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1. Inngangur 
 

Hófsemi í beitingu valds hefur frá fornu fari þótt viturleg ráðstöfun. Þau sannindi 

endurspeglast í siðferðilegum og lagalegum viðmiðum fyrri tíma. Hávamál vitna um slík 

viðmið frá öndverðu í íslensku þjóðfélagi, en þar segir  Ríki sitt / skyli ráðsnotra hverr / í hófi 

hafa”.
1
 Til þessara gilda vitnar Gaukur Jörundsson í grein sinni Meðalhófsreglan í 

stjórnskipunarrétti og stjórnsýslurétti.
2
   

Þegar litið er um öxl yfir vettvang íslenskra laga, þá sést þegar eldra lagamál er skoðað að 

strax í Jónsbók er meðalhófið nefnt.
3
 Þar er meðalhófið nefnt mundangshóf, sbr. Jónsbók, 17. 

kap. Mannhelgi: ,,Dómendur [eiga] dóminn hvarvetna til betra vegar að færa ef þeir vitu 

jafnvíst hvor tveggja og er allmjótt mundangs hófið”. (þ.e meðalvegurinn er vandrataður). Í 

dómakapitula Jónsbókar segir enn fremur,,...ok er allmjótt manndangs hófit, en því mjóra sem 

þat er, því eru þeir því sælli sem svá fá hæft þeirrra fjögurra systra hófi
4
,  sem í ollum réttum 

dómum eigu at vera, at guði líki en monnum hæfi” Hóf hinna fjöggurra systra er skilgreint í 

framhaldinu en þar segir: ,,En þat er miskunn ok sannendi, réttvísi ok friðsemi.” Í Skýringum 

yfir fornyrði segir Páll Vídalín:, ,af því nú að mundangið, tungan í voginni, er vottur 

jafnvægis og hæfilegrar stillingar þegar hún stendur rétt [merkir] mundang hóf, máta, 

stillingu, meðalhóf....”
5
 Af þessu má sjá að hófsemin á sér djúpar rætur í menningararfleifð 

okkar Íslendinga. 

Það var ekki fyrr en með gildistöku stjórnsýslulaganna nr. 37/1993 (hér eftir nefnd ssl.) að 

almenn meðalhófsregla var fest í lög, sem leggur þær skyldur á herðar stjórnvalda að gæta 

hófs við beitingu valdheimilda sinna þegar teknar eru stjórnvaldsákvarðanir. 

 

Í ritgerð þessari verður fjallað um meðalhófsreglur í lögreglurétti. Fyrst er uppruni og 

inntak meðalhófsreglunnar til skoðunar í 2. kafla. Í framhaldi þess eru lögfestar 

meðalhófsreglur lögregluréttar til umfjöllunar í 3. kafla. Síðan er beiting meðalhófsreglunnar í 

framkvæmd til skoðunar í 4. kafla. Í umfjöllun þessari er til skýringar nefndir valdir dómar til 

að skýra og styðja umfjöllunina. Skrifunum lýkur síðan með því að niðurstöður 

umfjöllunarinnar eru dregnar saman í 5. kafla. 

 

 

                                                 
1
 Gaukur Jörundsson: ,,Meðalhófsreglan í stjórnskipunarrétti og stjórnsýslurétti", bls 207. 

2
 Eddukvæði bls. 83. 

3
 Páll Sigurðsson : Lögfræðiorðabókin, bls. 291. 

4
 Eddukvæði, bls. 107. 

5
 Páll Sigurðsson : Lögfræðiorðabókin, bls. 291. 
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2.  Meðalhófsreglan í stjórnsýslurétti 

 
2.1 Almennt um meðalhófsregluna - uppruni  

Páll Hreinsson fjallar um uppruna og þróun meðalhófsreglunnar í grein sinni,  Meðalhófsregla 

stjórnsýslulaga: 
6
 

  
Almenn meðalhófsregla á sviði stjórnsýsluréttar á uppruna sinn að rekja til Þýskalands. Í 

fyrstu var reglan einvörðungu talin gilda þar í landi um þá stjórnsýslu sem lögreglan hafði 

á hendi. Á 19. öld hafði lögregla mjög fjölbreytt stjórnsýsluverkefni með höndum í 

Þýskalandi. Smám saman var farið að flytja verkefnin frá lögreglu til annarra stjórnvalda 

og fylgdi þá meðalhófsreglan með, þannig að reglan fór að taka til sífellt fleiri 

stjórnvalda. Að því kom síðan að reglan var talin ná til allra stjórnvalda.  

 

Fyrir gildistöku stjórnsýslulaga var meðalhófsreglan ekki bundin í lög hér á landi með 

almennum hætti fremur en  aðrar meginreglur ssl. Hún hefur þó um langt skeið verið lögfest á 

réttarsviðum þar sem stjórnvöldum eru veittar heimildir til að hafa afskipti af 

stjórnarskrárvernduðum réttindum manna eins og persónufrelsi eða friðhelgi einkalífs og 

heimilis.
7
 Dæmi um það er t.d 3. mgr. 94. gr. eldri laga um meðferð opinberra mála nr. 

19/1991(hér eftir nefnd opl) , sbr. nú 3. mgr.79 gr. laga nr. 88/2008, um meðferð sakamála 

(hér eftir nefnd sml.). 

Eftir gildistöku ssl. hefur meðalhófsreglan  fest sig í sessi  sem ein af grundvallarreglum 

stjórnsýluréttarins. Reglan felur í sér að stjórnvöld verða að gæta hófs í meðferð valds síns. 

Þannig er stjórnvaldi ekki aðeins skylt að líta til þess markmiðs sem starf þess stefnir að 

heldur ber því einnig að taka tillit til hagsmuna og réttinda þeirra einstaklinga og lögaðila sem 

athafnir stjórnvaldsins og valdbeiting beinist að. Ber stjórnvaldi því að fara ákveðinn 

meðalveg á milli þessara andstæðu sjónarmiða.
8
 

Meðalhófsregla stjórnsýslulaga er byggð á óskráðri meðalhófsreglu með víðtækara 

gildissvið en 12. gr. ssl. Þannig gildir hin óskráða grundvallarregla t.d. um setningu 

stjórnvaldsfyrirmæla, í stjórnskipunarrétti og á fleiri sviðum. Er hún þá eflaust í formi 

skýringarreglu við gildandi lagaákvæði frekar en sjálfstæð efnisregla enda hefur hún í för með 

sér ákveðin sjónarmið eða efnisinntak. Auk þessa kann hún að vera sjónarmið sem setur 

stjórnvöldum valdmörk þegar stjórnvöldum er veitt svigrúm til ákvarðana og athafna.  Hefur 

þessi grundvallarregla gilt lengi, t.d. um valdbeitingu lögreglu.
9
 Lengi hafa gilt settar reglur 

þess efnis að lögreglan megi ekki í störfum sínum beita meira harðræði eða valda meira 

                                                 
6
 Páll Hreinsson. ,,Meðalhófsregla stjórnsýslulaga", bls. 504. 

7
 Björg Thorarensen: ,,Áhrif meðalhófsreglu við skýringu stjórnarskrárákvæða", bls. 56. 

8
 Alþt. 1992, A-deild, bls. 3292. 

9
 Páll Hreinsson: ,,Stjórnsýsluréttur-skýringarrit”, bls. 147. 
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óhagræði en nauðsynlegt er.
10

 Sem dæmi má nefna í 3. mgr. 94. gr. opl.  Þar er kveðið á um 

að við leit skuli gætt þeirrar varfærni og hlífðar sem samræmist markmiði hennar. Í 1. mgr. 

101. gr. sömu laga er síðan kveðið á um það að við handtöku skuli þess gætt að baka hinum 

handtekna ekki frekari óþægindi en nauðsyn beri til.
11

 

 Meðalhófsreglan er ekki algild regla sem leiðir til afdráttarlausrar niðurstöðu í einstökum 

tilvikum. Hún gefur til kynna ákveðin sjónarmið sem ber að beita við skýringu reglna svo og 

við úrlausn mála í einstökum tilvikum.
12

 Þegar meðalhófsreglunni er beitt í einstöku tilviki fer 

þannig fram ákveðið hagsmunamat. Í því felst í meginatriðum að stjórnvald þarf að meta 

hvort nauðsynlegt er að taka íþyngjandi ákvörðun til þess að ná tilteknu markmiði, en í þessu 

felst oft að vega þarf og meta andstæða hagsmuni.
13

 

 

2.2  Inntak meðalhófsreglunnar 

Litið hefur verið svo á að í meðalhófsreglu stjórnsýsluréttar fellist þrjú skilyrði sem öll verða 

að vera uppfyllt og segja má að séu stigskipt. Í fyrsta lagi er sú krafa gerð til stjórnvalds að 

efni ákvörðunarinnar sé til þess fallið að ná því markmiði sem að er stefnt. Í öðru lagi, að 

velja skuli það úrræði sem vægast er þar sem kostur er á fleirum úrræðum til að ná sama 

markmiði. Í þriðja lagi, að gætt sé hófs í beitingu þess úrræðis sem hefur verið valið.
14

 Mun 

ég fjalla almennt um þessi þrjú skilyrði í neðangreindum köflum. 

 
2.2.1  Markhæft úrræði 

Páll Hreinsson segir í grein sinni,  Meðalhófsregla stjórnsýslulaga: ,, Ákvæði 1.málsl. 12. gr. 

ssl. eru byggð á þeirri meginreglu að stjórnvöld mega ekki íþyngja borgurunum að 

nauðsynjalausu. Af orðalagi ákvæðisins, svo og athugasemdum í greinagerð við 12. gr. 

frumvarps þess, sem varð að ssl. er ljóst að stjórnvaldsákvörðun verður að vera markhæf, 

þ.e.a.s. hún verður að vera til þess fallinn að ná því markmiði, sem að er stefnt.”
15

 

Þessa þætti má þannig draga saman í það skilyrði að ef stjórnvald telur sig ekki geta komist 

hjá því að taka íþyngjandi stjórnvaldsákvörðun verði hún að vera markhæf. Þetta þýðir þó 

ekki að markmiðinu verði að ná að fullu. Hinsvegar er íþyngjandi stjórnvaldsákvörðun, sem 

augljóslega er ekki til þess fallin að ná því markmiði sem að er stefnt ólögmæt.
16

 

Björg Thorarensen heldur því fram í grein sinni um Áhrif meðalhófsreglu við skýringu 

                                                 
10

 Páll Hreinsson: ,,Stjórnsýsluréttur-skýringarrit.”, bls. 148. 
11

 Páll Hreinsson: ,,Stjórnsýsluréttur-skýringarrit.”, bls. 148. 
12

 Gaukur Jörundsson: ,,Meðalhófsreglan í stjórnskipunarrétti og stjórnsýslurétti", bls. 223. 
13

 Björg Thorarensen:,,Áhrif meðalhófsreglu við skýringu stjórnarskrárákvæða”, bls. 58. 
14

 Björg Thorarensen: ,,Áhrif meðalhófsreglu við skýringu stjórnarskrárákvæða”, bls. 57. 
15

 Páll Hreinsson. ,,Meðalhófsregla stjórnsýslulaga". Bls. 507. 
16

 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 43. 
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stjórnarskrárákvæða að fyrsta skilyrði meðalhófsreglunnar, þ.e markhæfið, sé veigaminnsta 

skilyrðið og komi sjaldnast til álita eða ráði úrslitum um hvort meðalhófsreglan teljist brotin, 

enda getur reynst erfitt að sýna fram á að ákvörðun sé án allra tengsla við tiltekið markmið. 

Á þennan þátt meðalhófsreglunnar reyndi í Hrd. 1997, bls. 2707. Þar hafði stúlkan X 

orðið fyrir kynferðislegri misnotkun af hálfu bróður síns. Ári síðar kom upp grunur um að hún 

hefði sætt misnotkun af hálfu bróður síns á ný og úrskurðaði barnavarnarnefnd þá að hún 

skyldi vistuð á unglingaheimili. Rúmum mánuði síðar framlengdi nefndin dvöl hennar á 

heimilinu gegn mótmælum X og foreldra hennar. Hæstiréttur taldi að ákvörðun um 

áframhaldandi vistun stúlkunnar á Unglingaheimili ríkisins hefði orðið að byggjast á traustum 

grunni og markvissum áætlunum. Í úrskurði barnaverndarnefndar kom fram  að markmið með 

framhaldi vistunarinnar væri að tryggja öryggi hennar. Rétturinn taldi hins vegar að nefndinni 

hefði mátt vera ljóst að stúlkunni yrði lengri vistun á þessum stað mjög þungbær. Hæstiréttur 

taldi því að sú ákvörðun barnaverndarnefndar að framlengja frelsisskerðingu stúlkunnar og 

vistun á Unglingaheimili ríkisins hefði verið ómarkviss og gengið lengra en nauðsyn bar til. 

Var því talið að barnaverndarnefnd hefði ekki gætt þeirra sjónarmiða er koma fram í 12. gr. 

ssl. 

 
2.2.2 Velja ber vægasta raunhæfa úrræðið 

Meðalhófsreglan kemur ávallt til athugunar þegar tekin er íþyngjandi ákvörðun og stjórnvald 

hefur val á milli tveggja eða fleiri kosta við úrlausn málsins. Þegar stjórnvald hefur val um 

fleiri en eina leið til að ná því markmiði sem að er stefnt með töku ákvörðunar leiðir af 1. 

málsl. 12. gr. ssl að velja ber það úrræði sem vægast er og að gagni getur komið.
17

  

 Á þetta reyndi í Hrd 1997, bls. 2828.  Í málinu var tekist á um hvort lagaskilyrði væru 

fyrir hendi til þess að framselja bandarísk hjón til Bandaríkjanna. Þau voru reiðubúin að fara 

sjálfviljug til Bandaríkjanna og svara til saka að ákveðnum skilyrðum uppfylltum, þ.á.m. um 

að handtökuskipan yrði felld niður. Að öðrum kosti yrðu þau handtekin við komuna til 

Bandaríkjanna og flutt í járnum til Arizona. Í dómi Hæstiréttar segir svo:  

Að það leiddi af meðalhófsreglu 12. gr. ssl. að hefði stjórnvald val um leiðir til að ná því 

markmiði, sem að er stefnt með töku ákvörðunar, bæri því að velja það úrræði, sem vægast er 

og að gagni gæti komið [...] Bar íslenskum stjórnvöldum við þessar aðstæður og í ljósi ríkra 

hagsmuna varnaraðila í málinu að ganga til móts við réttmæt sjónarmið þeirra.[...] Með því að 

halda að sér höndum þrátt fyrir skilmerkilegt ákall varnaraðila brugðust íslensk stjórnvöld 

þeirri skyldu sinni að gæta sjónarmiða um meðalhóf í meðferð valdheimilda sinna. 

 

Hér komst Hæstiréttur því að þeirri niðurstöðu að vægasta úrræðið hefði ekki verið valið. 

                                                 
17

 Páll Hreinsson: ,, Meðalhófsregla stjórnsýslulaga”, bls. 509 
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Einnig áréttaði Hæstiréttur það sjónarmið að því þungbærari sem sú skerðing er, sem leiðir af 

ákvörðun stjórnvalds, þeim mun strangari kröfur yrði að gera til sönnunar á nauðsyn 

skerðingarinnar.
18

 

Í tilvikum þar sem stjórnvald kemst ekki hjá því að taka íþyngjandi ákvörðun ber 

stjórnvaldi hins vegar að að velja það úrræði sem vægast er.
19

 Þeim mun tilfinnanlegri sem sú 

skerðing er, sem leiðir af ákvörðun eða athöfn stjórnvalds, þeim mun strangari kröfur verður 

að gera til sönnunar á nauðsyn ákvörðunar eða athafnar.
20

 Oft eru aðstæður þannig að ekki er 

hægt að sjá fyrir hvaða úrræði muni helst koma að notum við að ná því markmiði sem að er 

stefnt. Við slíkar aðstæður ber fyrst í stað að grípa til vægari úrræða sem almennt verða talin 

geta komið að gagni, áður en grípa má til róttækari og harkalegri úrræða.
21

 Á þetta reyndi í 

Hrd. 8. des 2005 (175/2005). Voru málavextir þeir að V höfðaði skaðabótamál á hendur 

íslenska ríkinu vegna málsmeðferðar félagsmálaráðherra við starfslok hennar sem 

framkvæmdastýru Jafnréttisstofu. Á fundi sem V átti með ráðherra lagði hann að henni að láta 

sjálf af störfum. V hafði lagt til að hún viki tímabundið úr starfi á meðan mál um ráðningu 

leikhússtjora Leikfélags Akureyrar væri til meðferðar hjá dómstólum. Ráðherra féllst ekki á 

að fara þá leið. Í málinu lá fyrir ráðherra að taka ákvörðun sem miðaði að því að 

Jafnréttisstofa gæti áunnið sér og viðhaldið því trausti sem henni væri nauðsynlegt að njóta til 

að geta sinnt hlutverki sínu. Í dómi Hæstaréttar segir:  

 
Af hálfu stefnda hefur engum rökum verið stutt að ekki hefði mátt ná því markmiði að 

skapa frið um starfsemi Jafnréttisstofu með því að fara þá leið, sem áfrýjandi lagði til. 

Dómur Hæstaréttar var kveðinn upp sex mánuðum eftir áðurnefndan fund. Með því að 

ljúka málinu á þennan hátt í sátt við áfrýjenda hefði mátt ná því markmiði, sem að var 

stefnt, án þess að ganga svo harkalega fram gegn henni sem gert var. Var þannig ekki virt 

regla um meðalhóf við töku stjórnvaldsákvörðunar, sem ráðherra var bundinn af er hann 

tók afstöðu til þeirra kosta 

 

Hér hafði félagsmálaráðherra val um fleiri en eina leið til að ná markmiðinu. Það að víkja 

V frá störfum tímabundið hefði verið vægara úrræði en að leggja að henni að láta sjálf af 

störfum. Braut því félagsmálaráðherra gegn þeim þætti meðalhófsreglunnar að velja beri 

vægasta úrræðið. 

Þegar litið er yfir dóma Hæstaréttar og álit umboðsmanns Alþingis kemur í ljós að í 

framkvæmd virðist vera að mótast sú regla að gerður sé áskilnaður um að stjórnvöld tilkynni 

eða skori á málsaðila að koma málum sínum í löglegt horf að viðlögðum ákveðnum aðgerðum 

                                                 
18

  Páll Hreinsson: ,,Meðalhófsregla stjórnsýslulaga”, bls. 512. 
19

 Páll Hreinsson: ,,Stjórnsýsluréttur-skýringarri.”, bls. 151. 
20

 Gaukur Jörundsson: ,,Meðalhófsreglan í stjórnskipunarrétti og stjórnsýslurétt"i, bls. 223. 
21

 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 43. 
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stjórnvalda áður en þau grípa til íþyngjandi úrræða.
22

  

 Í Hrd. 1982, bls. 902. voru málavextir þeir að A átti hænsnahús sem var ekki í góðri 

umhirðu og kvörtuðu nágrannarnir yfir þessu við heilbrigðisnefnd, sem sendi menn til að 

skoða hænsnahúsið. Eftir skoðunina féllst A á að gera viðhlítandi ráðstafanir vegna ófagnaðar 

þessa um leið og hænsnin hefðu verið flutt á brott. Tveimur vikum eftir að hænsnin höfðu 

verið flutt á brott hóf meindýraeyðir að eitra fyrir rottunum án atbeina eða tilverknaðar A og 

bar sú eitrun tilætlaðan árangur. Viku síðar ákváðu bæjaryfirvöld í kaupstaðnum X að brenna 

húsið og jafna yfir lóðina með jarðvegi sökum smithættu af eitri og rottumaur. Í forsendum 

Hæstaréttar segir: ,, ekki hefur verið sýnt fram á, að svo stórfelld hætta hafi stafað af þeirri 

eitrun eða af dauðum rottum, að heimilt hafi verið[...] að leggja eld í húsið án undangenginnar 

tilkynningar til [A], svo sem var gert.[...] og þar sem bæjarstjórn ber ábyrgð á þeirri aðgerð 

samkvæmt samþykkt sinni[...] þykir [A] eiga rétt til skaðabóta úr hendi [kaupstaðarins X] 

fyrir tjón, sem af hlaust.”   Af dóminum er ljóst að bæjaryfirvöldum tókst ekki að færa sönnur 

á það að ekki hefði mátt beita vægari aðgerðum svo sem að fjarlægja rottuhræin þar sem svo 

stórfelld hætta stafaði af þeim. Þar sem eigandanum var ekki send áskorun og honum veitt 

færi á að fara þá leið voru bæjaryfirvöld dæmd bótaskyld. 

Sá þáttur meðalhófsreglunnar sem hér hefur verið til umfjöllunar þ.e.a.s. að velja skuli 

vægasta raunhæfa úrræðið þegar tekin er valkræf íþyngjandi stjórnvaldsákvörðun er sá þáttur 

hennar sem oftast hefur reynt í dómsmálum og álitum Umboðsmanns Alþingis.
23

 

 
2.2.3. Hóf verður að vera í beitingu þess úrræðis sem valið er 

Þegar að stjórnvald hefur valið vægasta úrræðið sem að gagni getur komið til að ná því 

markmiði sem að er stefnt. Þá felst einnig í meðalhófsreglunni áskilnaður um að hóf verður að 

vera í beitingu þess úrræðis, miðað við þá hagsmuni,  sem í húfi eru, og ekki má ganga lengra 

en nauðsyn ber til.
24

 

 Þegar stjórnvald ákveður hvernig eigi að beita því úrræði sem valið hefur verið er því 

skylt að vega og meta þá andstæðu hagsmuni sem vegast á í málinu og fara síðan 

meðalveginn.
25

 Slíkt mat er ekki alltaf auðvelt, en löggjöf á einstökum sviðum og meginreglur 

laga geyma þó oft vísbendingar um vægi hagsmuna. Almennt verður að ganga út frá því að 

hagsmunir einstaklinga sem njóta verndar í mannréttindaákvæðum stjórnarskrár og 

alþjóðlegum mannréttindasáttmálum vegi þungt og þá sérstaklega hagsmunir er varða frelsi 

                                                 
22

 Páll Hreinsson: ,,Meðalhófsregla stjórnsýslulaga”, bls. 514. 
23

 Páll Hreinsson: ,,Meðalhófsregla stjórnsýslulaga”, bls. 509. 
24

 Páll Hreinsson: ,,Meðalhófsregla stjórnsýslulaga”, bls. 518. 
25

 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin-skýringarrit, bls. 154. 
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manna og friðhelgi.
26

 Þessi þáttur reglunnar á við um allar íþyngjandi stjórnvaldsákvarðanir 

þar sem stjórnvöld hafa mat um það hvernig hinu íþyngjandi úrrræði skuli beitt.  

Í sumum tilvikum eru réttaráhrif íþyngjandi ákvörðunar bundin af fastmótuðum 

lagareglum þar sem stjórnvöldum er ekki veitt neitt mat eða svigrúm. Við þær aðstæður á 

þessi þáttur meðalhófsreglunnar ekki við.
27

 Í matskenndum tilvikum verða stjórnvöld hins 

vegar að vega andstæða hagsmuni og beita völdu úrræði af hófsemd. Á þetta reyndi í Hrd. 

1986, bls. 935.  Í því máli var A dæmdur í gæsluvarðhald og fór þess á leit við 

rannsóknarlögreglustjóra ríkisins að fá að greiða atkvæði utan kjörstaðar vegna 

sveitarstjórnarkosninga. Rannsóknarlögreglustjóri neitaði að verða við erindi hans. Í dómi 

Hæstaréttar sagði m.a. svo: ,,Það er undirstöðuregla í sambandi við þvingunarráðstafanir 

vegna rannsóknar í opinberu máli að þeim sé hagað á þann veg að sökunaut verði sem minnst 

óhagræði að. Eigi verður séð að nein vandkvæði geti verið á því að varnaraðila sé gefinn 

kostur á að neyta atkvæðisréttar síns né að ástæða sé til að ætla að það stofni í hættu markmiði 

gæsluvarðhaldsins.” Var A því gefinn kostur á að neyta atkvæðisréttar síns við 

sveitastjórnarkosningarnar.  Hér þurfti Hæstiréttur að grípa til fyrrnefnds mats á hagsmunum 

og virðist sem dómurinn hafi metið hagsmuni A af því að neyta atkvæðaréttar meiri en 

hagsmuni þess að gæsluvarðhaldið héldist órofið. 

 

3   Lögfestar meðalhófsreglur 

 
3.1 AlmenntÍ þessum kafla verður fjallað um hvernig meðalhófsreglan hefur verið færð í lög 

á sviði lögregluréttar og hvernig sjónarmiðin sem í henni felast birtast. Hún er  lögfest í 12. gr. 

ssl. en hana er hvergi að finna á jafn mörgum stöðum og í lögum nr. 90/1996 (hér eftir nefnd 

lögrl.) og í sakamálalögunum. Aukin áhersla á lögfestingu meðalhófsreglunnar sýnir að 

lögggjafinn telur mikilvægt að það séu lögfestar meðalhófsreglur á réttarsviði þar sem hið 

opinbera hefur  heimild til valdbeitingar. Því þær setja stjórnvöldum valdmörk þegar þeim er 

veitt svigrúm til ákvarðana. 

Í þessum kafla er í upphafi fjallað um meðalhófsreglur laga um meðferð sakamála og 

lögbundnar þvingunarráðstafanir hennar. Tilgreindar eru ákveðnar þvingunarráðstafanir og 

hvernig meðalhófsreglan hefur áhrif á þær. Í lok kaflans er fjallað um meðalhófsregluna í 

lögreglulögunum. 

3.2 Meðalhófsreglur laga um meðferð sakamála 
 

                                                 
26

 Alþt.1992, A-deild, bls. 3294-3295. 
27

 Páll Hreinsson: ,, Meðalhófsregla stjórnsýslulaga”, bls. 518. 
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3.2.1 Almennt 

Hinn 1. janúar 2009 tóku gildi lög um meðferð sakamála nr. 88/2008. Hin nýju lög leysa af 

hólmi lög um meðferð opinberra mála nr. 19/1991. Í  IX.-XIV. kafla  laganna er að finna 

fyrirmæli um svonefndar þvingunarráðstafanir og ýmsar aðrar aðgerðir í þágu rannsóknar 

sakamáls. Í almennum athugasemdum við frumvarp það er varð að sml. segir að þótt efni 

þeirra kafla dragi í stórum drátti dám af ákvæðum þágildandi laga hafi þeim verið breytt á 

ýmsa lund.  

 Má í fyrsta lagi nefna að gert er ráð fyrir að fyrirmælum um símahlerun og aðrar aðgerðir, 

sem fela í sér hliðstæða skerðingu á friðhelgi einkalífs verði skipað í sérkafla.  

 Í annan stað hefur ákvæðum um ýmsar rannsóknaraðgerðir, sem ekki verða með góðu 

móti felldar undir hald á munum, leit, handtöku eða gæsluvarðhald og aðrar sambærilegar 

ráðstafanir verið skipað saman í einn kafla 

 Í þriðja lagi hefur fyrirmælum um fyrrgreindar þvingunarráðstafanir verið breytt verulega, 

ekki síst með það fyrir augum, að gera það skýrara en nú er hvaða skilyrði verði að vera fyrir 

hendi til þess að til þeirra verði gripið, að fyrirmynd danskra og norskra réttarfarslaga.
28

  

Því hefur verið haldið fram að meðalhófsreglan birtist sem krafa til stjórnsýslunnar um að 

útfæra ekki réttarúrræði með meira íþyngjandi hætti en hinar lögbundnu heimildir gefa tilefni 

til og að vegna þessa hafi reglan sérstaklega mikla þýðingu þegar teknar eru ákvarðanir sem 

fela í sé eða hafa einkenni þvingunarúrræða
29

  

 Í 3. mgr. 53. gr sml. hefur verið lögfest almenn meðalhófsregla um rannsókn sakamála. 

Ákvæðið er sniðið eftir 2. mgr. 13. gr lögrl. Síðari hluti þess er þó víðtækari að því leyti að 

gert er ráð fyrir að bann við að beita ólögmætu harðræði og þvingun nái ekki einungis til 

sakbornings, heldur og til annarra manna sem hafa þarf afskipti af í þágu rannsóknar.
30

  

Almenna meðalhófsreglan hefur áhrif á önnur ákv. sml., en ákvæðin eru skýrð til samræmis 

við meðalhófsreglu þá, sem mælt er fyrir um í 3. mgr. 53. gr. sml.  Í neðangreindum köflum 

verður fjallað um hvernig meðalhófsreglan hefur áhrif a þvingunarákvæðin. Hér er valið að  

takmarka umfjöllunina við eftirfarandi þvingunarráðstafanir. 

 
3.2.2. Hald á munum 

Í 1. mgr. 68 gr. sml. er fjallað um skilyrði þess að hald verði lagt á muni en sambærilegt ákvæði var 

áður í 1. mgr. 78. gr. opl. Ákvæði 2. mgr. 68. gr. er hins vegar nýmæli og hljóðar svo:  

 

                                                 
28

 Alþt. 2007-2008, A-deild, bls. 1400. 
29

 Hans Gammeltoft-Hansen o.fl.: Forvaltningsret, bls. 43. 
30

 Alþt. 2007-2008, A-deild, bls. 1434-1435. 
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Nú er þess kostur að tryggja sönnun í því skyni sem í 1. mgr. segir án þess að leggja þurfi 

hald á mun og skal þá þess í stað beina því til eiganda eða vörsluhafa munarins að veita 

aðgang að honum eða láta í té upplýsingar, sem hann hefur að geyma, svo sem með því 

að afhenda afrit af skjali eða annars konar upplýsingum. 

Í athugasemdum í greinargerð sem fylgdi frumvarpi því er varð að lögum nr. 88/2008 

segir að í samræmi við meðalhófsreglu þá, sem mælt er fyrir um í 3. mgr. 53. gr. 

frumvarpsins, sé stundum mögulegt að ná því meginmarkmiði sem að sé stefnt með því að 

leggja hald á mun, þ.e. að tryggja sönnun í sakamáli, með öðru og vægara móti. Á þann hátt 

sé unnt að komast hjá því tjóni og óhagræði sem af því leiði að hald sé lagt á mun. Sé þess á 

annað borð kostur sé til þess ætlast samkvæmt ákvæðinu að í stað þess að leggja hald á mun 

beini lögregla því til eigenda eða vörslumanns munar að veita aðgang að honum, þannig að 

skoða megi hann og taka af honum myndir í þágu rannsóknar. Þessu vægara úrræði kæmi m.a. 

til greina að beita við leit í starfsstöðvum fyrirtækja í stað þess að leggja hald á og þar með 

fjarlægja frumskjöl og tölvur sem þar er að finna.
31

  

 Í greinargerðinni segir einnig að með 2. mgr. 68. gr. sé leitast við að komast hjá því að 

hald verði lagt á mun í þágu rannsóknar þannig að hann verði tekinn úr vörslum eiganda eða 

vörslumanns um lengri eða skemmri tíma. Ef einhverju þeirra markmiða sem greind séu í 

1.mgr., verði ekki náð nema með því að hald verði lagt á mun beri að sjálfsögðu skv. 3. mgr. 

53. gr. frumvarpsins að framkvæma þá þvingunarráðstöfun eins og aðrar með eins vægu móti 

og mögulegt sé, þar á meðal með því að skora á þann sem hefur mun í vörslum sínum að 

afhenda hann af frjálsum og fúsum vilja svo að ekki þurfi að taka muninn af honum með 

valdi.
32

 

     Framangreint felur í sér þann þátt meðalhófsreglunnar að velja beri vægasta úrræðið og 

hefur reynt á hann fyrir dómstólum.   Í Hrd 3. maí 2002 (177/2002 og 178/2002) var deilt um 

val á milli rannsóknarúrræða og því haldið fram að meðalhófsreglan hefði verið brotin. Málið 

varðaði rannsókn Samkeppnisstofnunar á ætluðum brotum olíufélaga hér á landi á 

samkeppnislögum. Starfsmenn Samkeppnisstofnunar framkvæmdu húsleit hjá olíufélögunum 

af þessu tilefni og lögðu hald á mikið magn skjala og annarra gagna. Því var haldið fram að 

ekki hefði verið þörf á því að grípa til haldlagningar þessara gagna. Í dómum Hæstaréttar 

segir svo um þessa málsástæðu:  

 
Við framkvæmd rannsóknar á skrifstofum varnaraðila afritaði sóknaraðili meðal annars 

verulegan fjölda tölvutækra gagna án þess að athuga nánar efni þeirra þá þegar. Þótt ætla 

verði að sóknaraðili hafi með þessu tekið í vörslur sínar mikið af gögnum, sem geta ekki 

varðað rannsókn hans, verður ekki horft fram hjá  því að athugun allra tölvutækra gagna á 

                                                 
31

 Alþt. 2007-2008, A-deild, bls. 1434-1435. 
32

 Alþt. 2007-2008, A-deild, bls. 1435. 
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vettvangi hefði bersýnilega tekið langan tíma og truflað mjög starfsemi varnaraðila. Að 

þessu gættu er ekki unnt að líta svo á að aðgerðir sóknaraðila hafi farið úr hófi, enda 

helgaðist heimild hans til húsleitar af því að á skrifstofum varnaraðila kynni að mega 

finna gögn, sem vörðuðu rannsókn hans, þar á meðal í tölvutæku formi. 

 

Hér taldi Hæstiréttur að ekki hefði verið völ á vægara rannsóknarúrræði en haldlagningu 

gagnanna þegar litið væri til allra aðstæðna.
33

  

 Páll Hreinsson fjallar um framkvæmd haldlagningar í grein sinni Meðalhófsregla 

stjórnsýslulaga. Í greininni segir hann að við framkvæmd haldlagningar verði að líta til þess 

þáttar meðalhófsreglunnar um að hóf verði að vera í beitingu rannsóknarúrræðis. Þannig megi 

ekki taka meira af gögnum en rannsóknarhagsmunir krefjast og ekki megi halda gögnunum 

lengur en þörf er á. Í þessu samhengi bendir hann á tvö álit umboðsmanns Alþingis.  Annars 

vegar var um að ræða UA  2. apríl 1996 (1317/1994) en þar var bent á að þegar rannsókn væri 

lokið bæri að skila öðrum gögnum en þeim sem niðurstöður rannsóknar væru byggðar á og 

þörf væri á að halda til að nota við meðferð dómsmáls eða stjórnsýslumáls. Hins vegar var um 

að ræða UA 30. júní 1997  ( 1693/1996) þar sem umboðsmaður taldi að meðalhófsreglan hefði 

verið brotin þar sem skattyfirvöld hefðu ekki réttlætt þann langa tíma sem bókhaldsgögn 

gjaldanda voru í vörslum þeirra. 

      Af því skilyrði meðalhófsreglunnar að ákvörðun verði að vera markhæf  má síðan draga 

þá ályktun að ekki megi beita haldlagningu ef ljóst er að það rannsóknarúrræði geti ekki af 

einhverjum ástæðum komið að notum við að upplýsa það sem verið er að rannsaka.
34

 

 Stjórnvöldum er því ekki aðeins skylt að líta til þess markmiðs sem starf þess stefnir að, 

heldur beri því einnig að taka tillit til hagsmuna og réttinda þeirra einstaklinga og lögaðila 

sem athafnir þess og valdbeining beinist að.
35

 Í 1. mgr. 72. gr. sml. kemur fram meginreglan 

um þvingunarráðstafanir að þær skuli ekki vara lengur en þörf krefur.
36

 Endurspeglast hér sá 

þáttur meðalhófsreglunnar um að gæta skuli hófs við beitingu úrræðissins, er þetta dæmi um 

innra samræmi sakamálalaganna. Að ákvæðin séu skýrð til samræmis við meðalhófsreglu þá, 

sem mælt er fyrir um í 3. mgr. 53. gr. sml. 

 
3.2.3 Leit og líkamsrannsókn 

Í X. kafla sml., er að finna sérstök fyrirmæli um húsleit, sbr. 75. gr. Ákvæði 1. og 2. mgr. 75. 

gr. sml. eru efnislega sambærileg 1. og 2. mgr. 90 gr.opl. Ákvæðið fjallar um hvenær leit er 

heimil og er svohljóðandi:  

                                                 
33

 Páll Hreinsson: ,,Meðalhófsregla stjórnsýslulaga”, bls. 525. 
34

 Páll Hreinsson: ,,Meðalhófsregla stjórnsýslulaga”, bls.  524. 
35

 Páll Hreinsson: ,,Meðalhófsregla stjórnsýslulaga”, bls. 525. 
36

 Eiríkur Tómasson: Þvingunarráðstafanir í þágu meðferðar sakamáls. 2. útgáfa, bls. 15. 
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Leit skv. 74. gr. skal ákveðin með úrskurði dómara nema fyrir liggi ótvírætt samþykki 

eiganda eða umráðamanns, sbr. þó 2. og 3. mgr.    

 Leit er þó heimil án dómsúrskurðar ef brýn hætta er á að bið eftir úrskurði valdi 

sakarspjöllum. Enn fremur ef leitað er að manni sem handtaka skal og honum er veitt 

eftirför eða hætta er á að hann komi sér undan ef beðið er úrskurðar. 

  Leit er heimil án dómsúrskurðar á víðavangi og í húsakynnum eða farartækjum, sem eru 

opin almenningi eða hver og einn getur átölulaust gengið um, þótt ekki sé fullnægt 

skilyrðum 74. gr. 

 Nú vill sá sem hagsmuna á að gæta ekki hlíta ákvörðun lögreglu um húsleit skv. 2. eða 3. 

mgr. og skal honum þá bent á að hann geti borið ágreiningsefnið undir dómara. Það frestar þó 

ekki húsleitinni.Það leiðir af meðalhófsreglunni að lögreglu ber að leita samþykkis eiganda 

eða umráðamanns húsakynna eða munar, áður en húsleit er gerð, sé þess kostur, án tillits til 

þess hvort dómsúrskurðar hafi verið aflað fyrir fram. Samþykki eitt nægir þó til þess að leit 

fari fram, sbr. niðurlag 1. mgr. 75. gr.
37

 Felur framangreint í sér þann þátt meðalhófsreglunnar 

að velja beri vægasta úrræðið og hefur á hann reynt í dómaframkvæmd. Í Hrd 1994, bls. 813  

átti að handtaka E, sem hafði ekki gegnt kvaðningu til að gefa skýrslu í sakamáli. E bjó í einu 

herbergi á heimili foreldra sinna og neitaði að tala við lögregluna þegar hún kom að heimili 

foreldra hans. A faðir E gaf þeim leyfi að koma inn. Í kjölfar þess fór lögreglumaðurinn inn í 

herbergi E og handtók hann. Í rökstuðningi Hæstaréttar segir svo: 

 
Lögreglumönnunum er heimilt að handtaka mann, sem hefur ekki gegnt kvaðningu til að 

gefa skýrslu í opinberu máli[...] Ákærði bjó í foreldrahúsum og hafði þar til afnota 

sérstakt herbergi. Það var varið af ákvæði stjórnarskrárinnar um friðhelgi heimilis. 

Samþykki föður ákærða sem húsráðanda nægði ekki til þess, að lögreglumenn mættu leita 

inngöngu í herbergið án dómsúrskurðar eða samþykkis ákærða. Þar sem hvorugu var til 

að dreifa, brast lögreglu heimild til þess umrætt sinn að fara inn í herbergi ákærða og 

handtaka hann. 

 

Vægasta úrræðið var ekki fylgt hér, það var ekki leitað samþykkis drengsins áður en leitað var 

inngöngu í herbergið, þó þess hafi verið kostur,  né höfðu þeir dómsúrskurð. Kemur skýrt 

fram í dóminum að samþykki  foreldris er ekki nægilegt til að leit fari fram í herbergi sonar 

eða dóttur sem býr í foreldrahúsum.
38

 

   Í athugasemdum við ákvæðið í frumvarpi því er varð að sml. kemur fram að eftir 

meðalhófsreglu 3. mgr. 53. gr. sml. eigi að framkvæma húsleit á grundvelli dómsúrskurðar 

skv. 1. mgr. 75. gr. eins fljótt og kostur er og eigi hún ekki að taka lengri tíma en þörf krefur. 

Þannig sé ljóst að ekki sé unnt að grípa  til húsleitar skv. sama úrskurði ef nokkur tími er 

liðinn frá því að hann var kveðinn upp, heldur yrði lögregla í því tilviki að leita úrskurðar að 

                                                 
37

 Eiríkur Tómasson: Þvingunarráðstafanir í þágu meðferðar sakamáls. 2. útgáfa, bls. 24. 
38

 Eiríkur Tómasson: Þvingunarráðstafanir í þágu meðferðar sakamáls. 2. útgáfa, bls. 25. 
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nýju ef hún teldi nauðsynlegt að leita á stöðum, sem greindir eru í 74. gr. laganna, án tillits til 

þess hvort leit hefði farið þar fram.
39

 

 Í athugasemdunum er einnig vakin athygli á þeirri verklagsreglu sem byggist á 

sjónarmiðum um meðalhóf, sbr. 3. mgr. 53. gr. frumvarpsins, að leiki vafi á því hvort heimild 

skv. 3. mgr. 75. gr. og reyndar einnig 2. mgr. ákvæðisins sé fyrir hendi sé varlegra fyrir 

lögreglu að leita úrskurðar dómara til að firra sig ábyrgð af því að hafa gripið til ólögmætrar 

leitar í þágu rannsóknar. Þegar svo standi á sé í sumum tilvikum unnt að tryggja 

rannsóknarhagsmuni með því að grípa til ráðstafana samkvæmt 73. gr. sml. til að varna því að 

hróflað verði við vettvangi brots eða ummerkjum að öðru leyti.
40

 Ákvæði 79. gr. sml. er 

efnislega samhljóða 94. gr. eldri opl. og er svohljóðandi: 

Lögregla stýrir húsleit og framkvæmir líkamsleit samkvæmt ákvæðum þessa kafla. 

Líkamsleit skal gerð af lögreglumanni sem er sama kyns og sá sem leitað er á. Leit skv. 2. 

mgr. 76. gr. og læknisrannsókn, þar með talin geðrannsókn, skal framkvæmd af lækni eða 

öðrum sem hefur til þess tilskilda menntun.    

  Eiganda eða umráðamanni húsakynna eða farartækis, þar sem leit fer fram, skal kynnt 

heimild til húsleitar og veittur kostur á að vera viðstaddur hana ef unnt er. Sé hann fjarri 

skulu til kvaddir heimilismenn hans eða starfsmenn sem þar eru staddir. Hverjum þeim 

sem hindrar eða truflar leitina má víkja brott af leitarstað. Ef enginn er viðstaddur húsleit 

af hálfu eiganda eða umráðamanns skal lögregla tilkynna honum um leitina án 

ástæðulauss dráttar. 

 Við leit og líkamsrannsókn skal gæta þeirrar varfærni og hlífðar sem samræmist 

markmiði hennar. Ekki skal gera húsleit að næturþeli nema brýnir rannsóknarhagsmunir 

séu í húfi. 

 

Skilyrðið um að gætt sé meðalhófs  við leit og líkamsrannsókn er lögfest í 3.mgr. 79. gr. sml. 

Þótt í 3. mgr. 53. gr. sé almennt mælt fyrir um skyldu þeirra, sem annast rannsókn, til að gæta 

meðalhófs í störfum sínum þótti rétt að mæla sérstaklega fyrir um það í 3. mgr. að við leit og 

líkamsrannsókn skuli gæta varfærni og hlífðar, enda oft um að ræða viðkvæmar aðgerðir. 
41

 

Lögreglumenn skulu skv. því haga leitinni með þeim hætti að þeir, sem hlut eiga, verði fyrir 

sem minnstu óhagræði og að sjálfsögðu eiga þeir að gæta þess að valda ekki varanlegu tjóni á 

því húsnæði þar sem hún fer fram.
42

 Sérregla um meðalhófsregluna er í 2. málsl. 3. mgr. 79. 

gr. sml. Segir í ákv.: ,,Ekki skal gera húsleit að næturþeli nema brýnir rannsóknarhagsmunir 

séu í húfi.” Felur þetta í sér þann þátt meðalhófsreglunnar um hóf við beitingu úrræðisins.Er 

þó undantekning í ákvæðinu, sem gildir t.d. við atvik eins og ef húsleit fer ekki fram þá er 

hætta á að rannsóknarhagsmunir muni glatast. 

Ef við skoðum markhæfisþátt meðalhófsreglunnar í samræmi við þessi ákvæði, sést að 

                                                 
39

 Alþt. 2007-2008, A-deild, bls. 1437. 
40

 Alþt. 2007-2008, A-deild, bls. 1437. 
41

 Alþt. 2007-2008, A-deild, bls. 1439. 
42

 Eiríkur Tómasson: Þvingunarráðstafanir í þágu meðferðar sakamáls. 2. útgáfa, bls. 28. 
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hann er alltaf uppfylltur, því dómarinn er alltaf búinn að meta að leitin muni þjóna því 

markmiði sem að er stefnt. 

 
3.2.4 Handtaka 

Í 1. mgr. 90. gr. sml er að finna hina almennu heimild lögreglu til að taka mann höndum í 

þágu rannsóknar sakamáls og er hún efnislega sambærileg 1. mgr. 97. gr. opl.. Hljóðar hún 

svo: 

 
 Lögreglu er rétt að handtaka mann ef rökstuddur grunur leikur á að hann hafi framið brot 

sem sætt getur ákæru, enda sé handtaka nauðsynleg til að koma í veg fyrir áframhaldandi 

brot, til að tryggja návist hans eða öryggi hans eða annarra ellegar til að koma í veg fyrir 

að hann spilli sönnunargögnum. 

 

Þetta ákvæði á einungis við um það þegar handtaka er liður í meðferð sakamáls, einkum þegar 

maður hefur verið tekinn vegna þess að hann er grunaður um refsivert brot.
43

 

  Í 1. mgr. 90. gr. er áskilið að handtaka sé ,,nauðsynleg”. Með hinu tilvitnaða orði er vísað til 

meðalhófsreglunnar, en í henni felst að sem fyrr segir að því aðeins skuli grípa til ráðstöfunar 

á borð við handtöku að ekki sé hægt að ná því markmiði, sem að er stefnt, með öðru og 

vægara móti. Sé þess kostur, t.d með tilmælum til manns um að láta af refsiverðri háttsemi, 

ber að sjálfsögðu að reyna það, áður en gripið er til handtöku
44

, sbr. eftirgreind ummæli í 

sératkvæði eins dómara af fimm í Hrd 1979, bls 84: 

,,Var lögreglumönnunum því rétt, eins og á stóð, að mæla fyrir um, að gagnáfrýjandi og 

félagar hans tækju borðana niður, og að fólk þetta dreifði sér, svo og að beita 

lögregluvaldi, ef þeim fyrirmælum var ekki sinnt.”  

 

Hér er dómarinn að árétta að rétt hefði verið hjá lögreglunni að byrja með vægu móti,  eins og 

að biðja þá að taka borðana niður, áður en hann gripi til líkamlegrar valdbeitingar. En þessi 

dómur verður reifaður betur í fjórða kafla. 

Ákvæði 93. gr. sml., sem lýtur að framkvæmd handtöku, hljóðar svo 

          Við handtöku skal upplýsa þann sem handtekinn er um ástæður hennar.       

 Við handtöku skal forðast að valda hinum handtekna tjóni eða baka honum meiri 

óþægindi en nauðsyn ber til. Þess ber jafnframt að gæta eftir föngum að hann geti ekki 

unnið tjón á sjálfum sér eða öðrum. 

 Leita má á handteknum manni og taka af honum muni sem hann hefur á sér. Skila skal 

mununum aftur þegar handtöku lýkur nema hald hafi verið lagt á þá skv. 1. mgr. 68. gr. 

 Dómsmálaráðherra setur í reglugerð ákvæði um vistun á handteknum mönnum, þar á 

meðal hvaða atriði skuli skrá sem hana varða. 

 

                                                 
43

 Eiríkur Tómasson: Þvingunarráðstafanir í þágu meðferðar sakamáls. 2. útgáfa, bls. 44. 
44

 Eiríkur Tómasson: Þvingunarráðstafanir í þágu meðferðar sakamáls. 2. útgáfa, bls. 47. 



 14 

Ákvæði 2.-4. mgr. 93. gr. eru í stórum dráttum samhljóða  101. gr. opl. Sú breyting hefur þó 

verið gerð á efnisskipan að ákvæðið sem áður var í 3. mgr. 101. gr. opl. hefur nú verið skipað 

í 2. mgr 93. gr. sml. 

 Eðli máls samkvæmt er handtaka fólgin í líkamlegri valdbeitingu eða hótun um að slíku 

valdi verði beitt
45

. Þrátt fyrir hina almennu meðalhófsreglu, sem m.a er kveðið á um í 2. mgr. 

53. gr. frumvarpsins, þykir af þeirri ástæðu rétt að halda sérákvæðinu í fyrri málslið 2. mgr. 

þar sem svo sé mælt fyrir að við handtöku skuli þess gætt að baka hinum handtekna ekki 

meiri óþægindi en nauðsyn bar til. Til viðbótar er tekið fram að forðast skuli að valda honum 

tjóni.
46

 Hér er því verið að leggja áherslu á að lögregla skuli gæta hófs við beitingu úrræða 

sinna, þ.e. handtöku í þessu tilfelli.  

 
3.2.5  Samantekt 

Vægi meðalhófsreglunnar hefur vaxið umtalsvert á sviði lögregluréttar á undanförnum árum 

og gott dæmi um það er lögfesting  2. mgr. 13. gr. lögrl. og 3. mgr. 53. gr. sml. Aukin áhersla 

á lögfestingu meðalhófsreglunnar sýnir að löggjafinn telur mikilvægt að lögfestar séu 

meðalhófsreglur á réttarsviði þar sem hið opinbera hefur heimild til valdbeitingar. Þannig er 

stjórnvöldum sett valdmörk í þeim tilfellum þegar þeim er veitt svigrúm til matskenndra 

ákvarðana. Áhrifa meðalhófsreglunnar gætir einnig í öðrum greinum sml, því eftir lögfestingu 

3. mgr. 53. gr. eru önnur ákv. skýrð til samræmis við hana. Þetta sést þegar skoðuð er 

greinargerðin sem fylgdi frumvarpinu er varð að sml. og með umfjöllun um hvernig 

meðalhófsreglan endurspeglast í þeim þremur þvingunaraðgerðum laganna sem hér eru nefnd  

til sögunnar.  

 

3.3   Meðalhófsreglur lögreglulaga 
 
3.3.1 Almennt 

Eitt af meginmarkmiðum löggæslu og annarrar réttarvörslu er að afstýra órétti og halda 

uppi lögum og reglu, eftir atvikum með beinni valdbeitingu.
47

 

1. gr. lögrl. fjallar um hlutverk lögreglu og er ákvæðið svohljóðandi: 

a. að gæta almannaöryggis og halda uppi lögum og reglu, leitast við að tryggja réttaröryggi 

borgaranna og vernda eignarrétt, opinbera hagsmuni og hvers konar lögmæta starfsemi, 

b. að stemma stigu við afbrotum og koma í veg fyrir athafnir sem raska öryggi borgaranna 

og ríkisins, 

c. að vinna að uppljóstran brota, stöðva ólögmæta háttsemi og fylgja málum eftir í samræmi 

við það sem mælt er fyrir um í lögum um meðferð [sakamála]
1) 

eða öðrum lögum, 

d. að greiða götu borgaranna eftir því sem við á og aðstoða þá þegar hætta steðjar að, 

                                                 
45

 Alþt. 2007-2008, A-deild, bls. 1448. 
46

 Alþt. 2007-2008, A-deild, bls. 1448. 
47

 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð III, bls. 118. 
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e. að veita yfirvöldum vernd eða aðstoð við framkvæmd starfa sinna samkvæmt 

fyrirmælum laga eða venju eftir því sem þörf er á, 

f. að starfa í samvinnu við önnur stjórnvöld og stofnanir sem hafa með höndum verkefni 

sem tengjast starfssviði lögreglu, 

g. að sinna öðrum verkefnum sem henni eru falin í lögum eða leiðir af venju. 

 

Sést af ákvæðinu að hlutverk lögreglu er margþætt og því að mörgu að huga þegar hún er við 

framkvæmd lögreglustarfa, þ.á.m. meðalhófsreglunni.  

Meðalhófsreglan er lögfest í 2. málsl. 2. mgr. 13. gr. lögrl. og hljóðar svo: 

Þeir skulu gæta þess að mönnum verði ekki gert tjón, óhagræði eða miski framar en 

óhjákvæmilegt er eftir því sem á stendur. Ekki mega þeir beita sakaðan mann harðræði 

fram yfir það sem lög heimila og nauðsynlegt er til þess að vinna bug á mótþróa hans 

gegn lögmætum aðgerðum né á annan hátt beita hann ólögmætri þvingun í orði eða verki, 

svo sem með hótunum. 

 

Í athugasemdum greinargerðar með frumvarpi því sem varð að lögrl. segir meðal annars 

svo um 13. gr. frumvarpsins: 
 

  ,,Í 2. mgr. (2. og 3. málsl.) er sett fram almenn regla um framkvæmd lögreglustarfa. 

Reglan er grundvölluð á svonefndri meðalhófsreglu (á dönsku proportionalitetsprincip). 

Grundvallaregla þessi felur m.a. í sér að stjórnvöld verði að gæta hófs í meðferð valds 

síns. Í samræmi við þetta skal lögregla í stað harkalegs úrræðis ávallt velja vægara úrræði 

ef það dugir og eðlilegt samræmi verður að vera milli þess óhagræðis sem stafar af úrræði 

því sem beitt er og þýðingar þess. Jafnan skal lögreglan því beita vægasta úrræði sem völ 

er á ef það nægir til að náð verði því markmiði sem að er stefnt og valdbeiting verður að 

vera hófleg miðað við þá almannahagsmuni sem í húfi eru. Meðalhófsreglan er talin mjög 

þýðingarmikil við framkvæmd lögreglustarfa. Meðalhófsreglan er lögfest í 12. gr. 

stjórnsýslulaga, nr. 37/1993. Þar segir að stjórnvald skuli því aðeins taka íþyngjandi 

ákvörðun þegar lögmætu markmiði, sem að er stefnt, verði ekki náð með öðru vægara 

móti. Skuli þess þá gætt að ekki sé farið strangar í sakirnar en nauðsyn ber til.”
48

  

 

Eftir að hin óskráða meðalhófsregla var lögfest með 12. gr. ssl., hefur orðið mikil vakning á 

mikilvægi þess að lögfesta meðalhófsregluna á sviði lögregluréttar. Því mikilvægt er að 

lögreglan hafi þessi sjónarmið ávallt í huga við framkvæmd starfa sinna. Þetta endurspeglast í 

2. mgr. 13. gr. lögrl. og 3. mgr. 53. gr. sml. 

 
3.3.2 Meðalhóf við valdbeitingu 

Í 14. gr.  lögrl. segir: ,,Handhöfum lögregluvalds er heimilt að beita valdi við framkvæmd 

skyldustarfa sinna. Aldrei mega þeir þó ganga lengra í beitingu valds en þörf er á hverju sinni. 

Í athugasemdum við ákvæðið í frumvarpi því er varð að lögreglulögum segir:  

,,Ganga verður út frá því sem meginreglu að lögreglumenn framkvæmi skyldustörf sín án 

valdbeitingar. Það er þó ljóst að þær aðstæður skapast að nauðsynlegt er að grípa til hennar. 

Í 14. gr. frumvarpsins er lögreglumönnum heimilað að beita valdi við framkvæmd starfa 

sinna og er heimildin bundin því skilyrði að aldrei sé gengið lengra í beitingu valds en 

nauðsynlegt er hverju sinni.“
49

 

                                                 
48

 Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 3792. 
49

 Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 3793. 
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Ákvæðið byggir á meðalhófsreglunni sem lýst er í athugasemdum við 13. gr. lögrl. Í henni 

felst m.a. sú almenna skylda stjórnvalda, þar með talið lögreglu, að beita ekki harkalegra 

úrræði en nauðsynlegt er til að náð verði því markmiði sem að er stefnt hverju sinni. Með 

þessu er lögð áhersla á að einungis verði gripið til valdbeitingar að önnur mildari úrræði hafa 

verið reynd, en án árangurs. Í c-lið 2. mgr. 1. gr. er fjallað um rannsóknarhlutverk lögreglu og 

skyldu hennar til að stöðva ólögmæta hegðun ef því er að skipta. Af meðalhófsreglunni leiðir 

að við framkvæmd þvingunarráðstafana skal ekki fara strangar í sakirnar en nauðsyn ber til. Í 

samræmi við það er svo mælt í 14. gr. lögrl. að handhafar lögregluvalds mega þó aldrei ,, 

ganga lengra í beitingu valds en þörf er á hverju sinni.” Er því vísireglan í 1. gr. lögrl túlkuð í 

samræmi við 14. gr. lögrl. Þannig að þegar lögreglan sinnir þeim hlutverkum sem tilgreind 

eru í 1. gr. lögrl. þá ber henni að hafa ofangreint í huga. Samanber orðs Páls Hreinssonar í 

grein sinni Meðalhófsregla stjórnsýslulaga en þar segir: 

Sá þáttur meðalhófsreglunnar, er lýtur að því að hóf verður að vera í beitingu þess 

úrræðis sem valið er, skiptir miklu máli um alla valdbeitingu lögreglu. Aðgerðir lögreglu 

mega ekki ganga lengra en efni standa til, einkum þegar tillit er tekið til markmiðs þeirra, 

aðsteðjandi hættu og loks þeirra hagsmuna, sem í húfi eru.
50

 
 
3.3.3  Meðalhóf við aðgerðir í þágu almannafriðar, allsherjarreglu o.fl. 

Í  15. gr. lögrl. eru m.a. tilgreindar þær aðstæður sem taldar eru réttlæta afskipti lögreglu af 

þegnunum. Ákvæðið er almennt orðað í þeim tilgangi að sem flest tilvik falli þar undir þar 

sem nauðsynlegt getur verið fyrir lögregluna að hafa afskipti af fólki
51

 og hljóðar það svo: 
 

   1. Lögreglu er heimilt að hafa afskipti af borgurunum til að halda uppi almannafriði og 

allsherjarreglu eða koma í veg fyrir yfirvofandi röskun til að gæta öryggis einstaklinga 

eða almennings eða til að afstýra afbrotum eða stöðva þau. 

   2. Í þessu skyni er lögreglu m.a. heimilt að taka í sínar hendur umferðarstjórn, banna 

dvöl á ákveðnum svæðum, svo sem með því að girða af eða hindra umferð um þau, taka í 

sínar vörslur hættulega muni, vísa á brott eða fjarlægja fólk, fyrirskipa stöðvun eða 

breytingu á aðgerðum eða starfsemi, fara inn á svæði í einkaeign og fyrirskipa 

brottflutning fólks af þeim. 

   3. [Ef uggvænt þykir að óspektir verði á mótmælafundi, í kröfugöngu eða á annarri 

slíkri samkomu á opinberum stað er lögreglu heimilt að banna að maður breyti andliti 

sínu eða hylji það eða hluta þess með grímu, hettu, málningu eða öðru þess háttar sem er 

til þess fallið að koma í veg fyrir að kennsl verði borin á hann.]
1)

 

   4. Óhlýðnist maður fyrirmælum lögreglu [skv. 2. og 3. mgr.]
1)

 getur hún gripið til 

nauðsynlegra ráðstafana á hans kostnað til að koma í veg fyrir að óhlýðni hans valdi tjóni 

eða stofni almenningi í hættu. 

   5. Lögreglu er heimilt að krefjast þess að maður segi til nafns síns, kennitölu og 

heimilisfangs og sýni skilríki því til sönnunar.  

   6. Lögreglu er heimilt að hafa afskipti af málefnum sem samkvæmt lögum heyra undir 

önnur stjórnvöld ef það er talið nauðsynlegt til að stöðva eða koma í veg fyrir alvarlega 

röskun á almannafriði og allsherjarreglu og ekki næst til viðkomandi stjórnvalds eða 

aðgerðir af þess hálfu eru útilokaðar, þýðingarlausar eða fyrirsjáanlegt er að þær muni 

                                                 
50

 Páll Hreinsson: ,,Meðalhófsregla stjórnsýslulaga”, bls. 521. 
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 Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 3792. 
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hefjast of seint. Tilkynna skal hlutaðeigandi stjórnvaldi um aðgerðir lögreglu svo fljótt 

sem auðið er. 
 
15. gr. var nýmæli 1996, en. samkvæmt greinargerð með frumvarpi til laganna segir að 

tilgangur ákvæðisins sé að treysta lagalegan grundvöll lögreglu til að hafa afskipti af 

borgurum og feli það í sér svo kallað allsherjarumboð lögreglu, en með því sé átt við að sú 

óskráða regla sé lögfest að lögregla hafi almenna venjumyndaða heimild innan vissra marka 

til að halda uppi lögum og reglu í landinu.
52

 Í 4. mgr. 15. gr. kemur orðið ,,nauðsynlegar 

ráðstafanir” fyrir.  Með tilvitnuðum orðum er vísað til meðalhófsreglunnar, en í henni felst að 

aðeins skuli grípa til ,,nauðsynlegrar ráðstöfunar”, á borð við handtöku t.d.,  ef ekki sé hægt 

að ná því markmiði, sem að er stefnt,  með öðru og vægara móti. En hvað er ,,nauðsynleg 

ráðstöfun”? Þegar þetta er skrifað hefur verið mikið um almenn mótmæli á Íslandi 

undangengna mánuði, þar sem að fólk óhlýðnast fyrirmælum lögreglu skv. 2. og 3. mgr. Svo 

dæmi sé tekið þá hafa sumir verið barðir í hausinn með kylfum af lögreglu og aðrir fengið gas 

í augun frá hendi sömu aðila. Spurningin er hvort þær aðgerðir falli undir ,,nauðsynlegar 

ráðstafanir” í skilningi 4. mgr. Enn hefur ekki reynt á þetta ákvæði í dómaframkvæmd, en í 

kjölfar líðandi atburða þá má ætla að bráðlega verði breyting þar á. 

 
3.3.4 Meðalhófsreglan við handtöku  

Handtökuheimildir lögreglu eru ekki tæmandi taldar í lögum um meðferð sakamála. Í 16. gr. 

lögrl. er að finna heimild fyrir lögregluna til að handtaka mann og færa á lögreglustöð ef 

ákveðin skilyrði eru fyrir hendi og hljóðar hún svo:  

1. Handhafa lögregluvalds er heimilt að handtaka mann og færa á lögreglustöð eða á  

      annan stað þar sem lögregla hefur aðstöðu:  

   a. í þeim tilgangi að halda uppi lögum og reglu, svo sem ef maður ærist á almannafæri  

      eða veldur þar hneyksli eða hættu á óspektum, 

   b. ef hann hefur hér ekki landvistarleyfi, 

   [c. ef hann á að afplána refsingu, 

   d. ef hann hefur leyfislaust vikið úr fangelsi, 

   e. ef rökstuddur grunur leikur á að hann hafi rofið í verulegum atriðum skilyrði sem   

       honum hafa verið sett í skilorðsbundnum dóm, reynslulausn eða náðun.]
1)

 

2. Lögregla skal gera manni grein fyrir ástæðum þess að hann er færður á starfsstöð  

            lögreglu. Ekki má halda manni lengur en nauðsyn ber til. 
 

Þó að handtaka teljist t.d heimilt úrræði í ákveðnu tilviki má hún ekki fara fram með 

harkalegri hætti en allar aðstæður gefa tilefni til og ekki standa lengur en nauðsyn ber til.
53

 

Í 2. málsl. 2. mgr. 16. gr. lögrl. endurspeglast sá þáttur meðalhófsreglunnar um að hóf verður 

að vera við beitingu úrræðisins. Hér er því störfum lögreglu settar skorður með tilliti til 

meðalhófs. 
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4 Beiting meðalhófsreglunnar í framkvæmd 

4.1 Almennt 

Í eftirfarandi undirköflum mun ég fjalla um hvernig umboðsmaður Alþingis og Hæstiréttur 

hefur beitt meðalhófsreglunni í framkvæmd á þessu réttarsviði.  

 
Ýmsar útfærslur á meðalhófsreglunni eru viðurkenndar. 

Eiríkur Tómasson bendir í kennsluriti sínu ,,Þvingunarráðstafanir í þágu meðferðar 

sakamáls”  á eftirgreindar meginreglur er gilda um þvingunarráðstafanir: 

1) Því aðeins skal grípa til þvingunarráðstöfunar að ekki sé hægt að ná því markmiði sem að er 

stefnt með öðru og vægara móti. 

 2) Ef nauðsynlegt er að grípa til þvingunarráðstöfunar skal beita eins vægu úrrræði og kostur er, 

t.d farbanni í stað gæsluvarðhalds. 

3) Við framkvæmd þvingunarráðstafana skal þess jafnan gætt að fara ekki strangar í sakirnar en 

nauðsyn ber til, sbr. t.d. 2. mgr. 93. gr., þar sem svo er fyrir mælt að við handtöku skuli ,, forðast 

að valda hinum handtekna tjóni eða baka honum meiri óþægindi en nauðsyn ber til” 

4) Þvingunarráðstafanir ekki vara lengur en þörf krefur.
54

 

  

Páll Hreinsson skiptir hins vegar inntaki meðalhófsreglunnar í þrennt í ritgerð sinni um 

,,Meðalhófsreglu stjórnsýslulaga.”: 

1) Ákvörðunin verður að vera til þess fallin til að ná því markmiði sem að er stefnt. 

2) Velja ber vægasta úrræðið 

3) Hóf verður að vera við beitingu úrræðisins sem valið er 

 

Ofangreindar tvær útfærslur á meðalhófsreglunni, fela í sér þann mun helstan að sjónarmið 

Eiríks eiga aðeins við um þvingunarráðstafanir, meðan sjónarmið Páls gilda um alla 

stjórnsýslugerninga. Einnig er sá munur á að það vantar markhæfisþáttinn í sjónarmið Eiríks 

og er það líklegast vegna þess að erfitt getur reynst að sýna fram á að ákvörðun sé án allra 

tengsla við tiltekið markmið. Af þeim 4 þáttum sem Eiríkur notar til að setja fram sjónarmið 

um hvaða reglur gildi um meðalhófsregluna í meðferð þvingunarúrræða sakamála, þá falla 1. 

og 2. regla undir 2. þáttinn af þremur í útlistun Páls um þrískiptingu meðalhófsreglunnar, 

þ.e.a.s. að velja skuli vægasta úrræðið. Í útfærslu Eiríks falla síðan reglur 3 og 4 undir 3. 

þáttinn í útfærslu Páls, um að gæta skuli hófs við beitingu úrræðisins sem valið er. Gætir 

þessa sjónarmiða víða í dómaframkvæmd eins og sést í dómum sem fjallað er um hér að 

aftan. 

 

4.2 Markhæft úrrræði 

Eins og áður hefur komið fram þá verður stjórnvaldsgerningur að vera til þess fallin að ná því 

markmiði sem að er stefnt. Hins vegar er íþyngjandi stjórnvaldsgerningur, sem augljóslega er 
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ekki til þess fallin að ná því markmiði sem að er stefnt, ólögmætur
55

.  Ennþá hefur enginn 

dómur gengið um þennan þátt á sviði lögreglu. En við getum búið okkur til eftirfarandi dæmi. 

Lögregla leggur hald á mun skv. 1.mgr. 68.gr sml. sem hefur sönnunargildi í sakamáli. 

Markmiðið með að leggja hald á hlutinn er sem sagt þessi sönnun. Sakamálinu lauk en samt 

sem áður er haldi ekki aflétt, þrátt fyrir að eigandinn krefjist þess til að hann geti afstýrt 

réttindamissi. Hér er það að neita honum um að aflétta haldi ómarkviss aðgerð og gengur 

lengra en nauðsyn bar til.  

 

4.3  Vægasta úrræðið 

 Lögreglu er óheimilt í störfum sínum að grípa til harkalegri úrræða en nauðsyn ber til. Henni 

ber því almennt að ,,byrja með góðu” og nota væg úrræði áður en gripið er til líkamlegrar 

valdbeitingar. Þegar beita þarf valdi ber að nota þá aðferð sem vægust er og að gagni getur 

komið miðað við allar aðstæður. Í þessu sambandi verður m.a  að líta til eðlis og alvöru þess 

máls sem er tilefni til valdbeitingarinnar, svo og þess hvort lögreglu er sýndur mótþrói.
56

 

 Eins og áður hefur komið fram þá sést þessi þáttur í 2. málsl. 2. mgr. 13. gr. lögrl. En þar 

segir að lögreglumenn skuli gæta þess að mönnum verði ekki gert tjón, óhagræði eða miski 

framar en óhjákvæmilegt er eftir því sem á stendur. Einnig kemur þessi þáttur í 1. málsl. 2. 

mgr. 93. gr. sml. Á þennan þátt meðalhófsreglunnar hefur reynt í dómaframkvæmd. 

 

  Í UA 27. nóvember 1992 (436/1991)  voru málavextir þeir að A, sem rak veitingastaðinn 

X kvartaði m.a. yfir því að skemmtanahaldi á veitingastaðnum hefði verið slitið af lögreglu í 

tilefni af ætlaðri áfengissölu. Í áliti umboðsmanns segir m.a. svo:  

,, Á grundvelli 1. gr. laga nr. 56/1972 svo og 2. ml. 34. gr. laga nr. 74/1974 var 

lögreglumönnum tvímælalaust heimilt að koma í veg fyrir ólögmætar áfengisveitingar á 

veitingarstaðnum X. Ekki hefur hins vegar verið leitt í ljós, að í því skyni hafi verið 

nauðsynlegt að rýma veitingarstaðinn og slíta skemmtun þar. Bar að grípa til vægari 

ráðstafana, sem tækar voru og gátu komið að gagni, svo sem með því að leggja hald á 

áfengi eða innsigla það.” 

 

Í álitinu  var talið að stjórnvaldsákvörðunin hafi verið til þess fallin að ná þvi markmiði sem 

að var stefnt,  þ.e. ákvörðunin var markhæf. En vægasta úrræðið var ekki valið og í álitinu er 

það átalið með mjög skýrum hætti.  

Annað dæmi þar sem að vægasta úrræðið kemur við sögu er Hrd. 1999, bls. 3386 

(65/1999). Þar var Ó handtekinn ásamt sjö öðrum mönnum á Austurvelli við mótmæli, en á 

þessum tíma fór þar fram upptaka efnis fyrir bandarískan sjónvarpsþátt. Af því tilefni höfðaði 
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Ó mál og krafðist þess að íslenska ríkið yrði dæmt til að greiða honum miskabætur vegna 

tilefnislausrar og ólögmætrar handtöku. Í málatilbúnaði ríkisins var handtakan Ó og félaga 

einkum rökstudd með vísun til 15. og 16. gr. lögrl., sem tóku ekki gildi fyrr en einum og 

hálfum mánuði eftir handtökuna, ásamt vísun í handtökuheimildir XII. kafla. Hæstiréttur 

áskildi skýra lagaheimild fyrir handtöku mannanna sem saman voru komnir til þess að hafa uppi 

mótmæli. Hæstiréttur taldi að handtakan gæti ekki stuðst við heimildir reistar á venju eða öðrum 

óskráðum reglum. 

Hæstiréttur taldi að í háttsemi Ó og félaga hans hefði ekki falist meiri truflun á upptöku 

sjónvarpsþáttarins en almennt mætti vænta við slíka atburði á almannafæri, en hér hefði ekki 

verið um að ræða truflun á skipulögðum mannfundi eða hátíðarhöldum. Þótti honum ekki hafa 

verið leitt í ljós, að uggvænt hefði mátt þykja, að af framferði Ó og félaga hans leiddi óspektir 

eða hætta á óspektum í skilningi e. liðar 98. gr. laga nr. 19/1991 (sbr. nú a-lið 1. mgr. 16. gr. 

lögrl.). Var því ekki talið, að lögmælt skilyrði hefðu verið til handtökunnar. Að virtum 

atvikum málsins og eðli þeirra sakargifta, sem bornar voru á Ó, þótti ennfremur ekki hafa 

verið sýnt fram á, að rannsóknarnauðsyn hefði krafist þess, að honum væri haldið í gæslu 

lögreglu eins lengi og raun varð. Voru Ó því dæmdar skaðabætur úr ríkissjóði samkvæmt a. 

lið 176. gr. laga nr. 19/1991.   

Með hliðsjón af framansögðu verður ekki talið, að þær aðstæður hafi verið fyrir hendi, 

þegar lögregla handtók stefnda og félaga hans, að lögmælt skilyrði væru þá til þessara 

athafna. Hér greip lögregla því til harkalegri úrræða en nauðsyn bar til samanber forsendur 

Hæstaréttar: ,, Þá hefur heldur ekki verið sýnt fram á, að lögregla hafi ekki á þessu stigi átt 

kost á hóflegri aðgerðum en handtöku.” Þ.e. ósannað er að lögreglan hafi ekki átt kost á 

vægari úrræðum. 

Gaman hefði verið að sjá hvernig  dómurinn hefði farið ef það hefði verið búið að lögfesta 

15. og 16. gr. lögrl. En Hæstiréttur áskildi skýra lagaheimild fyrir handtökunni og taldi að 

ekki væri hægt að styðja handtökuheimildina við heimildir reistar á venju eða öðrum 

óskráðum reglum sem  heimildir 15. og 16. gr. voru fyrir gildistöku lögreglulaganna.  

 

4.4  Hóf verður að vera við beitingu þess úrræðis sem valið er 

Aðgerðir lögreglu mega ekki ganga lengra en efni standa til, einkum þegar tillit er tekið til 

markmiðs þeirra, aðsteðjandi hættu og loks þeirra hagsmuni sem í húfi eru
57

. Er þar bæði um 

að ræða þá hagsmuni sem ætlunin er að vernda og eins hina sem aðgerðir lögreglu bitna á. Þó 

að handtaka teljist t.d. heimilt úrræði í ákveðnu tilviki má hún því ekki fara fram með 
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harkalegri hætti en allar aðstæður gefa tilefni til og ekki standa lengur en nauðsyn ber til.
 

58
Eins og komið hefur fram þá er síðarnefnda sjónarmiðið lögfest í 2. málslið. 2. mgr. 16. gr.  

 
4.4.1  Handtaka framin með harkalegri hætti en aðstæður gáfu tilefni til 

Hrd. 1943, bls 256 

Íslenskur maður (A) var handtekinn af tveimur íslenskum lögreglumönnum við Hótel Heklu 

vegna afskipta af athöfnum bandarísks herlögreglumanns. Lögreglumennirnir leiddu A á milli 

sín og hélt hvor um sína hönd. Á leiðinni frá hótelinu að lögreglustöðinni, kippti annar 

lögreglumaðurinn hönd A upp á bak hans með þeim afleiðingum að handleggurinn brotnaði.. 

Hæstiréttur taldi að það yrði ekki talið lögreglumönnunum til áfellis þótt þeir skærust í leikinn 

við þær aðstæður, sem þarna voru fyrir hendi. Hins vegar hefðu þeir tekið hann of hörðum 

höndum, og það jafnvel þótt óhrakin væri sú staðhæfing þeirra, að hann hefði reynt að gera 

tilraunir til mótspyrnu. 

 
Hrd. 1976, bls 96  

Lögreglumennirnir B og C voru við löggæslu við samkomuhús eitt er þar var dansleikur. Til 

orðahnippinga kom á milli A, sem var nokkuð ölvaður, og lögreglumannsins B. 

Lögreglumennirnir handtóku A og færðu út fyrir samkomuhúsið. Skömmu eftir að út kom 

sleit A sig lausan og felldi B og lagðist ofan á hann. Lögreglumönnunum tókst fljótlega að 

yfirbuga A, m.a. með því að nota kylfu. Var A síðann handjárnaður. A kvartaði skömmu síðar 

um þrautir í handlegg og var þá farið með hann til læknis. Í ljós kom að hann hefði 

handleggsbrotnað og var síðar metinn 35% varanlegur öryrki. Fór A í bótamál og reisti kröfur 

sínar á að lögregla hefði beitt hann óhæfilegri harðneskju. Í dómi Hæstaréttar sagði m.a. 

svo:,,... þykir og verða að líta svo á, að við handjárnunina hafi lögreglumennirnir beitt [A] 

meiri harðræðum en efni voru til. Til hins er einnig að líta að [A] hafi sýnt 

lögreglumönnunum verulegan mótþróa og andspyrnu, áður en hann var  handjárnaður. 

Samkvæmt þessu þykir rétt, að stefndi bæti að hálfu tjón [A] vegna meiðslanna.” 

      
Í  báðum dómunum var talið að farið hefði verið strangar í sakirnar en nauðsyn bar til, sbr. t.d. 

2. mgr. 93. gr. sml. Hæstiréttur féllst þó á að réttlætanlegt hefði verið að handtaka mennina en 

taldi á hinn bóginn að úrræðunum hefðu ekki verið beitt á hóflegan hátt. Í báðum dómunum er 

greint frá því að sá handtekni hafi sýnt mótspyrnu en þrátt fyrir það þurfa lögreglumenn að 

gæta þess að fara ekki offari við handtöku Í síðari dóminum t.d. sýndi hann mótþróa og 
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andspyrnu við handtökuna, en það verður að líta til þess að þeir voru tveir lögreglumennirnir 

og til að yfirbuga hann beittu þeir kylfu sem var óhæfilega harðneskjulegt. 

 
4.4.2  Ástand stendur lengur en þörf krefur 

Björg Thorarensen segir í grein sinni um Áhrif meðalhófsreglu við skýringu 

stjórnarskrárákvæða að sá þáttur meðalhófsreglunnar sem snýr að hófi við beitingu úrræðis 

geti einkum átt við ef ákvörðun sem kann að vera réttlætanleg í fyrstu skapar tiltekið ástand 

sem stendur lengur en þörf krefur. Dæmigert fyrir slíkt eru aðstæður sem kunna í fyrstu að 

réttlæta handtöku manns, en frelsissvipting í kjölfarið stendur í of langan tíma. Birtist 

sjónarmið um þetta t.d glöggt í áliti UA 1. september 1999 (2406/1998) Í málinu hafði 

lögregla handtekið ökumann bifreiðar vegna ætlaðs umferðarlagabrots og við leit í bifreiðinni 

fannst flaska af smygluðu áfengi. Var pilturinn vistaður í fangageymslu í kjölfar skýrslutöku 

og látinn laus rúmum 8 klukkustundum síðar. Um þetta sagði í áliti umboðsmanns: 

Hafa verður í huga að ákvörðun lögreglu um vistun handtekins manns í fangageymslu er 

verulega íþyngjandi stjórnvaldsákvörðun. Ég minni á að slíkt úrræði leiðir af einhliða 

ákvörðun stjórnvalds um að svipta hlutaðeigandi frelsi sínu til athafna um stuttan tíma. 

Enda þótt þessar ákvarðanir byggi jafnan á erfiðu mati á atvikum máls og þá einkum 

þeim rannsóknarhagsmunum sem fyrir liggja, verður lögregla í ljósi framangreindra 

sjónarmiða að gæta þess að í slíkum tilvikum sé tekið mið af þeirri lagaskyldu að láta hjá 

líða að taka slíka íþyngjandi ákvörðun um frelsissviptingu manns nema ljóst sé að hún sé 

til þess fallin að þjóna lögmætu markmiði sem að er stefnt, sbr. meginreglu 12. gr. 

stjórnsýslulaga nr. 37/1993 og 1. mgr. 101. gr. laga nr. 19/1991, sbr. nú einnig 2. málslið 

2. mgr. 13. gr. lögreglulaga nr. 90/1996, sem gildi tóku 1. júlí 1997, eftir að atvik þessa 

máls áttu sér stað. Þá minni ég á að lögregla verður að haga þessu úrræði með þeim hætti 

að eigi sé farið strangar í sakirnar en nauðsyn ber til 
 

Hér fannst umboðsmanni það leiða af meginreglu 12. gr. ssl. að þegar fyrir lægi að taka 

ákvörðun um vistun sakbornings í fangageymslu gæti lögregla ekki beitt slíku úrræði nema 

þegar sýnt þætti að slíkt væri nauðsynlegt vegna rannsóknar opinbers máls og væri henni skylt 

að láta hann lausan um leið og þessir hagsmunir væru ekki lengur til staðar Hér voru 

rannsóknarhagsmunir ekki slíkir að nauðsynlegt hafi verið að taka þá ákvörðun að svipta hann 

frelsi sínu, hvað þá að halda honum frelsissviptum í fleiri klukkutíma.  

 
Í Hrd. 1999, bls 3386 (65/1999) sem reifaður var að ofan leið klukkustund frá því Ó var 

handtekinn uns hafist var handa að taka skýrslu af honum og öðrum hinna handteknu. Þeim 

var ekki sleppt að loknum yfirheyrslum, heldur var þeim haldið áfram í gæslu í því skyni að 

myndatökur gætu farið fram. Voru þau því samtals í rúmar þrjár klukkustundir í haldi 

lögreglu. Í dómi sínum kemst Hæstiréttur svo að orði að skv. meginreglu 67. gr. stjskr. og 1. 

mgr. 101. gr. opl.( sbr. 2. mgr. 93. gr. sml. og  nú lokaorð 2. mgr. 16. gr. lögrl.) hafi borið ,, að 

gæta þess að halda stefnda eigi lengur í gæslu en nauðsyn var til. Þau atvik sem leiddu til 
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handtöku stefnda, voru einföld og gáfu ekki tilefni til ítarlegra yfirheyrslna eða tímafrekra 

rannsókna að öðru leyti. Að þessu virtu og eðli þeirra sakargifta, sem voru bornar á stefnda, 

hefur ekki verið sýnt fram á, að rannsóknarnauðsyn hafi krafist þess, að stefnda væri haldið í 

gæslu lögreglu þann tíma, sem að framan greinir.” Var honum því haldið lengur í gæslu en 

réttlætt verði og voru honum dæmdar bætur. Sést af þessum dómi að þegar atvik er leiða til 

handtöku eru einföld þá er ekki tilefni til að ítarlegra rannsókna eða tímafrekra rannsókna. Það 

er í samræmi við meginregluna um að þvingunarráðstafanir skulu ekki vara lengur en þörf 

krefur. Hæstiréttur hefur þó margoft komist að gagnstæðri niðurstöðu, þ.e. að ástand hafi ekki 

staðið lengur en tilefni gaf  til, samanber eftirfarandi dómar. 

 
Hrd. 1983, bls. 898 

Maður nokkur (A) var handtekinn vegna rannsóknar nauðgunarmáls. Í yfirheyrslum yfir 

honum og bróður hans kom fram ósamræmi og leiddi það til þess að A var haldið í vörslu 

lögreglu í um það bil sjö klukkustundir, en ekkert kom fram, sem benti til að hann hefði gerst 

sekur um ámælisvert atferli. Hæstiréttur féllst ekki á bótakröfu A í máli sem hann höfðaði á 

hendur ríkissjóði vegna málsins. Meirihluti dómara taldi, að ósamræmið í framburði A og 

bróður hans hefði gefið nægilegt tilefni til að halda honum á meðan frekari yfirheyrslur fóru 

fram. Var heldur ekki talið að honum hefði verið haldið lengur en nauðsyn krafði eða að 

handtaka hans hefði verið framkvæmd á óþarflega hættulegan, særandi eða móðgandi hátt. Í 

minnihlutaatkvæði eins dómara var hins vegar talið að engin skýring hefði komið fram á því, 

hvers vegna A hefði verið vistaður í fangaklefa meðan beðið var eftir  því hver yrði 

framvindan í yfirheyrslum yfir öðrum mönnum. Taldi dómarinn, að ríkissjóði bæri því að 

greiða A nokkrar bætur.  

Í framangreindu máli var niðurstaða meirihluta Hæstaréttar, að í ljósi aðstæðna hefðu 

aðgerðir lögreglu ekki verið harkalegri en efni voru til og frelsisskerðing hefði heldur ekki 

staðið lengur en nauðsyn bar til, sérstaklega í ljósi ósamræmis í framburði bræðranna. Álit 

minnihluta Hæstaréttar samrýmist betur orðalagi 1. mgr. 90. gr. sml. heldur en niðurstaða 

meirihlutans því að erfitt er að halda því fram að rökstuddur grunur hafi legið fyrir um sekt E í 

þessu máli þegar hann var tekinn höndum.
59

 Í sumum tilvikum má komast hjá handtöku 

a.m.k. um sinn, með því að kveðja sakborning til skýrslutöku skv. 1. mgr. 61. gr. sml. Ef hann 

gegnir ekki kvaðningu er lögreglu aftur á móti heimilt að handtaka hann, sbr. b-lið 3. mgr. 90. 

gr. sml. Með þessu móti hefði lögregla ef til vill  komist hjá að grípa til handtöku eins og á 

                                                 
59

 Eiríkur Tómasson: Þvingunarráðstafanir í þágu meðferðar sakamáls. 2. útgáfa, bls. 46. 



 24 

stóð í þessu máli.
60

 En framangreint felur í sér þann þátt að velja skuli vægasta úrræðið, en í 

því felst m.a. að ef nauðsynlegt er að grípa til þvingunarráðstöfunar skal beita eins vægu 

úrræði og kostur er, eins og að kveðja sakborning til skýrslutöku áður en gripið er til róttækari 

aðgerða. Eins má sjá í dóminum að oft getur verið afar mjótt á munum á niðurstöðu meiri- og 

minnihluta. Dæmi um slíkt má einnig sjá í eftirfarandi dómi. 

 
Hrd. 1979, bls. 84  

Þegar þjóðhátíð í tilefni af 1100 ára afmæli Íslands byggðar stóð sem hæst á Þingvöllum í júlí 

1974 komu nokkrir herstöðvarandstæðingar fyrir tveimur borðum á barmi Almannagjár. Voru 

á borðana rituð slagorð gegn aðild Íslands að Atlantshafsbandalaginu og veru bandarísks 

varnarliðs á Keflavíkurflugvelli. Jafnframt var dreift áróðursmiðum og merkjum á 

hátíðarsvæðinu. Lögregla handtók einn mannanna (A) og hélt honum í um fjórar 

klukkustundir áður en tekin var skýrsla af honum. Í bótamáli, sem A höfðaði gegn ríkinu 

vegna handtökunnar, komst Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu að borðarnir og áróðurinn hefði 

verið til þess fallið að vekja óróa og ólgu meðal þess mikla mannfjölda sem var á Þingvöllum 

þennan dag og hefði því með þessum hætti verið valdið röskun á allsherjarreglu. Af þeim 

sökum hefði lögreglu verið rétt að hafa afskipti af málinu og hlutast til um að borðarnir yrðu 

teknir niður. Vegna aðstæðna hefði lögreglu einnig verið rétt að færa A til frumskýrslutöku á 

vettvangi, en hins vegar hefði ekki verið þörf á að flytja hann til Reykjavíkur og halda honum 

í umræddan tíma á lögreglustöð, ef litið væri til þeirrar einföldu skýrslutöku, sem þörf hefði 

verið á miðað við aðstæður.  Einn dómari skilaði sératkvæði og er þar komist að svo að orði: 

,, Var lögreglumönnum því rétt, eins og á stóð, að mæla fyrir um að gagnáfrýjandi og félagar 

hans tækju borðana niður og að fólk þetta dreifði sér, svo og að beita lögregluvaldi, ef þeim 

fyrirmælum var ekki sinnt” Taldi dómarinn ósannað að lögreglumennirnir hefðu skipað E og 

félögum hans að leggja frá sér borðana áður en þeir hófust handa um að taka þá af þeim með 

valdi. Hefði lögreglu því ekki verið rétt að handtaka A og vildi dómarinn því dæma honum 

hærri bætur en meirihlutinn. 

Hér þurfti Hæstiréttur að leggja mat á allar aðstæður, svo sem hvort tilefni hefði verið til 

aðgerða af hálfu lögreglu og hversu harkalegar aðgerðir hefðu verið réttlætanlegar. Niðurstaða 

meirihlutans var sú, að lögreglu hefði ótvírætt verið heimilt að stöðva mótmælaaðgerðirnar og 

taka aðstandendur þeirra til yfirheyrslu, en hins vegar hefði verið gengið lengra en nauðsyn 

krafði með því að svipta viðkomandi frelsi svo lengi sem raun varð á sérstaklega ef litið væri 

til þeirrar einföldu skýrslutöku, sem þörf hefði verið á miðað við aðstæður. Þar með var 
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brotinn sá þáttur meðalhófsreglunnar um að gæta skuli hófs við beitingu úrræðisins. Meðan 

minnihlutinn taldi það ekki nægilega sannað að lögreglan hefði skorað á mótmælendur að 

taka niður borðana, og þar með hefði þeim ekki verið rétt að handtaka fólkið. En í  90. gr. 

sml.er áskilið að handtaka sé ,,nauðsynleg”. En með hinu tilvitnaða orði vísað eins og áður 

segir í meðalhófsregluna, en í henni felst sem fyrr segir að aðeins skuli grípa til handtöku að 

ekki sé hægt að ná því markmiði, sem að er stefnt, með öðru og vægara móti. Sé þess kostur, 

t.d. með tilmælum til manns um að láta af refsiverðri háttsemi, ber að sjálfsögðu að reyna það, 

áður en gripið er til handtöku, sbr. ofangreind ummæli í sératkvæði eins dómara af fimm.
61

 

Var því skv. minnihlutanum brotinn sá þáttur meðalhófsreglunnar um að velja skuli vægasta 

úrræðið. Meirihlutinn byggði niðurstöðu sína á því hlutverki lögreglu að halda uppi lögum og 

reglu skv. 16. gr. lögrl. En erfitt getur oft verið að greina á milli handtökuheimildar 2. mgr. 

90. gr. sml., og hinnar almennu handtökuheimildar 1. mgr. þeirrar greinar og loks heimildar 

hennar til að grípa til handtöku í því skyni að halda uppi lögum og reglu skv. 16. gr. lögrl.
62

 Ó 

og félagar hans höfðu ekki gerst sekir um né voru grunaðir um refsiverða háttsemi sbr. 1. og 

2. mgr. 90. gr. Þannig Hæstiréttur byggði niðurstöðu sína því á hlutverki lögreglu að halda 

uppi lögum og reglu skv. 16. gr. lögrl. 

 

5. Niðurstöður 

Í ritgerð þessari hefur verið greint frá meðalhófsreglum í lögreglurétti. Fyrst með vísun í 

uppruna og inntak meðalhófsreglunnar í stjórnsýslurétti og síðan með beinum hætti með 

umfjöllun um lögfestingu meðalhófsreglunnar í lögreglurétti og beitingu þeirra í framkvæmd.  

Þegar fræðigreinar um uppruna og inntak meðalhófsreglunnar í stjórnsýslurétti voru 

skoðaðar kom skýrt fram hvernig inntak meðalhófsreglunnar skiptist í þrennt og er í reynd 

stigskipt. Til að fá frekari sýn á þau mál var ennfremur vitnað í dóma Hæstaréttar og álit 

umboðsmanns Alþingis. Umrædd þrískipting meðalhófsreglunnar í stjórnsýslurétti felst 

þannig í eftirfarandi. Í fyrsta lagi er sú krafa gerð til stjórnvalds að efni ákvörðunarinnar sé til 

þess fallið að ná því markmiði sem að er stefnt. Í öðru lagi, að velja skuli það úrræði sem 

vægast er þar sem kostur er á fleirum úrræðum til að ná sama markmiði. Í þriðja lagi, að gætt 

sé hófs í beitingu þess úrræðis sem hefur verið valið.  

 

Almennt hefur hér verið fjallað um helstu breytingar sem gerðar voru í lögum um meðferð 

sakamála þegar þau voru sett 2008 miðað við ákvæði í eldri lögum um meðferð opinberra 

                                                 
61

 Eiríkur Tómasson: Þvingunarráðstafanir í þágu meðferðar sakamáls. 2. útgáfa, bls. 47. 
62

 Eiríkur Tómasson: Þvingunarráðstafanir í þágu meðferðar sakamáls. 2. útgáfa, bls. 49. 



 26 

mála. Þar bar hæst að fyrirmæli um þvingunarráðstafanir var breytt verulega ekki síst til að 

skýra forsendur þær sem uppfylla þurfi til að þeim sé beitt. Síðan er fjallað um lögfestingu 

meðalhófsreglunnar í sml. og lögrl. og bent á það að vægi reglunnar á vettvangi lögregluréttar 

hefur vaxið umtalsvert á undanförnum árum og er lögfesting 13. gr. lögrl. og 3. mgr. 53. gr. 

sml. gott dæmi um það. Aukin áhersla á lögfestingu meðalhófsreglunnar sýnir að löggjafinn 

telur mikilvægt að lögfestar séu meðalhófsreglur á réttarsviði þar sem hið opinbera hefur 

heimild til valdbeitingar. Þannig er stjórnvöldum sett valdmörk í þeim tilfellum þegar þeim er 

veitt svigrúm til matskenndra ákvarðana. Þegar hér er fjallað um meðalhófsregluna í 

sakamálalögunum þá er það ekki bara gert með beinni vísun í meðalhófsreglu þá, sem mælt er 

fyrir um í 3. mgr. 53. gr. sml. Því einnig er vísað til greinagerðarinnar sem fylgdi frumvarpi 

laga um meðferð sakamála til að undirstrika að sú meðalhófsregla sem mælt er fyrir um í 3. 

mgr. 53. gr. hefur einnig leitt til þess að önnur ákv. sml. eru skýrð til samræmis við þá 

meðalhófsreglu. Því til stuðnings er gerð sérstök grein  fyrir hvernig þetta birtist í þremur 

þvingunaraðgerðum laganna. Í fyrsta lagi ,,haldi á munum”, í öðru lagi  varðandi ,,leit og 

líkamsrannsókn” og í þriðja lagi varðandi ,,handtöku”.  Í þessum efnum hefur hér með vísun í 

dóma til skýringar verið fjallað um hvernig meðalhófsreglan hefur áhrif á umræddar 

þvingunaraðgerðir og temprar í reynd það vald sem lögreglunni er gefið við matskenndar 

ákvarðanir.   

 

Í skrifum þessum hefur einnig verið fjallað um meðalhófsregluna í lögreglulögunum. Gerð 

var grein fyrir hinni almennu meðalhófsreglu í 2. mgr. 13. gr. lögrl. og hvernig hún hefur áhrif 

á 14.-16. greinar þeirra laga. 

 

Síðasta umfjöllunaratriði þessara skrifa fólst í að gera að nokkru grein fyrir beitingu 

meðalhófsreglunnar í framkvæmd á réttarsviði lögreglu. Fyrst eru nefnd til sögunnar 

viðurkennd dæmi um leiðir í útfærslu meðalhófsreglunnar og þær bornar saman. Þar kemur 

fram að sjónarmið sem lýst er í grein Eiríks Tómassonar eiga aðeins við um 

þvingunarráðstafanir, meðan sjónarmið sem Páll Hreinsson lýsir í grein sinni gilda um alla 

stjórnsýslugerninga. Einnig er sá munur á að það vantar markhæfisþáttinn í sjónarmið Eiríks 

og er það líklegast vegna þess að erfitt getur reynst að sýna fram á að ákvörðun sé án allra 

tengsla við tiltekið markmið.  

Þegar er lýst er beitingu meðalhófsreglunnar í framkvæmd þá er litið til þrískipts inntaks 

hennar. Hér er mesta umfjöllunin um annarsvegar ,,vægasta úrræðið” og hinsvegar ,,hóf við 

beitingu þess úrræðis sem valið er” en einnig er tæpt á ,,markhæfu úrræði” en ennþá hefur 
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enginn dómur gengið um þann þátt á réttarsviði lögreglu. Varðandi vægasta úrræðið þá sýna 

bæði dómur og álit sem vitnað er til að ef ekki er valið vægasta úrræðið sem tiltækt er þá er 

gengið gegn umræddu inntaki meðalhófsreglunnar. Á sambærilegan máta er vitnað til dóma 

og álita sem sýna að lögreglu er ekki heimilt að ganga lengra en efni standa til, þ.e.a.s.  að 

gæta verður hófs við beitingu þess úrræðis sem valið er. Samantekið þá má segja að dómar og 

álit sem vísa annað hvort til ,,vægasta úrrræðisins" eða ,,hófs við beitingu þess úrræðis sem að 

valið er” sýna að lögreglu eru lagðar mjög ríkar skyldur að ganga ekki lengra í störfum sínum 

en efni standa til með vísun í markmið starfsins, aðsteðjandi hættu og hagsmuni þeirra sem í 

húfi eru. Líkt og fleyg setning Fritz Fleiner segir „ekki á að skjóta spörfugla með fallbyssum". 
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