höndum dómara þá ber honum 

skylda skv. 3. mgr. 123. gr. sml. til að leggja fyrir vitnið þær spurningar sem ákærandi eða 

verjandi óska. Dómari metur þá hvort nærvera ákæranda, ákærða og verjanda hans sé vitninu 

sérstaklega íþyngjandi og hvort hún hafi áhrif á framburð vitnisins, ef hann metur svo þá 

hefur hann heimild skv. 2. mgr. 123. gr. sml. til að víkja þeim úr þinghaldi á meðan 

skýrslutökur fara fram. Nýti dómari þá heimild ber honum engu að síður að tryggja að þeir 

geti fylgst með skýrslutökunni um leið og hún fer fram, í gegnum þar til gerðan búnað. Séu 

þeir á hinn bóginn viðstaddir skýrslutökuna getur dómari skv. 9. gr. rgl. heimilað að ákærandi 

og verjandi leggi sjálfir spurningar fyrir vitnið. Að öðru leyti fer skýrslutakan fram með 

almennum hætti eftir ákvæðum 122. gr. sml., sem rakið er í kafla 5.1 hér að framan. 

Hvort sem dómari ákveður að skýrslutökur barna fari fram í dómssal eða í sérútbúnu 

húsnæði, eru ávallt hafðir að leiðarljósi hagsmunir barnsins, þ.e. hvað sé barninu fyrir bestu. 

Slíkt er í samræmi við 1. tl. 3. gr. Barnasáttmála Sameinuðuþjóðanna
104

 en þar segir: „Það 

sem barni er fyrir bestu skal ávallt hafa forgang þegar félagsmálastofnanir á vegum hins 
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opinbera eða einkaaðila, dómstólar, stjórnvöld eða löggjafarstofnanir gera ráðstafanir sem 

varða börn.“ Það eru fá mál sem reyna meira á framkvæmd þessarar undirstöðugreinar 

Barnasáttmálans en kynferðisbrotamál tengd börnum. Þau eru viðfangsefni margra stofnana 

samfélagsins, þ.e. barnaverndarnefnda, lögreglu, heilbrigðisþjónustu, ákæruvalds, dómstóla 

og meðferðaraðila. Lengi vel þurftu börn slíkra mála að laga sig að öllum þessum stofnunum 

og segja sögu sína á mörgum stöðum. Slíkt hefur augljóslega skaðleg áhrif á börn þar sem oft 

er um afar sársaukafulla reynslu að ræða. Einnig felur slíkt í sér að hætta er á að 

rannsóknarhagsmunir hljóti skaða af þar sem frásögn barna á mismunandi stöðum getur tekið 

breytingum, t.d. vegna leiðandi spurninga. Það varð því mikil breyting þegar ákvæði a-liðar 

1. mgr. 23. gr. opl., tóku gildi árið 1999,
105

 þar sem dómstólum var falin ábyrgð á 

skýrslutökum barna.
106

  

Í héraðsdómi er að finna sérútbúna aðstöðu til að taka skýrslur af börnum og einnig hefur 

verið notast við svokallað Barnahús. Barnahús var opnað í nóvember 1998 og er ekki á 

vegum dómstólanna, heldur Barnaverndarstofu sem fer með stjórn barnaverndarmála í 

umboði félagsmálaráðuneytisins skv. 1. mgr. 7. gr. laga nr. 80/2002. Hlutverk Barnahúss er 

m.a. að sinna málefnum þeirra barna sem sætt hafa kynferðisofbeldi og er sú vinna á ábyrgð 

barnaverndarnefndar.
107

 Sæti mál rannsókn er eins og áður hefur komið fram í höndum 

dómara að ákveða hvort skýrslutaka fari fram á dómþingi eða á öðrum sérútbúnum stað skv. 

9. gr. sml. Skiptar skoðanir eru meðal manna hvor staðurinn sé hentugri fyrir skýrslutöku 

barna,
108

 en ekki er talin ástæða til reifa þau sjónarmið hér eða taka til þess afstöðu. 

5.2.2 Nafnleynd vitna  

Í sumum tilvikum telja vitni nauðsynlegt að gefa skýrslu fyrir dómi undir nafnleynd. Ef vitni, 

ákærandi eða ákærði gera kröfu um slíkt þá getur dómari skv. 8. mgr. 122. gr. sml. veitt 

heimild fyrir því að vissum skilyrðum uppfylltum. Það er því aðeins heimilt ef dómari telur 

að lífi, heilbrigði eða frelsi vitnis eða náinna vandamanna þess sé stefnt í hættu. Þó skal 

dómari ekki heimila nafnleynd vitnis nema brýna nauðsyn beri til og ekki sé ástæða til að 

ætla að hún geti skaðað vörn ákærða að einhverju marki. Fallist dómari á að skilyrðum 
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nafnleyndar séu uppfyllt skal dómara greint skriflega og í trúnaði frá nafni vitnis og öðrum 

þeim atriðum sem skulu leynt fara, en gögn með þeim upplýsingum skulu síðan varðveitt 

tryggilega. Sé málinu síðan áfrýjað til Hæstaréttar skulu þessar upplýsingar fylgja. Það skal 

hér áréttað að með þessum undantekningarheimildum er gengið á rétt ákærða til þess að halda 

uppi vörnum í eigin máli og af þeim sökum er mjög brýnt að sett séu ströng skilyrði fyrir því 

að nafni vitnis sé haldið leyndu fyrir ákærða. Reikna má með því að í dómaframkvæmd muni 

ákærandi sjálfur eða vitnið fara fram á nafnleynd vitnisins af hræðslu við að ákærði vinni því 

eða vandamönnum þess mein.
109

  

Fái vitni heimild til að bera vitni fyrir dómi undir nafnleynd fer framkvæmd skýrslutökunnar 

þannig fram að dómari vísar ákæranda, ákærða og verjanda úr þinghaldi skv. 3. mgr. 123. gr. 

sml. á meðan vitni gefur skýrslu. Dómara er þá skylt að leggja fyrir vitni þær spurningar sem 

þeir óska og jafnframt tryggja það að þeir geti fylgst með skýrslutökunni gegnum þar til 

gerðan búnað.  

5.3 Gildi lögregluskýrslna fyrir dómi  

Á vettvangi sakamála hafa lögregluskýrslur ótvírætt sérstöðu meðal sönnunargagna. Í 

sakamálaréttarfari er venjan sú að aðilar máls leggja fram þau skjöl og önnur sýnileg 

sönnunargögn sem þeir vilja að dómari taki tillit til við úrlausn máls, sbr. 134. gr. sml. Hér er 

því gert ráð fyrir að aðilar leggi undantekningarlaust fram þau skjöl og önnur gögn sem 

málatilbúnaður þeirra er byggður á.
110

 Í 2. mgr. 134. gr. sml. er síðan kveðið á um að 

ákærandi leggi fram þau skjöl og önnur sýnileg sönnunargögn sem aflað hefur verið við 

rannsókn málsins, t.d. lögregluskýrslur, en aðeins ef það er talið hafa sönnunargildi. Þó skal 

aðeins leggja fram vitnaskýrslur sem teknar hafa verið af lögreglu ef ætlunin er að leiða 

vitnin fyrir dóm eða ef ekki er kostur að fá þau leidd fyrir dóm. Dómari hefur vald skv. 3. 

mgr. 111. gr. sml. til að meta hvort skýrsla, sem hefur verið tekin af lögreglu eða öðrum 

stjórnvöldum, hafi sönnunargildi og þá hvert gildi hennar sé. Í þeim tilvikum getur skipt 

sköpum hvort lögregluskýrslan hafi verið tekin á myndband eða mynddisk, svo og hvort 

verjandi ákærða hafi verið viðstaddur.
111

 Í ákvæðinu er einnig skýrt tekið fram að þetta eigi 

aðeins við ef vitni hefur ekki komið fyrir dóm að nýju og þess sé ekki kostur við meðferð 

málsins. Með því er t.d. átt við ef vitni er látið, það sé horfið og ekki vitað hvar það er niður 
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komið eða það sé statt í fjarlægu landi og ekki unnt að taka af því skýrslu í gegnum síma eða 

annað fjarskiptabúnað, skv. 4. mgr. 116. gr. sml.
112

 Undir þetta falla einnig þær aðstæður að 

ef mikil vandkvæði fylgdu því að vitni kæmu fyrir dóm, s.s. vegna svo alvarlegra veikinda að 

það myndi stofna lífi þeirra í hættu að mæta eða vegna veikinda sem valda minnistapi, sbr. 

dóma Hæstaréttar í málum frá 1999, bls. 2147 (nr. 512/1998) og 2001, bls. 2411 (nr. 

121/2001).  

Hrd. 1999, bls. 2147 (nr. 512/1998). Í þessu máli var S ákærður fyrir misneytingu með því 

að hafa fengið Á, sem var öldruð kona, til að taka háar fjárhæðir út af reikningi sínum og 

ráðstafa sér, auk þess að fá hana til að ráðstafa veðskuldabréfi í sína þágu og undirrita 

erfðaskrá þess efnis að skuldir hans við hana skyldu falla niður við andlát hennar. Var þessi 

háttsemi talin brjóta gegn 253. gr. hgl. og var hann því sakfelldur í héraði. Þeirri niðurstöðu 

áfrýjaði S til Hæstaréttar, þar sem hann krafðist þess að dómurinn yrði ómerktur á þeim 

grundvelli að Á hefði ekki komið fyrir dóminn til skýrslutöku, þrátt fyrir að verjandi S hefði 

gert kröfu um það, en skv. d-lið 3. mgr. 6. gr. MSE væri honum tryggður réttur til að fá að 

spyrja eða láta spyrja vitni sem leidd eru gegn honum. Fyrir dómnum lá hins vegar fyrir 

vottorð frá heimilislækni Á þar sem hann taldi mjög óæskilegt að Á yrði fyrir álagi, 

geðshræringu og öllu öðru sem því fylgdi að bera vitni fyrir dómi. Þá taldi læknirinn miklar 

líkur á því að slíkt myndi hafa alvarleg áhrif á heilsufar Á. Hæstiréttur tók fram í dómi 

sínum að þau læknisfræðilegu gögn sem lægju fyrir gæfu skýra mynd af heilsufari 

brotaþola og að læknar Á hefði komið fyrir dóm og skýrt ítarlega frá þeim forsendum er 

lágu að baki þeim gögnum. Af þeim verði ekki annað ráðið en að heilsu Á yrði stefnt í 

tvísýnu, hefði hún verið kvödd fyrir dóminn til skýrslutöku. Niðurstaða Hæstaréttar í 

málinu var því sú að óhjákvæmilega bæri að skýra d-lið 3. mgr. 6. gr. MSE svo að 

læknisfræðilegar ástæður gætu komið í veg fyrir að vitnum yrði gert að gefa skýrslu fyrir 

dómi, án þess að brotið væri á rétti ákærða. Þegar svo stendur á ber ákæruvaldinu að sæta 

því að sönnunarfærslan hafi minna gildi en ef skýrsla yrði gefin fyrir dómi. Með hliðsjón af 

framangreindu verður því ekki fallist á ómerkingarkröfu S og héraðsdómur staðfestur.        

Hrd. 2001, bls. 2411 (nr. 121/2001). Í máli þessu var B ákærð fyrir manndráp með því að 

hafa ráðist á H og þrengt að hálsi hans þar til hann lést og brotið þannig gegn 2. mgr. 218. 

gr. hgl. Héraðsdómur sakfelldi B og hlaut hún 14 ára fangelsisdóm. Dómi þessu var áfrýjað 

til Hæstaréttar sem staðfesti niðurstöðu héraðsdóms. Í máli þessu hafði vitni fengið 

heilablóðfall og síðar hjartastopp eftir að hafa gefið lögregluskýrslu og var því sökum 

minnisleysis ófær um að gefa skýrslu fyrir dómi. Við aðalmeðferð málsins var því stuðst 

við lögregluskýrsluna að því leyti er hún samræmdist öðrum sönnunargögnum og hafði hún 

því aðeins takmarkað sönnunargildi. Hæstiréttur sakfelldi B og hlaut hún 12 ára 

fangelsisdóm.  
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Samkvæmt túlkun Hæstaréttar í þessum dómum er það ekki talið brjóta gegn milliliðalausri 

sönnunarfærslu að taka lögregluskýrslur gildar fyrir dómi, en sé það gert hafi þær minna vægi 

á kostnað ákæruvaldsins.
113

 

Hér á landi hefur lengi tíðkast að ákæruvaldið leggi fram lögregluskýrslur fyrir dóm í því 

skyni að upplýsa dómara um málsatvik. Það þýðir þó ekki að þær skýrslur hafi fullt 

sönnunargildi í málinu, en eins og fram hefur komið er það skv. 3. mgr. 111. gr. sml. í 

höndum dómara að meta slíkt og þá aðeins í þeim undantekningartilvikum ef þess gerist ekki 

kostur að vitni komi fyrir dóm við aðalmeðferð málsins og gefi þar skýrslu að nýju. 

Hæstiréttur hefur hafnað því að leggja framburð ákærða eða vitna, sem fram koma í 

lögregluskýrslum, til grundvallar úrlausna mála, sbr. t.d. dóma Hæstaréttar í málum frá 1995, 

bls. 3238 (nr. 264/1995) og 2001, bls. 598 (nr. 404/2000).  

Hrd. 1995, bls. 3239 (nr. 264/1995). Í máli þessu var J ákærður fyrir margvísleg 

þjófnaðarbrot, tilgreind í tíu liðum, þar sem háttsemi hans í öllum tilvikum var talin varða 

við 20. gr. og  244. gr. hgl. Við skýrslutöku hjá lögreglu hafi J gengið við flestum þessara 

brota en við aðalmeðferð málsins dró hann þann framburð til baka og neitaði sök flestra 

brotanna. Héraðsdómur taldi það hins vegar sannað, á grundvelli lögregluskýrslunnar og 

með stoð í öðrum gögnum sem fram hafði komið í málinu, að hann hefði framið umrædd 

brot og sakfelldi því J um alla ákæruliði ákærunnar. Niðurstöðu þessari var áfrýjað til 

Hæstaréttar, þar sem Hæstiréttur taldi að um ákæruliði 2-5 og 7 nyti ekki við annarra 

sönnunargagna en lögregluskýrslunnar, þar sem játning J kom fram við þessum brotum. Við 

aðalmeðferð málsins fyrir dómi dró síðan J játningu sína til baka, en í engu þessara tilvika 

var neitt annað fram komið í málinu sem tengir J við brotin. Lögreglumennirnir er tóku 

skýrslu af J komu ekki til skýrslugjafar fyrir dómnum. Á grundvelli 45. gr. opl. verður því 

ekki talið að sönnun hafi tekist á sakargiftum í þessum liðum ákærunnar og er J því 

sýknaður af þeim. Á sömu forsendum sýknaði Hæstiréttur J af einum ákærulið í viðbót. Var 

J því aðeins sakfelldur fyrir hina fjóra liði ákærunnar sem eftir stóðu, enda fyrir hendi önnur 

sönnunargögn en framburður hans hjá lögreglu sem felldu á hann sök að mati dómsins.  

Hrd. 2001, bls. 598 (nr. 404/2000). Í máli þessu var Ó ákærður fyrir að hafa ekið bifreið 

sinni undir áhrifum áfengis með þeim afleiðingum að aka utan í jarðgöng þar sem hann 

síðan yfirgaf bifreiðina. Brot ákærða vörðuðu við ákvæði 1. og 2. mgr. 45. gr. laga nr. 

50/1987. Héraðsdómur sakfelldi Ó og var þeirri niðurstöðu áfrýjað til Hæstaréttar sem 

sýknaði Ó. Niðurstöðu sína byggði rétturinn á því að klukkustund eftir áreksturinn fékk 

lögregla tilkynningu um óhappið og var Ó handtekinn í kjölfarið, þá enn töluvert ölvaður. 

Bar Ó fyrir dómi að hann hefði neytt áfengis eftir óhappið en ekki áður. Lögreglumenn er 

yfirheyrðu Ó báru hins vegar að hann hefði staðfest við yfirheyrslur að hafa ekki neytt 

áfengis eftir óhappið, heldur áður en það átti sér stað. Hæstiréttur taldi með hliðsjón af 1. 

mgr. 48. gr. opl. að sakfelling Ó yrði ekki byggð á lögregluskýrslu, nema önnur atriði 

styddu þann framburð í verulegum atriðum. Engu myndi breyta þótt lögreglumennirnir hafi 

                                                 
113

 Eiríkur Tómasson. (2009). Bls. 25.  



SKÝRSLUTÖKUR 

 

44 

 

borið vitni fyrir dómi og greint þar frá samtölum við Ó við skýrslutökur. Það var því 

niðurstaða dómsins að þrátt fyrir að frásögn Ó fyrir dómi teldist ótrúverðug, þá lægju ekki 

fyrir í málinu óyggjandi gögn um að ákærði hafi neytt áfengis fyrir óhappið og að hann 

hefði ekki neytt áfengis eftir óhappið fram að handtöku. Ó var því sýknaður af kröfum 

ákæruvaldsins.     

Þrátt fyrir afstöðu Hæstaréttar í þessum málum, að taka lögregluskýrslur ekki gildar fyrir 

dómi, þ.e. að þær nægi ekki einar saman til sakfellingar þá hefur hann í nokkrum málum lagt 

framburð vitna hjá lögreglu til grundvallar sakfellingu, sbr. t.d. dóma Hæstaréttar í málum frá 

1996, bls. 674 (nr. 394/1995) og 1997, bls. 3450 (nr. 381/1997).  

Hrd. 1996, bls. 674 (nr. 394/1995). Í máli þessu var P ákærður fyrir manndráp af gáleysi 

og var sakfelldur bæði fyrir héraðsdómi og Hæstarétti. Í dómi Hæstaréttar er vitnað til 

framburðar P fyrir dómi þar sem segir: „I var sjónarvottur að slysinu. Hún kom ekki fyrir 

dóm, en skýrði lögreglu meðal annars svo frá daginn eftir slysið, að hún hefði verið akandi 

á leið til vinnu sinnar, er bifhjólinu var ekið fram úr bifreið hennar. I fylgdist eftir það með 

akstri ákærða og kvað hann stöðugt hafa aukið hraða bifhjólsins. Kvaðst hún einnig hafa 

hert ferðina, og hafi hraði bifreiðar sinnar verið um 70 km miðað við klukkustund. Skömmu 

síðar hafi bifhjólið verið „komið á ofsahraða“ og skollið á einhverju með þeim 

afleiðingum, að ákærði og farþeginn kastast af hjólinu.“ Í dómnum var ekkert vikið að því 

hvers vegna vitnið I kom ekki fyrir dóm til skýrslutöku. Þá er heldur ekki tekið fram hvort 

ákærði eða verjandi hans átti þess kost á að fylgjast með skýrslutökunni og beina til hennar 

spurningum. Þrátt fyrir það byggði Hæstiréttur niðurstöðu sína á framburði þeim er I gaf hjá 

lögreglu og sakfelldi P.     

Hrd. 1997, bls. 3450 (nr. 381/1997). Í máli þessu var Á ákærður fyrir að hafa ekið heim til 

sín að næturlagi undir áhrifum áfengis og brotið þannig gegn 45. gr. umferðarlaga nr. 

50/1987. Í framburði Á fyrir héraðsdómi kom fram að hann myndi ekki hvernig hann hefði 

komist heim umrædda nótt né hver hefði ekið bifreið hans þangað. Viðurkenndi hann svo 

að hafa hring í vin sinn, O, og beðið hann að segja lögreglunni að hann hefði ekið bílnum. 

Þrátt fyrir að O hefði staðfest þetta fyrir dómi þótti héraðsdómara varhugavert að telja að 

fram væri komin fullnægjandi sönnun þess að Á hefði gerst sekur um þá háttsemi sem hann 

var ákærður fyrir og var því Á sýknaður. Niðurstöðu þessari var áfrýjað til Hæstaréttar sem 

sakfelldi Á. Dómurinn taldi sannað með lögregluskýrslum Á og skýrslum lögreglumanna er 

höfðu komið á vettvang umrædda nótt, að Á hefði sjálfur ekið bifreiðinni. Það hafi í málinu 

ekkert bent til þess að fleiri hefðu komið að bifreiðinni í þessari ferð og skýringar Á á 

minnisleysi sínu væru ótrúverðugar. Þar af leiðandi verði ekki véfengt með skynsamlegum 

rökum að ákærði hafi ekið bifreið sinni umrætt sinn og Á því sakfelldur.  

Af framangreindi umfjöllun má sjá að dómstólar hafa talið heimilt að nota lögregluskýrslur 

sem sönnunargögn í málum og slíkt feli ekki í sér brot á réttindum ákærða um milliliðalausa 

sönnunarfærslu. Þá er, eins og áður segir, í höndum dómara að meta í hverju tilviki fyrir sig 

hvort lögregluskýrsla hafi sönnunargildi og þá hversu mikið. Þrátt fyrir að dómstólar noti 
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lögregluskýrslur til sakfellingar ákærða þá hafa þeir jafnframt tekið fram í dómum sínum að 

lögregluskýrslur hafi minna gildi en skýrslur sem teknar eru fyrir dómi, á kostnað 

ákæruvaldsins. 

Hafa verður í huga við skýrslutökur hvort sem þær eru almennar eða sérstakar að markmið 

þeirra er að upplýsa mál svo sem kostur er. Þar af leiðandi er mikilvægt þegar skýrslutökur 

fara fram að gætt sé að hagsmunum beggja málsaðila, þ.e. ákæruvaldsins jafnt sem ákærða. 

Samhliða þeim rétti er ákvæði d-liðar 3. mgr. 6. gr. MSE tryggja ákærða ber að líta til þess að 

skýrslutaka skal einnig framkvæmd á þann hátt sem veldur vitnum sem minnstum 

óþægindum. Þetta á ekki síst við ef um börn eru að ræða.
114

  

Nú þegar farið hefur verið yfir réttláta málsmeðferð, milliliðalausa sönnunarfærslu og 

framkvæmd skýrslutöku má sjá að mikilvægt er fyrir ákærða að réttur hans til að vera 

viðstaddur skýrslutökur við aðalmeðferð máls sé virtur. Áður en farið er í að rekja sögu og 

dómaframkvæmd þeirra ákvæða er tryggja þennan rétt samkvæmt íslenskum rétti, er við hæfi 

að byrja á því að rekja í helstu atriðum hvernig þróun sakamálalöggjafarinnar hefur verið hér 

á landi til glöggvunar á réttarstöðu ákærða frá upphafi málsmeðferðar til dagsins í dag.
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6. 0 Þróun réttarfars í sakamálum með tilliti til réttinda ákærða  

Þegar ákvæði um réttindi ákærða til að vera viðstaddur skýrslutökur við aðalmeðferð máls 

eru skoðuð má sjá að þau hafa verið í löggjöf okkar síðan árið 1952. Ákvæði sem heimila 

undantekningar frá þessum réttindum voru þó lögfest töluvert síðar, en alls hafa um meðferð 

sakamála hér á landi verið sett sex heildarlög. Í kafla þessum er rakið í helstu dráttum hvernig 

réttarfarið hér á landi hefur þróast með tilliti til réttinda ákærða allt frá gildistöku fyrstu 

laganna til gildistöku núgildandi laga.  

6.1 Upphaf málsmeðferðar - rannsóknarréttarfar  

Hugtakið réttarfar felur fyrst og fremst í sér heiti yfir allar þær réttarreglur sem gilda um 

meðferð dómsmála, dómskipun og réttarstöðu málsaðila. Réttarfarsreglur mynda 

umfangsmikið formkerfi og er því kerfi ætlað á sem öruggastan og hagkvæmastan hátt að 

leysa úr efnislegum réttindum eða skyldum, sekt eða sakleysi málsaðila.
115 

Á tímum þjóðveldisins var enginn greinarmunur gerður á þeim dómsmálum sem rekin voru 

fyrir  dómstólum landsins. Vegna áhrifa kaþólsku kirkjunnar fóru smátt og smátt að myndast 

sérstakar reglur um meðferð opinberra mála eða sakamála og má heita að mitt um 18. öldina 

hafi svonefnt rannsóknarréttarfar verið búið að festa sig í sessi við meðferð þeirra mála. 

Rannsóknarréttarfarið einkenndist aðallega af þeirri skyldu dómara til að upplýsa málin. 

Hann hófst því handa að eigin frumkvæði við rannsókn máls og stýrði henni jafnframt, þar á 

meðal var gagnasöfnun og yfirheyrslur í hans höndum. Að því loknu kvað hann upp dóm í 

málinu.
116

  

Hlutverkaskipun þessara mála var því aðeins dómari og varnaraðili (verjandi) og hlaut 

sakborningur því ekki réttarstöðu sem sakaraðili. Sakborningur var því á þessum tíma fyrst og 

fremst rannsóknarandlag dómara og fólst málarekstur í eins konar baráttu milli dómara og 

sakbornings.
117

 Aðgreining dómsvalds og ákæruvalds var því augljóslega ekki skýr á þessum 

tíma. Enginn sækjandi var skipaður til að flytja opinber mál í héraði og mörk rannsóknar og 

málsmeðferðar því mjög óljós, þar sem sönnunarfærsla fór yfirleitt fram á rannsóknarstigi.
118

 

Réttarstaða sakbornings var engin á þessum tíma og því til rökstuðnings má nefna að 
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yfirheyrslur fóru fram fyrir luktum dyrum, sönnunarfærsla var í höndum dómara, 

réttargæslumaður var enginn og sakborningur fékk ekki að kynna sér málsgögn. Heimilt var 

að knýja fram játningu sakbornings með varðhaldi og algengt var að beita líkamlegum 

pyntingum í sama skyni. Pyntingar voru að vísu smám saman afnumdar, en á móti kom 

lagaskylda sakbornings að hjálpa til við að upplýsa mál. Sakborningi bar því skylda til að 

svara spurningum dómarans. Mál voru flutt skriflega og dæmd á grundvelli þeirra gagna er 

lágu fyrir og jafnvel af öðrum dómara, en þeim er með rannsókn fór.
119

   

6.2 Þróun rannsóknarréttarfars í ákæruréttarfar  

Rannsóknarréttarfarið eins og því er lýst í megindráttum hér að framan var löngu úrelt og í 

ósamræmi við réttarfar í öðrum menningarlöndum,
120

 og því þegar komið var inn á miðja 20. 

öldina voru enn við lýði afar slitrótt lög og sum lagafyrirmælin, sem bar að fara eftir, höfðu 

aldrei verið gefin út á löggiltan hátt. Það verður því að teljast stórt framfaraskref þegar sett 

voru ný heildarlög um efnið, þann 5. mars árið 1951, þ.e. lög nr. 27/1951 um meðferð 

opinberra mála. Er því talið að með þeirri lagasetningu hafi fyrsta skrefið verið tekið í þá átt 

að innleiða hér á landi svokallað ákæruréttarfar við málsmeðferð fyrir dómi, þ.e. það réttarfar 

sem við búum við og þekkjum nú í dag. Helstu breytingarnar sem áttu sér stað hér á landi 

eftir að fyrstu sakamálalögin voru sett voru þær að ákæruvaldið var fært til sérstaks opinbers 

ákæranda, saksóknara ríkisins
121

 (síðar ríkissaksóknara). Ríkissaksóknara bar að fara með það 

vald, algjörlega óháður öðrum stjórnvöldum. Stjórn rannsóknarlögreglu í Reykjavík og 

nágrenni var síðan tekin úr höndum dómara og rannsóknarlögregla ríkisins sett á fót, sbr. lög 

nr. 108/1976, en þar átti rannsókn sakamála á því svæði að fara fram.
122

 Þá var ákvörðun um 

saksókn færð yfir til dómsmálaráðherra. Dómsmálaráðherra bar því að ákveða málshöfðun 

með útgáfu ákæru, þar sem tilgreint var hvert sakarefni væri ásamt viðeigandi 

refsiheimildum. Dómara var því óheimilt að fara út fyrir efni ákærunnar. Í stærri málum var 

skipaður sækjandi til að fara með málið af hálfu ákæruvaldsins og þá jafnframt þeim ákærða 

skipaður verjandi. Þá fór sönnunarfærsla fram við málsmeðferðina sjálfa, þ.e. eftir útgáfa 

ákæru.
123
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Fyrstu heildarlögin um meðferð sakamála, þ.e. lög nr. 27/1951, giltu í tíu ár en voru þá gefin 

út sem ný heildarlög, sbr. lög nr. 82/1961. Gildistími þeirra laga var ögn lengri, eða tólf ár, en 

þá voru þau gefin út sem ný heildarlög, sbr. lög nr. 73/1973. Þessi þriðju heildarlög um 

meðferð sakamála voru gefin út sem ný heildarlög aðeins rúmu ári síðar, sbr. lög 74/1974. Á 

gildistíma þeirra laga tóku gildi breytingarlög, sbr. lög nr. 107/1976, sem fólu í sér verulegar 

réttarfarsumbætur og var því talið að meðferð sakamála hafi nálgast svokallað ákæruréttarfar 

í Reykjavík, en síðar á landsbyggðinni. Þá var stjórn rannsóknarlögreglu í Reykjavík tekin úr 

höndum yfirsaksóknara og Rannsóknarlögregla ríkisins stofnuð. Fól það í sér að í Reykjavík 

áttu dómarar ekki lengur neitt frumkvæði að því að rannsókn máls yrði hafin. Á 

landsbyggðinni varð breytingin minni þar sem dómarar stjórnuðu enn lögreglu.
 

Dómstólaskipanin sú er var í gildi á þessum tíma hafði þar af leiðandi þau áhrif að ekki var 

með þessum lögum unnt að færa réttarfar í sakamálum til nútímalegra horfs.
124

 

Þegar hér er komið við sögu hafa því á sviði sakamálaréttarfars verið sett fern heildarlög um 

meðferð sakamála, ásamt breytingarlögum og hafa þessar breytingar einkum snúið að því að 

tryggja sakborningi aukinn rétt í máli, og gera málsmeðferðina í heild sinni vandaðri og 

skilvirkari.
125

  

6.3 Nútíma ákæruréttarfar  

Grundvöllur að gjörbreyttum reglum um dómstólaskipan og réttarfar var lagður með setningu 

laga nr. 92/1989 um aðskilnað dómsvalds og umboðsvalds. Lög þessi tóki gildi 1. júlí 1992 á 

sama tíma og fimmtu heildarlögin um meðferð opinberra mála tóku gildi, þ.e. lög nr. 

19/1991. Frá og með gildistöku þessara laga mátti sjá það réttarfar sem við þekkjum nú í dag, 

þar sem skilið var til fulls á milli ákæruvalds og lögreglu annars vegar og dómsvalds hins 

vegar. Með lögunum var því ákærendum fengið stærra hlutverk en áður hafði verið og til 

samræmis við það var lögreglustjórum fengið ákæruvald í tilteknum málum. Þetta verður að 

teljast veigamesta breytingin.
126

 Einnig voru aðrar mikilvægar breytingar sem gildistaka 

þessara laga hafði í för með sér og má þar nefna í fyrsta lagi að ákæranda var tryggður réttur 

til að vera viðstaddur málsmeðferð í eigin máli, sem og mæla sjálfur fyrir um hvaða gögn 

yrðu færð fram í málinu, í stað dómara eins og áður var. Í öðru lagi voru vegna hins aukna 

hlutverks ákærenda gerðar talsverðar breytingar á skipun ákæruvaldsins. Í þriðja lagi var 
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réttarstaða sakbornings skýrð talsvert og þá jafnframt réttarstaða málsvara hans bætt. Að 

lokum voru einnig reglur um þvingunarúrræði undir rannsókn máls skýrðar til muna.
127

  

Af þeim grundvallarreglum réttarfarsins voru þær breytingar helst gerðar að málmeðferð varð 

að jafnaði munnleg og í heyranda hljóði, sakborningi gert óskylt að svara spurningum um 

sakarefni og honum tryggður víðtækari réttur til málsvara. Með gildistöku laganna var einnig 

komið á þeirri skipun sem kallast ákæruréttarfar í öllum aðalatriðum.
128

 Þó er hægt að nefna 

nokkrar undantekningar frá ákæruréttarfari hérlendis, s.s. að í stjórnsýslurétti gildir sú 

meginregla að stjórnvöld rannsaki mál sjálf fyrir ákvörðunartöku, sbr. 10. gr. stjórnsýslulaga 

nr. 37/1993. Þrátt fyrir að þessi meginregla henti vel á þeim sviðum stjórnsýslunnar þar sem 

áhersla er lögð á að afgreiða mál á hraðan og skilvirkan hátt, á hún ekki við í þeim málum þar 

sem skorið er úr um sekt eða sakleysi sakbornings fyrir dómstólum. Í slíkum tilvikum hæfir 

betur að hafa glögg skil á milli þeirra sem sækja mál og þeirra sem dæma þau. Hafa verður 

hugfast að meginmarkmið ákæruréttarfars er að tryggja réttaröryggi þess, sem sakaður er um 

refsiverða háttsemi og verður ekki annað séð en að slíkt samræmist vel nútímahugmyndum 

um mannréttindi.
129

 

6.4 Núgildandi lög um sakamálaréttarfar  

Sjöttu heildarlögin um meðferð sakamála og jafnframt núgildandi lög, þ.e. lög nr. 88/2008, 

tóku gildi 1. janúar 2009, eftir sextán ára gildistíma hinna brottföllnu laga nr. 19/1991. Þá var 

ákvæðum laganna um áfrýjun og málsmeðferð fyrir Hæstarétti breytt verulega og nýr kafli 

tekinn upp um brotaþola og réttargæslumenn, þar sem réttarstaða brotaþola var bætt til muna 

frá því sem áður var. Vegna þeirra fjölmörgu breytinga sem hin eldri lög hlutu voru þau orðin 

afar brotakennd. Lagaumhverfið þróast hratt hin síðari ár og því þörf á að gera heildstæða 

endurskoðun á þessu sviði. Þykja núgildandi lög um meðferð sakamála því mikil réttarbót.
130

 

Ennfremur má geta þess að 1. júlí 1997 tóku gildi lögreglulög nr. 90/1996 og var með þeim 

stofnað embætti ríkislögreglustjóra og rannsóknarlögregla ríkisins jafnframt lögð niður.
131
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Núgildandi lög um meðferð sakamála taka að mörgu leyti mið af sömu meginreglum og eldri 

lög en þar er einnig að finna ýmis nýmæli, auk þess sem uppbygging og efnisskipan þeirra er 

verulega frábrugðin þeim eldri.
132
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7. 0 Réttur ákærða til að vera viðstaddur skýrslutökur við 

aðalmeðferð máls  

Á grundvelli meginreglunnar um réttláta málsmeðferð, sem byggð er á 1. mgr. 70. gr. stjskr., 

sbr. 1. og 3. mgr. 6. gr. MSE, hafa verið sett í sakamálalöggjöfina hér á landi ákvæði sem fela 

í sér rétt ákærða til að vera viðstaddur skýrslutökur við aðalmeðferð máls. Aðalmeðferð máls 

felur í sér þann þátt málsmeðferðarinnar þar sem fram fara í einni lotu skýrslutökur og 

munnlegur málflutningur.
133

 Það er því mikilvægt fyrir dómara að hafa í huga þennan rétt taki 

hann ákvörðun um að víkja ákærða úr þinghaldi á meðan skýrslutökur fara fram. Í þessum 

kafla er fjallað um þennan rétt ákærða eins og hann hefur birst í réttarfarslöggjöfinni hér á 

landi frá upphafi til dagsins í dag, en um þau ákvæði sem fela í sér undantekningar frá 

þessum réttindum ákærða er fjallað í 8. kafla. Einnig er farið yfir hvernig íslenskir dómstólar 

hafa túlkað þennan rétt ákærða í framkvæmd og samanburður gerður við ákvæði MSE og 

úrlausnir MDE.  

7.1 Íslensk lagafyrirmæli  

Þann 5. mars 1951 voru á Alþingi samþykkt fyrstu heildarlögin hér á landi um meðferð 

opinberra mála. Lög þessi um meðferð opinberra mála nr. 27/1951 höfðu að geyma ákvæði 

sem tryggðu ákærða rétt til að vera viðstaddur skýrslutökur við aðalmeðferð máls. Ákvæði 

þetta er að finna í X. kafla laganna sem fjallar um reglur um rannsókn opinberra mála fyrir 

dómi og er nánar tiltekið í 77. gr. laganna. Samkvæmt 77. gr. laganna segir að dómara sé rétt 

að láta sökunaut hlýða á prófun vitnis eða matmanns og gæta þar réttar síns. Lög þessi voru 

gefin út sem ný heildarlög þrisvar eftir gildistöku laga nr. 27/1951, þar sem ákvæðið hélst 

óbreytt, sbr. 77. gr. laga nr. 82/1961, 77. gr. laga nr. 73/1973 og 77. gr. laga nr. 74/1974. Á 

þessum rúmu fjórum áratugum verður ekki séð að Hæstiréttur hafi dæmt í máli varðandi 

ágreining um hvort brotið hafi verið á þessum rétti ákærða.  

Þegar fimmtu heildarlögin um meðferð opinberra mála, lög 19/1991, tóku gildi þann 1. júlí 

1992 var orðalagi þessa ákvæðis breytt og fært til nútímalegra horfs, þó efnisleg merking þess 

hafi áfram verið sú sama. Í 4. mgr. 129. gr. laganna er kveðið á um að ákærði eigi rétt á að 

vera við aðalmeðferð máls. Með því er átt við að ákærði hlýði á sönnunarfærslu, þar með 
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skýrslutökur og munnlegan málflutning.
134

 Á gildistíma þessara laga tók Hæstiréttur afstöðu 

til ákvæðisins í nokkrum málum og verða þeir dómar skoðaðir hér á eftir.   

Þann 1. janúar 2009 tóku sjöttu heildarlögin gildi, þ.e. núgildandi lög um meðferð sakamála 

nr. 88/2008. Í 1. mgr. 166. gr. þeirra laga er kveðið á um rétt ákærða til að vera við 

aðalmeðferð máls, og er það tekið óbreytt úr hinum brottföllnu lögum nr. 19/1991. Því var þó 

bætt við ákvæðið að við aðalmeðferð máls fara að jafnaði fram í einni lotu skýrslutökur og 

munnlegur flutningur máls. Þar af leiðandi er ekki um að villast að með ákvæðinu er ákærða 

tryggður réttur til að vera viðstaddur skýrslutökur við aðalmeðferð mál. Hér næst á eftir er 

fjallað um hvaða sjónarmið íslenskir dómstólar hafa lagt til grundvallar skýringu ákvæðisins 

um rétt ákærða til að vera viðstaddur skýrslutökur við aðalmeðferð máls og hvernig því hefur 

verið beitt í framkvæmd. Aðeins hefur reynt á þessi atriði í gildistíð laga nr. 19/1991, en á 

gildistíma núgildandi laga hefur enn sem komið er ekki reynt á túlkun eða beitingu 

ákvæðisins.
135

  

7.2 Túlkun og beiting íslenskra dómstóla  

Ekki er um auðugan garð að gresja þegar kemur að dómum þar sem íslenskir dómstólar hafa 

túlkað og beitt ákvæðum um rétt ákærða til að vera viðstaddur skýrslutökur við aðalmeðferð 

máls. Í þremur dómum hefur Hæstiréttur aðeins gert athugasemdir, sbr. dóma Hæstaréttar frá 

1997, bls. 1215 (nr. 13/1997); 1998, bls. 3001 (nr. 217/1998) og 1999, bls. 312 (nr. 

155/1998). Í einu máli taldi Hæstiréttur að brotið hefði verið gegn þessum rétti ákærða sem 

ákvæðið tryggir, sbr. dóm Hæstaréttar frá 2005, bls. 4367 (nr. 247/2005) og í tveimur dómum 

hefur Hæstiréttur tekið fyrir kæru um ákvörðun eða úrskurð héraðsdóms varðandi rétt ákærða 

til að vera viðstaddur skýrslutökur við aðalmeðferð máls, sbr. dóma Hæstaréttar frá 2004, bls. 

4684 (nr. 460/2004) og 2000, bls. 63 (nr. 499/1999). Hér að neðan er fjallað um þessi mál.   

Hrd. 1997, bls. 1215 (nr. 13/1997). Í máli þessu var E ákærður fyrir nauðgun skv. 194. gr. 

hgl. Hann var sakfelldur í héraði og staðfesti Hæstiréttur þá niðurstöðu. Hæstiréttur gerði þó 

athugasemdir við málsmeðferðina í héraði þar sem ákærða var gert að víkja úr þinghaldi á 

meðan skýrslutökur fóru fram við aðalmeðferð málsins á grundvelli 6. mgr. 59. gr. opl. 

Taldi Hæstiréttur athugavert að ekkert kæmi fram í málinu um það hver hefði gert kröfu um 

að ákærða yrði gert að víkja eða af hvaða ástæðu, en rétt er að þess sé jafnan getið í 

þingbók. Samkvæmt 4. mgr. 129. gr. opl. er kveðið á um rétt ákærða til að vera viðstaddur 

aðalmeðferð máls, þar með viðstaddur skýrslutökur og til þess að unnt sé að víkja frá því og 
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skerða þar með rétt ákærða, þurfi að liggja skýrt fyrir á hvaða grundvelli það sé gert. Þrátt 

fyrir þessa annmarka var hinn áfrýjaði dómur ekki ómerktur.   

Hrd. 1998, bls. 3001 (nr. 217/1998). Í máli þessu var ákærða gefið að sök að hafa nauðgað 

K og með því brotið gegn 194. gr. hgl. Ákærði var dæmdur í héraði, en sýknaður fyrir 

Hæstarétti. Hæstiréttur gerði athugasemd við aðalmeðferð málsins í héraði, þar sem var 

bókað í þingbók að ákærða hefði verið gert að víkja úr þinghaldi á meðan K gaf skýrslu 

fyrir dómnum. Ekki var þess getið hvaða ástæður lágu að baki beitingu þessarar 

undantekningarheimildar og miðað við atvik málsins taldi Hæstiréttur að ekki hefðu verið 

efni til að víkja frá meginreglu 4. mgr. 129. gr. opl. og beita undantekningarheimild 6. mgr. 

59. opl. Dómurinn var þó ekki ómerktur þrátt fyrir þessa annmarka.  

Hrd. 1999, bls. 312 (nr. 155/1998). Í máli þessu var ákærða gefið að sök að hafa nauðgað 

X og brotið þannig gegn 194. gr. hgl. Við aðalmeðferð málsins í héraði var bókuð sú 

ákvörðun dómara, að ákærði skyldi víkja úr þinghaldi á meðan  X gæfi skýrslu fyrir 

dómnum, en það var lögmaður X er gerði þá kröfu. Verjandi ákærða mótmælti en ekkert 

var bókað um afstöðu ákæruvaldsins. Þess er ekki getið í héraðsdómnum af hvaða ástæðu 

þetta var gert. Eins og atvikum í málinu var háttað taldi Hæstiréttur ekki nægilega fram 

komið, að efni hefðu verið til þess að víkja ákærða úr þinghaldi og skerða þar með rétt hans 

skv. 4. mgr. 129. gr. opl. Dómurinn var þó ekki ómerktur sökum þessara annmarka.    

Eins og sjá má eiga þessir þrír dómar sameiginlegt að Hæstiréttur gerir athugasemd við 

ákvörðun héraðsdóms um að ákærða sé vikið úr þinghaldi á meðan skýrslutökur fara fram, 

þrátt fyrir ákvæði um rétt hans til að vera viðstaddur. Það að ákærða sé gert að víkja úr 

þinghaldi á grundvelli 1. eða 2. mgr. 123. gr. sml. felur í sjálfu sér ekki að brotið sé á rétti 

hans skv. 1. mgr. 166. gr. sml., en þó er vissulega um skerðingu á þeim réttindum að ræða. 

Ákvæði 1. og 2. mgr. 123. gr. sml. heimila að vikið sá frá ákvæðum 1. mgr. 166. gr. sml. að 

uppfylltum tilteknum skilyrðum. Telji dómari þessi skilyrði uppfyllt og ákveður að víkja 

ákærða úr þinghaldi ber honum koma til móts við þessa skerðingu á réttindum hans og 

tryggja skv. 3. mgr. 123. gr. sml. að hann geti fylgst með skýrslutöku um leið og hún fer 

fram. Hæstiréttur gerir í þessum dómum athugasemdir við málsmeðferðina í héraði, þar sem 

ákærða er gert að víkja úr þinghaldi á meðan skýrslutökur fara fram við aðalmeðferð máls, án 

þess að þess sé getið í þingbókum af hvaða ástæðu. Hæstiréttur telur því að til þess að unnt sé 

að víkja frá þessum rétti ákærða þá þurfi að liggja skýrt fyrir á hvaða grundvelli það sé gert. Í 

athugasemdum Hæstarréttar með tveimur af þessum dómum telur hann að skilyrðum fyrir 

brottvikninu ákærða úr þinghaldi hafi ekki verið fullnægt. Dómarnir voru þó ekki ómerktir 

sökum þeirra annmarka.  

Athyglisvert er að þrátt fyrir að Hæstiréttur gerir athugasemdir við málsmeðferðina í héraði 

um að heimila brottvikningu ákærða úr þinghaldi á meðan skýrslutökur fara fram og skerða 
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þar með rétt hans til að vera viðstaddur, án þess að skilyrði séu uppfyllt, þá telur hann ekki 

ástæðu til að grípa inn í með neinum hætti. Hæstiréttur hefur heimild skv. 1. mgr. 156. gr. 

opl. til að ómerkja héraðsdóm ef verulegir gallar hafa verið á meðferð máls í héraði. Þá hefur 

hann einnig heimild skv. 2. mgr. sömu greinar til þess að grípa til annarra aðgerða til að ráða 

bót á tilteknum atriðum, telji hann málatilbúnaði áfátt, án þess að nauðsyn beri til að ómerkja 

héraðsdóm.
136

  

Einnig er athyglisvert að skoða hvaða áhrif það hefði á málin ef þau hefðu fallið á gildistíma 

núgildandi laga. Í þeim öllum þremur hafði héraðsdómur úrskurðað eða ákvarðað að ákærði 

skyldi víkja úr þinghaldi á meðan skýrslutökur færu fram, en skv. b-lið 1. mgr. 142. gr. opl. 

sæta úrskurðir og ákvarðanir dómara um brottvísun af dómþingi ekki kæru til Hæstaréttar. 

Þar af leiðandi var niðurstaða héraðsdómara endanleg. Þessu hefur nú verið breytt þar sem n-

liður 1. mgr. 192. gr. sml. kveður á um að úrskurður héraðsdóms um atriði varðandi 

skýrslutökur ákærða eða vitna fyrir dómi geti sætt kæru til Hæstaréttar. Það getur því vel 

hugsast að fyrirkomulag skýrslutöku hefði verið með öðru móti, hefðu dómarnir fallið á 

gildistíma núgildandi laga. Hvað varðar gagnrýni Hæstaréttar í þessum málum um skort á 

rökstuðningi héraðsdóms má benda á að í greinargerð með frumvarpi laga nr. 19/1991 kemur 

fram að ákvarðanir dómara eru stundum skriflegar, en ekki studdar af forsendum þótt 

sjálfsagt sé dómara heimilt að rökstyðja þær. Úrskurðum héraðsdómara skulu þó fylgja stuttar 

forsendur.
137

 Eitthvað virðist vera óljóst um hvort héraðsdómara ber að úrskurða eða ákvarða 

um hin ýmsu atriði varðandi gang mála, en ekki virðist vera ætlast til þess að ítarlegur 

rökstuðningur fylgi slíku. Það má draga þá ályktun að í þessum dómum hafi verið um 

úrskurði dómara að ræða, þar sem kveðið er á um að honum fylgi stuttar forsendur. Hvað 

kæruheimildir varðar, þá skipti ekki máli skv. þágildandi lögum hvort um úrskurð eða 

ákvörðun væri að ræða. Hins vegar hafa með gildistöku núgildandi laga verið settar skýrar 

línur hvað þetta varðar. Dómari verður því skv. 1. mgr. 181. gr. sml. að taka afstöðu til 

ágreiningsefnis með úrskurði ef það getur sætt kæru til Hæstaréttar, og í 1. mgr. 192. gr. sml. 

er tæmandi talning á því hvaða ágreiningsefni eru kæranleg. Ágreiningsefni um skýrslutökur 

ákærða eða vitna fyrir dómi geta sætt kæru skv. n-lið ákvæðisins. Þar af leiðandi verður 

dómari að úrskurða um slíkan ágreining, rökstyðja afstöðu sína og skrá í þingbók. Ef 

ágreiningsefni fellur ekki undir 1. mgr. 192. gr. sml., og því ekki kæranlegur, þá ber dómara 
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að ákvarða um málið og slíkri ákvörðun þarf ekki að fylgja rökstuðningur, heldur nægir 

einföld bókun í þingbók.
138

   

Samkvæmt ofangreindu má draga þá ályktun að ákvæði þágildandi laga höfðu vissar hömlur 

á beitingu ákvæðisins, þ.e. þau buðu ekki uppá kæruheimild ef ákvarðað eða úrskurðað var 

um að ákærða yrði gert að víkja. Þar af leiðandi hafði ákærði ekki eins gott tækifæri til að 

verja rétt sinn. Hefði þá verið enn ríkari ástæða fyrir Hæstarétt til að nýta sér heimild 1. eða 2. 

mgr. 156. gr. opl. og taka af skarið, sérstaklega í þeim málum sem hann taldi skilyrði ekki 

uppfyllt fyrir brottvikningu ákærða. Þar sem Hæstiréttur leit ekki á þennan annmarka málsins 

sem verulegan galla til ómerkingar, eða að málatilbúnaði væri áfátt, má spyrja sig hvaða 

þýðingu réttur ákærða hefur samkvæmt ákvæðinu í raun og veru? Stenst þetta kröfur um 

réttláta málsmeðferð ? Ekki verður hér tekið svo djúpt í árina að fullyrða að þessi afstaða 

Hæstaréttar geri þessi réttindi ákærða merkingarlaus, enda lítið reynt á túlkun og beitingu 

þessa ákvæðis fyrir dómstólum.  

Þrátt fyrir það mat Hæstaréttar að annmarki af þessu tagi virðist ekki, í þessum tilvikum, hafa 

verið nægilegur einn og sér til að ómerkja dómana eða grípa til annara aðgera til að ráða bót á 

þessum atriðum, þá sér Hæstiréttur augljóslega þörf á að leggja áherslu á að rökstuðningur 

þurfi að liggja fyrir til að unnt sé að víkja frá ákvæðum 1. mgr. 166. gr. sml. og beita 

undantekningarheimildum 1. eða 2. mgr. 123. gr. sml. Hæstiréttur hefur þó ómerkt mál 

sökum annmarka af þessu tagi og vísað heim í hérað til nýrrar meðferðar, en þá voru einnig 

fleiri atriðum málsmeðferðarinnar ábótavant, sbr. dóm Hæstaréttar frá 2005, bls. 4367 (nr. 

247/2005).  

Hrd. 2005, bls. 4367 (nr. 247/2005). Í máli þessu var X ákærður fyrir ýmis brot, þ.á.m. 

þjófnað skv. 244. gr. hgl. og brot gegn vopnalögum nr. 16/1998 með því að hafa í fórum 

sínum óskráða skammbyssu án þess að hafa til þess tilskilin leyfi. Var hann í héraði fundinn 

sekur fyrir bæði þessi brot og var málinu áfrýjað til Hæstaréttar. Fyrir Hæstarétti byggði X 

vörn sína aðallega á því að málsmeðferðinni í héraði hafi verið svo ábótavant að ekki væri 

unnt að komast að efnislegri niðurstöðu í málinu. 

Hæstiréttur gerði í dómi sínum grein fyrir málsmeðferðinni í héraði þar sem hann lýsti að X 

hefði komið fyrir dóm, án þess að skipaður verjandi hans hafi verið mættur, en engu að síður 

hafi hann verið látinn taka afstöðu til sakargifta samkvæmt ákæru. Þá hafi X ekki verið 

mættur við aðalmeðferð málsins, en málflytjendur verið sammála um að málið yrði flutt, án 

þess að hann kæmi fyrir dóm til skýrslugjafar. Ekki lágu fyrir upplýsingar um hvort og þá 
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hvernig X hafi verið boðaður til aðalmeðferðar. Hæstiréttur taldi að þeim dómara er tók málið 

fyrir og skipaði ákærða verjanda hefði verið rétt að vekja athygli X á því að hann þyrfti ekki 

að tjá sig um sakarefnið í því þinghaldi, þar sem verjandi hans hafi ekki verið mættur. Vísaði 

Hæstiréttur í þau rök að skv. 4. mgr. 129. gr. opl. á ákærði rétt á því að vera viðstaddur 

aðalmeðferð máls og skv. 3. mgr. 129. gr. opl. skal skýrsla tekin af ákærða eftir að ákærandi 

hefur gert grein fyrir ákæru. Þar sem þessum atriðum málsmeðferðarinnar var ábótavant hefði 

dómurum borið að fresta aðalmeðferð málsins og hlutast til um að ákærði yrði færður fyrir 

dóminn til skýrslutöku, enda hafi hann ekki áður haft tækifæri á viðhlítandi hátt til að tjá sig 

um sakarefnið. Það var því niðurstaða Hæstaréttar að ómerkja héraðsdóm og vísa málinu á ný 

heim í hérað til aðalmeðferðar.  

Í máli þessu taldi Hæstiréttur það grundvallaratriði að ákærði yrði viðstaddur aðalmeðferðina 

til að unnt væri að komast að efnislegri niðurstöðu og er það því spurning hvort Hæstiréttur 

hefði aðeins gert athugasemd eins og í dómunum sem reifaðir voru hér að framan eða hvort 

hann hefði vísað málinu heim í hérað til nýrrar meðferðar, ef um aðeins þennan eina 

annmarka hefði verið að ræða. Í ljósi þess að fleiri annarmarkar voru á meðferð málsins í 

héraði taldi Hæstiréttur að taka þyrfti málið fyrir að nýju. Það má því leiða líkur að því að 

Hæstiréttur telji þann annmarka einan og sér að ákærði sé ekki viðstaddur aðalmeðferð máls 

ekki nægjanlegan til að ómerkja mál en séu þeir orðnir fleiri þá gefur það tilefni til 

ómerkingar. Í þessu máli reynir þó ekki á það hvort ákærða hafi verið gert að víkja eða ekki, 

eins og í hinum þremur dómunum, heldur hvort rétt hefði verið að málsmeðferðin færi fram 

án þess að ákærði væri viðstaddur og þá hvort hann hefði verið boðaður til þinghalds með 

réttum hætti. Hvort heldur sem er þá tryggir ákvæði 1. mgr. 166. gr. sml. rétt ákærða til að 

vera viðstaddur aðalmeðferð máls.     

Í dómum Hæstaréttar frá 2004, bls. 4684 (nr. 460/2004) og 2000, bls. 63 (nr. 499/1999) tók 

Hæstiréttur fyrir kæru um ákvörðun eða úrskurð héraðsdóms varðandi rétt ákærða til að vera 

viðstaddur skýrslutökur við aðalmeðferð máls.  

Hrd. 2004, bls. 4684 (nr. 460/2004). Í máli þessu var X ákærður fyrir tilraun til manndráps 

og sjö líkamsárásir auk annarra brota. Þar á meðal var hann sakaður um að hafa ráðist með 

öxi að tveimur mönnum er sátu á veitingastað. Þrjú vitni sem voru viðstödd þessa meintu 

árás óskuðu eftir því að ákærða yrði gert að víkja úr þinghaldi á meðan skýrslutökur af þeim 

færu fram fyrir dómnum, sbr. 6. mgr. 59. gr. opl. Þeirri ákvörðun sem tekin var í héraði um 

að ákærða yrði gert að víkja var hrundið í Hæstarétti þar sem Hæstiréttur taldi skilyrðum 8. 

mgr. 59. gr. opl. um nafnleynd vitna ekki fullnægt.  
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Hrd. 2000, bls. 63 (nr. 499/1999). Í máli þessu var ákærði saksóttur fyrir kynferðisbrot 

gagnvart sex stúlkum. Í ákæru eru ætluð brot ákærða gegn þeim talin varða við 1. mgr. 202. 

gr. og 209. gr. alm. hgl. Réttargæslumaður tveggja brotaþola í málinu, annars vegar 15 ára 

stúlku og hins vegar 16 ára stúlku, krafðist þess að ákærða yrði gert að víkja úr þinghaldi á 

meðan skýrslutökur stúlknanna færu fram á grundvelli 7. mgr. 59. gr. opl. Kröfu þessari 

hafnaði héraðsdómur með vísun í 4. mgr. 129. gr. opl. þar sem ákærða er tryggður réttur til 

að vera viðstaddur skýrslutökur við aðalmeðferð máls. Niðurstaða þessi var kærð til 

Hæstaréttar sem taldi að skilyrði 7. mgr. 59. gr. opl. væri uppfyllt og því væri heimilt að 

vísa ákærða úr þinghaldi á meðan skýrslutökur stúlknanna færu fram.  

Í fyrri dómnum mat Hæstaréttur hvort brotið hefði verið gegn ákvæði 4. mgr. 129. gr. opl. um 

réttindi ákærða til að vera viðstaddur skýrslutökur við aðalmeðferð, og taldi hann að  

nauðsynlegt væri að taka tillit til þess að maður sem er ákærður nýtur grundvallarréttinda skv. 

70. gr. stjskr. um að mál hans hljóti réttláta meðferð fyrir dómi. Í því felist m.a. sá réttur að 

vera viðstaddur þinghöld í eigin máli, hlýða á og taka afstöðu til sönnunarfærslu, leggja fyrir 

vitni spurningar og taka þátt í málsvörn sinni. Verður í þessum efnum einnig að líta til 1. mgr. 

og 3. mgr. 6. gr. MSE. Á grundvelli þess hvernig ber að túlka þessa undantekningarheimild 

um nafnleynd vitnis þarf að líta á aðstæður í hverju tilfelli fyrir sig og hvort aðstæður uppfylli 

skilyrði ákvæðisins. Ljóst er að fyrir dómi er leitað eftir því að hlutaðeigandi vitni lýsi við 

skýrslutöku í einstökum atriðum þeim meintu atvikum, sem þau telja sig hafa orðið vitni að. 

Slík frásögn getur verið afar þungbær ef skýrslan er tekin að ákærða viðstöddum og jafnvel 

valdið ótta vitnis, um að sér stafi hætta af ákærða í ljósi þeirra atvika sem vitnið ber um. Var 

því eins og áður segir niðurstaða Hæstaréttar í máli þessu sú að ekki hefði verið nægilega sýnt 

fram á að raunveruleg ógn við öryggi vitnanna þriggja hefði átt sér stað og þar af leiðandi 

ekki tekin til greina krafa þeirra um nafnleynd við skýrslutökur við aðalmeðferð málsins. 

Það sem einnig er athyglisvert að skoða varðandi þennan dóm er að hann fjallar um kæru 

ákvörðunar héraðsdóms um að ákærða beri að víkja úr þinghaldi á meðan skýrslutökur vitna 

fara fram. Um kæruheimild þessa er vísað til d-liðar 2. mgr. 142. gr. opl. sem felur í sér að 

eftir að aðalmeðferð máls er hafin er heimilt að kæra úrskurð eða ákvörðun dómara um atriði 

sem varða annars hagsmuni manns sem ekki á aðild að málinu. Ef dómur þessi hefði fallið á 

gildistíma núgildandi laga hefði kæruheimild þessi ekki verið til staðar þar sem lögunum 

hefur verið breytt hvað þetta varðar. Í hinum brottföllnu lögum er kveðið á um bæði úrskurði 

og ákvarðanir, en samkvæmt núgildandi lögum kemur fram í d-lið 2. mgr. 192. gr. sml. að 

eftir að aðalmeðferð máls er hafin er heimilt að skjóta úrskurði héraðsdómara til æðri dóms af 

hann er um atriði sem varða annars hagsmuni manns sem ekki á aðild að málinu. Núgildandi 

lög taka því aðeins til þess ef um úrskurði er að ræða. Ákvæðið tekur því ekki til ákvarðana 
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héraðsdóms, eins og um var að ræða í málinu. Einnig má velta því fyrir sér hvort það hafi 

verið grundvöllur á annað borð fyrir þessari kæruheimild, þar sem skýrslutaka vitnanna 

varðar hagsmuni ákærða, og hann er aðili að málinu. Þó má ætla að hér hafi verið fjallað um 

hagsmuni vitnanna sem flokkast ekki sem málsaðilar.  

Í seinni dómnum tekur héraðsdómur fram í rökstuðningi sínum að þrátt fyrir að ákærða sé 

gert að víkja þá eigi sækjandi og verjandi að minnsta kosti rétt á að vera við aðalmeðferð 

málsins, þar á meðal viðstaddir skýrslutökur. Slíkur réttur er lágmarksréttur sem byggður er á 

réttlátri málsmeðferð sem tryggð sé í 1. mgr. 70. gr. stjskr. og 6. mgr. MSE. Þá bætir 

dómurinn því við í tengslum við fyrrnefnd lágmarksréttindi að í viðveru ákærða hlýtur að 

felast réttur hans til að spyrja eða láta spyrja vitni, óski hann þess. Á þeim grundvelli taldi 

dómurinn að skilyrðum væri ekki fullnægt, svo unnt væri að víkja frá réttindum ákærða til að 

vera viðstaddur skýrslutökur við aðalmeðferð máls skv. 4. mgr. 129. gr. opl. 

Í þessu máli, eins og í því fyrra, er einnig athyglisvert að skoða kæruheimildina með tilliti til 

núgildandi laga. Þar var kærður úrskurður héraðsdóms um að ákærði ætti rétt á því að vera 

viðstaddur skýrslutökur við aðalmeðferð máls. Um kæruheimild er í málinu vísað til 1. mgr. 

142. gr. opl. Samkvæmt b-lið 1. mgr. 142. gr. opl. er ekki heimilt að kæra til Hæstaréttur 

úrskurði eða ákvarðanir dómara um brottvísun af dómþingi. Í málinu var dómari í raun ekki 

að úrskurða um brottvísun ákærða úr þinghaldi, heldur hafnaði hann að taka til greina kröfu 

um brottvísun og úrskurðaði að ákærði hefði rétt til að vera viðstaddur skýrslutökur við 

aðalmeðferð málsins, þar af leiðandi má segja að strangt til tekið fallir kæran ekki undir b-lið 

ákvæðisins. Kæruheimild þessi virðist því vera á nokkuð gráu svæði. Samkvæmt núgildandi 

lögum hefur þessi vafi þó verið tekinn af og ákvæðið skýrt betur, þar sem skv. n-lið 1. mgr. 

192. gr. sml. kemur fram að heimilt sé kæra úrskurð héraðsdómara til Hæstaréttar um atriði 

varðandi skýrslugjöf ákærða eða vitnis fyrir dómi.  

Af þeim dómum sem hafa fallið og fjallað hefur verið um hér má sjá að það er ljóst að við 

túlkun ákvæðisins er tryggir ákærða rétt til að vera viðstaddur skýrslutökur við aðalmeðferð 

máls má sjá að héraðsdómur og Hæstiréttur hafa í framkvæmd lagt sömu sjónarmið til 

grundvallar túlkunar ákvæðisins. Við túlkun 1. mgr. 166. gr. sml. ber að taka tillit til þess að 

hinum ákærða er tryggður réttur til réttlátrar málsmeðferðar skv. 1. mgr. 70. gr. stjskr., sbr. 1. 

mgr. og 3. mgr. 6. gr. MSE. Í því felst m.a. réttur ákærða til að vera viðstaddur þinghöld í 

eigin máli, þar á meðal hlýða á og taka afstöðu til sönnunarfærslu, láta leggja spurningar fyrir 

þá sem gefa skýrslu fyrir dómi og taka þannig þátt í málsvörn sinni. Að þessu sögðu er ljóst 
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að ef beita á undantekningarheimildum 1. mgr. og 2. mgr. 123. gr. sml. þá ber að túlka þær 

þröngt réttindunum í hag.  

7.3 Samanburður við MSE og úrlausnir MDE  

Sambærilegan rétt og ákvæði 1. mgr. 166. gr. sml. tryggja ákærða er einnig finna í MSE og er 

sá réttur leiddur af jafnræðisreglu 1. mgr. 6. gr. MSE. Réttindi þessi koma ekki fram berum 

orðum í ákvæðinu, en hafa verið túlkuð svo að undir hana falli réttur aðila til að vera 

viðstaddur þinghöld í eigin máli. Grundvallast sú túlkun af því að þau réttindi sem 3. mgr. 6. 

gr. MSE tryggir, eru byggð á þessari meginreglu. Má þar t.d. nefna d-lið 3. mgr. 6. gr. MSE 

þar sem mælt er fyrir um rétt ákærða til að leiða eigin vitni og til að gagnspyrja vitni. 

Skýrslutökur fara fram við aðalmeðferð máls og sé þessi réttur tryggður, er ákærða tryggður 

rétturinn til að vera viðstaddur aðalmeðferð og þar með skýrslutökur. Hér að neðan eru reifuð 

nokkur mál þar sem MDE hefur fjallað um rétt ákærða til að vera viðstaddur þinghöld í eigin 

máli. Þá eru skoðuð hvaða sjónarmið MDE leggur til grundvallar túlkunar og þau borin 

saman við íslenskan rétt þar sem við getur átt.  

Í framkvæmd hefur MDE komist að þeirri niðurstöðu að það sé brot á réttindum ákærða skv. 

6. gr. MSE að dæmt sé í máli að ákærða fjarstöddum, sbr. t.d. dóm MDE í máli Sibgatullin 

gegn Rússlandi frá 23. apríl 2009. 

Sibgatullin gegn Rússlandi. Í máli þessu var G sakfelldur fyrir þrjú morð og þjófnað og 

dæmdur til 20 ára fangelsisvistar. G áfrýjaði dómnum en Hæstiréttur Rússlands vísaði 

málinu frá þar sem hvorki kærandi né áfrýjandi voru viðstaddir. Fjórum árum síðar var sú 

niðurstaða ógild og málið tekið til nýrrar efnismeðferðar, að beiðni saksóknara, á þeim 

grundvelli að hvorki áfrýjandi né kærandi hefðu verið upplýstir um fyrirtöku málsins. Málið 

var því tekið aftur fyrir og dómurinn mildaður um 6 mánuði. Enn var hvorki mætt af hálfu 

áfrýjanda né kæranda. Í kjölfarið barst G til eyrna að fyrri dómurinn hefði verið ógildur og 

taldi hann slíkt brjóta gegn rétti sínum um réttláta málsmeðferð þar sem hann var ekki 

viðstaddur. Niðurstaða MDE var því sú að brotið hefði verið á réttindum G um réttláta 

málsmeðferð, skv. 1. mgr. og 3. mgr. 6. gr. MSE þar sem honum var ekki gefinn kostur á að 

vera viðstaddur þinghöld í eigin máli. 

Í þessum dómi byggði MDE niðurstöðu sína á þeim rökum að ekki hefði verið sýnt fram á að 

G hefði haft upplýsingar um tímasetningu þinghaldsins. Ekki lá heldur fyrir að G hefði með 

sannanlegum hætti afsalað sér réttinum til að taka þátt í réttarhaldinu.
139

 Það var því mat 

                                                 
139

 Ákærði getur afsalað sér rétti til að taka þátt í þinghaldi og þá er heimilt að dæma í máli hans að honum 

fjarstöddum án þess að brotið sé á réttindum hans skv. 6. gr. MSE, sbr. dóm MDE í máli Hermi gegn Ítalíu frá 

18. október 2006. (Sjá reifun á bls. 79).   
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dómsins að stjórnvöld hefðu brugðist því að tryggja G rétt til að fá mál sitt endurupptekið þar 

sem honum var ekki gefinn kostur á þátttöku í réttarhaldinu.
140

 Réttur ákærða til að vera 

viðstaddur þinghöld í eigin máli gildir, eftir atvikum, á öllum stigum málsmeðferðar, þ.á.m. 

fyrir æðri dómi. Þó er sérstök áhersla lögð á að ákærða í sakamáli sé ætíð gefinn kostur á að 

vera við þinghald á fyrsta dómsstigi. Hafi sakamál verið dæmt án þess að ákærði sé 

viðstaddur, á hann að eiga rétt á því að fá málið endurtekið svo hann, eða verjandi hans, geti 

tekið þátt í málsmeðferðinni.
141

  

Þessi túlkun MDE á réttindum ákærða til að vera viðstaddur aðalmeðferð í máli sínu sem 

fram kemur í dómnum samræmist vel þeim sjónarmiðum sem Hæstiréttur hefur lagt til 

grundvallar túlkunar á ákvæði 1. mgr. 166. gr. sml., sbr. dóm Hæstaréttar frá 2005, bls. 4367 

(nr. 247/2005).
142

 Í báðum þessum dómum er fjallað á sambærilegan hátt um að það sé brot á 

réttindum ákærða ef mál eru tekin fyrir að þeim fjarstöddum, án þess að færðar séu sönnur 

fyrir því með óyggjandi hætti að ákærði hafi vitað um fyrirtöku málsins. 

Í framkvæmd MDE hefur dómurinn gert greinamun á því hvort verið er að taka afstöðu til 

formhliðar málsins fyrir dómi eða efnishliðar þess. MDE telur það brot gegn réttindum 

ákærða skv. 1. mgr. og 3. mgr. 6. mgr. MSE ef dæmt er í máli að ákærða fjarstöddum ef verið 

er að taka efnislega afstöðu í máli þar sem ákærði getur ekki gætt hagsmuna sinna, sbr. dóm 

MDE í máli Kremzow gegn Austurríki frá 21. september 1993. 

Kremzow gegn Austurríki. Í máli þessu var Kremzow ákærður fyrir manndráp og fleiri 

alvarleg brot. Í undirrétti var hann dæmdur í tuttugu ára fangelsi fyrir brot sín, sem og gert 

að sæta vistun á stofnun fyrir andlega vanheila afbrotamenn. Niðurstöðu þessari áfrýjuðu 

bæði ákærði og ákæruvaldið til hæstaréttar þar sem farið var fram á ómerkingu. Þegar málið 

kom til hæstaréttar sat ákærði í gæsluvarðhaldi og hafnaði rétturinn þess vegna þeirri beiðni 

ákærða um að fá að vera við staddur þinghöld í málinu. Ómerkingarkrafa Kremzow var 

ekki tekin til greina og var hann dæmdur til ævilangrar fangelsisvistar. Niðurstaða MDE var 

sú að brotið hefði verið gegn rétti ákærða skv. 6. gr. MSE þar sem honum var meinað að 

vera viðstaddur seinna þinghaldið þar sem refsing og önnur viðurlög við brotum hans voru 

dæmd.  

                                                 
140

 Dómur MDE í máli Sibgatullin gegn Rússlandi frá 23. apríl 2009. 50. gr.: „Having regard to its findings in 

paragraphs 42, 48 and 49 above, the Court considers that the appeal hearing of 29 June 2006 did not comply 

with the requirements of fairness. It follows that the measures taken by the authorities, failed to provide 

appropriate redress to the applicant in respect of the violation of his right to take part in the appeal hearing of 

15 August 2002. He may therefore still claim to be a victim within the meaning of Article 34 of the Convention. 

The Court therefore, rejects the Government’s objection under this head and finds that there has been a 

violation of Article 6 §§ 1 and 3 (c) of the Convention on account of holding the appeal hearings of 15 August 

2002 and 29 June 2006 in the applicant’s absence.“ 
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 Van Dijk og van Hoof. (1998). Bls. 434-435.   
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 Sjá reifun á bls. 55. 
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Rökstuðningur MDE fyrir því að aðeins hefði verið um brot að ræða gegn réttindum ákærða 

þegar seinna þinghaldið fór fram, en ekki það fyrra, er sá að í fyrra þinghaldinu var aðeins 

fjallað um formhlið málsins, þ.e. um hvort bæri að taka til greina ómerkingarkröfu málsaðila. 

Í seinna þinghaldinu hafði aftur á móti verið tekin ákvörðun um refsingu og önnur viðurlög 

vegna brota ákærða, og við þá ákvörðun hafi þurft að leggja mat á andlega heilsu ákærða og 

skapgerð hans, sem og andlegt ástand hans þegar hann framdi brotin. Með tilliti til þess 

hversu mikið var í húfi fyrir ákærða þá hafi það verið forsenda réttlátrar málsmeðferðar skv. 

1. mgr. og 3. mgr.  6. gr. MSE að hann fengi að vera viðstaddur fyrirtöku málsins til að gæta 

réttar síns.
143

 

Eðli málsins samkvæmt er ólíklegt að það standist kröfur um réttláta málsmeðferð að dæma 

svo þunga dóma að ákærða fjarstöddum, þar sem svo miklir hagsmunir eru í húfi. Má því 

draga þá ályktun að rétturinn um réttláta málsmeðferð sé mikilvægari eftir því sem málin eru 

umfangsmeiri og alvarlegri, þ.e. eftir þyngd refsingar, heldur en í umfangsminni málum þar 

sem dæmdar eru vægari refsingar. Það er hugsanlegt að ef mál er skoðað í heild sinni og ekki 

sé um alvarleg brot að ræða sem sætir þungum refsingum að ef það yrði dæmt að ákærða 

fjarstöddum þá myndi það ekki teljast brot á réttlátri málsmeðferð, sérstaklega ef erfitt myndi 

reynast að koma tilkynningu til ákærða um fyrirtöku málsins. Það er þó útilokað ef um 

alvarlegri brot er að ræða. Ályktun þessi er í samræmi við 1. mgr. 161. gr. sml. þar sem 

heimild er veitt fyrir því að dæma í máli að ákærða fjarstöddum, verði hann ekki við löglegu 

fyrirkalli, ef brot varða ekki þyngri refsingum en sekt, upptöku eigna og sviptingu réttinda og 

dómari telur framlögð gögn nægileg til sakfellingar, eða að ákærði hefur komið fyrir dóm við 

rannsókn máls, játað skýlaust þá háttsemi sem honum er gefin að sök og dómari telur ekki 

ástæðu til að draga í efa að játningin sé sannleikanum samkvæm, enda verði ekki dæmd 

þyngri refsing en sex mánaða fangelsi. 

Í framkvæmd hefur MDE talið það brot gegn réttindum ákærða skv. 1. mgr. og 3. mgr. 6. gr. 

MSE að dæma í máli ákærða að honum fjarstöddum, ef ekki hefur verið sýnt fram á með 

óyggjandi hætti að fjarvera hans stafi af flótta undan réttvísinni. Það telst því ekki brot á 
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 Dómur MDE í máli Kremzow gegn Austurríki frá 21. september 1993. 67. gr.: „These proceedings were thus 

of crucial importance for the applicant and involved not only an assessment of his character and state of mind 

at the time of the offence but also his motive. In circumstances such as those of the present case, where 

evaluations of this kind were to play such a significant role and where their outcome could be of major 

detriment to him, it was essential to the fairness of the proceedings that he be present during the hearing of the 

appeals and afforded the opportunity to participate in it together with his counsel.“, 68. gr.: „The Court 

considers that, given the gravity of what was at stake for the applicant, he ought to have been able "to defend 

himself in person" as required by Article 6 para. 3 (c) (art. 6-3-c) and that the State was under a positive duty, 

notwithstanding his failure to make a request, to ensure his presence in court in such circumstances“.  
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réttindum ákærða til að vera viðstaddur þinghöld í eigin máli að ljúka máli hans að honum 

fjarstöddum ef sönnur hafa verið færðar fyrir því að ákærði sé í felum, hann hafi flúið land 

eða þess háttar, þannig ekki sé hægt að hafa upp á honum, sbr. dóm MDE í máli Colozza 

gegn Ítalíu frá 12. febrúar 1985. 

Colozza gegn Ítalíu. Í máli þessu var kveðinn upp dómur á hendur Colozza án þess að 

hann hefði verið boðaður til þinghalds eða fengið aðgang að málsgögnum. Ástæðan var sú 

að yfirvöld töldu í fyrstu að hann væri horfinn, en síðan að hann hafi flúið undan réttvísinni. 

Colozza hafði aldrei komið fyrir dómstóla í eigin persónu og var það niðurstaða MDE að 

um brot á réttindum hans skv. 6. gr. MSE væri að ræða.  

Í dómnum er áréttað að þrátt fyrir að það komi ekki berum orðum fram í ákvæði 1. mgr. 6. gr. 

MSE að sakborningur eigi rétt á að vera viðstaddur aðalmeðferð máls, þá sé slíkt í samræmi 

við markmið og tilgang ákvæðisins, og aðildarríkjum samningsins beri að haga réttarkerfi 

sínu til samræmis við sáttmálann. Í rökstuðningi málsins kemur fram að ákæruvaldið verði að 

bera hallann af sönnun, þar sem ekki er hægt að leggja á ákærða að færa sönnur fyrir því að 

hann hafi í raun ekki verið að flýja undan réttvísinni þegar mál hans var tekið fyrir.
144

 

Jafnframt tekur MDE fram í dómi sínum að réttur ákærða skv. 1. mgr. og 3. mgr. 6. gr. MSE 

sé ekki með öllu undantekningarlaus þar sem heimilt getur verið að dæma í máli án þess að 

um brot sé að ræða á réttindum ákærða ef ákærði hefur flúið land eða farið í felur.
145

   

Stjórnvöldum ber ekki aðeins skylda til að tryggja að ákærða berist með sannanlegum hætti 

upplýsingar um fyrirtöku máls, heldur ber þeim einnig að tryggja að ákærða berist 

upplýsingarnar með hæfilegum fyrirvara svo hann, eða verjandi hans, hafi kost á að mæta í 

réttarhöldin.
146

 Þá er ekki aðeins gerð sú krafa að ákærða sé gert kleift að vera viðstaddur 
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 Dómur MDE í máli Colozza gegn Ítalíu frá 12. febrúar 1985. 27. gr.: „Although this is not expressly 

mentioned in paragraph 1 of Article 6 (art. 6-1), the object and purpose of the Article taken as a whole show 

that a person "charged with a criminal offence" is entitled to take part in the hearing.“, 30. gr.: „The 

Contracting States enjoy a wide discretion as regards the choice of the means calculated to ensure that their 

legal systems are in compliance with the requirements of Article 6 para. 1 (art. 6-1) in this field. The Court’s 

task is not to indicate those means to the States, but to determine whether the result called for by the Convention 

has been achieved (...). For this to be so, the resources available under domestic law must be shown to be 

effective and a person "charged with a criminal offence" who is in a situation like that of Mr. Colozza must not 

be left with the burden of proving that he was not seeking to evade justice or that his absence was due to force 

majeure“. 
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 Dómur MDE í máli Colozza gegn Ítalíu frá 12. febrúar 1985. 29. gr.: „According to the Government, the 

right to take part in person in the hearing does not have the absolute character which is apparently attributed to 

it by the Commission in its report; it has to be reconciled, through the striking of a "reasonable balance", with 

the public interest and notably the interests of justice. It is not the Court’s function to elaborate a general theory 

in this area (...) As was pointed out by the Government, the impossibility of holding a trial by default may 

paralyse the conduct of criminal proceedings, in that it may lead, for example, to dispersal of the evidence, 

expiry of the time-limit for prosecution or a miscarriage of justice“.    
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 Eiríkur Tómasson. (1999). Bls. 76.  
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réttarhöldin, heldur einnig að ákærða sé gert kleift að fylgjast með því sem þar fer fram, sbr. 

dóm MDE í máli Barberà gegn Spáni frá 6. desember 1988.  

Barberà gegn Spáni. Í máli þessu voru þrír menn sakaðir um hryðjuverk af pólitískum 

toga. Þeir höfðu verið fluttir að næturlagi frá Barcelona til Madrid, sem er u.þ.b. 600 km 

leið, og komu þangað vansvefta nokkrum klukkustundum áður en réttahöld í máli þeirra 

hófust. Nýr dómari hafði verið settur í málið sem ekki þekkti það fyrirfram. Einnig voru 

ekki færð fyrir dóminn mikilvæg sönnunargögn né um þau fjölluð. Með tilliti til alls þessa 

var það niðurstaða MDE að brotið hefði verið gegn réttlátri málsmeðferð þeirra skv. 6. gr. 

MSE 

Í málinu tekur MDE fram að öll sönnunargögn verði að jafnaði að vera lögð fyrir dóm að 

ákærða viðstöddum til þess að hann geti tjáð sig um þau og andmælt þeim.
147

 Ekki er hægt að 

skýra þessi ummæli dómsins á annan hátt en að í 6. gr. MSE felist fyrirmæli um 

milliliðalausa sönnunarfærslu í sakamálum. Sú meginregla að öll sönnunargögn skuli færð 

fyrir þann dómstól sem síðan kemur til með að dæma í máli, er nánar fólgin í fyrirmælum 1. 

mgr. 6. gr. MSE um réttláta málsmeðferð. Þá hefur MDE talið að reglan sé leidd af ákvæði d-

liðar 3. mgr. 6. gr. MSE þar sem ákærða er tryggður réttur til þess að leiða eigin vitni og til að 

gagnspyrja vitni. Það ákvæði er þó aðeins talið gilda um skýrslutökur vitna fyrir dómi, en 

ekki um önnur sönnunargögn, s.s. skýrslutökur ákærða.
148

 Túlkun þessi samræmist vel 

íslenskum rétti og vísast um það í  kafla 3.2.2. 

Af þeim dómum sem teknir hafa verið til skoðunar hér má sjá að MDE og íslenskir dómstólar 

hafa lagt til grundvallar mjög svipuð sjónarmið varðandi túlkun á réttindum ákærða til að 

vera viðstaddur aðalmeðferð máls, þ.á.m skýrslutökur. Ekki eru í MSE að finna sérstök 

ákvæði sem fela í sér undantekningarheimildir frá þessum rétti ákærða, líkt og þær sem 

sakamálalögin hafa að geyma. Þrátt fyrir það skoðar MDE þau tilvik er dómstólnum berast er 

varða ágreining um brot á réttindum ákærða til að vera viðstaddur aðalmeðferð máls. Eins og 

þessir dómar sem fjallað er um hér að framan, hafa undir ýmsum kringumstæðum verið talið 

að um brot á þessum rétti sé að ræða. Ekki er óeðlilegt að niðurstöður íslenskra dómstóla séu 

sambærilegar niðurstöðum MDE, þar sem Ísland hefur lögfest sáttmálann og ber því að haga 

löggjöf sinni til samræmis við ákvæði hans. Einnig líta íslenskir dómstólar til úrlausna MDE 

við úrlausn mála þegar reynir á ákvæði sáttmálans. Ólíkt MSE þá er í sakamálalögunum að 

finna ákvæði sem heimila að ákærða sé gert að víkja úr þinghaldi tímabundið, þ.e. á meðan 
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 Dómur MDE í máli Barberà gegn Spáni frá 6. desember 1988. 78. gr.: „The Court infers, as the Commission 

did, that all the evidence must in principle be produced in the presence of the accused at a public hearing with a 

view to adversarial argument“. 
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 Eiríkur Tómasson. (1999). Bls. 87. 
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skýrslur fara fram við aðalmeðferð máls, sbr. 1. mgr. og 2. mgr. 123. gr. sml, og eru þessar 

undantekningarheimildir ekki taldar brjóta gegn réttindum ákærða til að vera viðstaddur 

aðalmeðferð máls ef tiltekin skilyrði eru uppfyllt og rétt er staðið að framkvæmd. Skilyrði 

þau sem ákvæðin setja ber þó að túlka þröngt þar sem um skerðingu á réttindum ákærða er að 

ræða, því ef frjálslega er farið með slíkar undantekningarheimildir getur skapast réttaróvissa 

fyrir málsaðila. 
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8. 0 Undantekningar frá rétti ákærða til að vera viðstaddur 

skýrslutökur við aðalmeðferð máls  

Þegar ákærða er gert að víkja úr þinghaldi á meðan skýrslutökur fara fram við aðalmeðferð 

máls er um að ræða undantekningu frá ákvæði 1. mgr. 166. gr. sml. um rétt ákærða til að vera 

viðstaddur aðalmeðferð máls. Þá er nauðsynlegt að skilyrði séu uppfyllt til að beita slíkum 

undantekningarheimildum svo ekki sé brotið gegn rétti ákærða um réttláta málsmeðferð. Hér 

á eftir er fjallað um þau ákvæði sem heimila að ákærða verði gert að víkja úr þinghaldi á 

meðan skýrslutökur fara fram við aðalmeðferð máls, hvar þau er að finna og hvernig þau hafa 

birst í réttarfarslöggjöf hér á landi frá upphafi til dagsins í dag. Þá er að lokum fjallað um 

hvernig þessi ákvæði hafa verið túlkuð af íslenskum dómstólum og samanburður gerður við 

ákvæði MSE og úrlausnir MDE.  

8.1 Íslensk lagafyrirmæli  

8.1.1 Almenn undantekningarheimild 

Ákvæði sem fela í sér heimild til að víkja ákærða úr þinghaldi á meðan skýrslutökur fara fram 

við aðalmeðferð máls voru fyrst sett í löggjöf hér á landi með gildistöku laga nr. 27/1951 og 

skv. 3. mgr. 102. gr. þeirra laga fer skýrslutaka fram við aðalmeðferð máls og er þar vísað til 

77. gr. laganna varðandi návist ákærða, en þar segir: 

„Þó er dómara rétt að láta sökunaut hlýða á prófun vitnis eða matmanns og gæta þar réttar 

síns, enda sé ekki ástæða til að ætla, að sökunautur kunni að hafa þau áhrif á vitni eða 

matsmann, að það eða hann segi ekki afdráttarlaust sannleikann, svo sem vegna færis 

sökunauta til undanskots sakarganga eða til þess að dylja sannleikann með öðrum hætti.“   

Í þessu felst að dómara er heimilt að víkja ákærða úr þinghaldi á meðan skýrslutökur fara 

fram við aðalmeðferð máls, gegn því skilyrði að hann telji að nærvera ákærða hafi ekki áhrif 

á sannleiksgildi framburðar. Ekki er í greinargerð með frumvarpi laganna gerð nánari grein 

fyrir þessu skilyrði. 

Lög nr. 27/1951 voru gefin út sem ný heildarlög þrisvar sinnum, þar sem ákvæðið hélst 

óbreytt, sbr. 77. gr. laga nr. 82/1961, 77. gr. laga nr. 73/1973 og 77. gr. laga nr. 74/1974. 

Heimild dómara til að vísa ákærða úr þinghaldi stóð því óbreytt í rúma fjóra áratugi, eða allt 

frá 5. mars 1951 til 1. júlí 1992, þegar ný heildarlög, lög nr. 19/1991 um meðferð opinberra 

mála, tóku gildi. Ekki verður séð að Hæstiréttur hafi á gildistíma þessara laga dæmt í máli er 
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varða undantekningarheimildir frá rétti ákærða til að vera viðstaddur skýrslutökur við 

aðalmeðferð máls.  

Þegar fimmtu heildarlögin, lög um meðferð opinberra mála nr. 19/1991, tóku gildi þann 1. 

júlí 1992 var orðalagi ákvæðisins breytt talsvert og önnur áhersla lögð á skilyrði fyrir beitingu 

ákvæðisins. Í þeim lögum er hina almennu undantekningarheimild frá rétti ákærða til að vera 

viðstaddur skýrslutökur vitna
149

 við aðalmeðferð máls að finna í ákvæði 6. mgr. 59. gr. 

laganna, en þar segir: 

„Dómari getur ákveðið að sakborningi verði vikið úr þinghaldi á meðan skýrsla vitnis er 

tekin, ef þess er krafist, og dómari telur að nærvera sakbornings geti orðið vitninu 

sérstaklega til íþyngingar eða geti haft áhrif á framburð þess“. 

Þarna má fyrst benda á að frumkvæði þess að ákærða verði gert að víkja, hefur verið fært frá 

dómara eins og áður var, yfir á málaðila
150

, sbr. orðalag ákvæðisins: „ef þess er krafist“ en 

það mun þá áfram vera dómari sem tekur ákvörðun um hvort skilyrðum fyrir beitingu 

ákvæðisins sé fullnægt. Síðan má sjá að töluverður áherslumunur er á skilyrðunum sjálfum 

þar sem áður var það gert að skilyrði að dómari teldi að nærvera ákærða myndi hafa áhrif á að 

vitni segði sannleikann en nú eru skilyrðin annars vegar að dómari telji að nærvera 

sakbornings geti orðið vitninu sérstaklega til íþyngingar eða hins vegar að dómari telji að 

nærvera sakbornings geti haft áhrif á framburð vitnis. Samkvæmt orðanna hljóðan er ekki 

gerð krafa um að bæði þessi skilyrði þurfi að vera uppfyllt til að unnt sé að víkja ákærða úr 

þinghaldi, heldur nægir að dómari telji aðeins annað þeirra eiga við. Í greinargerð með 

frumvarpi laganna kemur fram að skýrslutökur eigi að jafnaði að fara fram að ákærða 

viðstöddum en telji dómari að skilyrði séu fyrir hendi, er unnt að víkja ákærða úr þinghaldi á 

meðan skýrslutökur fara fram á grundvelli 6. mgr. 59. gr. opl. Nýti dómari þessa heimild að 

vísa ákærða úr þinghaldi, á verjandi ákærða þó ávallt skýlausan rétt til að vera viðstaddur.
151

 

Ekki er í eldri lögum að finna ákvæði er tyggðu sambærileg réttindi ákærða ef honum var gert 

að víkja. Með þeim áskilnaði að gera verjanda ávallt kleift að vera viðstaddur skýrslutökur er 

reynt að koma til móts við þá skerðingu sem brottvikning ákærða felur í sér gagnvart 

réttindum hans skv. 6. mgr. 59. gr. opl. Ekki er í greinargerð með frumvarpi laganna gerð 
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 Skv. 4. mgr. 129. gr. opl. kemur fram að dómari  geti á grundvelli 6. mgr. 59. gr. sömu laga, einnig ákveðið 

að ákærði víki úr þinghaldi meðan aðrir ákærðir í málinu gefa skýrslu fyrir dómi.  
150

 Í dómi Hæstaréttar frá 1993, bls. 1316 (nr. 229/1993) tekur Hæstiréttur afstöðu til þess hverjir það eru sem 

geta gert kröfu um að ákærða verði gert að víkja úr þinghaldi meðan skýrslutökur fara fram við aðalmeðferð 

máls. (Sjá reifun á bls. 71). 
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 Alþt. (1990). A-deild, þskj. 101. Bls. 1214.  
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frekari grein fyrir þessum skilyrðum en ljóst er að það getur verið matskennt hvort aðstæður 

séu íþyngjandi eða hvort ákærði hafi áhrif á vitni. Hefur slíkt því verið háð mati dómstóla. 

Þann 1. janúar 2009 tóku sjöttu heildarlögin gildi, þ.e. núgildandi lög um meðferð sakamála 

nr. 88/2008. Hina almennu undantekningarheimild til að víkja frá réttindum ákærða til að 

vera viðstaddur skýrslutökur við aðalmeðferð máls er að finna í ákvæði 1. mgr. 123. gr. 

laganna,
152

 en þar segir: 

 „Dómari getur samkvæmt kröfu ákæranda eða vitnis ákveðið að ákærða verði vikið úr 

þinghaldi á meðan það gefur skýrslu ef dómari telur að nærvera ákærða geti orðið vitninu 

sérstaklega til íþyngingar og haft áhrif á framburð þess“. 

Eins og hér sést þá hefur orðalagi ákvæðisins verið breytt frá því áður var en þó eru skilyrði 

þess að ákærða verði gert að víkja úr þinghaldi á meðan skýrslutökur fara fram við 

aðalmeðferð máls þau sömu. Orðalagi ákvæðisins var breytt til að undirstrika að einungis 

ákærandi eða það vitni, sem á að gefa skýrslu, geti gert kröfu um að ákærða verði gert að 

víkja. Er því um skýrara og nákvæmara orðalag að ræða sem felur í sér að dómari mun ekki 

taka sjálfstæða ákvörðun um að víkja ákærða úr þinghaldi við skýrslutökur. Einnig er gert ráð 

fyrir að skilyrðin tvö sem fram koma í ákvæðinu, þ.e. annars vegar ef dómari telur að nærvera 

ákærða geti orðið vitninu sérstaklega til íþyngingar og hins vegar ef dómari telur að nærvera 

ákærða geti haft áhrif á framburð þess, þurfi bæði að vera uppfyllt að mati dómarans svo 

heimilt sé að beita þessari undantekningarheimild. Áður nægði aðeins annað þeirra. Að 

lokum má nefna þá breytingu að gildissvið ákvæðisins hefur jafnframt verið rýmkað og nær 

því nú bæði til málflytjenda og ákærða. Það þýðir að einnig er heimilt að víkja verjanda 

ákærða úr þinghaldi, en áður þótti skýlaust skilyrði að verjandi væri viðstaddur 

skýrslutökurnar. Þegar dómari telur að skilyrði séu uppfyllt og nýtir þá heimild ákvæðisins að 

vísa ákærða úr þinghaldi ber honum að gæta jafnréttissjónarmiða milli málsaðila. Við þær 

aðstæður væri því eðlilegast að ákærandi víki samhliða úr þinghaldi, en ráðgert er að 

málflytjendur sem og ákærði geti fylgst með skýrslutökum vitna á sama tíma og þær eru 

teknar.
153

 Sé ákærða vikið úr þinghaldi á grundvelli 1. mgr. 123. gr. laganna þá ber dómara 

skv. 3. mgr. 123. gr. laganna að sjá til þess að hægt sé að fylgjast með skýrslutöku um leið og 

hún fer fram. Jafnframt ber honum einnig skylda til að leggja fyrir vitnið þær spurningar sem 

ákærði óskar. Hér er því um að ræða breytingu frá því sem áður var, til þess að vega upp á 
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 Skv. 1. mgr. 166. gr. sml. kemur einnig fram að dómari geti þó ákveðið að hann víki úr þinghaldi meðan 

skýrsla er tekin af öðrum sem eru ákærðir í málinu, sbr. 123. gr. sömu laga. 
153

 Alþt. (2007-2008). A-deild, þskj. 252. Bls. 1468-1469. 
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móti þeirri skerðingu sem verður á réttindum ákærða skv. 1. mgr. 166. gr. sml. sem 

brottvikning úr þinghaldi felur í sér. Sú skylda dómara að leggja fyrir vitnið þær spurningar er 

ákærði óskar á fyrst og fremst við ef ákærði nýtur ekki aðstoðar verjanda í málinu.
154

 Rétt er 

að taka fram að með tilliti til réttinda ákærða þá er hér um undantekningarheimild að ræða 

sem ætti aðeins að nota þegar brýna nauðsyn ber til.
155

   

8.1.2 Sérstakar undantekningarheimildir 

8.1.2.1 Undantekningarheimild barna  

Í fyrstu heildarlögunum um meðferð sakamála, lögum nr. 27/1951, kemur fram að ef skýrslur 

eru teknar af börnum undir 16 ára, þá skuli það tilkynnt barnaverndarnefnd sé þess kostur og 

þá geti nefndin sent fulltrúa sinn til að vera viðstaddur yfirheyrslurnar, skv. 40. gr. laganna. 

Annars segir í 111. gr. laganna að um mál ungmenna á aldrinum 15 - 18 ára fari skv. 30. gr. 

laga nr. 19/1940, sbr. lög um vernd barna og ungmenna. Ekki er kveðið á um skilyrði þess að 

ákærða sé gert að víkja úr þinghaldi á meðan skýrslutökur barna fara fram við aðalmeðferð 

máls í lögunum. Ekki er heldur að finna slík ákvæði í næstu þremur heildarlögum um 

meðferð opinberra mála, þ.e. lögum nr. 82/1961, nr. 73/1973 né nr. 74/1974.   

Það er ekki fyrr en þegar lög nr. 36/1999 um breyting á lögum um meðferð opinberra mála 

nr. 19/1991, með síðari breytingum tóku gildi, sem fyrst voru lögfestar í íslenskum rétti 

sérstakar undantekningarheimildir er varða skýrslutökur barna fyrir dómi. Með ákvæði 18. gr. 

þessara laga var 7. mgr. bætt við 59. gr. opl. sem hljóðar svo:  

  „Þegar skýrsla er tekin af brotaþola yngri en 18 ára getur dómari kvatt til kunnáttumann 

sér til aðstoðar við skýrslutöku. Þá eiga ákærandi, ákærði og verjandi hans ekki rétt á að 

vera viðstaddir í dómsal eða annars staðar þar sem dómþing er háð ef dómari telur að 

nærvera þeirra geti orðið brotaþola sérstaklega til íþyngingar eða haft áhrif á framburð 

hans. Í því tilviki skal dómari sjá til þess að málsaðilar geti fylgst með skýrslutöku um leið 

og hún fer fram og er honum rétt að leggja fyrir brotaþola þær spurningar sem þeir óska“.   

Hér má sjá að ákvæði þetta felur í sér að dómara er ekki aðeins heimilt að víkja ákærða úr 

þinghaldi á meðan skýrslutökur barna fara fram, heldur einnig verjanda hans. En eins og fram 

kemur hér að framan á verjandi ákærða skýlausan rétt á að vera viðstaddur skýrslutökur skv. 

hinni almennu undantekningarheimild 6. mgr. 59. gr. opl. Skilyrði fyrir beitingu 7. mgr. 59. 

gr. opl. eru þó áfram þau sömu og í hinni almennu undantekningarheimild 6. mgr. 59. gr. opl. 
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Hæstiréttur hefur aðeins dæmt í einu máli varðandi ágreining um túlkun ákvæðis 7. mgr. 59. 

gr. opl., sbr. dóm Hæstaréttar frá 2000, bls. 63 (nr. 499/1999).
156

 

Í núgildandi lögum um meðferð sakamála nr. 88/2008, sem tóku gildi 1. janúar 2009, má sjá 

að ákvæði þetta hefur tekið nokkrum breytingum, sbr. 2. mgr. 123. gr. sml., þar sem segir: 

„Nú er skýrsla tekin af vitni yngra en 15 ára og getur þá dómari kvatt til kunnáttumann sér 

til aðstoðar við skýrslutöku. Ákærandi, ákærði og verjandi hans eiga ekki rétt á að vera 

viðstaddir í dómsal eða annars staðar þar sem dómþing er háð ef dómari telur að nærvera 

þeirra geti orðið vitninu sérstaklega til íþyngingar og haft áhrif á framburð þess.“ 

Hér má sjá þá breytingu að aldursviðmið ákvæðisins nær til barna undir 15 ára aldri í stað 18 

ára eins og var í lögum nr. 19/1991. Einnig hefur gildissvið þess verið rýmkað þannig það nái 

ekki aðeins til brotaþola, heldur einnig til annarra vitna sem eru undir 15 ára aldri. Ástæða 

þessarar breytingar er að þörfin til að taka skýrslur af börnum, án nærveru ákæranda, ákærða 

og verjanda, getur verið svo brýn þrátt fyrir að þau hafi ekki sjálf orðið fyrir broti. Þau geta 

jafnvel hafa orðið vitni að því að aðrir hafi verið beittir ofbeldi eða kynferðislegri misnotkun 

og því mikilvægt að þau geti tjáð sig óhindrað um atvik máls.
157

 Áherslu ber að leggja á það 

að undantekningaheimild þessi er fyrst og fremst ætluð til nota eftir því sem börn eru yngri, 

þ.e. því eldri og þroskaðri sem börn, sem skýrslur eru teknar af, eru því síður er ástæða til að 

nota þessa heimild. Ástæðan er sú að um er að ræða skerðingu á mikilvægum réttindum 

ákærða til að taka þátt í eigin þinghaldi. Sé ákærða gert að víkja ber dómara skv. 3. mgr. 123. 

gr. sml., að sjá til þess að aðilar geti fylgst með skýrslutöku um leið og hún fer fram, og 

komið á framfæri spurningum. Þetta þýðir með öðrum orðum að ef þessu verður ekki við 

komið, t.d. þannig að aðilar geti fylgst með skýrslutöku af sjónvarpsskjá um leið og hún fer 

fram, þá væri óheimilt að beita þessari heimild. Rétt er að taka fram að með tilliti til réttinda 

ákærða ætti að sjálfsögðu aðeins að beita þessu þegar brýna nauðsyn ber til.
158

   

8.1.2.2 Undantekningarheimild vitna undir nafnleynd  

Ákvæði sem fela í sér heimild til að víkja ákærða úr þinghaldi á meðan skýrslutökur vitna 

undir nafnleynd fara fram, voru ekki að finna í íslenskri löggjöf fyrr en með gildistöku laga 

nr. 19/1991 um meðferð opinberra mála. Í þeim lögum er slíka heimild að finna í 8. mgr. 59. 

gr. laganna, en þar segir:  
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„Dómari getur samkvæmt kröfu ákveðið að vitni sem kemur fyrir dóm geri ekki í heyranda 

hljóði grein fyrir nafni sínu eða öðru sem varðar persónu þess og ekki eru efni til að telja 

nafnleynd geta spillt fyrir vörn sakbornings svo að máli skipti.“ 

Ákvæði þetta tengist hinni almennu undantekningarheimild 6. mgr. 59. gr. opl. þar sem fram 

kemur að ef dómari telur að öryggi vitnis geti stafað alvarleg ógn af því að ákærði komist 

með nærveru sinni í þinghaldi að raun um persónuauðkenni þess þá geti hann veitt vitni 

heimild til að gefa skýrslu fyrir dómi undir nafnleynd og gert ákærða að víkja úr þinghaldi á 

meðan. Þetta eru því í raun önnur skilyrði en hin almenna undantekningarheimild kveður á 

um. Hér er því um að ræða undir hvaða kringumstæðum dómari getur heimilað að vitni greini 

ekki frá nafni við skýrslutökur og ákvæði 8. mgr. 59. gr. opl. setur síðan skilyrði um að slík 

heimild spilli ekki fyrir vörn ákærða svo að máli skiptir.   

Þrátt fyrir að það komi ekki fram berum orðum í ákvæðinu né í athugasemdum með 

frumvarpi laganna, má draga þá ályktun að sama gildi um nærveru verjanda ákærða og gildir 

varðandi 6. mgr. 59. gr. opl., þ.e. að hann eigi skýlausan rétt á að vera viðstaddur til að 

tryggja að ekki sé brotið gegn rétti skjólstæðings hans.  

Í núgildandi lögum nr. 88/2008, sem tóku gildi þann 1. janúar 2009, tók þessi 

undantekningarheimild frá réttindum ákærða til að vera viðstaddur skýrslutökur við 

aðalmeðferð máls skv. 1. mgr. 166. gr. sml. nokkrum breytingum. Heimildina er að finna í 2. 

mgr. 123. gr. sml. þar sem kemur fram að ef dómari telur að nærvera ákæranda, ákærða og 

verjanda hans, geti verið vitninu sérstaklega til íþyngingar og haft áhrif á framburð þess, þá 

geti hann ákveðið að ákærði og málflytjendur víki úr þinghaldi þegar vitni gefa skýrslu fyrir 

dómi undir nafnleynd. Dómari hefur skv. 8. mgr. 122. gr. sml. heimild til að ákveða, 

samkvæmt kröfu ákæranda, ákærða eða vitnis, að vitni sem gefur skýrslu fyrir dómi greini 

ekki í heyranda hljóði frá nafni sínu eða öðrum persónueinkennum, telji hann að lífi, 

heilbrigði eða frelsi vitnisins ellegar náinna vandamanna þess, sbr. 1. eða 2. mgr. 117. gr. 

sml., yrði stefnt í hættu ef það væri gert uppskátt hvert það er.  

Þar sem hér er um að ræða undantekningarheimild frá réttindum ákærða sem honum eru 

tryggð skv. 1. mgr. 166. gr. sml. ber dómara þó ekki að fallast á kröfu um nafnleynd vitnis 

nema að því skilyrði uppfylltu að um brýna nauðsyn sé að ræða og ekki sé ástæða til að telja 

að hún geti spillt fyrir vörn ákærða svo að máli skipti.
159
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Þær breytingar sem ákvæði núgildandi laga fela í sér snúa fyrst og fremst að gildissviði 

ákvæðisins. Áður var einungis gert ráð fyrir að ákærða einum yrði gert að víkja undir þessum 

kringumstæðum en nú hefur ákvæðið verið rýmkað þannig það nái til ákærða og 

málflytjenda. Ástæða þessarar breytingar er sú að oftast myndi það ekki nægja að vísa ákærða 

einum úr þinghaldi til þess að koma í veg fyrir að hann kæmist að því hvert vitni 

raunverulega væri, heldur yrði verjandi hans einnig að víkja þar sem þagnarskylda hans nær 

ekki til vitnisins, skv. 3. mgr. 35. gr. sml. Með tilliti til jafnréttis málsaðila er eðlilegast að 

ákærandi víki einnig úr þinghaldi þegar það er háð með þessum hætti en þá ber dómara 

skylda skv. 3. mgr. 123. gr. sml. að tryggja að þeir geti fylgst með skýrslutöku utan þingsalar 

um leið og hún fer fram, sem og að tryggja að þeir geti komið á framfæri spurningum til 

vitnisins, sé þess óskað.
160

   

8.2 Túlkun og beiting íslenskra dómstóla  

Ekki hafa mörg mál verið borin undir dómstóla er varða ágreining um hvort skilyrði séu 

uppfyllt til að unnt sé að víkja ákærða úr þinghaldi á meðan skýrslutökur fara fram við 

aðalmeðferð máls. Aðeins í þremur málum hefur Hæstiréttur dæmt um hvort heimilt sé að 

beita hinni almennu undantekningarheimild, sbr. dóma Hæstaréttar frá 1993, bls. 1316 (nr. 

229/1993); 1997, bls. 3231 (nr. 449/1997) og frá 15. janúar 2010 (nr. 24/2010). Aðeins 

síðastnefnda málið var tekið fyrir í gildistíð núgildandi laga en hin tvö málin á gildistíma laga 

nr. 19/1991. Um hinar sérstöku undantekningarheimildir, þ.e. þegar um er að ræða 

skýrslutökur af vitnum undir 15 ára aldri eða skýrslutökur af vitnum undir nafnleynd, hefur 

Hæstiréttur aðeins dæmt í tveimur málum, sbr. dóma Hæstaréttar frá 2000, bls. 63 (nr. 

499/1999) og 2004, bls. 4684 (nr. 460/2004). Báðir dómarnir féllu á gildistíma laga nr. 

19/1991. Hér á eftir eru þessi mál reifuð og fjallað um túlkun dómstóla á þeim skilyrðum sem 

sett eru til að unnt sé að beita slíkum undantekningarheimildum. Verður umfjöllun áfram með 

sama hætti, þ.e. fyrst farið yfir þau mál er varða hina almennu undantekningarheimildir og 

síðan yfir þau mál er varða hinar sérstöku undantekningarheimildir.  

Hrd. 1993, bls. 1316 (nr. 229/1993). Í máli þessu var ákærða saksóttur fyrir að hafa 

þröngvað S, sambýliskonu sinni, til kynferðismaka með þeim hætti að það bryti gegn 194. 

gr. hgl. Einnig var gerð krafa um skaðabætur vegna verknaðarins. S óskaði eftir því við 

aðalmeðferð málsins að ákærði yrði ekki viðstaddur skýrslutökuna og varð dómari við 

þeirri ósk á grundvelli 6. mgr. 59. gr. opl., þrátt fyrir mótmæli ákærða. Niðurstöðu þessari 
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áfrýjaði ákærði til Hæstaréttar, en meirihluti Hæstaréttar staðfesti ákvörðun héraðsdóms og 

var ákærða því gert að víkja úr þinghaldi á meðan skýrslur voru teknar af S.   

Í máli þessu kom fram sératkvæði þar sem athygli var vakin á því að S væri fullþroska kona 

og jafnframt gagnkunnug ákærða þar sem þau voru í sambúð í rúmlega ár. Af málsgögnum 

verði ekki séð að ójafnræði sé með henni og ákærða í tilfinningalegu eða öðru tilliti né að hún 

geti talist háð honum að öðru leyti en vegna sambúðarinnar, sem þegar hafði verið slitið. Hún 

er kærandi málsins og lykilvitni ákæruvaldsins og á sjálf hagsmuna að gæta vegna bótakröfu 

sinnar á hendur ákærða. Enginn vafi er um að erfitt sé að gefa skýrslu af slíkum atburðum, er 

málið snýst um, en hafa verði hugfast að krafan um beina sönnunarfærslu fyrir dómi er 

meginregla réttarfarsins, þrátt fyrir þá áraun sem henni fylgir fyrir aðila og vitni. Þar af 

leiðandi verði ekki talið að í málinu hafi verið leiddar líkur að því að S megi vænta afarkosta 

frá hendi ákærða í sambandi við málið, s.s. vegna hótana eða ógnunar að öðru tagi. Réttur 

sakbornings til að vera viðstaddur skýrslutökur í máli sínu er mjög mikilvægur þáttur í 

réttlátri málsmeðferð, sem varðar einnig almennt réttaröryggi og jafnræði í málflutningi. Ekki 

var því talið að nægilega hafi verið sýnt fram á að skilyrðum fyrir að ákærða var gert að víkja 

úr þinghaldi hafi verið fullnægt og því var felld út gildi hin kærða ákvörðun dómara.  

Hrd. 1997, bls. 3231 (nr. 449/1997). Í þessu máli var ákærði saksóttur fyrir að hafa 

misnotað Y, dóttur sína, kynferðislega samfellt um sjö ára skeið, og hafa með því brotið 

gegn 1. mgr. 200. gr. og 1. mgr. 202. gr. hgl., sbr. 8. gr. og 10. gr. laga nr. 40/1992. 

Lögmaður Y óskaði, fyrir hönd Y, eftir því að ákærða yrði gert að víkja úr þinghaldi á 

meðan Y gæfi skýrslu fyrir dómi, á grundvelli 6. mgr. 59. gr. opl. Ákærði mótmælti en 

ákæruvaldið lét ekki ágreining um þetta efni til sín taka. Héraðsdómari tók ósk vitnisins Y 

til greina og úrskurðaði að ákærða yrði gert að víkja úr þinghaldi á meðan skýrslur yrðu 

teknar af Y.  Ákærði skaut þeirri ákvörðun dómara til Hæstaréttar, sem staðfesti ákvörðun 

héraðsdóms.    

Í dómnum kemur fram að ákæruvaldinu beri augljóslega að leita eftir því að Y lýsi í skýrslu 

sinni fyrir dómi, í einstökum atriðum þeim tilvikum er ákæran á hendur föður hennar er 

byggð á. Slík frásögn er þar af leiðandi ætíð íþyngjandi fyrir vitni í þeirri aðstöðu og þá 

sérstaklega ef hún er gefin að ákærða viðstöddum. Einnig álítur dómurinn svo í máli þessu að 

það sé sérstaklega íþyngjandi fyrir Y að frekar skammur tími er liðinn frá því að áætluðum 

samfelldum brotum um sjö ára skeið á að hafa lokið, með tilliti til aldurs og andlegs ástands. 

Þrátt fyrir að ákærða sé vikið úr þinghaldi er unnt að gæta brýnustu hagsmuna hans af 

þátttöku málsmeðferðarinnar með því að verjandi hans leggi fyrir Y spurningar. Auk þess að 

ákærði á þess kost að hlýða á vitnisburðinn utan dómssalar, um leið og hann fer fram eða 

kynna sér framburðinn strax að skýrslugjöf lokinni og leiða Y aftur fyrir dóm við 
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aðalmeðferð til að svara frekari spurningum frá verjanda eftir óskum ákærða. Af hálfu 

ákæruvaldsins hefur fyrir Hæstarétti verið tekin til greina ósk vitnisins um að ákærða verði 

gert að víkja úr þinghaldi á meðan Y gefur skýrslu. Með því gefur ákæruvaldið í skyn að það 

sé reiðubúið að axla ábyrgðina af því að sönnunargildi skýrslunnar kunni að verða minna en 

ella.  

Í máli þessu má sjá góðan rökstuðning Hæstaréttar fyrir því að hann telji unnt að beita 

undantekningarheimild 6. mgr. 59. gr. opl. Dómurinn rökstyður vel að hvaða leyti hann telur 

íþyngjandi fyrir vitnið að gefa skýrslu að ákærða viðstöddum og hvaða áhrif það hafi á rétt 

ákærða að beita því. Þá jafnframt tekur hann fram hvernig unnt sé að koma til móts við þá 

skerðingu ákærða er undantekningarheimildin hefur í för með sér fyrir ákærða. Þá er í 

dómnum komið inná áhugavert atriði þar sem hann segir að ákæruvaldið sé tilbúið að axla þá 

ábyrgð að sönnunargildi skýrslunnar sem vitnið gefur að ákærða fjarstöddum kunni að verða 

minna en ella. Það má velta fyrir sér hvort það geti talist ósanngjarnt að beiting 

undantekningarheimildar 6. mgr. 59. gr. opl. geti haft það í för með sér að sönnunargildi 

framburðarins verði minna, en á móti má ætla að ef heimildin væri ekki til staðar og vitni 

þyrfti undantekningarlaust að gefa skýrslu í viðurvist ákærða, þá gæti sú hætta verið til staðar 

að vitni treysti sér ekki til að lýsa tilteknum atburðum eða að lýsingar þeirra yrðu 

ónákvæmari en ella og þar af leiðandi hætta á að sönnunargildi skýrslunnar yrði minna af 

þeim sökum. Það er því spurning hvort ekki sé æskilegra að taka áhættuna um að 

sönnunargildi framburðar vitnisins kynni að rýrna að einhverju leyti ef hann er tekinn að 

ákærða fjarstöddum, heldur en að framburður vitnis sé ónákvæmari eða jafnvel að sum atriði 

komi ekki fram ef skýrsla er tekin að ákærða viðstöddum. Það er jú ætíð markmið að leiða 

hið sanna í ljós. En skýrsla sem tekin er að ákærða fjarstöddum getur þó vel haft fullt 

sönnunargildi, ákæruvaldið ber aðeins hallann af því ef sönnunargildi er minna en ella, allt 

komið undir mati dómsins. Samkvæmt því verður að telja að undantekningar sem þessar geta 

verið nauðsynlegar enda, standast þær aðrar réttheimildir, sé þeim beitt af varkárni og 

framkvæmdar með réttum hætti.  

Þar sem ofangreindir dómar féllu í gildistíð laga nr. 19/1991 er áhugavert að skoða hvort 

sömu sjónarmið séu lögð til grundvallar túlkunar á skilyrðum undantekningarheimildar 1. 

mgr. 123. gr. sml, sbr. 6. mgr. 59. opl. En í aðeins einu máli hefur Hæstiréttur, á gildistíma 

núgildandi laga, tekið afstöðu til þess hvort skilyrðum ákvæðisins sé fullnægt og ákærða gert 
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að víkja úr þinghaldi, sbr. dóm Hæstaréttar frá 15. janúar 2010 (nr. 24/2010), hið svokallaða 

mansalsmál.  

Hrd. frá 15. janúar 2010 (nr. 24/2010). Í þessu máli voru ákærðu gefið að sök mansal skv. 

1. tl. 1. mgr. 227. gr. hgl. fyrir að hafa svipt 19 ára gamalli stúlku frá Litháen frelsi og neytt 

hana til að stunda vændi í heimalandi sínu áður en hún var send hingað til lands í október 

2009. Fyrir héraðsdómi krafðist réttargæslumaður stúlkunnar að ákærðu yrðu gert að víkja 

úr þinghaldi á meðan brotaþoli gæfi skýrslu fyrir dómi á grundvelli 1. mgr. 123. gr. sml. 

Þrátt fyrir mótmæli verjenda ákærðu, var það niðurstaða héraðsdóms að ákærðu yrðu gert 

að víkja. Úrskurður þessi var kærður til Hæstaréttar sem staðfesti niðurstöðu héraðsdóms. 

Niðurstaða héraðsdóms í málinu; að skilyrði hefðu verið uppfyllt til að unnt væri að víkja 

ákærðu úr þinghaldi á meðan brotaþoli gæfi skýrslu fyrir dómi við aðalmeðferð máls, skv. 1. 

mgr. 123. gr. sml., byggir á því að það væri mjög þungbært fyrir brotaþola að gefa skýrslu í 

viðurvist ákærðu, enda var það mat íslenskra stjórnvalda að brotaþola stafi ógn af ákærðu. 

Rök meirihluta Hæstaréttar fyrir því að ákærðu skyldu gert að víkja á meðan brotaþoli gæfi 

skýrslu voru þau sömu og fram komu í héraðsdómi, auk þess sem hann nefnir að samkvæmt 

læknabréfi sem gefið var út 7 dögum fyrir aðalmeðferð málsins var andlegt ástand stúlkunnar 

talið mjög slæmt. Til að vega upp á móti þessari skerðingu á réttindum ákærða sem honum 

eru tryggð skv. 1. mgr. 166. gr. sml., sbr. 1. mgr. 70. gr. stjskr. og 6. gr. MSE, þá er ákærða 

gert kleift að fylgjast með skýrslugjöf brotaþola utan þingsalar um leið og hún fer fram, og 

koma að spurningum sé þess óskað, sbr. 3. mgr. 123. gr. sml.   

Í sérákvæði sem fylgdi niðurstöðu Hæstaréttar kemur fram að túlka verði skilyrði  

undantekningarheimildar 1. mgr. 123. gr. sml. með hliðsjón af réttindum ákærða um réttláta 

málsmeðferð skv. 1. mgr. 70. gr. stjskr., sbr. 1. mgr. og 3. mgr. 6. gr. MSE. Ljóst er að fyrir 

dómi sé leitað eftir því að brotaþoli lýsi í skýrslu sinni einstökum atriðum í samskiptum 

sínum við ákærðu eftir að hún kom til landsins, en eins og atvikum máls er háttað hefur ekki 

verið nægilega sýnt fram á að nærvera ákærðu geti verið henni íþyngjandi. Einnig verði ekki 

séð með hvaða hætti nærvera ákærðu ætti að geta truflað framburð brotaþola um lífsskilyrði 

hennar í Litháen áður en hún kom til landsins. Í ákvæði 1. mgr. 123. gr. sml. koma fram þau 

skilyrði sem þarf að uppfylla til að unnt sé að beita þessari undantekningarheimild og þeim sé 

ekki fullnægt í máli þessu.  

Það sem er athyglisvert við þennan dóm er að þetta er fyrsta málið sem kemur fyrir Hæstarétt 

varðandi ágreining um túlkun á skilyrðum 1. mgr. 123. gr. sml., sem ekki fellur undir XXII. 

kafla hgl. sem fjallar um kynferðisbrot. Mál þetta er þó ekki svo óskylt, en það er fellt undir 
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XXIV. kafla hgl. sem fjallar um brot gegn frjálsræði manna. Hér er því um að ræða fyrsta og 

eina málið hér á landi, hingað til, sem fjallað er um mansal. Ef litið er til rökstuðnings 

Hæstaréttar og héraðsdóms í málinu má sjá að þeir leggja mikla áherslu á aðstæður brotaþola, 

sbr. umfjöllun dómsins um læknisvottorð um ástand hennar og álit stjórnvalda varðandi 

öryggi hennar. Dómstólar eru ekki bundnir af slíku, enda hlutverk þeirra að kanna hvort 

skilyrði lagaákvæða séu fyrir hendi og meta það út frá þeim kröfum er ákvæðin setja. Við mat 

á þeim atriðum er þó eðlilegt að þeir hafi slík gögn til hliðsjónar. Í rökstuðningi dómsins er 

hvergi að finna umfjöllum um þann rétt sem ákærða er tryggður skv. 1. mgr. 166. gr. sml., 

sbr. 1. mgr. 70. gr. stjskr. og 6. gr. MSE. Þrátt fyrir að ákærðu sé tryggður réttur skv. 3. mgr. 

123. gr. sml. til að fylgjast með skýrslutöku utan þingsalar um leið og hún fer fram og koma 

að spurningum til vitna eftir óskum, þá er samt sem áður um skerðingu á þessum réttindum 

ákærðu að ræða. Niðurstaðan er þó alltaf sú sama, þ.e. dómstólum ber að leysa úr ágreiningi 

sem fyrir þá er borin, þannig að sem réttasta niðurstaða fáist og var það mat meirihluta 

dómsins að skýrslutaka brotaþola skyldi fara fram að ákærðu fjarstöddum. Eins og áður segir 

var sú niðurstaða einróma, þar sem minnihluti skilaði inn sérákvæði um öndverða niðurstöðu.   

Með tilliti til þess að hér er um undantekningarheimild að ræða, frá meginreglu um réttindi 

ákærða til að vera viðstaddur þinghöld í eigin máli, þá ber að skýra slíkar heimildir þröngt og 

gæta rökstuðnings. Þar af leiðandi hefði farið betur á ef Hæstiréttur hefði rökstutt betur að 

hvaða leyti hann taldi að hagsmunir brotaþola væru brýnni en hagsmunir ákærðu, á grundvelli 

gildandi réttar.  

Aðeins einu sinni hefur Hæstiréttur dæmt í máli er varðar ágreining um hvort heimilt sé að 

víkja ákærða úr þinghaldi á meðan börn gefa skýrslu fyrir dómi við aðalmeðferð máls. Dómur 

þessi féll í gildistíð laga nr. 19/1991 og hefur enn sem komið er ekki reynt á túlkun 2. mgr. 

123. gr. sml. fyrir dómstólum. Í dómnum er athyglisvert að héraðsdómur og Hæstiréttur 

komast að ólíkri niðurstöðu um hvort skilyrðum 7. mgr. 59. gr. opl. hafi verið fullnægt. Var 

það mat Hæstaréttar að víkja ákærða úr þinghaldi á meðan skýrslutökur fóru fram, sbr. dóm 

Hæstaréttar frá 2000, bls. 63 (nr. 499/1999).  

Hrd. 2000, bls. 63 (nr. 499/1999). Í máli þessu er ákærði saksóttur fyrir kynferðisbrot 

gagnvart sex stúlkum. Í ákæru eru ætluð brot ákærða gegn þeim talin varða við 1. mgr. 202. 

gr. og 209. gr. hgl. Réttargæslumaður tveggja brotaþola í málinu, annars vegar 15 ára stúlku 

og hins vegar 16 ára stúlku, gerði kröfu um að ákærða yrði gert að víkja úr þinghaldi á 

meðan skýrslutökur stúlknanna færu fram á grundvelli 7. mgr. 59. gr. opl. Héraðsdómur 
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hafnaði því og var sú ákvörðun kærð til Hæstaréttar sem úrskurðaði að ákærða yrði gert að 

víkja úr þinghaldi.   

Í málinu tekur dómurinn fram í rökstuðningi sínum fyrir brottvikningu ákærða að í gögnum 

málsins þ.á.m. myndbandsupptöku af skýrslum vitnanna hjá lögreglu, þyki sýnt fram á að 

atvik málsins séu með þeim hætti að telja verði sérstaklega íþyngjandi fyrir brotaþola að 

ákærði sé viðstaddur skýrslutökur fyrir dómi. Einnig þykja gögn málsins hafa sýnt fram á að 

návist ákærða geti staðið í vegi fyrir að vitnin skýri til fulls frá þeim atvikum er málið varðar. 

Þá tekur dómurinn einnig fram að beiting undantekningarheimildar 7. mgr. 59. gr. opl. 

standist aðrar réttarheimildir, þ.e. brottvikning ákærða sé ekki andstæð 1. mgr. 70. gr. stjskr., 

sbr. 1. mgr. og 3. mgr. 6. gr. MSE, enda mæli undantekningarheimildin fortakslaust fyrir um 

að dómari skuli sjá til þess að málsaðilar geti fylgst með skýrslutöku um leið og hún fer fram 

og þeim sé gert kleift að koma á framfæri spurningum til vitna, ef þeir óska. Eins og sést 

metur dómurinn hagsmuni beggja málsaðila fyrir sig í rökstuðningi sínum og kemst að þeirri 

niðurstöðu að hagsmunir brotaþola af því að ákærða verði vikið úr þinghaldi vegi þyngra en 

hagsmunir ákærða af því að vera viðstaddur skýrslutökurnar.   

Athyglisvert er að ef þessi dómur hefði fallið á gildistíma núgildandi laga, hefði niðurstaðan 

mögulega orðið önnur eða að minnsta kosti hefði reynt á önnur lagaákvæði. Brotaþolar 

málsins, sem krefjast þess að ákærða verði gert að víkja úr þinghaldi á meðan skýrslutökur af 

þeim fara fram, eru 15 ára og 16 ára. Samkvæmt eldri lögum er því hinni sérstöku 

undantekningarheimild 7. mgr. 59. gr. opl. beitt, þar sem aldursviðmið þess ákvæðis eru börn 

undir 18 ára aldri. Ákvæði núgildandi laga miða hins vegar við börn undir 15 ára aldri 

varðandi beitingu hinnar sérstöku undantekningarheimildar 2. mgr. 123. gr. sml. og hefðu 

brotaþolar málsins því verið yfir því aldursviðmiði og ákvæði hinnar almennu 

undantekningarheimildar 1. mgr. 123. gr. sml. verið beitt. Spurningin er því sú hvort er betra, 

með tilliti til brotaþola og vitna, hvort mál heyra undir hina almennu undantekningarheimild 

eða hina sérstöku undantekningarheimild ? Eins og fjallað er um í kafla 8.1 eru ákvæði hinnar 

sérstöku undantekningarheimildar 2. mgr. 123. gr. sml. mun ítarlegi en ákvæði hinar almennu 

undantekningarheimildar 1. mgr. 123. gr. sml., þrátt fyrir að skilyrði fyrir brottvikningu 

ákærða séu þau sömu í báðum tilvikum. Það er því spurning hvort sömu sjónarmið hefðu 

legið að baki í rökstuðningi dómsins hefði hann fallið í gildistíð núgildandi laga.    

Eins og með þá undantekningarheimild að víkja ákærða úr þinghaldi á meðan skýrslur eru 

teknar af börnum, þá hefur Hæstiréttur einnig aðeins einu sinni dæmt í máli er varðar 

ágreining á því hvort skilyrði séu uppfyllt svo unnt sé að víkja ákærða úr þinghaldi á meðan 
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skýrslur eru teknar af vitnum undir nafnleynd. Dómur þessi gekk í gildistíð laga nr. 19/1991 

og hefur því enn ekki reynt á túlkun þeirra skilyrða samkvæmt núgildandi lögum.  Í málinu er 

athyglisvert að héraðsdómur og Hæstiréttur lögðu ekki sömu sjónarmið til grundvallar 

túlkunar ákvæðis 8. mgr. 59. gr. opl. þegar þeir tóku afstöðu til þess hvort heimilt hefði verið 

að víkja ákærða úr þinghaldi, á meðan vitni undir nafnleynd gáfu skýrslu fyrir dómi við 

aðalmeðferð málsins. Hæstiréttur taldi að skilyrðum hefði ekki verið fullnægt með tilliti til 

réttinda ákærða til að vera viðstaddur aðalmeðferð máls skv. 4. mgr. 129. gr. opl., en 

héraðsdómur komst að annarri niðurstöðu, sbr. dóm Hæstaréttar frá 2004, bls. 4684 (nr. 

460/2004). 

Hrd. 2004, bls. 4684 (nr. 460/2004). Í máli þessu ákærði saksóttur fyrir tilraun til 

manndráps, sjö líkamsárásir auk annarra brota skv. 211. gr., sbr. 1. mgr. 20. gr. hgl. og 2. 

mgr. 218. gr. sömu laga. Þar á meðal er hann sakaður um að hafa ráðist með öxi að tveimur 

mönnum er sátu á veitingastað. Vitni eru sögð hafa verið af þessari áætluðu árás, meðal 

annars þau þrjú vitni sem óska eftir að ákærða verði gert að víkja úr þinghaldi á meðan 

skýrslutökur þeirra fari fram fyrir dómnum, sbr. 6. mgr. 59. gr. opl. Þeirri ákvörðun sem 

tekin var í héraði um að ákærða yrði gert að víkja var hrundið í Hæstarétti þar sem 

Hæstiréttur taldi skilyrðum ekki fullnægt og til að beita slíkri undantekningu, þ.e. að vitni 

gefi skýrslur undir nafnleynd, verði ákveðin skilyrði að vera uppfyllt, sbr. 8. mgr. 59. gr. 

opl.  

Eins og segir var það niðurstaða héraðsdóms að heimilt væri að víkja ákærða úr þinghaldi á 

meðan vitni undir nafnleynd gæfu skýrslu fyrir dómi við aðalmeðferð málsins. Í rökstuðningi 

dómsins taldi hann að ekki væri með þessu verið að brjóta gegn réttindum ákærða skv. 4. 

mgr. 129. gr. opl. til að vera viðstaddur aðalmeðferð máls, sbr. réttláta málsmeðferð skv. 1. 

mgr. 70. gr. stjskr. og 6. mgr. MSE, þar sem ákærða gæfist kostur á að hlýða á framburð 

vitnanna í hátalarakerfi dómshússins utan dómssalarins og nýta þannig rétt sinn til að leggja 

spurningar fyrir vitni. Ákæruvaldið sjálft tók undir óskir vitnanna og því tilbúið að sæta því 

að sönnunargildi framburða vitnanna kynni að verða minna en ella.  

Í rökstuðningi héraðsdóms fyrir beitingu þessara undantekningarheimilda kemur ekki fram að 

hvaða leyti dómurinn telur að lífi, heilbrigði eða frelsi vitna eða náinna vandamanna þeirra 

yrðu stefnt í hættu ef ákærði vissi deili á þeim. Ekki er heldur fjallað um að hvaða leyti það sé 

sérstaklega íþyngjandi fyrir vitnin að koma fyrir dóminn og gefa þar skýrslu að ákærða 

viðstöddum. Áhersla dómsins liggur aðallega í rökstuðningi fyrir því að hvaða leyti beiting 

undantekningarheimildar 8. mgr. 59. gr. opl. brjóti ekki gegn réttindum ákærða til réttlátrar 

málsmeðferðar. Til að unnt sé að beita þessu undantekningarákvæði þurfa skilyrði ákvæðisins 

að vera uppfyllt sem ekki sé um brot á réttindum ákærða að ræða. Þar af leiðandi verður að 
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liggja fyrir rökstuðningur fyrir því hvernig þessum skilyrðum sé fullnægt. Í dómnum hefði 

því farið betur á að skoða hagsmuni ákærða til að vera viðstaddur með tilliti til réttinda hans 

annars vegar og hagsmuna vitna til að gefa skýrslur að ákærða fjarstöddum hins vegar. 

Þar sem ekki hafa fallið margir dómar hér á landi varðandi túlkun þeirra skilyrða sem heimila 

að ákærða verði gert að víkja úr þinghaldi á meðan skýrslutökur fara fram, liggur í augum 

uppi að erfitt er að draga einhlíta ályktun um hvernig dómstólar túlka þessi skilyrði. Eins og 

rakið hefur verið hér að framan hafa dómstólar rökstutt beitingu þessarar 

undantekningarheimildar misjafnlega vel og er slíkt umhugsunarvert. Þau skilyrði sem ber að 

uppfylla til að heimilt sé að víkja frá réttindum ákærða til að vera viðstaddur þinghöld á 

meðan skýrslutökur fara fram skv. 1. mgr. 123. gr. sml. eru í öllum tilvikum þau sömu, þ.e. 

annars vegar að dómari telji að nærvera ákærða geti orðið vitninu sérstaklega til íþyngingar 

og hins vegar að hann telji að nærvera ákærða geti haft áhrif á framburð vitnis. Þetta eru 

vissulega matskennd skilyrði sem dómstólum ber að túlka í hverju tilviki fyrir sig því það er 

augljóslega ekki hægt að lögfesta tæmandi talningu þeirra aðstæðna sem myndu heimila slíka 

undantekningu. Er þá hægt að álykta sem svo að ef Hæstiréttur telur í einu máli að skilyrðum 

til að víkja ákærða úr þinghaldi sé fullnægt, og upp komi síðan annað sambærilegt mál, þá sé 

einnig heimilt að víkja ákærða úr þinghaldi? Ekki verður það fullyrt hér þar sem við mat á 

þessum skilyrðum ber að líta til hagsmuna beggja aðila málsins, en ekki aðstæðna málsins. 

Þegar dómari metur hvort nærvera ákærða sé vitninu sérstaklega íþyngjandi eða áhrifarík á 

framburð þess, þá getur verið afar mismunandi eftir einstaklingum með hvaða hætti aðstæður 

hafa áhrif. Ekki er um það efast hér að sú lífsraun sem brotaþolar eða vitni í 

kynferðisafbrotamálum verði fyrir sé ekki að öllu leyti íþyngjandi, en þá ber dómurum að 

meta hvort um svo íþyngjandi lífsraun sé að ræða, að viðkomandi muni ekki geta tjáð hana að 

ákærða viðstöddum með þeim hætti að hið rétta og sanna komi í ljós.  

8.3 Samanburður við MSE og úrlausnir MDE  

Í Mannréttindasáttmála Evrópu er eins og áður hefur komið fram ekki kveðið á um sérstakar 

undantekningarheimildir frá réttindum ákærða til að vera viðstaddur aðalmeðferð máls, þ.á.m. 

skýrslutökur, sem honum eru tryggð skv. 6. gr. MSE. Það þýðir þó ekki að óheimilt sé að 

gera undantekningar frá þessum réttindum ákærða og hefur MDE í nokkrum málum tekið 

afstöðu til þess hvort heimildir hafa verið fyrir því eða ekki. Eins og er fjallað um hér að 

framan hafa í sakamálalöggjöfinni hér á landi verið sett ákvæði sem heimila að ákærða sé 

gert að víkja úr þinghaldi á meðan skýrslutökur fara fram við aðalmeðferð máls, sbr. 1. mgr. 
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og 2. mgr. 123. gr. sml., og eru þau ákvæði ekki talin brjóta gegn ákvæðum 6. gr. MSE ef 

skilyrðum þeirra er fullnægt og rétt er staðið að framkvæmd þeirra. Hér á eftir er fjallað um 

nokkra dóma þar sem MDE hefur tekið afstöðu til þess að heimilt sé að víkja frá réttindum 

ákærða til að vera viðstaddur þinghöld í eigin máli skv. 6. gr. MSE. Þá verða þau sjónarmið 

er búa að baki þeim undantekningarheimildum reifuð og þau borin saman við íslenskan rétt 

eftir því sem við getur átt. Það skal áréttað að ekki er um að ræða tæmandi talningu á þeim 

undantekningarheimildum sem MDE hefur tekið afstöðu til gagnvart 6. gr. MSE, heldur 

aðeins nokkrir greinargóðir dómar valdir til skýringar.  

Ákærði hefur skv. 6. gr. MSE rétt til að vera viðstaddur aðalmeðferð í máli sínu. 

Aðildarríkjum sáttmálans hefur verið veitt töluvert svigrúm til að setja ákvæði í löggjöf sína 

um útfærslur þeirra réttinda og undantekningarheimildir frá þeim. Það er þó skilyrði að slíkar 

undantekningarheimildir gangi ekki gegn þessum rétti ákærða. Sem dæmi um þetta má nefna 

dóm MDE í máli Hermi gegn Ítalíu frá 18. október 2006.  

Hermi gegn Ítalíu. Í máli þessu var H ákærður fyrir dreifingu fíkniefna og dæmdur í sex 

ára fangelsi. H áfrýjaði dómnum og var honum ásamt einum lögmanni hans tilkynnt að 

málið yrði tekið fyrir hjá áfrýjunardómstólnum. Hann hafði þó engin samskipti við lögmenn 

sína fram að aðalmeðferð málsins, en hann sat í fangelsi á þeim tíma. Við meðferð málsins 

krafðist lögmaður H að hann fengi að vera viðstaddur þinghöldin, en þeirri kröfu var hafnað 

með vísan til þess að H hefði ekki tilkynnt um þátttöku sína í þinghaldinu með minnst fimm 

daga fyrirvara eins og landslögin kváðu á um. Þar af leiðandi var honum ekki heimilt að 

vera viðstaddur þinghöldin. Áfrýjunardómstóllinn staðfesti dóm undirréttar og áfrýjun til 

Hæstaréttar var árangurslaus. H kærði þessa niðurstöðu til MDE og hélt því fram að þar 

sem hann hefði ekki kost á því að vera viðstaddur þinghöld í eigin máli þá hefði verið 

brotið gegn honum skv. 6. gr. MSE. Málið var tekið fyrir af yfirdeild MDE sem komst að 

þeirri niðurstöðu að ekki hefði verið brotið á réttindum ákærða skv. 6. gr. MSE þrátt fyrir 

að málið hafi verið tekið til meðferðar að honum fjarstöddum.  

Í dómnum kom fram að viðvera H hefði ekki haft nein afgerandi áhrif á úrslit máls og ljóst 

hefði verið að við áfrýjun málsins yrðu ekki kölluð til nein ný vitni né lögð fram nein ný 

gögn.
161

 Einnig tók dómurinn sérstaklega fram að réttlát málsmeðferð í skilningi MSE fæli 

ekki endilega í sér að sakborningur þyrfti að vera viðstaddur málflutning í áfrýjunarmáli. Það 

væri í sjálfu sér nóg til að komast að þeirri niðurstöðu að ekki hefði verið brotið gegn 6. gr. 

MSE.
162

 Niðurstaða dómsins gagnvart því hvort um brot á 6. gr. MSE væri að ræða byggði á 
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 Dómur MDE í máli Hermi gegn Ítalíu frá 18. október 2006. 47. gr. 
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 Dómur MDE í máli Hermi gegn Ítalíu frá 18. október 2006. 83. gr.: „That does not necessarily imply, 

however, that the presence of the applicant at the appeal hearing is required by Article 6 § 1 of the Convention, 

as the requirements of that provision are autonomous in relation to those of national legislation.“ 
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þeim rökum að það væri ekkert sem benti til þess að H hefði ekki skilið tilkynninguna sem 

honum barst um fyrirhuguð þinghöld í málinu. Dómstóllinn taldi miður að ekki hefði komið 

þar fram krafan um fimm daga frestinn, enda væri það í verkahring lögmanna að sjá um að 

koma slíku á framfæri. Þrátt fyrir ákvæði 6. gr. MSE geta ríki ekki borið ábyrgð á öllum 

mistökum eða yfirsjónum verjanda, hvort sem þeir eru ráðnir af ákærða sjálfum eða skipaðir 

af ríkinu. Þar sem engin athugasemd hefði komið fram um að H óskaði eftir því að vera 

viðstaddur, leit dómstóllinn eðlilega svo á að H ætlaði að afsala sér rétti sínum til að vera 

viðstaddur. Það var því niðurstaða dómsins að ekki hefði verið um brot á 6. gr. MSE að ræða 

í máli þessu.
163

 

Réttur ákærða til að vera viðstaddur þinghöld, skv. 6. gr. MSE, hefur verið túlkaður svo að 

það eigi við á öllum stigum málsmeðferðar, þ.á.m. fyrir æðra dómi. Þá er sérstök áhersla lögð 

á að ákærða í sakamáli sé ætíð gefinn kostur á að vera við þinghald á fyrsta dómsstigi.
164

 

Niðurstaða dómsins í þessu máli virðist vera í samræmi við þessa túlkun, enda um 

áfrýjunarmál að ræða þar sem ekki var talið nauðsynlegt að ákærði væri viðstaddur, enda 

ekkert nýtt að koma fram þar í málinu. Það sem einnig ber að líta á í málinu er að viðkomandi 

landslög kveða á um að tilkynna beri þátttöku í þinghaldi með minnst fimm daga fyrirvara og 

ákærði gerði það ekki. Þar af leiðandi var ekkert því til fyrirstöðu að málið yrði rekið að 

honum fjarstöddum, þar sem hann í raun fyrirgerði sér rétti sínum til að taka þátt. 

Undantekningarheimild sem þessi virðist í skilningi MDE ekki ganga gegn ákvæðum 6. gr. 

MSE, enda liggja fyrir skýr lagaboð og skilyrði fyrir slíku, sem ákærði mátti eða hefði mátt 

vita um. Séu mál hins vegar flutt að ákærða fjarstöddum án þess að sérstök heimild búi að 

baki, þá hefur hann rétt til að fá mál sitt endurtekið svo hann, eða verjandi hans, geti tekið 

þátt í málsmeðferðinni.
165

 Þessa túlkun má m.a. sjá í dómi MDE í máli Sibgatullin gegn 

Rússlandi frá 23. apríl 2009
166

, sem og í dómi Hæstaréttar frá 2005, bls. 4367 (nr. 

247/2005).
167

 

Réttur ákærða skv. 6. gr. MSE felur ekki aðeins í sér rétt ákærða til að vera viðstaddur 

þinghöld í eigin máli heldur einnig rétt ákærða til að geta fylgst með því sem þar fer fram, s.s. 

skýrslutökum. Túlkun þessa má m.a. sjá í dómi MDE í máli Stanford gegn Bretlandi frá 23. 

febrúar 1994.  
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 Dómur MDE í máli Hermi gegn Ítalíu frá 18. október 2006. 90-92. gr.  
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 Van Dijk og van Hoof. (1998). Bls. 434-435.  
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 Van Dijk og van Hoof. (1998). Bls. 434. 
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 Sjá reifun á bls. 59. 
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 Sjá reifun á bls. 55.  
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Stanford gegn Bretlandi. Í þessu máli var ákærði heyrnarskertur og hafði því ekki heyrt 

framburð þeirra vitna sem gáfu skýrslur fyrir dómi við aðalmeðferð málsins. Verjandi 

ákærða vissi af þessari heyrnarskerðingu ákærða en hafði viljandi ekki vakið athygli 

dómsins á því. Svo virðist sem ákærði hafi verið með í þeim ráðum. Þar af leiðandi var það 

mat dómsins að verjandi ákærða hafi ekki vanrækt skyldu sína og var niðurstaða málsins sú 

að ekki hefði verið brotið gegn réttindum ákærða skv. 6. gr. MSE.  

Það sem er lykilatriði hér er að ákærði viðist í máli þessu hafa veitt samþykki fyrir því að 

verjandi hans myndi ekki vekja athygli dómsins á heyrnarskerðingu sinni. Þá má hins vegar 

spyrja hvers vegna verjandi ákærða hafi kosið að gera þetta svona, þar sem fram kemur í 

málinu að hann sé reyndur málflytjandi og falla þetta vart undir góð vinnubrögð með tilliti til 

ákærða. Að öllum líkindum má ætla að málið hefði fallið á annan veg ef ákærði hefði ekki 

verið með í ráðum þar sem við meðferð máls ber að taka tillit til þeirra sem eru blindir, 

sjónskertir, heyrnarlausir, heyrnarskertir eða  mállausir.
168

  

Þrátt fyrir að hér sé ekki beint um að ræða undantekningarheimild frá réttindum ákærða skv. 

6. gr. MSE þá er vert að nefna þetta hér sem dæmi um hvernig ákærði getur með athæfi sínu 

fyrirgert sér rétti sínum til þátttöku í eigin réttarhöldum. Ákærða hefði verið rétt að láta vita 

um heyrnarskerðingu sína til að geta farið fram á viðeigandi sérúrræði. Ekki er ólíklegt að 

sömu sjónarmið yrðu lögð til grundvallar fyrir íslenskum dómstólum við sambærilegar 

aðstæður eins og MDE gerði í þessu máli.    

Að lokum má nefna að MDE hefur í framkvæmd talið að ekki sé brotið gegn rétti ákærða, 

skv. 6. gr. MSE, til að vera viðstaddur þinghöld í eigin máli, fari réttarhöld fram að ákærða 

fjarstöddum ef slíkt er í samræmi við lögmæt markmið, s.s. allsherjarreglu. Í dómi MDE í 

máli Marcello Viola gegn Ítalíu frá 5. október 2006 kom fram túlkun MDE á slíkri 

undantekningarheimild frá réttindum ákærða til að vera viðstaddur þinghöld í eigin máli.  

Marcello Viola gegn Ítalíu. Í máli þessu var ákærði dæmdur til tólf ára fangelsisvistar fyrir 

aðild að skipulagðri glæpastarfssemi, manndráp og ólöglega vopnaeign. Ákærandi áfrýjaði 

niðurstöðu þessari til áfrýjunardómstól sem staðfesti dóminn. Stuttu síðar var ákærði einnig 

dæmdur fyrir aðild að manndrápum, tilraunum til manndrápa og ólöglegra vopnaeigna. 

Undirréttur dæmdi hann í fimmfalt lífstíðarfangelsi vegna þessara brota, ásamt þriggja ára 

einangrunarvistar. Niðurstöðu þessari áfrýjaði ákærði til áfrýjunardómstóls þar sem hann 

var sýknaður af einum þessara ákæruliða, sem og dómnum breytt í ævilangt fangelsi og 

einangrunarvistin milduð í tvö ár. Ákærandi sem afplánaði fyrri fangelsisdóm sinn þegar 

málsmeðferð fór fram fyrir áfrýjunardómstólnum, var ekki veitt heimild til að vera 

viðstaddur réttarhöldin, en fylgdist með þeim í gegnum fjarbúnað. Taldi hann því um brot á 
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 Eiríkur Tómasson. (1999). Bls. 76. 
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réttindum sínum skv. 6. gr. MSE að ræða en niðurstaða MDE var sú að heimilt hefði verið 

að dæma í málinu að ákærða fjarstöddum án þess að brotið hefði verið á réttindum hans 

skv. 6. gr. MSE.  

Rökstuðningur dómsins fyrir niðurstöðu þessari var sá að flutningur ákærða krefðist mikillar 

öryggisráðstafana, s.s. vegna hættu á flótta og ofbeldisverkum. Slíkur flutningur gæti einnig 

gefið ákærða möguleika á að komast í sambönd við þau glæpasamtök sem hann var talinn 

meðlimur í. Þá segir jafnframt að brot ákærða tengist alvarlegum glæpum í tengslum við 

aðild hans í mafíunni, en stjórnvöld væru í stöðugri baráttu gegn mafíunni og því þyrfti að 

beita tiltækum ráðum til að vernda almenning og koma í veg fyrir frekari glæpi.
169

 Með tilliti 

til strangra starfsreglna mafíunnar og skýrrar valdauppbyggingar hennar er ljóst að meðlimir 

hennar geti hafi mikil áhrif á almenning. Því væri ekki óraunhæft að ætla að viðvera meðlima 

mafíunnar í réttarsal gæti ein og sér haft áhrif á brotaþola og vitni við réttarhöldin.
170

  

Á grundvelli framangreindra sjónarmiða var það því niðurstaða MDE að heimilt hefði verið 

að dæma í máli að ákærða fjarstöddum, án þess að um brot á réttindum hans skv. 6. gr. MSE 

væri að ræða, til þess að þjóna lögmætum markmiðum. Í þessu tilviki voru lögmæt markmið 

stjórnvalda að vernda líf, frelsi og öryggi vitna og brotaþola, til verndar allsherjarreglu og til 

að koma í veg fyrir glæpi. Til að vega upp á móti skerðingu réttinda ákærða sem fela í sér að 

neita honum beina þátttöku í þinghaldinu, var honum gert kleift að fylgjast með í gegnum 

fjarfundabúnað.  

Sé þessi dómur borin saman við íslenskan rétt má sjá að nokkuð sambærileg sjónarmið eru 

lögð til grundvallar túlkunar á undantekningarheimildum frá réttindum ákærða skv. 6. gr. 

MSE. Ekki kemur fram í dómnum hvort vitni sem gáfu skýrslu fyrir dómnum hafi komið 

fram undir nafnleynd eða ekki, en túlkun þessi samræmist einnig þeim skilyrðum sem fram 

koma í hinni almennu undantekningarheimild 1. mgr. 166. gr. sml.    

Eins og hér er rakið hefur MDE tekið afstöðu til nokkurra undantekningarheimilda frá 

réttindum ákærða til að vera viðstaddur réttarhöld í eigin máli, skv. 6. gr. MSE, sem heimila 

að þinghöld fari fram að ákærða fjarstöddum. Þau sjónarmið sem lögð hafa verið til 

grundvallar niðurstöðu samræmast vel, þar sem við getur átt, sjónarmiðum íslenskra dómstóla 

varðandi túlkun þessara undantekningarheimilda. En eins og áður hefur komið fram ber 
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 Dómur MDE í máli Marcello Viola gegn Ítalíu frá 5. október 2006. 20. gr.  
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 Dómur MDE í máli Marcello Viola gegn Ítalíu frá 5. október 2006. 83. gr. 
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dómstólum aðildarríkja sáttmálans að taka mið af úrlausnum MDE við úrlausn mála.
171

 Það 

fer því ekki á milli mála að undantekningarheimildir 1. mgr. og 2. mgr. 123. gr. sml. frá rétti 

ákærða skv. 1. mgr. 166. gr. sml., brjóta ekki gegn ákvæðum 1. mgr. og 3. mgr. 6. gr. MSE.  
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9. 0 Samanburður við Norðurlönd 

9.1 Danskur réttur 

Í dönskum réttarfarslögunum er að finna ákvæði sem kveða á um réttindi ákærða til að vera 

viðstaddur skýrslutökur við aðalmeðferð máls og um undantekningar frá þeim rétti. Hér á 

eftir er gerð grein fyrir hvernig þessi ákvæði birtast í dönskum rétti og þau ákvæði borin 

saman við sambærileg ákvæði íslensks réttar. Fyrst er farið yfir þau ákvæði sem tryggja 

ákærða rétt til að vera viðstaddur skýrslutökur við aðalmeðferð máls og síðan yfir þau ákvæði 

sem fela í sér undantekningar frá þeim rétti.  

9.1.1 Réttur ákærða til að vera viðstaddur skýrslutökur við aðalmeðferð 
máls 

Ákvæði sem tryggir ákærða rétt til að vera viðstaddur skýrslutökur við aðalmeðferð máls er í 

dönskum rétti að finna í lov om rettens pleje nr. 1237 frá 26. október 2010 (retsplejeloven)
172

, 

nánar tiltekið í 853. gr. laganna þar sem segir: „Medmindre andet er bestemt i loven, skal 

tiltalte personligt være til stede i retten under hele hovedforhandlingen, indtil sagen er 

optaget til dom.(...).“ Samkvæmt ákvæði þessu er ætlast til þess að ákærði sé viðstaddur 

þinghöld í eigin máli alla málsmeðferðina, þar til dómur er kveðinn upp, nema lög kveði á um 

annað. Ákærði getur þó fyrirgert rétti sínum til að vera viðstaddur, sbr. 2. mgr. 855. gr. 

laganna, en þar er kveðið á um að ef ákærði mæti ekki þrátt fyrir að vera löglega boðaður til 

þinghalds og getur ekki borið fyrir sig lögmæt forföll, þá geti dómurinn ákveðið að 

skýrslutökur fari fram að honum fjarstöddum. Það er þó gert að skilyrði að frestun þinghalds 

valdi verulegu óhagræði eða seinkun á málinu. Undir þeim kringumstæðum ber verjanda 

ákærða ávallt að vera viðstaddur.
173

 Ákvæði 853. gr. laganna á sér hliðstæðu í íslenskum 

lögum sbr. 1. mgr. 166. gr. sml. þar sem segir: „Við aðalmeðferð máls fara að jafnaði fram í 

einni lotu skýrslutökur og munnlegur flutningur máls. Ákærði á rétt á að vera við 

aðalmeðferð máls.(...).“ Eins og sjá má þegar þessi tvö ákvæði eru borin saman þá tryggja 

þau ákærða rétt til að vera viðstaddur þinghöld í eigin máli, þó orðalag sé með nokkuð ólíku 

móti. Íslenska ákvæðið skilgreinir þó í hverju aðalmeðferð felst, þ.e. að skýrslutökur fari fram 
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 Hér eftir nefnd rpl. 
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bestemme, at der skal ske afhøring af vidner og syns- og skønsmænd, der er mødt, hvis retten finder, at dette er 

foreneligt med hensynet til tiltalte, og hvis udsættelse af afhøringen vil være til væsentlig ulempe for de mødte 

eller medføre væsentlig udsættelse af sagen. Afhøring kan dog kun ske, hvis tiltaltes forsvarer er mødt.“ 
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við aðalmeðferð. Í síðari hluta ákvæðanna er tiltekið að heimilt sé að víkja frá þessum rétti 

ákærða og er hér næst fjallað um þær undantekningarheimildir.   

9.1.2 Undantekningar frá rétti ákærða til að vera viðstaddur skýrslutökur 
við aðalmeðferð máls 

9.1.2.1 Almenn undantekningarheimild 

Ákvæði sem fela í sér heimild fyrir dómara að víkja ákærða úr þinghaldi eru í dönskum rétti 

að finna í retsplejeloven nr. 1237 frá 26. október 2010, nánar tiltekið í 4. tl. 1. mgr. 845. gr. 

laganna þar sem segir: „Retten kan efter anmodning fra anklagemyndigheden, forsvareren 

eller et vidne forud for hovedforhandlingen træffe afgørelse om at tiltalte skal forlade 

retslokalet, mens et vidne afhøres, jf. § 856, stk. 1, 3 eller 6.“ Ákvæði þetta felur í sér að 

dómari getur ákveðið að ákærða verði gert að víkja úr þinghaldi á meðan skýrslutökur fara 

fram geri ákærandi, verjandi eða vitni kröfu um það. Í þessu felst að dómari ákveður ekki að 

eigin frumkvæði að víkja ákærða úr þinghaldi, heldur verður að berast krafa til hans þess 

efnis. Eins og segir eru það ákærandi, verjandi eða vitni sem geta gert slíka kröfu en 

samkvæmt íslenskum rétti, sbr. 1. mgr. 123. gr. sml., eru það aðeins ákærandi eða það vitni 

gefur skýrslu sem geta gert slíka kröfu. Eins og fram kemur í ákvæðinu er nánari útfærsla 

þessarar heimildar að finna í 1., 3. og 6. mgr. 856. gr. rpl. og felur ákvæði 1. mgr. 

greinarinnar í sér hina almennu undantekningarheimild, á meðan 3. og 6. mgr. greinarinnar 

fela í sér hinar sérstöku undantekningarheimildir.  

Í 1. mgr. 856. gr. rpl. kemur fram hin almenna undantekningarheimild sem heimilar dómara 

að vísa ákærða úr þinghaldi á meðan skýrslur eru teknar af vitnum eða meðákærðum, telji 

hann sérstaka ástæðu til að ætla að nærvera ákærða hafi áhrif á sannleiksgildi framburðar. Í 

ákvæðinu kemur fram að dómari hefur þessa heimild þrátt fyrir að ekki sé gerð krafa um 

nafnleynd vitna skv. 2. tl. 2. mgr. sömu greinar.
174

 Ákveði dómari að beita hinni almennu 

undantekningarheimild og víkja ákærða úr þinghaldi ber honum, eins og ávallt þegar um 

undantekningarheimildir er að ræða, að beita henni með aðgát og gæta rökstuðnings, svo ekki 

sé brotið gegn rétti ákærða til réttlátrar málsmeðferðar, sbr. UFR 1995.590/2 H. Í því máli 

tók Hæstiréttur til skoðunar úrskurð Eystri Landsréttar þar sem þeirri kröfu var hafnað að 

víkja ákærða úr þinghaldi á meðan meðákærði gæfi skýrslu fyrir dómnum. Hæstiréttur 
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 1. mgr. 856. gr. rpl.: „Rettens formand kan uden for de tilfælde, der er nævnt i stk. 2, nr. 2, beslutte, at 

tiltalte skal forlade retslokalet, mens et vidne eller en medtiltalt afhøres, når særegne grunde taler for, at en 

uforbeholden forklaring ellers ikke kan opnås.“ 
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staðfesti niðurstöðu Eystri Landsréttar og taldi að skilyrði væru ekki uppfyllt svo unnt væri að 

víkja ákærða úr þinghaldi, með vísan til þess að skýra beri 1. mgr. 848. gr. rpl. (núgildandi 1. 

mgr. 856. gr. rpl.) þannig að ekki væri heimilt að víkja ákærða úr þinghaldi nema það sé 

rökstutt með hvaða hætti það sé sérstök ástæða til að ætla að nærvera ákærða hafi áhrif á 

sannleiksgildi framburðar.   

Ef hin almenna undantekningarheimild 1. mgr. 856. gr. rpl. er borin saman við hina almennu 

undantekningarheimild 1. mgr. 123. gr. sml. má sjá að það fyrrnefnda tiltekur að heimilt sé að 

víkja ákærða úr þinghaldi á meðan skýrslur eru teknar af vitnum eða meðákærðum. Íslenska 

ákvæðið tiltekur hins vegar aðeins vitni, en þess má geta að tekið er fram í 1. mgr. 166. gr. 

sml. að ákvæði 123. gr. taki bæði til vitna og meðákærðra. Þar af leiðandi er danskur réttur og 

sá íslenski eins að þessu leyti, þrátt fyrir að heimildin komi fram með ólíkum hætti í 

löggjöfinni sjálfri. Hvað skilyrðin varðar, sem þurfa að vera uppfyllt svo heimilt sé að beita 

þessari heimild, er í dönsku lögunum aðeins sett fram eitt skilyrði, þ.e. að dómari telji 

sérstaka ástæðu til að ætla að nærvera ákærða hafi áhrif á sannleiksgildi framburðar. Í 

íslenska ákvæðinu eru skilyrðin þó tvö, þ.e. annars vegar að dómari telji að nærvera ákærða 

sé sérstaklega íþyngjandi fyrir vitni og hins vegar að dómari telji að nærvera ákærða hafi 

áhrif á framburð vitnis. Þurfa bæði þessi skilyrði að vera uppfyllt. Af þessu má sjá að 

íslenskur réttur virðist gera strangari kröfur um þau skilyrði sem þurfa að vera uppfyllt svo 

heimilt sé að víkja ákærða úr þinghaldi á meðan skýrslutökur fara fram.    

9.1.2.2 Sérstakar undantekningarheimildir 

Hinar sérstöku undantekningarheimildir sem fela í sér að dómara er heimilt að vísa ákærða úr 

þinghaldi á meðan skýrslutökur fara fram við aðalmeðferð máls er í dönskum rétti að finna í 

3. og 6. mgr. 856. gr. rpl. Hér er því um tvenns konar undantekningarheimildir að ræða 

samkvæmt ákvæðinu, þ.e. annars vegar vegna skýrslutöku vitna undir nafnleynd og hins 

vegar vegna skýrslutöku lögreglumanna.  

Í 3. mgr. 856. gr. rpl. segir: 

„Er der truffet bestemmelse efter stk. 2, nr. 2, kan retten yderligere bestemme, at tiltalte 

skal forlade retslokalet, mens vidnet afhøres, hvis der er grund til at antage, at vidnet eller 

vidnets nærmeste vil blive udsat for alvorlig fare, hvis tiltalte får kendskab til vidnets 

identitet.“ 
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Í ákvæði þessu felst að dómari getur, á grundvelli 2. tl. 2. mgr. sömu greinar, ákveðið að víkja 

ákærða úr þinghaldi á meðan skýrslur eru teknar af vitnum við aðalmeðferð máls, telji þeir 

ástæðu til að ætla að öryggi vitnis eða náinna vandamanna þess yrði stefnt í hættu, ef ákærði 

vissi deili á þeim. Eins og segir verður dómari að vera búinn að veita heimild fyrir nafnleynd 

vitnis á grundvelli 2. tl. 2. mgr. greinarinnar til að þessu ákvæði sé beitt, en samkvæmt því 

getur dómari heimilað að nafni, kennitölu og búsetu vitnis verði haldið leyndu fyrir ákærða 

að þeim skilyrðum uppfylltum að slíkt skaði ekki vörn hans og að það sé augljóslega ógn við 

öryggi vitnis ef það yrði gert uppskátt hvert það er.
175

  

Ef heimildin um nafnleynd skv. 2. tl. 2. mgr. 856. gr. rpl. er borin saman við heimildina um 

nafnleynd í íslenskum rétti, skv. 8. mgr. 122. gr. sml.
176

 má sjá að um nokkuð sambærileg 

ákvæði er að ræða. Í báðum þessum ákvæðum kemur fram að krafa þurfi að berast dómara 

um að nafni vitnis verði haldið leyndu, þ.e. dómari tekur ekki sjálfstæða ákvörðun um að 

nafni vitnis verði haldið leyndu fyrir ákærða. Skilyrðin sem sett eru í þessum ákvæðum fyrir 

að heimilt sé að verða við kröfu um nafnleynd eru einnig mjög sambærileg, þ.e. í báðum 

tilfellum er það gert að skilyrði að nafnleynd vitnis skaði ekki vörn ákærða og að öryggi 

vitnis yrði stefnt í hættu sé það gert uppskátt hvert það er. Íslenska ákvæðið er þó mun 

ítarlegra hvað síðara skilyrðið varðar. 

Ef borin eru saman ákvæðin sem heimila að ákærða sé gert að víkja úr þinghaldi á grundvelli 

nafnleyndar, þ.e. annars vegar 3. mgr. 856. gr. rpl. og hins vegar 2. mgr. 123. gr. sml. má sjá 

að skilyrðin fyrir brottvikningu ákærða eru ekki alveg þau sömu. Í dönskum rétti er það gert 

að skilyrði að öryggi vitnis eða náinna vandamann þess sé stefnt í hættu, ef það er gert 

uppskátt hvert það er, en í íslenskum rétti eru skilyrðin þau að nærvera ákærða geti orðið 

vitninu sérstaklega íþyngjandi og haft áhrif á framburð þess. 

Þegar ákvæðin eru borin saman eftir orðanna hljóðan eins og gert er hér að framan, má sjá að 

nokkur munur er á þeim á milli landanna og að íslensku ákvæðin eru almennt nokkuð 
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 2. tl. 2. mgr. 856. gr. rpl.: „Retten kan, hvis det må antages at være uden betydning for tiltaltes forsvar, på 

anmodning bestemme, at et vidnes navn, stilling og bopæl ikke må oplyses for tiltalte, hvis afgørende hensyn til 

vidnets sikkerhed gør det påkrævet.“ 
176

 8. mgr. 122. gr. sml.: „Dómari getur samkvæmt kröfu ákæranda, ákærða eða vitnis ákveðið að vitni sem 

kemur fyrir dóm geri ekki í heyranda hljóði grein fyrir nafni sínu, kennitölu og heimili, sbr. 1. mgr., eða segi á 

sér deili að öðru leyti ef dómari telur að lífi, heilbrigði eða frelsi vitnisins ellegar náinna vandamanna þess, sbr. 

1. eða 2. mgr. 117. gr., yrði stefnt í hættu ef það væri gert uppskátt hvert það er. Þó skal dómari ekki fallast á 

kröfu um nafnleynd vitnis nema brýna nauðsyn beri til og ekki sé ástæða til að telja að hún geti spillt fyrir vörn 

ákærða svo að máli skipti. Í því tilviki skal dómara greint skriflega og í trúnaði frá nafni vitnis og öðrum 

atriðum, sem leynt skulu fara, en gögn með þeim upplýsingum skulu síðan varðveitt þannig að tryggt sé að aðrir 

fái ekki aðgang að þeim. Sé máli skotið til Hæstaréttar skulu þessar upplýsingar á sama hátt fylgja því.“ 
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ítarlegri. En ef heimildin um nafnleynd annars vegar og heimildin til að víkja ákærða úr 

þinghaldi á grundvelli nafnleyndar hins vegar eru skoðuð heildstætt má sjá að um nokkurn 

veginn sama áskilnað er að ræða. Eini munurinn er í raun sá að í dönskum rétti er það ekki 

gert að skilyrði, svo unnt sé að víkja ákærða úr þinghaldi á grundvelli nafnleyndar vitnis, að 

nærvera ákærða sé vitni sérstaklega íþyngjandi eða að nærvera hans geti haft áhrif á frumburð 

vitnis. Þessi skilyrði þurfa bæði að vera uppfyllt samkvæmt íslenskum rétti.  

Af þessum samanburði leiðir að ekki liggja aðeins ólík skilyrði að baki brottvikningu ákærða 

úr þinghaldi á grundvelli nafnleyndar vitnis, heldur má einnig draga þá ályktun að strangari 

kröfur séu gerðar í íslenskum rétti til að unnt sé að beita þessari heimild, heldur en gert er í 

dönskum rétti. 

Seinni undantekningarheimildin frá réttindum ákærða til að vera viðstaddur skýrslutökur við 

aðalmeðferð máls, sbr. 6. mgr. 856. gr. rpl. fjallar um skýrslutökur lögreglumanna, en þar 

segir: 

„Rettens formand kan bestemme, at tiltalte skal forlade retslokalet, når en 

polititjenestemand, der har udført foranstaltninger som nævnt i § 754 a, eller en 

polititjenestemand med en særlig tjenestefunktion afhøres, hvis dette er påkrævet af hensyn 

til hemmeligholdelsen af polititjenestemandens identitet og det må antages at være uden 

væsentlig betydning for tiltaltes forsvar.“ 

Samkvæmt þessu ákvæði hefur dómari heimild til að víkja ákærða úr þinghaldi á meðan 

skýrslur eru teknar af lögreglumönnum sem annað hvort hafa tekið þátt í ákveðnum 

aðgerðum skv. 754 a. gr. laganna. eða sem starfa á ýmsum sérsviðum, ef það er nauðsynlegt 

að halda auðkennum lögreglumannsins sem gefur skýrslu leyndum og það skaði ekki vörn 

ákærða svo að máli skiptir. Með séraðgerðum lögreglunnar sem fjallað er um í 754 a. gr. 

laganna er átt við lögregla hafi að ákveðnum skilyrðum uppfylltum tekið þátt í afbroti eða 

hvatt til afbrots.
177

 Má hér taka sem dæmi ef leynilögregla tekur þátt í eiturlyfjasmygli í því 

skyni að uppræta brotið. Með störfum lögreglu á ýmsum sérsviðum getur t.d. verið um að 

ræða lögreglumenn sem taka þátt í sérstökum rannsóknarverkefnum eða um litla hópa 
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 754 a. gr. rpl.: Politiet må ikke som led i efterforskningen af en lovovertrædelse foranledige, at der tilbydes 

bistand til eller træffes foranstaltninger med henblik på at tilskynde nogen til at udføre eller fortsætte 

lovovertrædelsen, medmindre: 1) der foreligger en begrundet mistanke om, at lovovertrædelsen er ved at blive 

begået eller forsøgt, 2) efterforskningsskridtet må antages at være af afgørende betydning for efterforskningen 

og 3) efterforskningen angår en lovovertrædelse, som efter loven kan straffes med fængsel i 6 år eller derover. 

Stk. 2. Foranstaltninger, der træffes med henblik på at tilskynde nogen til at udføre eller fortsætte en 

lovovertrædelse, omfattes ikke af stk. 1, hvis politiet ikke herved påvirker væsentlige omstændigheder ved 

lovovertrædelsen. 
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lögreglumanna sem eru þjálfaðir sérstaklega til að starfa sem leynilegir heimildarmenn, eða 

um þá lögreglumenn sem koma fyrir upptökubúnaði og stunda þess háttar leyniaðgerðir.
178

 Á 

þetta reyndi í dómi UFR. 2003/2624 Ø en í því máli var deilt um hvort heimilt væri að spila 

upptöku af samtali milli lögreglumannsins P og heimildarmannsins A, sem síðar fannst látinn. 

P átti að bera vitni fyrir dómi um tilurð og kringumstæðurnar varðandi umrætt samtal. Þar 

sem starf P féll undir séraðgerðir lögreglunnar skv. 754 a gr. rpl. uppfyllti hann skilyrði 6. 

mgr. 856. gr. rpl. um að gefa skýrslu fyrir dómi án þess að koma fram undir nafni, og ákærða 

því gert að víkja úr þinghaldi á meðan þær skýrslutökurnar færu fram.  

Í íslenskum rétti er ekki sambærilega heimild og þessa að finna í tengslum við brottvikningu 

ákærða úr þinghaldi vegna skýrslutöku lögreglumanna. En leiða má líkur að því að ef 

lögreglumaður gefur skýrslu fyrir dómi sem vitni eða sérfræðingur, og ærin ástæða er til þess 

að ákærði viti ekki deili á viðkomandi lögreglumanni, þá sé farið eftir ákvæði 2. mgr. 123. gr. 

sml. um nafnleynd. Aftur á móti má hér nefna að í íslenskum réttarfarslögum er lögreglu veitt 

sérstök vernd, skv. 2. mgr. 56. gr. sml. þar sem segir að ef lífi, heilbrigði eða frelsi 

lögreglumanns sem gerir skýrslu eða sinnir rannsóknaraðgerð, eða náinna vandamanna hans, 

yrði stefnt í hættu ef gert væri uppskátt hver hann er,  þá getur sá sem stýrir rannsókn ákveðið 

að gefa lögreglumanninum tilbúið heiti eða auðkenni. Skal þá um leið skjalfest hvaða 

lögreglumaður á hlut að máli, en aðrir skulu ekki hafa aðgang að upplýsingum um það en sá 

sem rannsókn stýrir og ákærandi, svo og dómari ef upplýsingarnar eru síðar lagðar fyrir dóm. 

Samkvæmt þessu má álykta svo að fari mál fyrir dóm þá eru það aðeins sá sem stýrir 

rannsókn, ákærandi og dómari sem vita deili á viðkomandi lögreglumanni, og því muni hann 

gefa skýrslu fyrir dómi undir nafnleynd á grundvelli 2. mgr. 123. gr. sml. og ákærða gert að 

víkja úr þinghaldi á meðan sú skýrslutaka fer fram. 

Þar sem um er að ræða skerðingu á réttindum ákærða þegar honum er gert að víkja úr 

þinghaldi á meðan skýrslutökur fara fram við aðalmeðferð máls kemur fram í 8. mgr. 856. gr. 

rpl. að þegar ákærða er gert að víkja úr þinghaldi, á grundvelli 1., 3. eða 6. mgr. sömu greinar, 

skal ákærði þegar kann kemur aftur til þinghalds eftir að skýrslutökum er lokið, fá vitneskju 

um hverjir hafa gefið þar skýrslu í fjarveru hans og hvað kom fram í skýrslutökunum, að því 

leyti er ákærða varðar. Dómari ákveður hvort ákærði fái slíka vitneskju fyrir eða eftir, að 

hann gefur sjálfur skýrslu fyrir dómnum. Þetta á þó ekki við ef dómari hefur veitt heimild 

                                                 
178

 Thomson Reuters: Karnov. (e.d.). 
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fyrir nafnleynd vitna eða lögreglumanna á grundvelli 2. mgr. eða 5. mgr. 856. gr. rpl.
179

 Í 

flestum tilvikum er eðlilegast að ákærði fái vitneskju um hvað fór fram í fjarveru hans áður 

en hann sjálfur gefur skýrslu fyrir dómi, en dómari metur það í hverju tilfelli fyrir sig. 

Ákvörðun dómara um hvort ákærði fái vitneskju um hvað fór fram í þinghaldi í fjarveru hans 

er endanleg og því ekki hægt að kæra hana, sbr. 4. mgr. 968. gr. rpl.
180

 Á hinn bóginn getur 

ákærði kært ákvörðun dómara um að heimila nafnleynd vitna eða lögreglumanna, sbr. 9. mgr. 

856. gr. rpl. 

Ákvörðun dómara tengist eingöngu þeim tímapunkti hvort ákærði fái vitneskju um hvað fór 

fram í þinghaldi að honum fjarstöddum, fyrir eða eftir að hann sjálfur gefur skýrslu fyrir dómi 

og tengist því ekki á nokkurn hátt rétti verjanda til að vera viðstaddur skýrslutökur og leggja 

þar fram spurningar.
181

 Af þessu leiðir má gera ráð fyrir því að verjandi ákærða sé viðstaddur 

skýrslutökur, þrátt fyrir að ákærða sé gert að víkja úr þinghaldi.   

Af því sem fram hefur komið er að framan má sjá að á vissan hátt er komið til móts við þá 

skerðingu sem verður á réttindum ákærða, til að vera viðstaddur skýrslutökur við 

aðalmeðferð máls, þegar honum er gert að víkja úr þinghaldi, þrátt fyrir að það sé ekki gert 

með sérstaklega afdráttarlausum hætti. Ákærða er því ekki tryggður réttur til að fylgjast með 

skýrslutökum um leið og hún fer fram í gegnum þar til gerðan búnað og ekki er að finna 

ákvæði sem tryggja að honum sé kleift að koma á framfæri spurningum, óski hann þess. 

Einnig er ekki tryggt að ákærði fái vitneskju um hvað fer fram í þinghaldi að honum 

fjarstöddum, áður en hann sjálfur gefur skýrslu fyrir dómnum. Af þessu verður að telja að 

trygging ákærða fyrir vissum lágmarksréttindum, til að vega upp á móti þeirri skerðingu er 

brottvikning hans úr þinghaldi felur í sér, sé nokkuð ábótavant í dönskum rétti, en réttindi 

þessi eru mikilvæg fyrir ákærða í ljósi réttlátrar málsmeðferðar. Íslenska sakamálalöggjöfin 

virðist því vera nokkuð ítarlegri en sú danska, hvað þessi réttindi ákærða varðar, þar sem 

fram kemur í 3. mgr. 123. gr. sml. að sé ákærða óheimilt að vera viðstaddur skýrslutökur skal 

dómari sjá til þess að hann geti fylgst með skýrslutöku um leið og hún fer fram. Jafnframt ber 
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 8. mgr. 856. gr. rpl.: „Når tiltalte som følge af en beslutning efter stk. 1, 3 eller 6, ikke har overværet 

afhøringen af et vidne eller en medtiltalt, skal tiltalte, når denne på ny kommer til stede i retslokalet, have 

oplysning om, hvem der har afgivet forklaring i tiltaltes fravær, og om indholdet af forklaringen, for så vidt den 

angår tiltalte. Retten afgør, om gengivelsen af forklaringen skal ske før eller efter, at tiltalte selv har afgivet 

forklaring. Oplysning om vidnets bopæl eller navn, stilling og bopæl skal dog ikke meddeles tiltalte, hvis retten 

har truffet bestemmelse om hemmeligholdelse efter stk. 2, nr. 1 eller 2. Oplysning om en polititjenestemands 

navn og bopæl skal endvidere ikke meddeles tiltalte, hvis retten har truffet bestemmelse om hemmeligholdelse 

efter stk. 5.“ 
180

 Thomson Reuters: Karnov. (e.d.).  
181

 Thomson Reuters: Karnov. (e.d.). 
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dómara, samkvæmt ákvæðinu, að tryggja að hann geti komið á framfæri spurningum, óski 

hann þess. Síðan hefur dómstólaráð sett nánari reglur um tilhögun skýrslutöku á grundvelli 2. 

mgr. 123. gr. sml., sbr. reglur nr. 190/2009.  

Að lokum skal hér fjallað um heimildir til að víkja ákærða úr þinghaldi á meðan skýrslutökur 

barna fara fram, en í dönskum rétti er kveðið á um skýrslutökur barna í 3. mgr. 183. gr. rpl., 

en þar segir: „Retten bestemmer, hvordan og ved hvem afhøring af børn under 15 år skal ske. 

Den kan tilkalde en repræsentant for kommunalbestyrelsen eller en anden egnet person til at 

yde bistand under afhøringen.“ Í ákvæði þessu felst að dómari ákveður hvort skýrslur verði 

teknar fyrir dómi af barni undir 15 ára aldri, og þá hver framkvæmir slíka skýrslutöku. 

Dómari getur kallað til sérstakan fulltrúa eða annan viðeigandi aðila til að veita aðstoð við 

skýrslutökuna. Í íslenskum rétti er sambærilegt ákvæði að finna í 2. mgr. 123. gr. sml. þar 

sem kemur fram að sé skýrsla tekin af vitni undir 15 ára þá geti dómari kvatt til 

kunnáttumann sér til aðstoðar við skýrslutökuna. Einnig kemur þar fram að ákærandi, ákærði 

og verjandi hans eigi ekki rétt á að vera viðstaddir skýrslutökur telji dómari að nærvera þeirra 

geti orðið vitninu sérstaklega til íþyngingar og haft áhrif á framburð þess. Enga slíka 

undantekningarheimild frá réttindum ákærða til að vera viðstaddur skýrslutökur barna, eins 

og kemur fram í síðari hluta ákvæðisins, er að finna í dönskum rétti. Þar af leiðandi má gera 

ráð fyrir að ef ástæða þykir til að víkja ákærða úr þinghaldi á meðan barn gefur skýrslu fyrir 

dómi, þá verði gerð krafa um að ákærða verði gert að víkja úr þinghaldi á grundvelli hinnar 

almennu undantekningarheimildar 1. mgr. 856. gr. rpl.  

Um heimild til að vera viðstaddur skýrslutökur af brotaþola undir 14 ára aldri, sem teknar eru 

á rannsóknarstigi máls, þ.e. af lögreglu, er fjallað í 821 d. gr. rpl. og eiga þær reglur því ekki 

við um skýrslutökur fyrir dómi við aðalmeðferð máls. Skýrslutökur af börnum sem teknar eru 

upp á myndband hjá lögreglu, geta þó haft sönnunargildi fyrir dómi við aðalmeðferð máls, 

sbr. 872. gr. rpl.
182

  

Af framansögðu er því ljóst að samkvæmt dönskum réttarfarslögum virðast börn ekki hljóta 

jafn ríka vernd og kveðið er á um í íslenskum rétti hvað varðar nærveru ákærða við 

skýrslutökur fyrir dómi við aðalmeðferð máls. Taki dómari ákvörðunum um að barn undir 15 

ára aldri gefi skýrslu fyrir dómi á grundvelli 3. mgr. 183. gr. rpl. eru skilyrðin fyrir því að 

                                                 
182

 872. gr. rpl.: „Politiets afhøring af et barn kan, når afhøringen er optaget på video (videoafhøring), benyttes 

som bevis under hovedforhandlingen.“ 
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ákærða verði gert að víkja úr þinghaldi þau að dómari telji að nærvera ákærða valdi því að 

ekki fáist rétt niðurstaða í máli. Að íslenskum rétti myndu skilyrðin skv. 2. mgr. 123. gr. sml. 

vera þau að nærvera ákærða geti verið barninu sérstaklega til íþyngingar og haft áhrif á 

framburð þess. Eins og fjallað er um í kafla 8.1. eru ákvæði hinnar sérstöku 

undantekningarheimildar 2. mgr. 123. gr. sml. nokkuð ítarlegri en ákvæði hinar almennu 

undantekningarheimildar 1. mgr. 123. gr. sml. þrátt fyrir að skilyrði fyrir brottvikningu 

ákærða séu þau sömu í báðum tilvikum. Í fyrrnefnda ákvæðinu er heimild til að kveða til 

sérstakan kunnáttumann til aðstoðar við skýrslutökuna og auk ákærða, er verjanda hans og 

ákæranda einnig gert að víkja. Í því síðarnefnda er aðeins kveðið á um að ákærða sé gert að 

víkja. Það getur að því leyti til verið vænlegra fyrir barn sem þarf að gefa skýrslu fyrir dómi 

við aðalmeðferð máls að hinni sérstöku undantekningarheimild sé beitt frekar en hinni 

almennu heimild, þrátt fyrir að sömu skilyrði liggi að baki brottvikningu í báðum tilvikum. 

Af því leiðir, þrátt fyrir að skilyrði danska réttarins og hins íslenska séu ekki svo ólík, þá 

virðist verndin fyrir nærveru ákærða í íslenskum rétti nokkuð ríkari, en í þeim danska. 

9.2 Norskur réttur 

Norsk réttarfarslöggjöf hefur að geyma ákvæði sem tryggja ákærða rétt til að vera viðstaddur 

skýrslutökur við aðalmeðferð máls. Þá er þar einnig að finna ákvæði sem fela í sér 

undantekningar frá þessum rétti ákærða, þar sem honum er gert að víkja úr þinghaldi á meðan 

skýrslutökur fara fram. Hér á eftir er gerð grein fyrir hvar þessi ákvæði er að finna og þau 

borin saman við sambærileg ákvæði íslensku sakamálalaganna. Fyrst er fjallað um ákvæði er 

tryggja ákærða rétt til að vera viðstaddur skýrslutökur við aðalmeðferð máls og síðan um 

undantekningar frá þeim rétti.  

9.2.1 Réttur ákærða til að vera viðstaddur skýrslutökur við aðalmeðferð 
máls 

Í norskum rétti er ákvæði sem tryggja ákærða rétt til að vera viðstaddur skýrslutökur við 

aðalmeðferð máls að finna í lov om rettergangsmåten i straffesaker nr. 25 frá 22. maí 1981 

(straffeprosessloven)
183

, nánar tiltekið í 280. gr. laganna þar sem segir: „Tiltalte skal være til 

stede under forhandlingen inntil dom er avsagt.(...).“ Ákvæði þetta felur í sér að ákærði skuli 

vera viðstaddur alla málsmeðferðina, eða þar til dómur er kveðinn upp. Í íslenskum rétti er 

nokkuð sambærilegt ákvæði að finna í 1. mgr. 166. gr. sml. þar sem segir: „Við aðalmeðferð 

                                                 
183

 Hér eftir nefnd spl. 
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máls fara að jafnaði fram í einni lotu skýrslutökur og munnlegur flutningur máls. Ákærði á 

rétt á að vera við aðalmeðferð máls.(...).“ Ef norska ákvæðið er borið saman við það íslenska 

má sjá að innihald þeirra er nokkurn veginn það sama, þó orðalag þeirra sé frekar ólíkt. Hvað 

réttindi ákærða til að vera viðstaddur aðalmeðferð máls varðar, er í norska ákvæðinu tiltekið 

að það eigi við allt þar til dómur er kveðinn upp, en slíkt kemur ekki fram berum orðum í 

íslenska ákvæðinu, þrátt fyrir að gera megi ráð fyrir að það eigi einnig við. Íslenska ákvæðið 

skilgreinir hins vegar í hverju aðalmeðferð felst, þ.e. að skýrslutökur fari fram við 

aðalmeðferð.   

Í norskum rétti er í vissum tilfellum ekki gert að fortakslausu skilyrði að ákærði þurfi að vera 

viðstaddur svo unnt sé að ljúka máli og kveða upp dóm, sbr. 281. gr. spl.
184

 en sambærilegt 

ákvæði er að finna í íslenskum lögum, sbr. 1. mgr. 161. gr. sml.
185

 Ef um er að ræða mál sem 

ekki falla undir þann áskilnað að heimilt sé að dæma það að ákærða fjarstöddum, þá hefur 

dómari, skv. síðari hluta ákvæðis 280. gr. spl., heimild til að víkja ákærða úr þinghaldi á 

meðan skýrslutökur fara fram, sbr. einnig síðari hluta 1. mgr. 166. sml. Um slíkar 

undantekningarheimildir frá réttindum ákærða er fjallað hér næst á eftir.   

9.2.2 Undantekningar frá rétti ákærða til að vera viðstaddur skýrslutökur 
við aðalmeðferð máls 

9.2.2.1 Almenn undantekningarheimild 

Ákvæði sem fela í sér hina almennu undantekningarheimild fyrir dómara til að víkja ákærða 

úr þinghaldi á meðan skýrslutökur fara fram við aðalmeðferð máls er í norskum rétti að finna 

í straffeprosessloven nr. 25 frá 22. maí 1981, nánar til tekið í 1. mgr. 284. gr. laganna þar sem 

segir: „Retten kan beslutte at en tiltalt skal forlate rettssalen mens en annen tiltalt eller et 

vitne blir avhørt, såfremt det er særlig grunn til å frykte for at en uforbeholden forklaring 

ellers ikke vil bli gitt.(...).“ Ákvæði þetta felur í sér að dómari getur ákveðið að ákærði víki úr 

                                                 
184

 1. mgr. 281. gr. spl.: „I sak om straffbar handling hvor påtalemyndigheten ikke vil påstå idømt fengsel i mer 

enn ett år, kan hovedforhandling fremmes selv om tiltalte ikke er til stede, såfremt hans nærvær ikke finnes 

nødvendig for sakens opplysning, og tiltalte enten: 1) har samtykker i at saken behandles i hans fravær eller 2) 

er uteblitt uten at det er opplyst eller sannsynliggjort at han har gyldig fravær eller 3) er unnveket etter at 

tiltalebeslutningen er forkynt for ham.“  
185

 1. mgr. 161. gr. sml.: „Nú kemur ákærði ekki fyrir dóm við þingfestingu máls þótt honum hafi verið löglega 

birt ákæra og þess getið í fyrirkalli að mál kunni að vera dæmt að honum fjarstöddum, sbr. 1. mgr. 155. gr., og 

má þá leggja dóm á málið ef ekki er kunnugt um að ákærði hafi lögmæt forföll og svo stendur á: a. að brot þykir 

ekki varða þyngri viðurlögum en sekt, upptöku eigna og sviptingu réttinda og dómari telur framlögð gögn 

nægileg til sakfellingar eða b. að ákærði hefur komið fyrir dóm við rannsókn máls, játað skýlaust þá háttsemi 

sem honum er gefin að sök og dómari telur ekki ástæðu til að draga í efa að játningin sé sannleikanum 

samkvæm, enda verði ekki dæmd þyngri refsing en sex mánaða fangelsi. 
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þinghaldi á meðan meðákærði eða vitni gefa skýrslu fyrir dómi, ef sérstök ástæða er til að 

ætla að nærvera hans hafi áhrif á sannleiksgildi framburðar. Sé ákvæði þetta borið saman við 

hina almennu undantekningarheimild íslensks réttar, skv. 1. mgr. 123. gr. sml.
186

, má sjá að 

íslenska ákvæðið gerir áskilnað um að dómara berist krafa um það frá ákæranda eða vitni að 

ákærða sé gert að víkja. Ekki er slíkt að finna í norska ákvæðinu. Hins vegar tilgreinir norska 

ákvæðið að þessi heimild eigi við á meðan meðákærðir eða vitni í málinu gefa skýrslu fyrir 

dómi. Íslenska ákvæðið tiltekur þar aðeins vitni en þess má geta að í 1. mgr. 166. gr. sml. er 

tekið fram að undantekningarheimildir 123. gr. sml. eigi við um þegar aðrir ákærðir í málinu 

gefa skýrslu eða vitni. Þar af leiðandi er norskur réttur og íslenskur réttur sambærilegur hvað 

þetta varðar þó heimildin komi fram með ólíkum hætti í löggjöfinni sjálfri. Hvað skilyrðin 

varðar til að unnt sé að beita þessari almennu undantekningarheimild má sjá að norska 

ákvæðið setur aðeins eitt skilyrði, þ.e. ef dómari telur sérstaka ástæðu til að ætla að nærvera 

ákærða hafi áhrif á sannleiksgildi framburðar. Íslenska ákvæðið setur einnig þetta skilyrði, 

þ.e. ef dómari telur að nærvera ákærða hafi áhrif á framburð vitnis, sem og einnig ef dómari 

telur að nærvera ákærða sé vitninu sérstaklega til íþyngingar. Samkvæmt íslenskum rétti 

þurfa bæði þessi skilyrði að vera uppfyllt svo heimilt sé að víkja ákærða úr þinghaldi, og má 

því draga þá ályktun að íslenskur réttur gerir strangari kröfur fyrir brottvikningu ákærða úr 

þinghaldi, heldur en sá norski.   

9.2.2.2 Sérstakar undantekningarheimildir 

Hinar sérstöku undantekningarheimildir sem fela í sér að dómara er heimilt að vísa ákærða úr 

þinghaldi á meðan skýrslutökur fara fram við aðalmeðferð máls er í norskum rétti að finna í 

1. mgr. 284. gr. rpl. Hér er um tvenns konar undantekningarheimildir að ræða samkvæmt 

ákvæðinu, þ.e. annars vegar vegna skýrslutöku vitna undir nafnleynd og hins vegar vegna 

skýrslutöku barna undir 18 ára aldri. 

Samkvæmt 1. mgr. 284. gr. spl.
187

 hefur dómari heimild til að ákveða að ákærði víki úr 

þinghaldi þegar krafa um nafnleynd vitnis á grundvelli 130. a gr. laganna er tekin til greina. 

Sama gildir þegar vitni undir nafnleynd gefur skýrslu fyrir dómi. Þá hefur dómari samkvæmt 

ákvæðinu einnig heimild til að víkja öðrum aðilum úr þinghaldi á sama grundvelli. Skilyrðin 

                                                 
186

 1. mgr. 123. gr. sml.: „Dómari getur samkvæmt kröfu ákæranda eða vitnis ákveðið að ákærða verði vikið úr 

þinghaldi meðan það gefur skýrslu ef dómari telur að nærvera ákærða geti orðið vitninu sérstaklega til 

íþyngingar og haft áhrif á framburð þess.“ 
187

 1. mgr. 284. gr. spl.: „(...)Retten kan også beslutte at en tiltalt skal forlate rettssalen under behandlingen av 

en begjæring om anonym vitneførsel, jf. § 130 a. Det samme gjelder når et anonymt vitne skal avhøres. Også 

andre personer kan av de samme grunner pålegges å forlate rettssalen.(...).“   
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fyrir því að dómari veiti vitni heimild til að gefa skýrslu fyrir dómi undir nafnleynd eru talin 

upp í 130. a gr. spl. og eru annars vegar að það sé hætta á því að sé það gert uppskátt hvert 

vitni er þá stofni það lífi, heilsu eða frelsi hans eða náinna vandamanna hans í hættu.  Í 130. a 

gr. spl. kemur fram að dómari getur samkvæmt kröfu ákæruvaldsins ákveðið að vitni gefi 

skýrslu fyrir dómi undir nafnleynd ef það myndi stofna lífi, heilsu eða frelsi vitnis, eða náinna 

vandamanna hans, í hættu, eða ef hætta væri á að það hefði áhrif á rannsókn annarra mála ef 

það yrði gert uppskátt hvert það væri. Dómari getur þó aðeins veitt slíka heimild ef brýna 

nauðsyn ber til og að það skaði ekki vörn ákærða.  Ákvæði þetta er mjög líkt ákvæði 8. mgr. 

122. gr. sml. að því undanskyldu að þar geta ákærði og vitni einnig gert kröfu til dómara um 

að vitni komi fram undir nafnleynd.
188

 Seinna skilyrði norska ákvæðisins, varðandi áhrif á 

rannsókn annarra mála, á sér ekki hliðstæðu í íslenskum rétti. 

Ef borin eru saman ákvæðin sem heimila að ákærða verði gert að víkja úr þinghaldi á meðan 

vitni undir nafnleynd gefur skýrslu fyrir dómi þ.e. 1. mgr. 284. gr. spl. annars vegar og 2. 

mgr. 123. gr. sml. hins vegar má sjá að skilyrðin fyrir beitingu ákvæðisins eru þau sömu, þ.e. 

að því sé aðeins beitt af bráðri nauðsyn og hafi ekki áhrif á vörn ákærða, og ef dómari telur að 

nærvera ákærða hafi áhrif á framburð vitnis. Að auki er í íslenska ákvæðinu gert að skilyrði 

að nærvera ákærða sé sérstaklega íþyngjandi. Það má því draga þá ályktun að íslenskur réttur 

geri strangari kröfur varðandi beitingu þessarar undantekningarheimildar, þar sem bæði þessi 

skilyrði þurfa að vera uppfyllt.  

Seinni undantekningarheimildin sem ákvæði 1. mgr. 284. gr. kveður á um varðar skýrslutökur 

barna fyrir dómi, en þar segir: 

„(...)Ved avhør av fornærmede, etterlatte eller av et vitne under 18 år, kan retten treffe 

beslutning om at tiltalte eller andre skal forlate rettssalen også dersom særlige grunner 

gjør at hensynet til henholdsvis fornærmede, etterlatte eller vitnet tilsier det. I stedet for å 

pålegge tiltalte eller andre å forlate rettssalen, kan retten beslutte at det settes i verk tiltak 

slik at vedkommende ikke kan iaktta vitnet.“ 

Í ákvæði þessu felst að þegar skýrslutökur af brotaþolum eða vitnum undir 18 ára aldri fara 

fram þá getur dómari ákveðið að víkja ákærða úr þinghaldi ef hann hefur sérstaka ástæðu til 

að ætla að hagsmunir þeirra séu í húfi. Þá kemur einnig fram að dómari getur í staðinn fyrir 

                                                 
188

 8. mgr. 122. gr. sml.: „Dómari getur samkvæmt kröfu ákæranda, ákærða eða vitnis ákveðið að vitni sem 

kemur fyrir dóm geri ekki í heyranda hljóði grein fyrir nafni sínu, kennitölu og heimili, sbr. 1. mgr., eða segi á 

sér deili að öðru leyti ef dómari telur að lífi, heilbrigði eða frelsi vitnisins ellegar náinna vandamanna þess, sbr. 

1. eða 2. mgr. 117. gr., yrði stefnt í hættu ef það væri gert uppskátt hvert það er. Þó skal dómari ekki fallast á 

kröfu um nafnleynd vitnis nema brýna nauðsyn beri til og ekki sé ástæða til að telja að hún geti spillt fyrir vörn 

ákærða svo að máli skipti.(...).“ 
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að víkja ákærða eða öðrum úr þinghaldi, gert viðeigandi ráðstafanir til að ákærði geti ekki 

borið kennsl á vitnið. Sambærilega heimild og þessa er að finna í íslenskum rétti, sbr. 2. mgr. 

123. gr. sml. þar sem segir:  

„Nú er skýrsla tekin af vitni yngra en 15 ára og getur þá dómari kvatt til kunnáttumann sér 

til aðstoðar við skýrslutöku. Ákærandi, ákærði og verjandi hans eiga ekki rétt á að vera 

viðstaddir í dómsal eða annars staðar þar sem dómþing er háð ef dómari telur að nærvera 

þeirra geti orðið vitninu sérstaklega til íþyngingar og haft áhrif á framburð þess.“ 

Ef þessi ákvæði eru borin saman má sjá að það eina sem er sameiginlegt með þeim, er í raun 

sjálf heimildin, þ.e. til að víkja ákærða úr þinghaldi á meðan skýrslur eru teknar af börnum, 

en hins vegar er talsverður munur á því hvað býr að baki þeirri heimild. Í fyrsta lagi má nefna 

að aldursviðmið ákvæðanna er ekki það sama, þar sem heimild norska ákvæðisins er talsvert 

rýmri og tekur til barna yngri en 18 ára en það íslenska miðar við börn undir 15 ára. Í öðru 

lagi þá kveður íslenska ákvæðið á um að dómari geti kvatt til kunnáttumenn til að hjálpa til 

við skýrslutökur, ekkert er kveðið á um slíkt í norska ákvæðinu. Í þriðja lagi má nefna 

skilyrðin fyrir beitingu heimildarinnar en þau eru mjög ólík. Íslenska ákvæðið tiltekur tvö 

skilyrði fyrir beitingu heimildarinnar, þ.e. annars vegar að dómari telji að nærvera ákærða 

hafi áhrif á framburð vitnis og hins vegar ef dómari telur að nærvera ákærða sé sérstaklega 

íþyngjandi fyrir vitni. Bæði þessi skilyrði þurfa að vera uppfyllt. Í norska ákvæðinu er aftur á 

móti aðeins tiltekið eitt skilyrði, þ.e. að dómari telji sérstaka ástæðu til að ætla að hagsmunir 

vitnanna séu í húfi. Í fjórða lagi má að lokum nefna að íslenska ákvæðið tiltekur þá aðila sem 

dómari getur gert að víkja á meðan skýrslutökur barna fyrir dómi fara fram og eru það 

ákærandi, ákærði og verjandi. Í norska ákvæðinu er þetta opnara þar sem kemur fram að 

dómari getið vikið ákærða eða öðrum úr þinghaldi.   

Í lokin má nefna að ef réttur ákærða til að vera viðstaddur þinghöld skv. 208. gr. spl. er 

skertur og honum gert að víkja úr þinghaldi á meðan skýrslutökur fara fram, skv. 1. mgr. 284. 

gr. spl., hvort sem það er á grundvelli hinnar almennu undantekningarheimildar eða hinna 

sérstöku undantekningaheimilda, þá ber, þegar hann kemur aftur til þinghalds, að upplýsa 

hann um hvað fór fram í fjarveru hans. Þetta á þó ekki við um upplýsingar um vitni sem gefið 

hefur skýrslu fyrir dómi undir nafnleynd.
189

 Með þessu ákvæði er verið að leitast eftir því að 

koma til móts við þá skerðingu sem brottvikning ákærða felur í sér á réttindum hans til að 

                                                 
189

 2. mgr. 245. gr. spl.: „Når siktede, fornærmede, etterlatte eller noen annen som har partsrettigheter, har 

forlatt rettssalen etter reglene i første ledd og igjen kommer til stede, skal han gjøres kjent med det som er 

forhandlet i hans fravær. I saker som nevnt i første ledd annet punktum skal han likevel ikke gjøres kjent med 

opplysninger som kan føre til at vitnets identitet blir kjent.“ 
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vera viðstaddur þinghöld á meðan skýrslutökur fara fram. Í íslenskum rétti er kveðið á um í 3. 

mgr. 123. gr. sml. að ef ákærða er gert að víkja úr þinghaldi á meðan skýrslutökur fara fram 

þá skal dómari sjá til þess að þeir geti fylgst með skýrslutökunni um leið og hún fer fram. Þá 

er honum þar tryggður réttur til koma á framfæri spurningum til vitna, óski hann þess.  

Af þessu leiðir virðist íslenska löggjöfin standa betur vörð um réttindi ákærða, þar sem hann á 

að hafa tækifæri til að fylgjast með skýrslutökum um leið og þær fara fram í gegnum þar til 

gerðan búnað. Það getur varla talist eins góð trygging að fá upplýsingar um hvað fór fram í 

fjarveru ákærða, þar sem með fyrrnefndum hætti er þátttaka í þinghöldunum virkari. 
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10. 0 Samantekt og niðurstöður 

Eitt af megineinkennum sakamáls er að ákæruvaldið er ávallt sóknaraðili máls. Varnaraðili er 

þá yfirleitt einstaklingur eða einstaklingar. Ákæruvaldið er eins konar samheiti yfir þá sem 

hafa heimild til að höfða sakamál, og sá sem höfðar slíkt mál og fer með það af hálfu 

ákæruvaldsins nefnist ákærandi. Sakborningur er sá sem borinn er sökum eða sá maður sem 

liggur undir grun um refsiverða háttsemi, en ljúki máli ekki á rannsóknarstigi og gefin er út 

ákæra, er heitið ákærði notað í staðinn. Ákærða er í ákveðnum tilfellum skipaður verjandi, en 

annars fer hann sjálfur með mál eða ræður til þess lögmann á eign kostnað. Brotaþoli er sá 

sem kveðst hafa orðið fyrir misgerð af völdum afbrots. Brotaþoli er í raun ekki eiginlegur 

aðili að sakamáli, en hefur þrátt fyrir það nokkra sérstöðu. Í kynferðisbrotamálum eða í 

málum þar sem brotaþoli er undir 18 ára aldri ber lögreglu að tilnefna réttargæslumann, sem 

þá kemur fram fyrir hönd viðkomandi í málinu. Réttargæslumaður er lögmaður og gilda um 

hann að miklu leyti sömu reglur og gilda um verjanda. Vitni í sakamáli getur verið hver sem 

er eldri en 15 ára, sem lýtur íslenskri lögsögu og er ekki ákærður í málinu eða 

fyrirsvarsmaður ákærða. Einnig geta vitni verið þeir sem veitt hafa ákæruvaldinu sérfræðilega 

aðstoð eða ráðgjöf, áður en mál er höfðað. Þeir sem eru skyldir eða tengdir ákærða á vissan 

hátt eru þó undanþegnir vitnaskyldu. Vitni er að jafnaði skylt að koma fyrir dóm og svara þar 

spurningum sem fyrir það er lagt. Ef ekki er um lykilvitni að ræða í máli, er heimilt að það 

gefi vitnisburð annars staðar eða í gegnum síma. Við aðalmeðferð máls fara fram í einni lotu 

skýrslutökur og munnlegur flutningur, að því loknu er málið lagt í dóm.  

Við aðalmeðferð máls er það grundvallaratriði að bæði ákærði og ákærandi hljóti réttláta 

málsmeðferð. Réttlát málsmeðferð í tengslum við réttindi ákærða til að vera viðstaddur 

skýrslutökur við aðalmeðferð máls byggir á 1. mgr. 70. gr. stjskr., sbr. 1. og 3. mgr. 6. gr. 

MSE. Ákvæði 1. mgr. 70. gr. stjskr. er víðtækt og því kemur í hlut dómstóla að skýra og túlka 

ákvæðið. Í íslenskri dómaframkvæmd hefur hugtakið réttlát málsmeðferð ekki verið 

skilgreint sérstaklega en við skýringu og túlkun á því ber að líta til 1. og 3. mgr.  6. gr. MSE 

og taka mið af úrlausnum MDE er varða sömu reglu. Ákvæði 1. mgr. 6. gr. MSE fela í sér 

almenn fyrirmæli eða grundvallarréttindi um réttláta málsmeðferð, á meðan 3. mgr. 

greinarinnar felur í sér sérstök fyrirmæli eða lágmarksréttindi sem eru í rauninni nánari 

útfærsla á réttlátri málsmeðferð.  
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Almenn fyrirmæli 1. mgr. 6. gr. MSE hafa verið túlkuð rúmt af MDE, þar sem þröng túlkun 

þess virðist ekki samræmast markmiði og tilgangi ákvæðisins. Ástæða þess er aðallega sú að 

réttlát málsmeðferð samanstendur af mörgum þáttum og því ber að líta á heildarmyndina í 

hverju máli fyrir sig þegar metið er hvort málsmeðferð teljist réttlát eða ekki. Það kann að 

valda vandkvæðum hversu almenn fyrirmæli ákvæðisins eru og hefur MDE því mótað þau í 

framkvæmd og fellt undir þau hinar ýmsu meginreglur, s.s. jafnræði málsaðila fyrir dómi, 

milliliðalausa málsmeðferð og milliliðalausa sönnunarfærslu.  

Sérstök fyrirmæli 3. mgr. 6. gr. MSE eru í raun nánari útfærsla á hinum almennu fyrirmælum 

en ekki viðbót við þau. Með tilliti til réttinda ákærða til að vera viðstaddur skýrslutökur við 

aðalmeðferð máls á í raun aðeins d-liður greinarinnar við, en gildissvið þess ákvæðis er 

einskorðað við það þegar vitni gefa skýrslu fyrir dómi. Það hefur einnig verið túlkað svo að 

það nái til vitna sem gefa skýrslu annars staðar eða í gegnum síma og einnig til þeirra sem eru 

meðákærðir í máli ef framburður er ekki ákærða í hag. Ákvæðið er þó ekki talið ná til þess 

þegar dómkvaddir matsmenn gefa skýrslu fyrir dómi. Það er því nauðsynlegt að gera 

greinarmun á því hvort viðkomandi hafi í raun stöðu matsmanns eða vitnis ákæruvaldsins. En 

þar getur reynst fín lína á milli. Dómkvaddur matsmaður er hlutlaus gagnvart bæði 

ákæruvaldinu og ákærða og ber því ekki vitni í máli, þar sem samkvæmt ákvæðinu er annars 

vegar tryggður réttur til að gagnspyrja vitni og hins vegar til að leiða eigin vitni.    

Réttur ákærða til að gagnspyrja vitni skv. d-lið 3. mgr. 6. gr. MSE. felur í sér að ef ákærði 

spyr vitni ekki sjálfur beint og milliliðalaust, eða hefur ekki til þess heimild, þá er honum 

tryggður réttur til að beina spurningum til vitnisins með atbeina einhvers annars, t.d. verjanda 

eða dómara. Samkvæmt íslenskum rétti hefur verið litið svo á að annist ákærði vörn sína 

sjálfur, þ.e. hafi ekki verjanda, þá er ekki ætlast til að hann leggi sjálfur spurningar fyrir vitni 

heldur ber honum að gera það með atbeina dómara. Af þessu má draga þá ályktun að túlkun 

og beiting þessara réttinda í íslenskum rétti hafi ekki alveg fylgt eftir vilja MSE þar sem 

ákærða er þar tryggður réttur til að spyrja vitni beint og milliliðalaust, þrátt fyrir að ekki sé 

fullyrt hér að um brot á sáttmálanum sé að ræða. Það er því spurning hvort þessi sjónarmið 

íslensks réttar séu ekki fylgifiskur þess tíma er dómari sá alfarið um yfirheyrslur? Að minnsta 

kosti koma ekki, í greinargerð með frumvarpi laganna eða í röksemdum dóma, fram rök sem 

mæla gegn því að ákærði spyrji vitni sjálfur og því vert að hafa þennan rétt ákærða í huga við 

endurskoðun ákvæðisins.  
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Réttur ákærða til að láta spyrja vitni, sem leidd eru gegn honum er að vissu leyti háður mati 

dómara þar sem hann metur hvort framburður vitnis sé nauðsynlegur eða tilgangslaus til að 

upplýsa mál. Réttur þessi felur því ekki í sér að ákærði geti leitt fyrir dóm öll þau vitni sem 

honum dettur í hug, heldur hefur þetta verið skýrt þannig að hann geti leitt fyrir dóminn eins 

mörg vitni og nauðsynlegt er til að upplýsa mál. Þessi skýring og beiting ákvæðsins skv. 

íslenskum rétti samræmist vel sjónarmiðum MDE varðandi ákvæðið þar sem því er eingöngu 

ætlað að verja rétt ákærða. Ef ákærði fær ekki að leiða fram vitni sem hefur þýðingu fyrir 

úrlausn máls þá ber að ómerkja dóminn og taka hann til nýrrar efnismeðferðar. Það er hins 

vegar í höndum ákærða eða verjanda hans að hafa frumkvæði af því að kalla til vitni sem þau 

vilja leiða fyrir dóm. Eins og sést byggir þessi þáttur réttlátrar málsmeðferðar einnig á 

jafnræði málsaðila fyrir dómi, enda sú regla grundvöllur réttlátrar málsmeðferðar.  

Meginreglan um jafnræði málsaðila fyrir dómi er ólögfest en er leidd af fyrirmælum 1. mgr. 

70. gr. stjskr., sbr. 1. og 3. mgr. 6. gr. MSE. Í reglunni felst sú krafa að málsaðilar séu 

jafnréttháir fyrir dómara, en það er aðeins unnt ef þeir báðir fá að koma kröfum sínum jafnt 

að, rökum sínum og sönnunargögnum, að báðir hafi jafnan aðgang að málsgögnum og jafnan 

rétt til að veita andsvör við þeim. Aðilar í sakamáli eru þó ekki alltaf jafn settir en það þarf 

ekki að þýða að brotið sé gegn meginreglunni um jafnræði, heldur ræðst það af heildarmati 

hverju sinni. Markmið reglunar er heldur ekki að gera aðila eins setta í réttarfarslegu tilliti, 

heldur að tryggja aukið jafnvægi á milli þeirra, eins og kostur er.  

Meginreglan um milliliðalausa málsmeðferð er einnig ólögfest meginregla sem leidd er af 

fyrirmælum 1. mgr. 70. gr. stjskr., sbr. 1. og 3. mgr. 6. gr. MSE. Reglan felur í sér að sami 

dómari annist meðferð máls allt frá útgáfu ákæru þar til dómur er kveðinn upp. Hæstiréttur 

hefur þar af leiðandi ekki heimild til að endurmeta sönnunargildi munnlegs framburðar fyrir 

héraðsdómi, nema skýrslutökur fari fram að nýju fyrir þeim dómi. Í framkvæmd hefur þetta 

verið túlkað svo að Hæstarétti sé það heimilt, ef það er ákærða til málsbóta. Regla þessi er 

talin hvað mikilvægust þegar fjallað er um sönnunargögn og öflun þeirra.  

Samkvæmt íslenskum sakamálalögum samanstendur aðalmeðferð máls af málflutningi og 

sönnunarfærslu. Skýrslur sem teknar eru af ákærða og vitnum eru mikilvæg sönnunargögn í 

máli, enda hluti af þeim gögnum sem dómari byggir niðurstöðu dómsins á. Meginreglan um 

milliliðalausa sönnunarfærslu er því mikilvægur liður í réttlátri málsmeðferð. Reglan byggir á 

fyrirmælum 1. mgr. 70. gr. stjskr., sbr. 1. og 3. mgr. 6. gr. MSE. og felur annars vegar í sér að 

dómur skal vera reistur á þeim sönnunargögnum sem færð eru fram við aðalmeðferð málsins 
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og hins vegar að þau sönnunargögn sem aflað hefur verið í tengslum við málið skulu lögð 

fyrir þann dómara sem síðan dæmir í það. Hér er því í raun um að ræða reglu sem er angi af 

reglunni um milliliðalausa málsmeðferð, sem lýtur sérstaklega að sönnunarþætti 

málsmeðferðarinnar. Markmið reglunnar er að tryggja að dómari kynnist af eigin raun þeim 

sönnunargögnum sem færð eru fram í máli. Milliliðalaus sönnunarfærsla er í framkvæmd 

aðeins að hluta fyrir Hæstarétti þar sem skýrslutökur fara að jafnaði fram í héraði. Hæstiréttur 

hefur þó heimild til að taka skýrslur, en slík heimild er ekki oft nýtt. Hæstiréttur hefur því tvo 

kosti ef hann telur sönnunarfærslu héraðsdóms orka tvímælis, þ.e. annars vegar að ómerkja 

dóminn og senda hann til nýrrar meðferðar í héraði eða láta skýrslutökur fara fram að nýju. 

Það er þó mjög óalgengt að á þetta reyni í framkvæmd, enda er talið að Hæstiréttur geti 

endurmetið sönnunarfærslu ef það er ákærða til hagsbóta. Það verður aftur á móti að teljast 

ólíklegt að það standist kröfur um milliliðalausa sönnunarfærslu ef Hæstiréttur endurmetur 

sönnunarfærslu héraðsdóms ákærða í hag, þvert á niðurstöðu héraðsdóms, þ.e. snýr sekt í 

sýknu. Hins vegar virðist af framkvæmd í lagi ef hann snýr sýknu í sekt ef um skýringu og 

beitingu lagaákvæða er að ræða. Samræmist þetta vel sjónarmiður MDE í úrlausnum sínum.   

Fyrir dómi eru skýrslur teknar af brotaþola, ákærða, vitnum og eftir atvikum af dómkvöddum 

matsmönnum. Framkvæmd skýrslutöku getur verið með misjöfnum hætti, eftir því hvaða 

aðstæður liggja að baki. Dómari metur síðan sönnunargildi framburðar við úrlausn máls. 

Þegar skýrslur eru teknar af vitnum undir nafnleynd eða af börnum er framkvæmd 

skýrslutöku með öðrum hætti en almennt er. En þá skal ávallt hafa í huga að ákærði á rétt á að 

vera viðstaddur skýrslutökur, en séu skilyrði uppfyllt til að unnt sé að víkja honum úr 

þinghaldi þá ber dómara að tryggja að hann geti fylgst með skýrslutökunum um leið og þær 

fara fram í gegnum þar til gerðan búnað og að hann geti komið á framfæri spurningum til 

vitna, óski hann eftir því. Við aðalmeðferð máls getur þurft að taka skýrslur sem teknar hafa 

verið hjá lögreglu á rannsóknarstigi gildar. Hér er um að ræða ef aðstæður eru ekki fyrir 

hendi að vitni gefi skýrslu við aðalmeðferð, s.s. vegna fráfalls, landsflótta, alvarlegra 

veikinda eða því um líkt. Undir slíkum kringumstæðum er ekki talið að brotið sé gegn 

meginreglunni um millliðalausa sönnunarfærslu en það má búast við því að slíkar skýrslur 

hafi minna gildi en ella fyrir dómi, en dómari metur sönnunargildi skýrslunar.  

Framangeind atriði hafa öll mikla þýðingu varðandi rétt ákærða til að vera viðstaddur 

skýrslutökur við aðalmeðferð máls, en ákvæði sem tryggja þennan rétt ákærða hafa verið í 

íslenskri sakamálalöggjöf í tæp 60 ár, eða allt frá því að fyrstu heildarlögin um meðferð 

opinberra mála tóku gildi þann 5. mars 1951. Ákvæðinu var þó breytt með gildistöku laga nr. 
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19/1991 og hefur það staðið óbreytt síðan þá, eða í rúmlega 18 ár, þrátt fyrir gildistöku 

núgildandi laga nr. 88/2008. Íslensk dómaframkvæmd þar sem ákvæðið er túlkað og því beitt 

er þó vægast sagt rík, þar sem aðeins hefur verið fjallað um ákvæðið í sex dómum. Dómstólar 

hafa í dómum sínum skýrt ákvæðið með hliðsjón af 1. mgr. 70. gr. stjskr., sbr. 1. og 3. mgr. 6. 

gr. MSE, þar sem ákærða er tryggður réttur til réttlátrar málsmeðferðar. Í því felst m.a. réttur 

ákærða til að vera viðstaddur þinghöld í eigin máli, þar á meðal hlýða á og taka afstöðu til 

sönnunarfærslu, láta leggja spurningar fyrir þá sem gefa skýrslu fyrir dómi og taka þannig 

þátt í málsvörn sinni, það ber því að túlka undantekningarheimildir frá þessum réttindum 

þröngt ákærða í hag. Er þessi túlkun íslenskra dómstóla vel í samræmi við ákvæði MSE og 

úrlausnir MDE, en ekki er í MSE að finna sérstök ákvæði sem fela í sér 

undantekningarheimildir frá þessum réttindum ákærða, líkt  og sakamálalögin kveða á um. 

Þrátt fyrir það þá skoðar MDE þau tilvik er dómstólnum berast er varða ágreining um rétt 

ákærða til að vera viðstaddur þinghöld í eigin máli og ef upp koma sambærileg mál í 

íslenskum rétti, hafa íslenskir dómstólar úrlausnir MDE til hliðsjónar.  

Samkvæmt íslenskum sakamálalögum er að finna ákvæði sem heimila að vikið sé frá þessum 

réttindum ákærða til að vera viðstaddur skýrslutökur við aðalmeðferð máls að uppfylltum 

tilteknum skilyrðum og skiptast þessar heimildir í almennar undantekningarheimildir og 

sérstakar undantekningarheimildir, þ.e. varðandi skýrslutökur barna og skýrslutökur vitna 

undir nafnleynd.  

Hin almenna undantekningarheimild skv. núgildandi lögum kveður á um að dómara er 

heimilt að kröfu ákæranda eða vitnis að ákveða að ákærða verði gert að víkja úr þinghaldi á 

meðan skýrslutökur vitna og meðákærðra fara fram við aðalmeðferð máls telji hann ástæðu til 

að ætla að nærvera hafi áhrif á framburð þeirra eða hafi íþyngjandi áhrif á þau. Gerð er sú 

krafa að bæði þessi skilyrði séu uppfyllt til að unnt sé að víkja frá réttindum ákærða til að 

vera viðstaddur skýrslutökur við aðalmeðferð máls. Dómari úrskurðar um slíkt og er sá 

úrskurður kæranlegur til Hæstaréttar. Aðeins í þremur málum hefur Hæstiréttur dæmt um 

hvort heimilt sé að víkja ákærða úr þinghaldi á grundvelli þessarar almennu 

undantekningarheimildar, tvö þeirra á gildistíma laga nr. 19/1991 og það síðasta á gildistíma 

núgildandi laga. Rökstuðningur Hæstaréttar fyrir beitingu hinnar almennu undantekningar frá 

réttindum ákærða hefur verið misjafn í þessum tveimur málum sem féllu á gildistíma laga nr. 

19/1991. Ekki var hægt að kæra úrskurð eða niðurtöðu ákærða um brottvísun úr þinghaldi, og 

ekki var gerð sérstök krafa um greinargóðan rökstuðning, á gildistíma laganna. Hæstiréttur 

gerði þó í nokkrum málum athugasemdir við það að ákvörðun þessi hafi ekki verið rökstudd. 
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Hvað þriðja málið varðar, sem féll á gildistíma núgildandi laga má sjá að dómstólar rökstyðja 

vel af hvaða ástæðu þeir telja skilyrðum fullnægt fyrir brottvísun ákærða, enda ber þeim 

samkvæmt lögum að rökstyðja slíka ákvörðun þar sem hún er kæranleg til Hæstaréttar.  

Hinar sérstöku undantekningarheimildir, þ.e. ef um skýrslutökur barna undir 15 ára aldri er að 

ræða getur dómari að sömu skilyrðum uppfylltum ákveðið að ákærandi, ákærði og verjandi 

hans víki úr þinghaldi á meðan skýrslutökur fara fram. Við þær aðstæður getur hann kvatt 

kunnáttumann sér til aðstoðar við skýrslutökuna. Réttargæslumaður hefur þó ætíð rétt á að 

vera viðstaddur. Einnig gilda sömu skilyrði fyrir brottvikningu ákærða úr þinghaldi á meðan 

vitni undir nafnleynd gefur skýrslu. Aðeins einu sinni hefur Hæstiréttur dæmt í máli er varðar 

ágreining um hvort heimilt sé að víkja ákærða úr þinghaldi á grundvelli þess að barn gefur 

skýrslu. Athyglisvert er við þann dóm að ef hann hefði fallið í gildistíð núgildandi laga þá 

hefði hinni almennu undantekningarheimild verið beitt þar sem aldursskilyrði ákvæðisins var 

þrengt með nýju lögunum. Ekki verður séð hér hvort sömu sjónarmið hefðu þá legið til 

grundvallar, þrátt fyrir að skilyrði fyrir brottvikningu séu áfram þau sömu. Hæstiréttur hefur 

einnig aðeins einu sinni dæmt í máli er varðar ágreining um brottvísun ákærða úr þinghaldi 

þegar vitni undir nafnleynd gefa skýrslu. Sú ákvörðun var illa rökstutt en hins vegar var tekið 

fram að ákærða yrði tryggður réttur til að fylgjast með um leið og skýrslutökur færu fram og 

koma á framfæri spurningum.  

Þar sem Hæstiréttur er ekki mikið að færa rök fyrir ákvörðunum sínum um að víkja ákærða úr 

þinghaldi á meðan skýrslutökur fara fram við aðalmeðferð máls, og þar sem um svo fáa dóma 

er að ræða, verður ekki með nokkru móti unnt að álykta hvernig dómstólar túlka þessi 

skilyrði ákvæðisins eða hvaða sjónarmið þeir leggja til grundvallar beitingu þess. Vissulega 

eru þetta skilyrði sem þarf að skoða með hliðsjón hvers máls, en ljóst er að þetta eru afar 

matskennd skilyrði sem dómstólum ber að skera úr um hvort þeim sé fullnægt, við slíkt mat 

hljóta þeir að líta til úrlausna MDE ef um er að ræða sambærileg mál.  

Í dönskum rétti er að finna ákvæði sem kveða á um rétt ákærða til að vera viðstaddur 

skýrslutökur við aðalmeðferð máls og undantekningarheimildir frá þeim rétti. Hin almenna 

undantekningarheimild heimilar að ákærða sé gert að víkja úr þinghaldi á meðan vitni eða 

meðákærðu gefa skýrslu fyrir dómi. Ákvæðið er nokkuð sambærileg því íslenska, nema að 

því leyti að dómara þarf ekki að berast krafa um slíkt og aðeins eitt skilyrði er sett fyrir 

beitingu þess, þ.e. að sérstök ástæða sé til að ætla að nærvera ákærða hafi áhrif á 

sannleiksgildi vitnisins. Hvað hinar sérstöku undantekningarheimildir varðar er danskur réttur 
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nokkuð frábrugðinn þeim íslenska, þar sem þær kveða á um undantekningarheimildir vegna 

skýrslutöku vitna undir nafnleynd og skýrslutöku lögreglumanna. Ekki er kveðið sérstaklega 

á um undantekningarheimildir vegna skýrslutöku barna. Undantekningarheimildir vegna 

skýrslutöku vitna undir nafnleynd eru þó nokkuð sæmbærilegar við íslenskan rétt, fyrir utan 

skilyrði fyrir beitingu heimildarinnar. Undantekningarheimild dönsku réttarfarslaganna 

varðandi skýrslutökur lögreglumanna kveður á um sömu skilyrði fyrir brottvikningu ákærða 

eins og hin almenna undantekningarheimild gerir, en ekki er sambærilega heimild að finna í 

íslenskum rétti. Það má leiða líkur að því að í slíkum tilvkum yrði einungis 

undantekningarheimildum vegna skýrslutöku vitna undir nafnleynd beitt. Af þessu leiðir að 

íslensk löggjöf er að mörgu leyti ítarlegri en sú danska hvað þetta varðar, og strangari skilyrði 

sett fyrir beitingu heimildanna. Ef börn gefa skýrslu fyrir dómi í dönskum rétti, má gera ráð 

fyrir að hinni almennu undantekningarheimild yrði beitt, ef þörf væri á að ákærða yrði gert að 

víkja úr þinghaldi.  

Í norskum rétti er einnig að finna ákvæði sem kveða á um réttindi ákærða til að vera 

viðstaddur skýrslutökur við aðalmeðferð máls og undantekningarákvæði sem heimila að 

ákærða verði gert að víkja úr þinghaldi á meðan skýrslutökur fara fram. Hin almenna 

undantekningarheimild felur í sér að dómari geti ákveðið að ákærði víki úr þinghaldi á meðan 

vitni eða meðákærði gefur skýrslu fyrir dómi við aðalmeðferð máls ef hann telur sérstaka 

ástæðu til að ætla að nærvera hans geti haft áhrif á sannleiksgildi framburðar vitna. Sé þetta 

borið saman við íslenskan rétt má sjá að ekki er krafist að dómara berist krafa um slíkt, og 

sömu skilyrði liggja ekki til grundvallar fyrir brottvikningu. Hvað hinar sérstöku 

undantekningarheimildir varðar, þ.e. heimildir til að víkja ákærða úr þinghaldi á meðan vitni 

undir nafnleynd og börn gefa skýrslu fyrir dómi, þá hafa ákvæði norskra laga slíkar heimildir. 

Til að heimilt sé að víkja ákærða úr þinghaldi á meðan vitni undir nafnleynd gefur skýrslu 

fyrir dómi þá ber að uppfylla það skilyrði að dómari telji að nærvera ákærða hafi áhrif á 

sannleiksgildi vitnis. Heimild þessi er nokkuð sambærileg því sem íslenskur réttur kveður á 

um, nema að hér á landi er það einnig gert að skilyrði að dómari telji nærveru ákærða 

íþyngjandi fyrir vitni. Undantekningarheimild vegna skýrslutöku barna er nokkuð ólík, þar 

má nefna að aldursviðmið er 18 ára í stað 15 ára, engin heimild er til að kveða til 

kunnáttumann og skilyrði fyrir beitingu ákvæðisins er að dómari telji að öryggi vitnanna sé í 

húfi. 

Af samanburði við danskan og norskan rétt má draga þá ályktun að strangari kröfur eru 

gerðar til brottvikningar ákærða úr þinghaldi í íslenskum rétti og ákvæði hér mun ítarlegri. 
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11. 0 Lokaorð  

Við rannsókn á umfjöllunarefni ritgerðarinnar, þ.e. á réttindum ákærða til að vera viðstaddur 

skýrslutökur við aðalmeðferð máls með sérstöku tilliti til undantekninga, eru nokkur atriði 

sem höfundur vill vekja sérstaka athygli á.  

Þrátt fyrir að með gildistöku núgildandi laga hafi ákvæði um rétt ákærða til að vera 

viðstaddur aðalmeðferð máls ekki tekið neinum breytingum frá því sem áður var, þá hefur 

gildistaka laganna gríðarleg áhrif á beitingu ákvæðisins.  

Þær breytingar er um ræðir sem gildistaka núgildandi laga hefur í för með sér varða annars 

vegar ákvarðanir og úrskurði héraðsdómara, og hins vegar kæruheimildir þeirra úrskurða og 

ákvarðana. Rökstuðningur fyrir brottvísun ákærða úr þinghaldi hefur í flestum þeim dómum 

sem þegar hafa fallið verið með ýmsu móti, þá jafnvel óaðgengilegur eða nánast enginn. 

Ástæðu þess má hugsanlega rekja til þess að samkvæmt eldri lögunum var nokkuð óljóst 

hvort slíkt væri ákvarðað með úrskurði eða ákvörðun. Ef um ákvörðun var að ræða nægði 

aðeins einföld bókun í þingbók en ef um úrskurð var að ræða var ætlast til að stuttar 

forsendur kæmu fram með skráningu í þingbók. Ekki skipti höfðumáli hvort það var þar sem 

tekið var fram í b-lið 1. mgr. 142. gr. opl.að úrskurðir og ákvarðanir dómara um brottvísun af 

dómþingi sættu ekki kæru til Hæstaréttar. Þar af leiðandi var niðurstaða héraðsdómara um að 

víkja ákærða úr þinghaldi á meðan skýrslutökur fara fram við aðalmeðferð máls endanleg. 

Með gildistöku núgildandi laga hafa verið settar skýrar línur hvað þetta varðar, þar sem 1. 

mgr. 181. gr. sml. kveður á um að dómari verði alltaf að taka afstöðu til ágreiningsefnis með 

úrskurði ef það getur sætt kæru til Hæstaréttar, og í 1. mgr. 192. gr. sml. er tæmandi talning á 

því hvaða ágreiningsefni eru kæranleg. Ágreiningsefni um skýrslutökur ákærða eða vitna 

fyrir dómi geta t.d. sætt kæru skv. n-lið ákvæðisins.  

Það verður því áhugavert að fylgjast með hvernig þetta mun þróast á komandi árum, og ef 

dómum fjölgar vegna hinna nýju kæruheimildar, varðandi ágreining um hvort ákærða beri að 

vera viðstaddur eða hvort honum beri að víkja úr þinghaldi á meðan skýrslutökur fari fram, 

þá verði mögulega hægt að kortleggja hvernig dómstólar túlka í raun og veru þessi 

undantekningarskilyrði sem uppfylla þarf til að unnt sé að beita undantekningarheimildum frá 

réttindum ákærða til að vera viðstaddur.  Sérstaklega í ljósi þess að dómurum ber að rökstyðja 

úrskurði sína. 
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Hrd. 1999, bls. 3944 (nr. 432/1999) 

Hrd. 2000, bls. 63 (nr. 499/1999)  

Hrd. 2000, bls. 3019 (nr. 198/2000)  

Hrd. 2001, bls. 598 (nr. 404/2000) 

Hrd. 2001, bls. 2411 (nr. 121/2001) 

Hrd. 2002, bls. 3948 (nr. 500/2002)  

Hrd. 2004, bls. 4684 (nr. 460/2004) 



DÓMASKRÁ 

 

 

Hrd. 2005, bls. 2755 (nr. 262/2005) 

Hrd. 2005, bls. 4367 (nr. 247/2005) 

Hrd. 2008 (nr. 254/2008)  

Hrd. 2008 (nr. 260/2008) 

Hrd. 2009, (nr. 432/2009)  

Hrd. 2010 (nr. 24/2010) 

Dómar Mannréttindasáttmála Evrópu: 

Dómur MDE í máli Delcourt gegn Belgíu frá 17. janúar 1970 

Dómur MDE í máli Engel o.fl. gegn Hollandi frá 8. júní 1976 

Dómur MDE í máli Colozza gegn Ítalíu frá 12. febrúar 1985 

Dómur MDE í máli Bönisch gegn Austurríki frá 6. maí 1985 

Dómur MDE í máli Barberà gegn Spáni frá 6. desember 1988 

Dómur MDE í máli Vidal gegn Belgíu frá 22. apríl 1992 

Dómur MDE í máli Kremzow gegn Austurríki frá 21. september 1993 

Dómur MDE í máli Stanford gegn Bretlandi frá 23. febrúar 1994 

Dómur MDE í máli Botten gegn Noregi frá 19. febrúar 1996  

Dómur MDE í máli Sigurþórs Arnarssonar gegn Íslandi frá 15. júlí 2003  

Dómur MDE í máli Marcello Viola gegn Ítalíu frá 5. október 2006 

Dómur MDE í máli Hermi gegn Ítalíu frá 18. október 2006  

Dómur MDE í máli Sibgatullin gegn Rússlandi frá 23. apríl 2009 

Danskir dómar: 

UFR 1995.590/2 H 

UFR 2003. 2624 Ø 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


