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Sent með tölvupósti.

Efni: Umsögn laganefndar L.M.F.Í. um 428. mál, þskj. 488, 153. löggjafarþing 
2022-2023, frumvarp til laga um breytingu á lögum um meðferð sakamála, nr. 
88/2008 (málsmeðferð hjá Endurupptökudómi)

I. Um þingmálið.
Laganefnd Lögmannafélags Íslands hefur fengið framsent tölvuskeyti nefndasviðs 
Alþingis frá 18. nóvember sl. þar sem lögmannafélaginu var sent frumvarp til laga um 
breytingu á lögum um meðferð sakamála, nr. 88/2008 (málsmeðferð hjá 
Endurupptökudómi), 428. mál, til umsagnar.

Laganefnd er sammála nauðsyn þess að eyða þeirri réttaróvissu sem uppi er Í kjölfar 
dóms Hæstaréttar 5. október 2022 í máli nr. 7/2022 og úrskurðar Endurupptökudóms 
31. október 2022 í máli nr. 15/2022 og gerir ekki athugasemdir við að sett verði í lög 
það ákvæði sem 1. gr. frumvarpsins mælir fyrir um.

Laganefnd saknar þess þó að tekin sé afstaða til skila lagafrumvarpsins við eldri lög í 
tíma. Ljóst er að 1. gr. frumvarpsins, verði það að lögum, mun 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.

Öllu óljósara er með mál sem þegar hafa óskast endurupptekin og eru til meðferðar 
hjá Endurupptökudómi þegar ákvæðið tekur gildi. Almenna reglan er sú að dómsmál 
sem höfðað er í tíð eldri reglna hlíti þeim, þótt ný lög hafi öðlast gildi áður en máli er 
lokið.1 Laganefnd veltir fyrir sér hvort tekin hafi verið afstaða til þess hvort leggja eigi 
þessa meginreglu til grundvallar varðandi lagaskil frumvarpsins, eða hvort láta eigi 1. 
gr. frumvarpsins einnig gilda um mál sem þegar hafa óskast endurupptekin. Yrði 
síðarnefnda leiðin fyrir valinu þyrfti að mati laganefndar að setja ákvæði í þá veru. Þá 

1 Sigurður Líndal: „Um lagaskil og afturvirkni laga“, Úlfijótur 1. tbl. 2006, bls. 48
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þyrfti einnig að huga að þvÍ og leggja mat á hvort slíkt ákvæði fæli Í sér íþyngjandi 
afturvirka beitingu á 1. gr. frumvarpsins.

II. Lokaorð.
Laganefnd LMFÍ styður að meginstefnu þingmálið en leggur til að það verði skoðað 
betur með tilliti til skila lagafrumvarpsins við eldri lög í tíma.

Fulltrúar laganefndar LMFÍ eru reiðubúnir að koma á fund nefndarinnar til að fylgja eftir 
þessari umsögn ef þess er óskað.

Virðingarfyllst, 

f.h. laganefndar LMFÍ

Jón Gunnar Ásbjörnsson
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