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Efni: Álit á frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 88/2008, um meðferð 
sakamála (málsmeðferð hjá Endurupptökudómi) - þskj. 488 - 428. mál

Að beiðni allsherjar- og menntamálanefndar 31. janúar 2023 hafa undirritaðir tekið 
saman eftirfarandi álit á frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 88/2008, um 
meðferð sakamála (málsmeðferð hjá Endurupptökudómi) (eftirleiðis „frumvarpið"). 
Óskað var eftir umræddu áliti í kjölfar þess að undirritaðir komu fyrir allsherjar- og 
menntamálanefnd 24. janúar 2023 til að veita álit á frumvarpinu svo og til þess að 
svara spurningum nefndarmanna.

Álit þetta er í grunninn tvískipt. Fyrri hlutinn lýtur að efnisatriðum frumvarpsins eins 
og það er í dag. Hinn síðari ámálgar viðbætur við frumvarpið sem undirritaðir telja 
að geti styrkt regluumhverfið er varða endurupptöku sakamála og komið enn betur í 
veg fyrir þá óvissu sem skapast hefur vegna þeirra mismunandi sjónarmiða sem 
birtast annars vegar í úrskurði Endurupptökudóms 31. október 2022 nr. 15/2022 og 
hins vegar dómi Hæstaréttar 5. október 2022 nr. 7/2022.1

I.
Undirritaðir eru sammála frumvarpinu, athugasemdum með frumvarpinu svo og 
umsögn dómsmálaráðuneytisins til allsherjar- og menntamálanefndar 25. janúar 2023. 
Með frumvarpinu er tryggt að Endurupptökudómur geti vísað enduruppteknum 
dómum Hæstaréttar til meðferðar og dómsuppsögu í Landsrétti, ef þörf krefur og þá 
einkum sökum þess að milliliðalaus sönnunarfærsla þarf að fara fram fyrir 
dómstólum, óháð því hvort upphaflegt mál hafi áður verið rekið fyrir Landsrétti. Í 
ljósi þess að Hæstiréttur hefur talið að samkvæmt gildandi löggjöf sé honum ókleift 
að heimila milliliðalausa sönnunarfærslu fyrir dóminum, ólíkt því sem var fyrir 
tilkomu Endurupptökudóms, er þessi lagabreyting rökrétt. Er hún til þess fallin að 
styrkja meginreglur sakamálaréttarfars um milliliðlausa sönnunarfærslu og 
sannleiksregluna.

1 Sjá umfjöllun undirritaðra í greininni „Samtal Hæstaréttar og Endurupptökudóms": 
https://ulfljotur.com/2022/11/07/samtal-haestarettar-og-endurupptokudoms/
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Taka undirritaðir einnig undir eftirfarandi orð dómsmálaráðuneytisins í umsögn 25. 
janúar 2023 í Ijósi annarra umsagna sem komið hafa á borð allsherjar- og 
menntamálanefndar vegna frumvarpsins:

„Í því tilliti verður að hafa hugfast að ástæða þess að fallist er á endurupptöku sakamáls, þar 
sem brotið hefur verið gegn fyrrgreindri meginreglu um milliliðalausa sönnunarfærslu, er sú 
að ákærðu fóru á mis við það að geta fært sönnur á ætlað sakleysi sitt milliliðalaust fyrir 
dómurum Hæstaréttar. Því skyti skökku við að ekki væri heimilt að bæta úr þeim ágalla við 
nýja málsmeðferð allra mála sem ekki hafa nú þegar verið endurupptekin með úrskurðum 
Endurupptökudóms, svo sem frumvarpinu er ætlaðaðgera.“

II.
Undirritaðir vekja athygli nefndarinnar á því að frekari lagabreytingar gætu styrkt 
framfylgd meginreglna sakamálaréttarfars, þ. á m. um milliliðalausa sönnunarfærslu 
og sannleiksregluna, sem njóta verndar stjórnarskrárinnar og mannréttindasáttmála 
Evrópu. Ef Hæstarétti yrði veitt heimild til þess að hlýða á milliliðalausa 
sönnunarfærslu í enduruppteknum sakamálum væri betur komið í veg fyrir að 
dómstóllinn væri bundinn í báða skó hvað milliliðalausa sönnunarfærslu varðar komi 
endurupptekið sakamál á hans borð. Meginreglan væri þá sú, svo sem rakið er hér að 
framan, að Endurupptökudómur skyldi vísa málum er þarfnast milliliðalausrar 
sönnunarfærslu til Landsréttar. Ef Endurupptökudómur nýtir ekki þá heimild af 
einhverjum ástæðum, eða þörf fyrir milliliðalausa sönnunarfærslu er ekki komin fram 
við meðferð málsins hjá Endurupptökudómi, telja undirritaðir rétt að lögfesta 
öryggisventil þannig að Hæstiréttur geti eftir sem áður hlýtt á milliliðalausa 
sönnunarfærslu þannig að endurupptekið sakamál ónýtist ekki og þannig að 
grunnrök sannleiksreglunnar svo og reglunnar um milliliðalausa sönnunarfærslu séu 
tryggð.

Í því sambandi verður að hafa í huga að frumvarpsákvæðinu er einkum ætlað að taka 
til mála þar sem brotið hefur verið gegn reglunni um milliliðalausa málsmeðferð, en 
sakamál hafa á undanförnum árum verið endurupptekin af ýmsum öðrum ástæðum, 
eins og t.d. vegna brota á reglunni um ne bis in idem og vegna þess að 
Mannréttindadómstóll Evrópu hefur talið dómara vanhæfa til þess að dæma í 
tilteknum málum. Oft er ekki augljóst við meðferð þessara mála hjá 
Endurupptökudómi hvort þörf sé á skýrslutökum við eftirfarandi meðferð þeirra fyrir 
almennum dómstólum, og er í sjálfu sér engin lagaheimild fyrir Endurupptökudóm 
að kalla eftir afstöðu aðila til þess hvort þeir telji þörf á skýrslutökum, ef fallist yrði á 
endurupptöku. Þá er í öllu falli vandséð að aðilar yrðu bundnir af slíkum yfirlýsingum 
við meðferð hins endurupptekna máls fyrir hinum almennu dómstólum.

Ekkert í uppbyggingu dómskerfisins gerir það að verkum að Hæstiréttur geti ekki 
hlýtt á milliliðalausa sönnunarfærslu enda eru dæmi þess að slík sönnunarfærsla hafi 
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farið fram fyrir réttinum bæði árin 2021 og 2022. Verða hér nefnd nokkur dæmi til 
nánari glöggvunar varðandi tillögu undirritaðra.

Í fyrsta lagi getur sú staða komið upp að Endurupptökudómur nýti ekki þá 
lagaheimild sem lögð er til í frumvarpinu, t.d. vegna þess að málið varðar ekki brot á 
milliliðalausri málsmeðferð, en síðan komi fram krafa um það fyrir Hæstarétti að 
skýrslutökur fari þar fram. Ef sannarlegt tilefni er fyrir milliliðalausa sönnunarfærslu, 
en Hæstarétti er ókleift að láta hana fara fram, yrði málinu að líkum vísað frá dómi og 
þá þannig að dómur lægra dómstigs stæði óhaggaður, óháð því hvort úrlausn hans 
hafi verið lögum samkvæm.

Í öðru lagi mætti hugsa sér sambærilegt tilvik og hér að framan, en um er að ræða 
sakborning sem sakfelldur var bæði í héraði og fyrir Hæstarétti fyrra sinnið (fyrir 
stofnun Landsréttar). Ef máli þessa sakbornings er vísað frá Hæstarétti vegna þess að 
skilyrði skortir til þess að láta munnlega sönnunarfærslu fara fram kann það að brjóta 
gegn mannréttindum hans, enda stæði þá sakfellingardómur yfir honum óhaggaður. 
Í því sambandi gæti sakborningurinn bent á að heimild hafi verið til skýrslutaka í 
Hæstarétti þegar málið var til meðferðar í fyrra sinnið, sbr. þágildandi 2. mgr. 208. gr. 
laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála. Þótt þeirri heimild hafi verið afar sparlega beitt 
af hálfu Hæstaréttar var hún í öllu falli til staðar. Í ljósi þess að lagaheimild skortir nú 
fyrir munnlegri sönnunarfærslu, að mati Hæstaréttar, gæti umræddur sakborningur 
haldið því fram með burðugum rökum að með þessu sé skertur möguleiki hans til 
þess að fá héraðsdóminn endurskoðaðan með það að markmiði að fá sig sýknaðan af 
þeim ásökunum sem bornar eru á hann, enda fengi hann ekki efnisúrlausn fyrir 
réttinum. Slíkt kynni að fela í sér brot bæði á 6. gr. og 2. gr. 7. viðauka 
mannréttindasáttmála Evrópu, en síðarnefnda ákvæðið mælir fyrir um rétt til 
áfrýjunar sakamáls. Ef Hæstiréttur myndi ekki vísa málinu frá en kæmist í staðinn að 
efnislegri niðurstöðu, og án þess að munnleg sönnunarfærsla færi fram, kynni það að 
fela í sér sjálfstætt brot gegn margnefndri meginreglu um milliliðalausa málsmeðferð.

Í þriðja lagi kunna til framtíðar litið að koma upp mál þar sem rétt væri að Hæstiréttur 
myndi leiðrétta brot á málsmeðferðarreglum með því að heimila munnlega 
sönnunarfærslu, þrátt fyrir að mál hafi áður sætt málsmeðferð fyrir Landsrétti.

Í fjórða lagi, og tengt sjónarmiðum um lagaskil, þá má leiða líkur að því að heimild 
frumvarpsins muni einvörðungu gilda um mál sem óskað er eftir endurupptöku á í 
kjölfar þess að frumvarpið verði að lögum, þ.e. að heimildin muni ekki verka 
afturvirkt gagnvart þeim málum sem nú þegar eru komin fyrir Endurupptökudóm. 
Meginreglan um lagaskil þegar réttarfarslöggjöf er annars vegar er sú að þær reglur 
gilda um meðferð máls sem giltu þegar það kom fyrir dóm.2 Af þeim sökum verður 
að álíta sem svo að ekki sé kleift að beita reglu frumvarpsins um mál sem þegar eru til 

2 Sjá Sigurður Líndal: „Um lagaskil og afturvirkni laga“, Úifljótur 2006, bls. 45-48.
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meðferðar hjá Endurupptökudómi nema mælt sé sérstaklega fyrir um slíka heimild. 
Erfitt er að leggja mat á hvort slík afturvirkni frumvarpsreglunnar, ef mælt yrði 
skýrlega fyrir um hana, myndi vera ívilnandi eða íþyngjandi fyrir sakborninga, en 
hugsanlega gæti beiting hennar í vissum tilvikum orkað tvímælis gagnvart 
mannréttindum sakborninga ef hún er álitin íþyngjandi. Til samanburðar myndi 
lögfesting heimildar um munnlega sönnunarfærslu fyrir Hæstarétti gilda a.m.k. um 
öll þau mál sem ekki hafa ratað þangað nú þegar. Álitaefni um íþyngjandi afturvirkni 
væru því ekki til staðar, eða í öllu falli mun fjarlægari en ef breytingarnar verða 
bundnar við þá tillögu sem nú liggur fyrir.

III
Undirritaðir ítreka að þeir telja frumvarpið í óbreyttri mynd fela í sér réttarbót en telja 
þó rétt að vekja athygli nefndarinnar á því að frekari reglusetning hvað varðar heimild 
Hæstaréttar til að hlýða á milliliðalausa sönnunarfærslu gæti verið til þess fallin að 
girða betur fyrir að mál ónýtist af ófyrirséðum ástæðum. Þá er áréttað að tillaga okkar 
felur í sér að heimild til munnlegrar sönnunarfærslu fyrir Hæstarétti væri bundin við 
endurupptekin sakamál.

Góðfúslega verður orðið við beiðnum um frekari upplýsingar eða aðstoð við 
nefndina.

Sindri M. Stephensen
dósent við lagadeild Háskólans í Reykjavík

Víðir Smári Petersen
dósent við lagadeild Háskóla Íslands
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