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Vísað er til erindis allshetjar- og menntamálanefndar Alþingis til dómstólasýslunnar, dags. 24. 
janúar 2023, þar sem nefndin óskar eftir athugasemdum eða ábendingum varðandi umsögn frá 
laganefnd Lögmannafélag Íslands um 428. mál - meðferð sakamála (málsmeðferð hjá 
Endurupptökudómi).

Í fyrrnefndri umsögn laganefndar Lögmannafélags Íslands segir að ljóst sé að 1. gr. 
frumvarpsins, verði það að lögum, muni að óbreyttu gilda um endurupptöku mála sem ekki 
hafa þegar verið dæmd og að öllum líkindum einnig um mál sem þegar hafa verið dæmd en 
ekki hefur verið óskað endurupptöku á fyrir gildistöku ákvæðisins. Laganefndin telur aftur á 
móti að öllu óljósara sé með mál sem þegar hefur verið óskað eftir endurupptöku á og eru til 
meðferð hjá Endurupptökudómi. Í því sambandi er vísað til reglunnar um að dómsmál sem 
höfðað sé í tíð eldri reglna hlíti þeim, þótt ný lög hafi öðlast gildi áður en máli er lokið. Ef 1. 
gr. frumvarpsins eigi að gilda um mál sem nú eru til meðferðar hjá Endurupptökudómi þyrfti 
að mati laganefndar að selja ákvæði í þá veru.

Dómstólasýslan hefur áður tekið undir þær röksemdir sem fram koma í greinargerð með 
frumvarpinu um nauðsyn lagabreytingarinnar. Frumvarpið tryggir að mál sem 
Endurupptökudómur telur að uppfylli skilyrði til endurupptöku, sökum þess að brotið hafi verið 
gegn milliliðalausri sönnunarfærslu, geti fengið endurtekna efnislega málsmeðferð fyrir dómi. 
Með því að vísa þessum málum til Landsréttar er hægt að taka skýrslur fyrir dómi af ákærða 
og vitnum og bæta þannig úr ágöllum á meðferð málsins á fyrri stigum. Þannig er um að ræða 
ívilnandi lagabreytingu sem er til hagsbóta fyrir endurupptökubeiðendur.

Dómstólasýslan lítur svo á að frumvarpið nái til allra mála sem ekki hafa nú þegar verið 
endurupptekin með úrskurðum Endurupptökudóms, þar með talið þeirra mála sem nú eru til 
meðferðar hjá Endurupptökudómi. Sú túlkun sé í samræmi við tilefni og markmið 
frumvarpsins. Dómstólasýslan telur engu að síður rétt að eyða þeim vafa sem kann að vera um 
þá túlkun með því að bæta við lagaskilagrein frumvarpsins ákvæði um að 
lagabreytingarákvæðið taki til mála sem ekki hafa verið dæmd af endurupptökudómi, þar með 
talið mála sem eru þar til meðferðar.
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Í fyrrnefndu erindi frá allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis var einnig óskað eftir 
tilteknum upplýsingum frá Endurupptökudómi.

1. Alls eru 11 beiðnir um endurupptöku til meðferðar hjá Endurupptökudómi.
2. Frá því að Endurupptökudómur tók til starfa hafa 75 beiðnir um endurupptöku 

borist dómstólnum. Af þeim hefur verið fallist á endurupptöku 27 mála.
3. Af þeim 11 málum sem eru til meðferðar hjá Endurupptökudómi er í þremur 

málum byggt á því að reglan um milliliðalausa sönnunarfærslu hafi verið brotin 
en ekki er hægt að útiloka að á þau sjónarmið gæti reynt í fleiri málum.

Virðingarfyllst,

Kristín Haraldsdóttir, framkvæmdastjóri


