
  M.L. Ritgerð 

  Háskólinn á Bifröst 
  Haust 2009   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kyrrsetning fjármuna 
Um heimildir í íslenskum lögum til að kyrrsetja eignir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nemandi:  Haukur Halldórsson 
Leiðbeinandi: Einar Karl Hallvarðsson 

 

 



  M.L. Ritgerð 

  Háskólinn á Bifröst 
  Haust 2009   

 

 

   



  M.L. Ritgerð 

  Háskólinn á Bifröst 
  Haust 2009   

 

Staðfesting lokaverkefnis til ML gráðu í lögfræði. 
 

 

 

                  

Lokaverkefnið : Kyrrsetning fjármuna - Um heimildir í íslenskum lögum til að 
kyrrsetja eignir 

 

eftir : Hauk Halldórsson – kennitala: 070876-3539 

       

 

 

hefur verið metið og varið á málsvörn frammi fyrir dómnefnd þriggja 
dómnefndarmanna samkvæmt reglum og kröfum Háskólans á Bifröst 

 

 

og hefur hlotið lokaeinkunnina : _______________ . 

 

 

 

 

 

Bifröst hinn ___________ dag __________ mánaðar, á því herrans ári __________ 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

rektor 

   



  M.L. Ritgerð 

  Háskólinn á Bifröst 
  Haust 2009   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kyrrsetning fjármuna 
Um heimildir í íslenskum lögum til að kyrrsetja eignir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nemandi:  Haukur Halldórsson 
Leiðbeinandi: Einar Karl Hallvarðsson 

 

 

   



  M.L. Ritgerð 

  Háskólinn á Bifröst 
  Haust 2009   

Ágrip 
Kyrrsetning eigna til tryggingar greiðslu skulda er bráðabirgðaraðgerð gerð af sýslumanni 

og er oftast beitt í einkamálarétti. Kyrrsetning miðar að því að tryggja síðar fullnustu 

peningakröfu sem enn er ekki hægt að fylgja eftir með fjárnámi. Til staðar er heimild í 

lögum um meðferð sakamála, til handa lögreglu, til að kyrrsetja eignir til tryggingar 

greiðslu sektar, sakarkostnaðar og upptöku ávinnings, sem aflað hefur verið með broti. Þá 

hefur Fjármálaeftirlitið í dag víðtækari heimildir til að leggja á stjórnvaldssektir eða fara 

fram á upptöku ólöglegs ávinnings en það hafði fyrir nokkrum árum. Á undanförnum 

árum hefur heimildum til að krefjast kyrrsetningar verið bætt inn í lög sem varða 

fjármálamarkaði og jafnframt hefur á síðastliðnu ári verið lögð áhersla á að rýmka 

heimildina og aukna notkun kyrrsetningar almennt við rannsókn mála.  

Ekki eru allir á eitt sáttir við það hvar skuldi flokka úrræði eins og kyrrsetningu. 

Ætti að flokka kyrrsetningu sem fullnustugerða, því í raun er hún fremur aðgerðir, sem 

handhafi ríkisvalds framkvæmir til að tryggja að óbreytt ástand haldist að tilteknu leyti 

meðan leyst er endanlega úr um viðkomandi réttindi í dómsmáli. Einnig þann 

hringlandahátt sem hefur verið með staðsetningu kyrrsetningarúrræðis í sakamálalögum 

og síðast en ekki síst flokkun kyrrsetningarheimilda með auknum rannsóknarheimildum í 

sérlögum á fjármálamarkaði og sem þvingunarúrræði í nýju lagafrumvarpi til breytingu á 

skattalögum. 

Í ritgerðinni er rakið hverjir hafa heimild samkvæmt lögum til að krefjast 

kyrrsetningar, á hvaða grundvelli þeir geta krafist kyrrsetningar og framkvæmd 

kyrrsetningar. Umfjöllunin tekur mið af þeim atriðum sem hafa verið talin upp hér að 

framan og er áhersla lögð á heimildir fjármálaeftirlitsins og lögreglu.  
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Formáli 
Eftir hrun íslenska bankakerfisins í október 2008 voru sett lög um heimild til fjárveitingar 

úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði o.fl. nr. 125/2008 sem í daglegu 

tali voru nefnd neyðarlögin.  Í fyrstu grein laganna er vísað til þess að uppi hafi verið 

„sérstakar og mjög óvenjulegar aðstæður á fjármálamarkaði“ en með lögunum var 

ýmsum ákvæðum laga vikið til hliðar tímabundið með það að markmiðið að halda 

bankakerfinu gangandi. Fjármálaeftirlitið fékk þannig mjög víðtækar heimildir m.a. til að 

yfirtaka félög. Í kjölfar þessara atburða varð mikil óvissa ríkjandi í samfélaginu um 

fjárhagslegar afleiðingar bankahrunsins fyrir almenning og fyrirtæki. Einnig gerðust raddir 

háværar um að einhverjir ættu að vera dregnir til ábyrgðar fyrir hrunið. Þá komu fram 

áhyggjur um að verið væri að flytja fjármagn ólöglega úr landi í stórum stíl. Þessi óvissa, 

áhyggjur og það sem kom almenningi fyrir sjónir sem aðgerðaleysi stjórnvalda, leiddi til 

skipun rannsóknarnefndar og embættis sérstaks saksóknara. Það var síðan almenn umræða 

um þörfina á auknum heimildum til kyrrsetningar eigna sem var kveikjan að þeirri 

hugmynd að fjalla um hugtakið kyrrsetning í íslenskum lögum. 

 

Reykjavík, 11. desember 2009 

 

______________________ 

Haukur Halldórsson 
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1  Inngangur 
Kyrrsetning eigna til tryggingar greiðslu skulda er bráðabirgðaraðgerð gerð af sýslumanni 

og er oftast beitt í einkamálarétti. Kyrrsetning er talin til fullnustugerða en þær má 

skilgreina sem valdbeitingarathöfn ríkisins til að þvinga einstakling að lögum til að efna 

skyldur sínar, sem hlutaðeigandi vill ekki verða við af fúsum vilja eða getur það ekki.1  

Kyrrsetning miðar að því að tryggja síðar fullnustu peningakröfu sem enn er ekki hægt að 

fylgja eftir með fjárnámi. Almennt má segja að kyrrsetning eigi aðeins við í undan-

tekningartilvikum en sé ekki ætlað að vera almennur undanfari fjárnáms. Þannig er það 

meginforsenda kyrrsetningu að sennilegt sé að það dragi úr líkindum til að fullnusta kröfu 

eða að fullnusta verði verulega erfiðari án hennar. Aðilar að þessum málum geta verið 

einstaklingar, lögaðilar, ríkið og stofnanir þess.  Almennar reglur um kyrrsetningu er að 

finna í lögum um kyrrsetningu, lögbann o.fl. nr. 31/1990. 

Ljóst er að ýmsar aðrar heimildir til kyrrsetningar má finna á öðrum stöðum í 

lögum. Ekki er víst að ætlaður tilgangur og markmið með þeim heimildum sé eða hafi 

verið sá sami. Þá má ætla, miðað við núverandi þjóðfélagsumræðu, að almennt leggi menn 

annan og fjölbreyttari skilning í hugtakið kyrrsetning en þann sem kemur fram í lögum nr. 

31/1990. Í 79. gr. tollalaga nr. 88/2005 er að finna heimild til að kyrrsetja vöru til frekari 

skoðunar. Í því felst heimild til að stöðva tilfærslu vöru vegna afhendingar úr fari eða 

afgreiðslugeymslu. Sú athöfn á ekkert skylt við kyrrsetningu samkvæmt lögum nr. 31/1990 

en þó er sama hugtakið notað. 

Til staðar er heimild í lögum um meðferð sakamála, til handa lögreglu, til að 

kyrrsetja eignir til tryggingar greiðslu sektar, sakarkostnaðar og upptöku ávinnings, sem 

aflað hefur verið með broti. Heimild þessa er að finna í lögum um meðferð sakamála nr. 

88/2008 en jafnframt segir að um framkvæmd kyrrsetningar samkvæmt greininni fari sem 

um kyrrsetningu fjármuna almennt og vísast þannig til fyrrgreindra laga um kyrrsetningu. 

Nokkrar undantekningar eru þó gerðar varðandi greiðslu tryggingar, málshöfðunar og 

greiðslu gjalda. Kyrrsetning hefur gjarnan verið flokkuð með svo kölluðum 

rannsóknarúrræðum lögreglu en skiptar skoðanir eru um hvort hún eigi heima þar. 

Fjármálaeftirlitið hefur, samkvæmt þeim lögum sem það starfar eftir, víðtækar 

heimildir til að rannsaka hegðun félaga og einstaklinga og heimildir til að beita  stjórnvald-

viðurlögum. Á undanförnum árum hafa orðið talsverðar breytingar á þessum viðurlögum 

                                                            

1 Markús Sigurbjörnsson (1995), bls. 19-20  
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hvað varðar efnahagsbrot og auknar heimildir veittar til eftirlitsaðila. Þannig hefur 

Fjármálaeftirlitið í dag víðtækari heimildir til að leggja á stjórnvaldssektir eða fara fram á 

upptöku ólöglegs ávinnings en það hafði fyrir 2005. Þá hafa bæst við heimildir til að fara 

fram á kyrrsetningu eigna vegna brota á lögum um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007 og 

vegna brota á lögum um gjaldeyrismál nr. 87/1992. Fyrri heimildin er til komin vegna 

innleiðingar á tilskipun Evrópusambandsins um markaðsmisnotkun en seinni tengist 

nýlegum gjaldeyrishöftum vegna hruns íslensku bankanna. Um skilyrði kyrrsetningar 

samkvæmt þessum heimilum er vísað til laga um meðferð sakamála sem aftur vísar í 

kyrrsetningarlög um framkvæmd þeirra. 

Í þessari ritgerð verður fjallað um hugtakið kyrrsetningu og reynt að varpa ljósi á 

þær reglur sem gilda um kyrrsetningu eigna, sérstaklega út frá þeirri þróun sem hefur orðið 

á efnahagsbrotum á undanförnum árum og kröfuna um upptöku ávinnings af þannig 

brotum. Ritgerðin er einkum unnin á fræðasviði réttarfars. Þegar gerð er grein fyrir efni 

tiltekinnar fræðigreinar innan fræðakerfis lögfræðinnar, má oftar en ekki sjá að fræði-

greinarnar skarast á við aðrar. Svo er einnig um efni þessarar ritgerðar. Í ljósi þess sem að 

framan er rakið má segja að efni ritgerðarinnar falli undir fullnusturéttarfar, einkamála-

réttarfar, sakamálaréttarfar og stjórnsýslurétt. Eðli málsins samkvæmt má í raun gera ráð 

fyrir því að réttarfar tengist nánar öðrum fræðasviðum lögfræðinnar með beinum eða 

óbeinum hætti. Þó verður að hafa ákveðnar takmarkanir á umfjöllunarefninu. Í ritgerðinni 

verður fjallað um hverjir hafa heimild samkvæmt lögum til að krefjast kyrrsetningar, á 

hvaða grundvelli þeir geta krafist kyrrsetningar og framkvæmd hennar. Umfjöllunin tekur 

mið af áður greindum lögum og er áhersla lögð á heimildir fjármálaeftirlitsins og lögreglu. 

Varðandi ágreining um framkvæmd kyrrsetningar verður mál flutt fyrir dómi eftir reglum 

V. kafla laga um kyrrsetningu, lögbann o.fl. Ekki verður fjallað sérstaklega um þau mál né 

staðfestingarmál samkvæmt VI. kafla laganna. 

Fyrst, í öðrum kafla er fjallað almennt um sögulega þróun á reglum sem nýttar voru 

við ritgerðasmíðina. Enn fremur er reynt að fjalla um markmið löggjafans bæði með tilliti 

til almennrar kyrrsetningar sem og sérreglna um kyrrsetningu á grundvelli laga um 

meðferð sakamála. Því næst, í þriðja kafla, er fjallað um grundvöll almennar kröfu um 

kyrrsetningu og einnig eru tengsl kyrrsetningar við lögbann skoðuð. Þá er einnig fjallað 

almennt um framkvæmd kyrrsetningar. Í fjórða kafla eru gildandi reglur um kyrrsetningu 

samkvæmt lögum um meðferð sakamála teknar fyrir sem og tengsl þeirra við 

rannsóknarheimildir lögreglu. Því næst, í fimmta kafla eru heimildir Fjármálaeftirlitsins 
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tilgreindar og ræddar út frá nýjum áherslum í stjórnsýsluviðlögum. Að endingu, í sjötta 

kafla er efnið skoðað í heild sinni og ályktanir dregnar út frá því. 
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2  Saga kyrrsetningar á Íslandi 
Til að varpa ljósi á tilkomu ákvæða um heimildir til kyrrsetninga eigna er rétt að rekja sögu 

viðeigandi löggjafar. Hér verður saga kyrrsetningar rakin eins og hún birtist í  

kyrrsetningarlögum og sakamálalögum. Aðdragandi þeirra heimilda til kyrrsetningar sem 

Fjármálaeftirlitinu hefur verið veitt, er rakinn sérstaklega í kaflanum um þá heimild. 

2.1  Frá þjóðveldi til einveldi 
Á þjóðveldisöld voru í gildi lög sem kennd eru við Grágás. Á þeim tíma var í raun ekkert 

framkvæmdarvald til að framfylgja lögum og þurftu menn því að framfylgja rétti sínum 

sjálfir fyrir dómi. Að sama skapi var ekki gerður greinamunur á meðferð sakamála, þ.e. 

þeim málum sem höfðuð voru til refsinga, og einkamála.2  Ef sökunautur var dæmdur 

fjörbaugsmaður eða skógarmaður, sem hvort tveggja fól í sér útlegð viðkomandi, gat 

sækjandi fengið atbeina goða til að gera upptækar eignir hans.3 Ekki var að finna neinar 

sérstakar bráðabirgða heimildir til að tryggja fyrirfram að þessar eignir yrðu til staðar. Þó 

mátti banna utanför manna sem áttu að svara eindagaðri skuld eða áttu félausan ómaga og 

svarar það að vissu leyti til þeirrar kyrrsetningar á mönnum sem heimilaðar voru seinna.4 

Íslendingar gengu Noregskonungi á hönd 1262 en með lögtöku Járnsíðu 1271-3 og 

síðar Jónsbókar 1281 urðu breytingar á réttarskipan landsins og efldist framkvæmdarvaldið 

til mikilla muna.5  Í Jónsbók var þó ekki að finna heimildir til kyrrsetningu fjármuna. Ekki 

var heldur að finna heimild til að banna skuldunaut brottför úr landi en samkvæmt 

Kaupabálki 7 mátti lánadrottinn þó láta taka skuldunaut fastan að ákveðnum skilyrðum 

uppfylltum. Lánadrottinn gat síðan haft skuldunaut með sér til þings og boðið frændum 

hans að leysa hann undan skuldinni. Ef skuldunautur var ekki leystur undan skuld gat 

lánadrottinn látið dæma hann til að vinna skuldina af sér. Þessu má að vissu leyti jafna til 

kyrrsetningar á mönnum. 6 Í Kaupabálki 22 var að finna ákvæði um fullnustugerðir en 

fjárnám fór þannig fram að kröfuhafi fékk veðsettar eignir skuldara afhentar sér til eignar. 

Er þetta ólíkt því sem gerist í dag þar sem upptöku eignar er fyllt eftir með nauðungarsölu 

en ekki afhent kröfuhafa.7 

                                                            

2 Sigurður Líndal (2007), bls. 119; Eiríkur Tómasson (2001), bls. 96; Eiríkur Tómasson (2002), bls. 5 
3 Alþingistíðindi 1939A, bls. 243 
4 Ólafur Jóhannesson (1980), bls. 3; Alþingistíðindi 1948 A, bls. 90 
5 Eiríkur Tómasson (2001), bls. 104 
6 Ólafur Jóhannesson (1980), bls. 3; Alþingistíðindi 1948 A, bls. 90 
7 Markús Sigurbjörnsson (1995), bls. 39 
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Íslendingar játuðust undir einveldi og erfðakonungsdæmi hins Dansk-Norska ríkis 

árið 1662. Í kjölfarið urðu umtalsverðar breytingar á hlutverki Alþingis, dómstólaskipan og 

æðstu umboðsstjórn landsins.  Sama má segja um stjórnskipun Dansk-Norska ríkisins og 

lét Kristján konungur fimmti því endurskoða öll lög en henni lauk með setningu Dönsku 

laga 1683 og Norsku laga 1687. Í kjölfar þessa var stefnt að setningu lögbókar fyrir Ísland 

sem sniðin væri eftir Norsku lögum en svo fór að hún var aldrei samin.8 Frá 1719 höfðu þó 

ýmsar réttarfarsreglur Norsku laga verið lögfestar á Íslandi en fyrirmæli um lögleiðingu 

komu með konungsbréfi 2. maí 1732 og árið 1734 voru Norsku lög lögleidd sem vara-

réttarheimild þar sem ákvæði skorti í íslensk lög.9  Ljóst er að fyrrimæli Norsku laga 1-19 

um kyrrsetningu voru þar með talin hafa gildi á Íslandi en samkvæmt ákvæðunum gildi 

hún bæði um kyrrsetningu á fjármunum og á mönnum. 10   Þannig byggðu íslenskir 

dómstólar á ákvæðunum og löggjafinn gerði ráð fyrir gildi þeirra í síðari lagasetningu.11 

Á einveldisöld komu ýmis dönsk og norsk lagaboð til Íslands frá stjórnendum 

íslenskra mála í Kaupmannahöfn. Dómsvald í íslenskum málum var í höndum hæstaréttar 

Dana og jafnframt fengu allir íslenskir lögfræðingar menntun sína í Danmörku allt til 

stofnun íslensks lagaskóla árið 1908. Þetta leiddi til þess að við úrlausn mála var iðulega 

horft til danskra laga og tekið mið af dönskum fordæmum.12  Jónsbók hafði þó verið 

endurútgefin árið 1858 á þeim forsendum að stór hluti hennar væru gild lög og var hún svo 

aftur gefin út árið 1904 fyrir tilstuðlan hæstaréttar Danmerkur. Jónsbók var aldrei numin úr 

gildi en ný lögbók fyrir Íslendinga varð aldrei að veruleika.13 

2.2  Frá 18. öld til 20. aldar 
Á 18. öld fór meðferð sakamála og einkamála á Íslandi að aðgreinast. Meðferð sakamála 

færðist þannig úr höndum einstaklinga til sýslmanna í héraði. Sýslumenn fengu 

ákæruvaldið og áttu að rannsaka og dæma í sakamálum og um aldarmótin 1800 var í öllum 

meginatriðum búið að skilja á milli. Með tilskipun 24. janúar, 1838, var síðan boðað að 

fara skyldi með sakamál eftir Dönsku lögum Kristjáns fimmta frá 1683 og þeim 

tilskipunum, sem síðan voru gefnar út.14  Í 14. gr. tilskipunarinnar var að finna almenna 

kyrrsetningarheimild til handa dómara í sakamálum. Þessi heimild var fyrst og fremst 
                                                            

8 Sigurður Líndal (2007), bls. 129 til 131 
9 Sigurður Líndal (2007), bls. 131; Ólafur Jóhannesson (1980), bls. 4; Ólafur Lárusson (1955 ), bls. 12 
10 Einar Arnórsson (1937), bls. 4 
11 Ólafur Jóhannesson (1980), bls. 4; Alþingistíðindi 1948 A, bls. 90 
12 Sigurður Líndal (2007), bls. 132 
13 Jónsbók bls. 54 
14 Alþingistíðindi 1939 A, bls. 244 



  M.L. Ritgerð 

Háskólinn á Bifröst    6 

hugsuð til að tryggja greiðslu sakarkostnaðar og skaðabóta en einnig til undirbúnings 

eignartöku.15 

Upp úr aldarmótunum 1900 var mönnum almennt orðið ljóst að dómsköp í 

einkamálum og sakamálum væru orðin óhentug og úrelt.  Segja má að löggjöf um meðferð 

sakamála hafi í raun verið öll í molum.16  Endurskoðun réttarfarslöggjafarinnar hófst um 

1933 og afraksturinn var frumvarp til laga um meðferð einkamála í héraði sem varð að 

lögum nr. 85/1936 og frumvarp til laga um meðferð opinberra mála sem lagt var fyrir 

Alþingi 1939.17  Ekkert varð þó úr setningu heildarlaga um meðferð sakamála fyrr en 1951 

með lögum nr. 27/1951 en með þeim voru gerðar gagngerar breytingar á 

sakamálaréttarfari.18   Í lögunum voru m.a. nýmæli um rannsókn mála, t.d. um þvingunar-

úrræði sem beita mátti, en lagaboð um þau efni voru áður mjög ábótavant. Til þvingunar-

úrræða töldust ráðstafanir svo sem haldlagning, leit, handtaka og gæsluvarðhald. Einnig 

var skerpt á skilunum á milli rannsóknar og málsmeðferðar en hún hafði verið óljós þar 

sem sönnunarfærsla hafði oftast farið fram fyrir dómi á rannsóknarstigi.19  Í 144. gr. laga 

nr. 27/1951 var endurtekin kyrrsetningarheimild 14. gr. tilskipunar frá 24. janúar, 1838. 

Greinina var að finna í XI. kafla laganna sem fjallaði um sakarkostnað. Ákvæðið var þó 

ítarlegra og endurspeglaði því sem talið hafði verið gildandi lög.20 Samkvæmt greininni gat 

dómari, ef hann hafði jafnframt fógetavald, kyrrsett eða látið fógeta annars kyrrsetja eignir 

sökunauts eða sökunaut sjálfan.  Skilyrði kyrrsetningar voru grunsemdir eða ótti um að 

eignum væri skotið undan, að þær glötuðust eða rýrnuðu til muna. Upphæð kyrrsetninga 

var ákveðin eftir álitum dómara. Framkvæmd fór eftir almennum reglum kyrrsetningar 

með þremur undantekningum. Ekki þurfti að setja tryggingu, ábyrgð fór eftir almennum 

skaðabótalögum og ekki þurfti að höfða réttlætingarmál. 

Ákvæði Norsku laga um kyrrsetningu voru allt frá upphafi á margan hátt 

óviðeigandi hvað varðar íslenska staðhætti. Einnig hafði í tímans rás verið hætt að nota 

sum ákvæði Norsku laga og dómvenja hafði jafnvel breytt þeim. Þá höfðu ákvæði Norsku 

laga aldrei verið gefin út á íslensku lögformlega þó.  Þetta leiddi til þess að um miðja 

síðustu öld töldu menn brýna þörf á nýrri lagasetningu og árið 1949 voru ný lög sett.21  Lög 

nr. 18/1949 um kyrrsetningu og lögbann voru að meginstefnu til sniðin eftir framkvæmd 
                                                            

15 Alþingistíðindi 1939 A, bls. 279 
16 Eiríkur Tómasson (2002), bls. 5 
17 Í þessu samhengi er hugtakið „sakamál“ og „opinbert mál“ notað um sama hlutinn. Sjá nánar kafla 4. 
18 Eiríkur Tómasson (2002), bls. 5 
19 Frumvarp til laga nr. 19/1991  
20 Alþingistíðindi 1939 A, bls. 152 
21 Ólafur Jóhannesson (1980), bls. 4; Alþingistíðindi 1948 A, bls. 90 
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eldri löggjafar. Þó voru ýmis nýmæli tekin upp í lögunum og atriði sem áður þóttu óljós 

skýrð út frá dönskum og norskum lögum og fræðikenningum. 22  Frumvarpið að lögunum 

var samið með hliðsjón af þágildandi lagareglum um sama efni í Danmörku.23  Samkvæmt 

6. gr. laganna mátti kyrrsetja eignir skuldunauts til tryggingar fullnustu lögvarinnar kröfu 

til peninga eða peningaverðmætis. Skilyrðin fyrir kyrrsetningu voru að krafa væri 

gjaldfallin, ekki nægilega tryggð og ekki aðfarahæf.  Í 2. mgr. var að finna tvær 

undantekningar frá því að krafa væri gjaldfallin en það var breyting á gildandi rétti.24  Í 

fyrsta lagi mátti kyrrsetja á grundvelli ógjaldfallinnar kröfu ef ástæða var talin til að óttast 

um undanskot, eyðslu eða spjöll á fjármunum að hálfu skuldara eða annarra. Í öðru lagi 

mátti kyrrsetja ef hagar eða framferði skuldunauts gáfu tilefni til að óttast að hann myndi 

sérstaklega torvelda fullnustu kröfu, eða ef aðför þyrfti að gera erlendis, ef fjármunir hans 

yrðu ekki kyrrsettir hér á landi. Kyrrsetja mátti skuldunaut samkvæmt 8. gr. laganna til að 

koma í veg fyrir utanför hans áður en dómur fékkst um kröfu. Kyrrsetning á mann gat 

verið með tvennum hætti. Annars vegar sem varðhaldsvist og hins vegar farbann. Var 

fyrirmynd þessarar heimildar sótt til þágildandi danskra og norskra laga.25  Svo virðist sem 

jafnvel fyrir setningu laga um kyrrsetningu og lögbann hafi orðið að venju að nota 

hugtakið löghald á kyrrsetningu á fjármunum til aðgreiningar á kyrrsetningu á mönnum. 

Þetta hugtak er þó hvorki að finna í lögunum sjálfum né í  frumvarpinu.26 Orðið löghald 

hefur hins vegar ratað inn í aðra löggjöf og má finna þar enn. Elsta dæmið er 25. gr. laga 

um innlenda endurtryggingu, stríðsslysatryggingu skipshafna o.fl. nr. 43/1947 þar sem 

bann er lagt við því að leggja löghald á bótakröfur samkvæmt lögunum. Í 57. gr. laga um 

almannatryggingar nr. 100/2007 er að finna ákvæði um bann gegn því að leggja löghald á 

bótakröfur.  

Á árunum 1988 til 1992 fór fram endurskoðun á dómstólakerfi landsins og 

réttarfarsreglum.  Grundvöllur var lagður að þessari endurskoðun með lögum um aðskilnað 

dómsvalds og umboðsvalds í héraði nr. 92/1989. Í þeim var mælt fyrir um gerbreytingu á 

dómstólaskipun í héraði og komu þau til framkvæmda 1. júlí, 1992. Í ljósi þessara 

breytinga var nauðsynlegt að endurskoða þau lög sem giltu um kyrrsetningu. Við þá 

endurskoðun voru einstökum reglum laganna breytt í ljósi reynslu af beitingu þeirra en 

einnig með hliðsjón af endurskoðun löggjafar í Danmörku. Engin heildarskoðun hafði átt 
                                                            

22 Ólafur Jóhannesson (1980), bls. 4 
23 Alþingistíðindi 1989-90 A, bls. 1727 
24 Alþingistíðindi 1948 A, bls. 92 
25 Alþingistíðindi 1948 A, bls. 92; Ólafur Jóhannesson (1980), bls. 2 
26 Ólafur Jóhannesson (1980), bls. 2; Markús Sigurbjörnsson (1992), bls. 147 
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sér stað á kyrrsetningarlögum nr. 18/1949 þótt á tíðum hafi verið deilt um skilyrði fyrir 

kyrrsetningu og lögbanni. 27 Afrakstur þeirrar endurskoðunar voru lög um kyrrsetningu, 

lögbann o.fl. nr. 31/1990 sem komu til framkvæmda 1. júlí, 1992, og eru núgildandi lög. 

Meginbreytingin frá gömlu kyrrsetningarlögunum var sú að sýslumenn áttu að annast 

framkvæmd þeirra gerða sem lögin ná til en ekki dómarar. Varð kyrrsetning þannig að 

stjórnsýsluathöfn.28 

Aðrar merkilegar breytingar voru einnig gerðar frá gömlu lögunum til þeirra nýju. Í 

fyrsta lagi voru afnumin ýmis sérákvæði um heimildir til kyrrsetningar fyrir einstökum 

tegundum krafna en dæmi voru um sérákvæði í lögum nr. 18/1949 og í fyrirmælum 

annarra laga. Má þar nefna heimild í 2. mgr. 39. gr. hafnalaga, nr. 69/1984 til að fara fram 

á kyrrsetningu til tryggingar greiðslu sektar og vangoldinna gjalda. Þá var innlánsfé í 

viðskiptabanka ásamt vöxtum og verðbótum undanþegið kyrrsetningu samkvæmt 2. mgr. 

31. gr. laga um viðskiptabanka, nr. 86/1985. Með því að afnema þessi sérákvæði voru 

sömu skilyrði kyrrsetningar látin gilda almennt um allar peningakröfur. Í öðru lagi var 

heimild til kyrrsetningar á manni vegna skuldakröfu aflögð en hún var ekki talin eiga rétt á 

sér lengur. Rökin fyrir þessari breytingu voru m.a. að heimildin hafi ekki verið nýtt nema í 

örfá skipti og þá frekar sem úrræði til að þvinga menn til greiðslu. Það hafi ekki verið 

tilgangur hennar og í ósamræmi við það sem talist getur eðlileg ráðstöfun til að innheimta 

eða tryggja peningakröfu.29  Það vekur þó athygli að í tveimur tilfellum er enn í dag að 

finna ákvæði í gildandi lögum sem banna sérstaklega kyrrsetningu á mönnum en um er að 

ræða orðnotkun sem vísar til þessarar heimildar. Í 5. mgr. 27. gr. og 29. gr. laga um aðild 

Íslands að alþjóðasamningi um stjórnmálasamband nr. 16/1971 er kveðið um að hvorki 

megi handtaka né kyrrseta stjórnarpóstberann og sendierindreka. Í 5. mgr. 35. gr. laga um 

aðild Íslands að alþjóðasamningi um ræðissamband nr. 4/1978 er lagt bann við handtöku 

og kyrrsetningu ræðispóstbera. Í báðum þessum tilfellum er um að ræða þýðingu á enska 

orðinu detention. Vegna þessara breytinga á kyrrsetningalögunum er engin þörf á að 

aðgreina kyrrsetningu á fjármunum og kyrrsetningu á mönnum og hefði hugtakið löghald 

átt að falla úr almennri orðnotkun en einhver misbrestur hefur orðið á því. Dæmi um þetta 

er að finna í 19. gr. laga um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands nr. 79/1997 en samkvæmt 

henni er heimilt er að leggja löghald á skip sem fært er til hafnar vegna brota á þeim 

lögum. Hins vegar hefur orðið kyrrsetning verið valið í sambærilegri grein í lögum um 
                                                            

27 Alþingistíðindi 1989-90 A, bls. 1728 
28 Markús Sigurbjörnsson (1995), bls. 25 
29 Markús Sigurbjörnsson (1992), bls. 147 til 148 
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veiðar og vinnslu erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi Íslands nr. 22/1998 sem sett var ári 

seinna. Í þriðja lagi var skilyrði fyrir kyrrsetningu fjármuna þrengd nokkuð en nánar er 

fjallað um þær breytingar í kafla 3.1. Skilyrði kyrrsetningar.30 

Á sama tíma var verið að endurskoða lög um meðferð sakamála. Þrátt fyrir að 

talsverðar breytingar hafi gerðar á lögunum frá setningu þeirra var enn talin þörf á 

umtalsverðum réttarfarsumbótum. Umbæturnar snéru helst að því að færa réttarfar á íslandi 

nær ákæruréttarfari en í Reykjavík hafði þar verið næst komið með stofnsetningu sérstaks 

sakadóms. Í Reykjavík áttu dómarar ekki frumkvæði að því að rannsókn hæfist og komu 

ekki að rannsókninni sjálfri nema fyrir atbeina ákæranda. Utan Reykjavíkur hafði þó 

aðgreiningin verið minni og fóru dómarar þar með stjórn lögreglu.31  

1. júlí 1992 tóku gildi ný lög um meðferð opinberra mála nr. 19/1991 en með þeim 

var skilið til fulls milli ákæruvalds og lögreglu annars vegar og dómsvalds hins vegar32. 

Kyrrsetningarákvæði laganna var nú að finna í 85. gr. og var það efnislega mjög svipað 

fyrra ákvæði. Þær breytingar voru gerðar í samræmi við breytingu á réttarfari, að dómari 

áttu ekki lengur frumkvæði að kyrrsetningu heldur ákærandi og var ákvæði um afskipti 

þeirra felld niður. Einnig var bætt við heimild til handa ákæranda að fara fram á 

kyrrsetningu eigna til tryggingu greiðslu sekta. Bættist það við heimildina til að fara fram á 

kyrrsetningu til tryggingu sakarkostaðar, skaðabóta og upptöku eigna.33  Það vekur athygli 

að ákvæðið var flutt úr kafla um sakarkostnað og fært yfir í X. kafla laganna sem fjallar um 

hald á munum o.fl.  Samkvæmt frumvarpinu „þykir fara betur að það sé tekið upp í þennan 

kafla“. 

1. janúar 2009 tóku gildi ný lög um meðferð sakamála nr. 88/2008 og leystu þau af 

hólmi lög nr. 19/1991 um meðferð opinberra mála. Hugtökin sakamál og opinber mál hafa 

verið notuð jöfnum höndum um þau mál sem þessi lög taka til en þau eru skilgreind í 1. gr. 

laga um meðferð sakamála sem fyrst og fremst þau mál öll, sem handhafar ákæruvalds 

höfða til refsingar lögum samkvæmt. Þegar fyrstu lögin um meðferð þessara mála voru sett 

1951 varð heitið opinber mál fyrir valinu en í dag er það ekki talið heppileg lýsing. Var það 

talið geta valdið ruglingi þar sem ríkið, sveitafélög og stofnanir á þeirra vegum eru oft 

nefnd einu nafni hið opinbera og ætla mætti að öll mál sem þau varða séu þannig opinber 

mál. Einnig er það ein af meginreglum sakamála að þau skulu háð í heyranda hljóði 

                                                            

30 Alþingistíðindi 1989-1990 A 
31 Frumvarp til laga nr. 19/1991  
32 Eiríkur Tómasson (2002), bls. 6 
33 Frumvarp til laga nr. 19/1991 
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samkvæmt 70. gr. Stjórnarskrárinnar, samanber 1. mgr. 6. gr. Mannréttindasáttmála 

Evrópu, og nefnist það opinber málsmeðferð. Með þessum rökum var hugtakinu breytt við 

setningu nýrra laga.34  Kyrrsetningarákvæðið er núna í 88. gr. laganna og tilheyrir XII. 

kafla um ýmsar rannsóknaraðgerðir. Þótt gerðar hafi verið nokkrar breytingar á orðalagi 

greinarinnar voru aðeins gerðar tvær efnislegar breytingar. Annars vegar er ekki lengur 

gert ráð fyrir því krafist sé kyrrsetningar hjá sakborningi til tryggingar greiðslu skaðabóta 

og hins vegar fer ábyrgð á kyrrsetningu ekki lengur eftir almennum skaðabótareglum 

heldur reglum laga um kyrrsetningu, lögbann o.fl. um bótaskyldu.35  Nánar verður fjalla 

um þessar breytingar í kafla 4 Kyrrsetningu í sakamálum. 

. 

  

                                                            

34 Frumvarp til laga um meðferð sakamála; Eiríkur Tómasson (2002), bls. 16 
35 Frumvarp til laga um meðferð sakamála 
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3  Almennar kyrrsetningareglur 
Fullnustugerð má skilgreina sem valdbeitingarathöfn ríkisins til að þvinga mann eða 

lögpersónu til að efna skyldur sínar, sem hlutaðeigandi vill ekki eða getur ekki orðið við af 

fúsum vilja. Í þessu samhengi er ekki einungis verið að ræða um skyldur sem eru 

einkaréttarlegar þar sem ekki er útilokað að beita fullnustuaðgerðum til að fylgja eftir 

öðrum kröfum s.s. sektarákvörðun í sakamáli eða stjórnvaldssektum.  Einnig fara margar 

fullnustugerðir fram til að fullnægja kröfum ríkisins og sveitarfélaga um skatta og önnur 

gjöld. 36   Meðal helstu fullnustugerða eru aðfaragerðir og bráðabirgðagerðir. Um 

aðfaragerðir er fjallað í lögum um aðför nr. 90/1989 (hér eftir skammstafað AFL). Um 

bráðabirgðagerðir, sem teljast vera kyrrsetning, löggeymsla og lögbann, er fjallað í lögum 

um kyrrsetningu, lögbann o.fl. nr. 31/1990 (hér eftir skammstafað KSL).  Almennt kveða 

dómstólar á um rétt manna í einkamálum og mæla fyrir um viðurlög við refsinæmri 

háttsemi. Af þessu leiðir að ef skuldbinding hefur ekki verið efnd verður kröfueigandi að 

afla sér dóms um kröfuna til þess að hún verði aðfarahæf, þ.e. að hægt sé að gera fjárnám í 

eignum skuldunauts til fullnustu kröfunnar. Undantekningin frá þessu eru kröfur sem njóta 

annars konar úrræðis til að knýja fram efndir og má þar nefna beint aðfarahæfi skv. 

skuldabréfi, samanber. 1. gr. AFL.  Kyrrsetning felur í sér að sýslumanni er með tilteknum 

skilyrðum heimilað að kyrrsetja eign skuldara samkvæmt beiðni þess sem á peningakröfu á 

hendur honum. Tilgangur kyrrsetningarinnar er þá að tryggja að viðkomandi eign verði 

fyrir hendi til að gera fjárnám í, þegar skuldareigandi hefur aflað aðfaraheimildar fyrir 

kröfunni.37  Þó að tilgangur bráðabirgðagerða sé að tryggja réttindi á meðan að tilgangur 

aðfaragerða er að fullnægja þeim þá fela þær báðar í sér valdbeitingu og um þær gilda 

mjög líkar reglur um framkvæmd.38 Í KSL er því oft vísað til AFL til skýringar og fyllingar 

á þeim reglum sem gilda um bráðabirgðagerðir.  

 Um aðild að kyrrsetningu fer eftir ákvæðum AFL. Þar er að finna í 2., 3. og 28. gr. 

þær reglur sem gilda um gerðarbeiðanda, gerðarþola og þriðja mann. Þriðji maður getur 

orðið aðili að aðfaragerð ef hann hefur hagsmuni af henni en það er háð frumkvæði hans 

sjálfs. Hann þarf þannig að hlutast til um að ganga inn í aðfaragerðina, á sama hátt og 

gerist við meðalgöngu í einkamáli. Þessir aðilar njóta þannig í meginatriðum sams konar 

stöðu og aðilar að einkamáli. Einnig gilda reglur einkamálaréttar um aðildarhæfi og 

                                                            

36 Markús Sigurbjörnsson (1995), bls. 19 til 20 
37 Alþingistíðindi 1989-90 A, bls. 1727  
38 Markús Sigurbjörnsson (1995), bls. 22 
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málflutningshæfi, aðildarskort og aðildarskipti. Þó eiga ekki allar reglur einkamálaréttar 

við en sem dæmi er ekki gert ráð fyrir samlagsaðild við fullnustu kröfu.  

Þær bráðabirgðagerðir sem kveðið er á um í KSL eru eins og fyrr segir kyrrsetning, 

löggeymsla og lögbann.  Tilgangur þessara gerða og skilyrði fyrir þeim er að mörgu leiti 

ólíkur samanber 5., 23. og 24, gr. KSL. Kyrrsetning og löggeymsla snúa að tryggingu 

fullnustu á peningakröfu á meðan að lögbann má leggja við byrjaðri eða yfirvofandi athöfn 

sem sýnt er nægilega fram á að muni brjóta gegn lögvörðum rétti gerðarbeiðanda samanber 

24. gr.39  Almenn skilyrði fyrir bráðabirgðagerðum eru þó alltaf að ekki sé enn hægt að 

koma við aðför til að fullnægja þeim réttindum sem leitast er við að tryggja. Þó eru 

formskilyrðin mismunandi því samkvæmt 23. gr. KSL fer löggeymsla aðeins fram til að 

tryggja kröfu samkvæmt dómi sem hefur verið skotið til æðra dóms samanber 23. gr. 

Kyrrsetning og lögbann eru hins vegar ekki háð þessum formskilyrðum heldur þarf aðeins 

að sýna fram á að atvik séu með ákveðnum hætti. 40 Þessar bráðabirgðagerðir eiga þannig 

ýmislegt sameiginlegt og er því hagræði í því að þær séu í sömu löggjöf en sögulegt hefð 

er fyrir þeirri skipan bæði her á landi og í ýmsum nágrannalöndum okkar.41  Ekki er ástæða 

til fjalla frekar um löggeymslu og lögbann.  

3.1  Skilyrði kyrrsetningar 
Í KSL er fjallað um kyrrsetningu í öðrum kafla laganna. Í 5. gr. eru talinn upp þau almennu 

skilyrði sem gilda um kyrrsetningu og er greinin svo hljóðandi: 

Kyrrsetja má eignir skuldara til tryggingar fullnustu lögvarinnar kröfu um 
greiðslu peninga ef hennar verður ekki þegar fullnægt með aðför og sennilegt 
má telja, ef kyrrsetning fer ekki fram, að draga muni mjög úr líkindum til að 
fullnusta hennar takist eða að fullnusta verði verulega örðugri. 

 Ekki er það skilyrði að greiðslubeiðandi leiði sönnur að réttmæti kröfu 
sinnar, en synja skal um kyrrsetningu ef ætla verður að fyrirliggjandi gögnum 
að hann eigi ekki þau réttindi sem hann hyggst tryggja. 

Greinin svarar til 6. gr. eldri laga nr. 18/1949 en með tveimur efnislegum 

breytingum sem fólust aðallega í inntaki kröfunnar og tímamörkum hennar og eru raktar 

hér á eftir. Samkvæmt grein KSL má skipta almennum skilyrðum kyrrsetningar niður á 

nokkra vegu. Í eftirfarandi undirköflum er fjallað um umrædd skilyrði. 

                                                            

39 Markús Sigurbjörnsson (1995), bls. 33 til 34; Ólafur Jóhannesson (1980), bls. 2 
40 Markús Sigurbjörnsson (1995), bls. 28 
41 Alþingistíðindi 1989-90 A, bls. 1727 
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3.1.1  Lögvarin krafa um greiðslu peninga 

Fyrsta almenna skilyrðið fyrir kyrrsetningu er að um lögvarða kröfu um greiðslu peninga 

sé að ræða. Hugtakið lögvarið felur í sér að leita megi aðstoðar dómstóla eða eftir atvikum 

annarra yfirvalda um að kröfu sé fullnægt.42 Þá má krafan sem tryggja á ekki varða skyldu 

til annars en greiðslu peninga en hugtakið greiðsla í kauparétti er ekki bundið við peninga 

heldur er greiðsla það verðmæti sem skuldari hefur með samningi tekið að sér að afhenda 

kröfuhafa. Greiðsla getur þannig falið í sér afhendingu á hlut, vinnu eða þjónustu.43  Fram 

kemur í greinagerð með ákvæðinu að þó í framkvæmd hafi þessi skilningur um 

peningagreiðslu verið ríkjandi hafi ákveðin óvissa ríkt með orðalag eldri laga um 

kyrrsetningu nr. 18/1949.  Ekki var ljóst hvað átt var við með að fjármuni mætti kyrrsetja 

til fullnustu lögvarinnar kröfu til greiðslu peninga eða peningaverðmætis. Í frumvarpi til 

kyrrsetningarlaga nr. 18/1949 segir um þetta skilyrði að það „mundi mega kyrrsetja muni, 

er gerðarþoli skyldi fá gerðarbeiðanda í hendur, til að tryggja það, að ganga mætti að þeim 

að fenginni sátt eða dómi.“ 44  Núgildandi lög eru þannig skýrari hvað þetta varðar.45  

3.1.2  Ekki þegar hægt að fullnægja með aðför 

Ef kröfu um greiðslu peninga væri hægt að fullnægja með aðför þá þegar yrði engin þörf 

fyrir kyrrsetningu. Ef krafa um peningagreiðslu er á annað borð er ljóst að hún verður 

aðfarahæf um síðir. Ýmsar ástæður geta verið fyrir því að aðför geti ekki farið fram þá 

þegar.  Í 1. gr. AFL er að finna helstu fyrirmælin um þá eiginleika sem krafa þarf að vera 

búin til að aðför geti farið fram fyrir henni, þ.e. til að hún sé aðfarahæf. Það er grunnregla 

að aðför fari aðeins fram til að fullnægja skyldu samkvæmt dómsúrlausn eða dómsátt en 

vegna réttarfarslegs hagræðis eru þó til í lögum ýmsar beinar aðfaraheimildir.46 Þessar 

aðfaraheimildir eru einnig háðar svokölluðum aðfarafresti sem fjallað er um í 2. kafla AFL. 

Aðfarafrestur er sá tími sem verður að líða frá því að krafa verður til, krafa verður 

aðfarahæf eða aðrar lögboðnar aðgerðir eigi sér stað, og þar til orðið getur af aðför. Um 

aðfarafrest er fjallað í 5. – 8. gr. AFL og er munur á þeim eftir aðfaraheimild.47 Þannig má 

sjá að ef dómur er ekki enn fenginn um kröfu eða aðfarafrestur ekki liðinn er krafa ekki 

aðfarahæf á þeirri stundu. Ef ekki er hægt að fullnægja dómi með aðför á þeim grundvelli 

                                                            

42 Þorgeir Örlygsson (2001), bls. 17 
43 Þorgeir Örlygsson (2001), bls. 20 
44 Alþingistíðindi 1948 A, bls. 92 
45 Alþingistíðindi 1989-90 A, bls. 1730; Ólafur Jóhannesson (1980), bls. 8. 
46 Markús Sigurbjörnsson (1995), bls. 104 - 106 
47 Markús Sigurbjörnsson (1995), bls. 243 
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að honum hafi verið skotið til æðra dóms, er ekki grundvöllur fyrir kyrrsetningu samkvæmt 

5. gr. laganna.  Þá er hægt að krefjast löggeymslu samkvæmt III. kafla laganna.48  

3.1.3  Sennilegt er að fullnusta verði ólíkleg eða örðugri án kyrrsetningar 

Önnur efnisleg breyting sem gerð var á skilyrðum kyrrsetninga með KSL var að skv. 6. gr. 

eldri laga nr. 18/1949 var það nægilegt skilyrði fyrir kyrrsetningu að krafa væri fallin á 

gjalddaga en svo er ekki lengur. Frá meginreglunni um að krafa væri gjaldfallin voru síðan 

gerðar nokkrar undantekningar sem taldar voru upp 2. mgr. 6. gr. laganna. Þær voru helstar 

að ef ástæða var til að óttast um undanskot, eyðslu eða spjöll á fjármunum eða ef hagir og 

framferði skuldara gáfu tilefni til, þá var heimilt að kyrrsetja fyrir ógjaldfallinni kröfu. Í 

stað þessara skilyrða er heimild til kyrrsetningar samkvæmt 5. gr. KSL því háð, að fari 

kyrrsetning ekki fram mun það annaðhvort draga mjög úr líkindum til að fullnusta 

kröfunnar takist eða að fullnustan verði verulega örðugri. Þessi skilyrði eru sambærileg 

þeim undantekningum frá því skilyrði að krafa væri gjaldfallin sem til staðar voru í lögum 

nr. 18/1949.49 Þessari breytingu var ætlað að árétta með gleggri hætti að kyrrsetning eigi 

ekki að fara fram, nema raunhæfa nauðsyn beri til vegna hagsmuna kröfueiganda. Ef þessi 

skilyrði eru ekki fyrir hendi opnar það fyrir þann möguleika að kyrrsetning fari fram á 

öðrum forsendum en sem tryggingarráðstöfun. Sem hugsanlegt dæmi má nefna að 

gerðarbeiðandi nýti sér valdheimildir sýslumanns til að þvinga gerðarþola til samninga. 

Með þessari breytingu var einmitt ætlast til að gengið yrði lengra en áður við mat á 

nauðsyn kyrrsetningar.50    

Þegar sýslumaður leggur mat á nauðsyn kyrrsetningar horfir hann fyrst og fremst til 

haga og framferði skuldara. Tilteknar athafnir af hálfu skuldara geta gefið vísbendingu um 

að hann sé að reyna að koma í veg fyrir að fullnusta takist síðar t.d. með sölu eigna eða 

undanskoti þeirra með einhverjum hætti. Þá gæti skuldari reynt að umbreyta eigum sínum 

þannig að erfiðara sé að gera fullnustu í þeim t.d. með því að fjárfesta í eignum sem erfitt 

er að koma aftur í verð. Hugsanlegt er að það dragi úr líkindum á fullnustu ef skuldari ætlar 

að flytja úr landi, eða hverfa þaðan um einhvern tíma 51  Algengt er að krafist sé 

kyrrsetningar vegna riftunarmála við gjaldþrotaskipti. Eðli málsins samkvæmt eru mörg 

þannig mál höfðuð vegna gruns um undanskot eða vegna umdeilda viðskipta samanber 

eftirfarandi dóma Hæstaréttar. 
                                                            

48 Markús Sigurbjörnsson (1992), bls. 149 
49 Markús Sigurbjörnsson (1992), bls. 149 
50 Alþingistíðindi 1989-90 A, bls. 1731 
51 Markús Sigurbjörnsson (1992), bls. 149 
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HRD nr. 307/2001: K, sem einn var þinglýstur eigandi fasteignar, ráðstafaði 
hluta söluverðs eignarinnar til eiginkonu sinnar, P en skiptastjóri taldi að um 
gjafagerning væri að ræða og tilraun til undanskots eigna. Taldi skiptastjóri 
að slíkt undanskot geti allt eins endurtekið sig og líklegt talið að stefnda muni 
reyna að torvelda stefnanda fullnustu. 

HRD nr. 131/2004: Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu héraðsdóms sem féllst á 
skilyrði kyrrsetningar samkvæmt 5. gr. laga nr. 31/1990 hefði verið fyrir 
hendi. Horft var til gjaldþrota og fjárhagsvanda fyrirtækja sem stefndi, H átti 
hluti í. Þá var kaupmáli sem H gerði við eiginkonu sína þannig að fasteign 
sem áður var í helmings eigu beggja varð séreign eiginkonunnar. Að lokum 
var horft til upplýsinga um veðsetningu eigna F, fyrirtækis sem H var í 
forsvari fyrir. 

Vandasamt getur verið að leggja mat á þetta skilyrði eins og sjá má á eftirfarandi máli þar 

sem kyrrsetning var felld úr gildi. Úr dómnum má lesa þá afstöðu að eignarfærsla ein og 

sér nægi ekki ef gerðarþoli getur sýnt fram á einhverjar afsökunarástæður. 

HRD nr. 323/1999: S keypti járnklætt timburhús af K haustið 1996. Sumarið 
1997 kom í ljós að húsið var haldin stórfelldum galla. K leitaði kyrrsetningar í 
eignum S fyrir kröfu sinni en S hélt því fram að skilyrði til kyrrsetningar væru 
ekki fyrir hendi. S benti á það að K hefði einn verið skráður eigandi að hinu 
gallaða húsi en fasteign sem hann keypti síðar til íbúðar væri skráð á nafn 
eiginkonu hans að hálfu á móti honum sjálfum. Taldi fulltrúi sýslumanns rétt 
að heimila gerðina með hliðsjón af þeirri eignatilfærslu, sem í þessu væri 
fólgin. Þá segir í dómnum: „Áfrýjandi hefur hins vegar skýrt þetta svo, að 
hann hafi viljað fylgja því, sem nú væri almennt tíðkað milli hjóna um 
skráningu eignarréttar að heimili þeirra. Á það ber að fallast með áfrýjanda, 
að þessi ráðstöfun hafi verið í eðlilegu samræmi við hjúskaparstöðu hans, og 
gögn um fjárhag þeirra hjóna gefa ekki til kynna, að efni séu til að meta hana 
sem tilraun til að skjóta eignum undan aðför eða rýra greiðslugetu hans.“ Því 
var ekki talið að fyrir hendi hafi verið lögmælt skilyrði til kyrrsetningar. 

Efnahagsstaða skuldara ein og sér getur hins vegar gefið tilefni til að ætla að fullnusta sé í 

hættu án þess að hægt sé að benda á tilteknar aðgerðir hans. Ef t.d. er hægt að sýna fram á 

að efnahagsstaða skuldara hafi versnað mikið á skömmum tíma gæti sú staða dregið úr 

líkindum á að fullnusta takist eða verði örðugri.52 Ef fjárhagsstaða skuldara gefur ekkert 

tilefni til að ætla að fullnusta kröfu sé í hættu síðar og engar vísbendingar um að hún verði 

örðugri, þá verður kyrrsetningu ekki komið fram. Þar reynir á sönnun gerðarbeiðanda 

samanber eftirfarandi dóm. 

                                                            

52 Markús Sigurbjörnsson (1992), bls. 150 
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HRD nr. 460/1993: Upp komu deilur milli R og P vegna verkkaupa. R 
krafðist kyrrsetningar í eignum P en sýslumaður synjaði og var synjunin 
kærð. Sýnt var fram á að P hafði greitt R reglulega á meðan á verkefninu stóð 
og eins var hann fasteignareigandi. Í dómnum segir: „Þá hefur ekkert komið 
fram í málinu, sem bendir til þess, að fjárhagsstaða varnaraðila eða aðrar 
aðstæður séu með þeim hætti, að ástæða sé til að óttast, að hann geti ekki 
fullnægt kröfu sóknaraðila að gengnum dómi um greiðsluskyldu eða bent á 
nægar eignir til tryggingar við aðför. Sóknaraðilar hafa ekki leitt að því líkur, 
að hagsmunum sínum sé stefnt í hættu, nái umbeðin gerð ekki fram að 
ganga.“ 

Eins og segir í dómnum hér að framan er nauðsynlegt að gerðarbeiðandi leiði að því líkur 

að hagsmunum sínum sé stefnt í hættu. Ef honum tekst að gera það með fullnægjandi hætti 

má segja að sönnunarbyrðin flytjist yfir á gerðarþola. 

Í ákveðnum tilfellum er skuldari þess eðlis að gera má ráð fyrir að litlar sem engar 

líkur séu á því að fullnusta sé í hættu. Ef krafan sem um ræðir er á hendur banka, sparisjóð 

eða stórfyrirtæki, hvað þá stofnun á vegum ríkisins eða ríkinu sjálfu, getur ekki verið talin 

ástæða til að kyrrsetja eignir til fullnustu kröfunnar. Eins ef krafan er þegar tryggð með 

veði sem nægir til greiðslu kröfunnar. Á sýslumaður undir þeim kringumstæðum að synja 

um gerðina.53 

3.1.4  Sýna fram á réttmæti og tilvist kröfunnar 

Algengast er að gripið sé til kyrrsetningar til að tryggja réttindi sem eftir er að afla 

dómsúrlausnar eða annars úrskurðar um. Því er eðlilegt að sönnunarfærsla fyrir kröfunni 

fari fram á þeim eða öðrum viðeigandi vettvangi. Þá er sú krafa gerð í 8. gr. KSL. að 

gerðarbeiðandi leggi fram tryggingu vegna kyrrsetningar sem á að bæta gerðarþola 

mögulegan skaða af gerðinni. Af þessu leiðir að nægilegt er fyrir gerðabeiðanda að gera 

tilvist kröfunnar og réttmæti hennar sennilega, samanber 2. mgr. 5. gr. KSL. Til að koma í 

veg fyrir að gerðarbeiðandi geti „keypt“ kyrrsetningu fyrir óréttmætri kröfu gerir ákvæðið 

ráð fyrir því að sýslumaður synji um gerðina ef gögn liggja fyrir sem sýna að krafan sé 

augljóslega óréttmæt.54 

3.3  Framkvæmd  kyrrsetningar 
Í 1. mgr. 2. gr. KSL segir að sýslumenn og löglærðir fulltrúar þeirra fari með 

kyrrsetningar-, löggeymslu- og lögbannsgerðir og er það í samræmi við það hlutverk 
                                                            

53 Markús Sigurbjörnsson (1992), bls. 150. 
54 Markús Sigurbjörnsson (1992), bls. 150; Alþingistíðindi 1989-1990 A, bls. 1732. 
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sýslumanna að fara með aðfaragerðir samkvæmt 4. gr. AFL. Af þessu leiðir að ólöglærður 

starfsmaður sýslumanns getur ekki framkvæmt kyrrsetningu og byggir það á því að við 

aðför og bráðabirgðagerð getur reynt á margvísleg lögfræðileg álitaefni.55  Þó kyrrsetning 

sé stjórnsýsluathöfn kemur fram í 1. mgr. 2. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 (hér eftir 

skammstafað SSL) að þau gilda hvorki um aðfaragerðir né kyrrsetningu, löggeymslu og 

lögbann. Þannig gilda ekki reglur SSL um kæruheimildir til æðra stjórnvalds enda koma 

ákvarðanir tengdar þessum gerðum til endurskoðunar dómstóla samkvæmt reglum AFL og 

KSL. 

Um hæfi sýslumanns til að framkvæma kyrrsetningu gilda reglur laga um hæfi 

dómara til að fara með einkamál í héraði samkvæmt. 2. mgr. 2. gr. KSL. Af þessu leiðir að 

stuðst er við 5. og 6. gr. EML við mat á hæfi eftir því sem við á og sýslumaður tekur sjálfur 

ákvörðun um hæfi sitt. Ákvæði KSL er efnislega samhljóða 2. mgr. 4. gr. AFL en eins og 

fram kemur í greinagerð með frumvarpi til AFL voru engar lögfestar reglur um hæfi 

stjórnvalda til að sinna lögboðnu hlutverki sínu þegar AFL voru sett.56  Jafnframt var þá 

þegar ljóst að SSL, sem tóku ekki gildi fyrr en 1. janúar, 1994, myndu ekki taka til aðfara. 

Því þótti eðlilegt að hafa samsvarandi hæfisreglur og um hæfi dómara.57  Ákveðið frávik er 

þessum hæfisreglum hvað varðar starf sýslumanns samkvæmt lögum eða stjórnvalds-

fyrirmælum við innheimtu kröfu sem fullnustugerð fer fram fyrir. Tengist þetta innheimtu 

opinberra gjalda til ríkissjóðs og eftir atvikum innheimtu gjalda til sveitafélaga. Þá eru 

flestir sýslumenn lögreglustjórar í umdæmum sínum og fara því með innheimtu sekta. Ef 

þessi undantekning væri ekki til staðar væru sýslumenn vanhæfir til að fara með 

kyrrsetningu eigna á grundvelli þessara krafna.58 

Í KSL er gjarnan vísað til reglna AFL um framkvæmd kyrrsetningar. Á því 

grundvallarviðhorfi hefur verið byggt að sömu reglur eigi að gilda um framkvæmd 

kyrrsetningargerða og framkvæmd fjárnámsgerðar, með tilliti til þess eðlismunar sem er á 

þessum gerðum.59 Hvað varðar framkvæmd og gildi kyrrsetningar í sakamálum, þá gilda 

þær reglur sem fram koma í KSL með þeim undantekningum að tryggingu þarf ekki að 

setja, mál þarf ekki að höfða til staðfestingar kyrrsetningu og gjöld skal ekki greiða fyrir 

ráðstafanirnar.  Nánar er fjallað um kyrrsetningu í sakamálum í 4. kafla. 

                                                            

55 Markús Sigurbjörnsson (1995), bls. 72. 
56 Alþingistíðindi 1989-1990 A, bls. 1729 
57 Alþingistíðindi 1988A, bls. 826 
58 Markús Sigurbjörnsson (1995), bls. 81 
59 Alþingistíðindi 1980-1990 A, bls. 1732 



  M.L. Ritgerð 

Háskólinn á Bifröst    18 

 Helstu atriði er varða framkvæmd kyrrsetninga snúa að upphafi og lokum 

gerðarinnar, samskiptum sýslumanns við gerðarbeiðanda og gerðarþola og hæfi 

sýslumanns og löglærðra fulltrúa hans. Hvorki verður fjallað sérstaklega um 

staðfestingarmál né greiðslu gjalda í þessum kafla. Umfjöllun um þessi atriði má þó finna í 

kafla 4.2.1 Staðfestingarmál óþarft  og kafla 4.2.2 Trygging og gjöld.  

Segja má að kyrrsetningarferlið hefjist þegar gerðarbeiðandi ákveður að fara fram á 

kyrrsetningu. Til einföldunar má skipta kyrrsetningarferlinu eftirfarandi hluta. Fyrsti hluti 

snýr að kyrrsetningarbeiðninni og samskiptum gerðarbeiðanda og sýslumanns. Annar hluti 

snýr að upphafi kyrrsetningar og aðkomu gerðarþola. Þriðji hluti snýr að lokum 

kyrrsetningar og hugsanlegum eftirmálum. 

3.3.1  Kyrrsetningarbeiðni 

Fyrstu skref kyrrsetningar varða samskipti gerðarbeiðanda og viðkomandi sýslumanns. Hér 

leggur sýslumaður mat á kyrrsetningarbeiðnina. Í 6. gr. KSL eru útlistaðar þær kröfur sem 

gerðar eru til kyrrsetningarbeiðna. Tilgreina skal almennar upplýsingar um gerðarbeiðanda 

og gerðarþola og sundurliðaða fjárhæð beiðninnar. Ákvæði svarar til 1. mgr. 10 gr. AFL en 

þar kemur einnig fram að sundurliða skal fjárhæðina „svo sem þá er kostur“. Verður þetta 

skilið þannig að ætlast sé til nákvæmrar sundurliðunar á kröfunni miðað við þann tíma sem 

beiðnin er gerð.60  Þannig er ekki hægt að fara fram á kyrrsetningu fyrir vöxtum eða 

kostnaði sem ekki er þegar til fallinn. Einnig þarf að tilgreina á hverju gerðarbeiðandi 

byggir heimild sína og beiðninni þarf að fylgja öll viðeigandi gögn. Þessar kröfur eru 

sambærilegar þeim kröfum sem gerðar eru til aðfarabeiðna skv. 10. gr. AFL að öðru leyti 

en kröfunni um sérstaka útskýringu á hverju krafan er byggð skv. 3. tl. 1. mgr. 6. gr.  Þetta 

helgast að því að sýslumanni verður að geta metið hvort skilyrði 1. mgr. 5. gr. fyrir að 

gerðin fari fram séu uppfyllt.61  Gerðarbeiðandi þarf því að lýsa hvernig viðkomandi krafa 

stofnaðist. Þetta er hægt að gera t.d. með því að skírskota til meðfylgjandi skulda-

viðurkenningar s.s. skuldabréfs eða samnings. Ef um er að ræða kröfu sem ekki eru til nein 

bein skilríki fyrir, til dæmis ef um skaðabótakröfu ræðir, skal beiðninni fylgja 

rökstuðningur fyrir henni ásamt þeim gögnum sem styðja hana. Þá verður gerðarbeiðandi 

að sýna fram á í hverju hættan felst á að fullnusta takist ekki síðar eða verði örðugri. Þau 

gögn sem koma hér til greina geta verið af margvíslegum toga og má þar nefna allt frá 

                                                            

60 Alþingistíðindi 1988-1989 A, bls. 388  
61 Alþingistíðindi 1989-1990 A, bls. 1732 
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opinberri umfjöllun til gagna sem sýna óeðlilega mikla sölu eigna.62 Nánar um þetta efni 

vísast til kafla 3.1.3 og 3.1.4 hér framar. Ef þessi skilyrði er ekki uppfyllt ber sýslumanni 

að synja um gerðina sbr. 8. gr. KSL. Við aðfaragerðir er gengið út frá þeirri grundvallar-

reglu að ekki verði farið út fyrir kröfu gerðarbeiðanda við framkvæmd hennar samanber 

111. gr. EML.63 

             Samkvæmt 7. gr. KSL er varnarþing heimilisvarnarþing gerðarþola, samanber 32. 

eða 33. gr. EML og þarf gerðarbeiðandi því að beina beiðni sinni til sýslumanns í 

viðkomandi umdæmi. Undantekningar frá þeirri meginreglu eru að beina má beiðni til 

sýslumanns í umdæmi: 1. þar sem rökstudd ástæða er til að ætla að gerðarþoli muni hittast 

fyrir þegar til framkvæmdar gerðarinnar kemur; 2. þar sem gerðarþoli rekur 

atvinnustarfsemi ef krafa gerðarbeiðanda á rætur að rekja til hennar og 3. þar sem eignir 

gerðarþola er að finna ef hann á ekki skráð heimili hér á landi. 

3.3.2  Tryggingar 

Nokkrar ástæður liggja að baki því að krefja gerðarbeiðanda um tryggingu vegna kyrr-

setningar. Í fyrsta lagi er um að ræða bráðabirgðaaðgerð sem fer fram að tilstuðlan gerðar-

beiðanda, byggist hvorki á dómi né sátt og getur verið til þess fallin að valda gerðarþola 

tjóni og miska. Einnig verður að telja eðlilegt að gerðarbeiðandi leggi fram tryggingu þar 

sem ekki er nauðsynlegt að sanna þá kröfu sem kyrrsetningin er byggð á sbr. 2.mgr. 5. gr. 

KSL, heldur aðeins að hann geri réttmæti og tilvist kröfunnar sennilega. Þá er rökrétt að 

ætla að krafan um tryggingu dragi úr líkum á misnotkun á kyrrsetningabeiðnum. 64  

Aðaltilgangurinn er að tryggja að gerðaþoli verði eins settur og ef gerðin hefði aldrei farið 

fram og það kemur í ljós að kyrrsetningin átti ekki rétt á sér eftir allt.65 

Í 3. mgr. 8. gr. KSL segir að eftir að sýslumaður hefur gengið úr skugga um að þær 

kröfur sem gerðar eru til kyrrsetningarbeiðninnar séu uppfylltar og áður en frekari aðgerðir 

fari fram, skuli hann ákveða þær tryggingar sem gerðarbeiðandi þarf að leggja fram. 

Samkvæmt Norsku lögum bar fógeta að ganga eftir tryggingu ex officio og hefur sá 

hátturinn verið á síðan.66 Sýslumanni ber að tilkynna gerðarbeiðanda með sannarlegum 

hætti ákvörðun sína um tryggingu og getur þá veitt tiltekinn frest til þess. Hversu langan 

frest á að veita verður að fara eftir aðstæðum og mati sýslumanns hverju sinni en gera 

                                                            

62 Markús Sveinbjörnsson (1992), bls. 151. 
63 Markús Sigurbjörnsson (1995), bls. 402 
64 Ólafur Jóhannesson (1980), bls. 17; Alþingistíðindi 1989-90 A, bls. 1731. 
65 Markús Sigurbjörnsson (1992), bls. 157. 
66 Einar Arnórsson (1937), bls. 14. 
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verður ráð fyrir því að hann sé mjög stuttur og þá ekki lengri en nokkrir dagar. Ef 

gerðarbeiðandi leggur ekki fram tryggingu samkvæmt framansögðu telst beiðnin fallin 

niður.67 

Ákvörðun sýslumanns um nauðsyn og fjárhæð tryggingar er bráðabirgðaákvörðun 

þar sem í 2. mgr. 16. gr. laganna er mælt fyrir um að sýslumaður taki endanlega ákvörðun 

um tryggingu á lokastigi gerðarinnar. Enn fremur eru heimildir í 3. mgr. 16. gr. til að ljúka 

kyrrsetningargerð án tryggingar. Það er háð kröfu gerðarbeiðanda og mati sýslumanns 

hverju sinni. Undantekningarnar eru í fyrsta lagi að krafist sé kyrrsetningar fyrir kröfu 

samkvæmt skuldabréfi, víxli eða tékka og gerðarþoli hefur ekki uppi mótmæli við gerðina 

sem komið verður að í dómsmáli um hana skv. reglum 17. kafla EML. Í öðru lagi að 

gerðarþoli hafi afsalað sér tryggingu fyrir sýslumanni. Í þriðja lagi að gerðarþoli hafi 

viðurkennt réttmæti kröfunnar fyrir sýslumanni eða dómi og að skilyrði séu til 

kyrrsetningar fyrir henni. Fjórða undantekningin er sú að dómsúrlausn hafi gengið um 

kröfu gerðarbeiðanda, en aðfarafresti er ólokið.  Sú fimmta og síðasta er að krafa 

gerðarbeiðanda sé annars með þeim hætti að sýslumaður telji réttmæti hennar og 

gerðarinnar tvímælalaust í ljósi atvika. Ef sýslumaður hefur farið fram á tryggingu til 

bráðabirgða en fellur frá henni á seinna stigi málsins, samanber ofangreindar heimildir, ber 

honum að skila tryggingunni skv. 2. mgr. 17. gr.  Þetta gildir einnig ef um ræðir lækkun á 

tryggingu frá því sem upphaflega var ákveðið. 

Upphæð tryggingar ræðst eftir eðli þess máls sem fyrir liggur. Í 5. mgr. 16. gr. KSL 

er að finna leiðbeiningareglur um mat á tryggingu. Þar segir að við ákvörðun um fjárhæð 

tryggingar skuli taka tillit til afleiðinga kyrrsetningarinnar á gerðarþola. Verður það að 

teljast eðlilegt í ljósi tilgangi tryggingarinnar. Einnig hefur það áhrif hvort gerðarþoli 

mótmælir þeirri kröfu sem kyrrsetningin byggir á en óvissa um réttmæti kröfu ætti að öllu 

jöfnu að leiða til þess að sýslumaður ákveði hærri tryggingu. Að lágmarki má ætla að 

trygging þurfi að jafna fyrirsjáanlegum málskostnaði gerðarþola en þessar leiðbeininga-

reglur fela ekki í sér tæmandi talningu þeirra atriða sem geta skipt máli við ákvörðun 

tryggingarupphæðarinnar.68 

3.3.3  Upphafsaðgerðir 

Eftir að sýslumaður hefur kannað kyrrsetningarbeiðni og ákveðið tryggingu taka við aðrar 

upphafsaðgerðir eins og vísað er til í 4. mgr. 8. gr. KSL. Um þessar aðgerðir, þann stað 
                                                            

67 Markús Sigurbjörnsson (1992), bls. 160. 
68 Alþingistíðindi 1989-1990 A, bls. 1735; Markús Sigurbjörnsson (1992), bls. 158 – 159 
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sem gerð má byrja og ljúka og viðurvist málsaðila eða málssvara þeirra skal farið eftir 

fyrirmælum AFL.  Það er þannig meginregla að gerðaþoli sé boðaður til gerðarinnar með 

þeim hætti sem greinir í 21. gr. AFL. Gerðarþola skal tilkynnt með hæfilegum fyrirvara og 

sannarlegum hætti hvar og hvenær gerðin fer fram. Vegna eðli kyrrsetningar, það er að 

koma í veg fyrir undanskot, eyðslu eða spjöll á fjármunum sem aðför á að gera í, er eðlilegt 

að gerðarbeiðandi reyni á undantekningar í 2. og 3. tl. 3. mgr. 21. gr. AFL frá því að boða 

þurfi gerðarþola.69 Það er á valdi sýslumanns að ákveða hvort þessar undantekningar eigi 

við í einstaka tilvikum en telja verður að þessa heimild þurfi að skýra þröngt og að því 

fylgi aukin sönnunarbyrði á gerðarbeiðanda.70 

 Um leiðbeiningaskyldu sýslumanns er fjallað í 9. gr. KSL. og eru þær sambærilegar 

við 25. gr. AFL. Sýslumanni ber að kynna gerðarþola fyrirliggjandi gögn og málavexti og 

inna hann álits á þeirri kröfu sem kyrrsetningunni er ætlað að tryggja. Þá ber sýslumanni að 

leiðbeina gerðarþola um réttarstöðu hans og um efni kröfu gerðarbeiðanda með sama hætti 

og dómara í einkamáli ber að leiðbeina málsaðila. 

3.3.4  Lok kyrrsetningar 

Þau réttaráhrif sem kyrrsetning eigna hefur eru hugsuð til bráðabirgða þar til endanleg 

lausn færst. Í KSL er að finna ýmis ákvæði um lok kyrrsetningar og niðurfellingu þeirrar 

tryggingar sem hún veitir. Fyrst er þó rétt að gera grein fyrir áhrifum árangurslausrar 

kyrrsetningar. 

 Í 15. gr. KSL vísast til 62. og 63. gr. AFL um heimild til að ljúka kyrrsetningagerð 

án árangurs. Í því felst að engar eignir hafi komið fram við gerðina sem nægja til 

tryggingar kröfu gerðarbeiðanda. Til að hægt sé að ljúka gerð án árangurs þarf gerðarþoli, 

eða málssvari hans, að hafa verið viðstaddur gerðina nema ekki hafi verið hægt að hafa upp 

á honum. Þetta skilyrði helgast af því að gerðaþoli á rétt á því að benda á eignir sem andlag 

gerðarinnar. Þá verður kyrrsetningu ekki lokið án árangurs nema gerðarþoli sé með öllu 

eignalaus eða staðreynt er með virðingu að eignir sem koma að einhverju leyti fram nægi 

ekki til fullnustu á kröfunni. 71  Rétt eins og með árangurslaust fjárnám þá getur 

árangurslaus kyrrsetning orðið að heimild til að fara fram á gjaldþrotaskipti. Í 1. tl. 2. mgr. 

65. gr. laga um gjaldþrotaskipti nr. 21/1991 er kveðið á um heimild lánardrottins til að 

krefjast gjaldþrotaskipta á búi skuldara ef kyrrsetning hefur verið gerð hjá skuldaranum án 

                                                            

69 Markús Sigurbjörnsson (1992), bls. 161 
70 Alþingistíðindi 1988 A, bls. 822 
71 Alþingistíðindi 1988 A, bls. 835 
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árangurs að nokkru leyti eða öllu á síðustu þremur mánuðum fyrir frestdag. Jafnframt er 

áskilið að ekki sé ástæða til að ætla, að gerðin gefi ranga mynd af fjárhag skuldara. Til 

skýringar má skoða dóm Hæstaréttar í máli nr. 19/1994. 

HRD. nr. 19/1994. S áfrýjaði úrskurði héraðsdóms vegna kröfu K um að bú 
S yrði tekið til gjaldþrotaskipta. K hafði reynt að kyrrsetja eignir til tryggingar 
skuld en gerðinni lauk án árangurs. Við flutning málsins fyrir héraðsdómi 
kom lögmaður S með þá málsástæðu, að þar sem sóknaraðili hefði ekki 
höfðað staðfestingarmál vegna umræddrar kyrrsetningar, væri kyrrsetningin 
niður fallin og því ekki unnt að byggja kröfu um gjaldþrotaskipti á henni. Um 
þetta segir í dómnum og var síðan staðfest af Hæstarétti: „Lauk gerðinni sem 
árangurslausri með vísan til 15. gr. laga nr. 31/1990 og fór því ekki fram 
kyrrsetning eigna skuldarans. Var því ekki ástæða fyrir sóknaraðila að höfða 
dómsmál samkvæmt VI. kafla laga nr. 31/1990 til staðfestingar 
kyrrsetningargerðinni.“ „Samkvæmt 65. gr. 2. mgr. 1. tl. var sóknaraðila 
heimilt að krefjast þess að bú skuldara. varnaraðila, yrði tekið til 
gjaldþrotaskipta, án þess að áður væri leitað álits dómstóla um kröfuna.“ 

Sambærileg staða var uppi í Hæstaréttarmáli nr. 54/1992, þar sem staðfestur var úrskurður 

um gjaldþrotaskipti á grundvelli árangurslausrar kyrrsetningar en það mál var byggt 

sambærilegum ákvæðum eldri laga. 

3.4  Verðmæti sem má kyrrsetja og meðferð þeirra 
Tilgangur kyrrsetningarinnar er þá að tryggja að eignir verði fyrir hendi til að gera fjárnám 

í, þegar kröfueigandi hefur aflað aðfaraheimildar fyrir kröfu um greiðslu peninga. Þar sem 

markmið kyrrsetningar er að tryggja framkvæmd aðfaragerðar er ljóst að kyrrsetning 

verðmæta sem undanþegin eru aðför er í raun gagnslaus. Því fer um þau verðmæti sem 

kyrrsetja má eins og um andlag fjárnáms og vísar 15. gr. KSL til 6. kafla AFL  um þær 

eignir.72 Jafnframt er að finna í 19. gr. KSL ákvæði um vörslu kyrrsettra eigna og í 20. gr. 

má finna reglur um ráðstöfunarrétt eiganda kyrrsettrar eignar. 

3.4.1   Andlag kyrrsetningar 

Meginreglan er að andlag kyrrsetningar getur verið hvers konar eign eða réttindi, sem hafa 

peningalegt verðgildi. Þessar eignir verða að tilheyra gerðarþola sjálfum, samanber 1. mgr. 

36. gr. AFL. Þó má kyrrsetja eignir sem annar en gerðarþoli býður sjálfviljugur fram til 

kyrrsetningar. Af þessari reglu verður sú ályktun dregin að ekki er hægt að kyrrsetja eignir 

þriðja manns, þ.e. hluti sem hann á beinan eignarétt yfir, án sérstakrar heimildar að lögum. 
                                                            

72 Alþingistíðindi 1989-1990 A, bls. 231;  Ólafur Jóhannesson (1980), bls. 20 
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Vekur þetta m.a. upp spurningar um hvort gerðarþoli reyni að koma verðmætum undan 

kyrrsetningu með því að tilgreina þriðja aðila sem eiganda þeirra og hvernig sönnur verða 

færðar fyrir eignarétti á þeim.73 Almennt er ekki ætlast til þess að gerðarbeiðandi sanni 

eignarhald gerðarþola heldur er byggt á tilvist þeirrar líkindareglu að varsla eða umráð 

gerðarþola yfir hlut gefi að fyrra bragði til kynna eignarrétt hans.  Hins vegar er ljóst að ef 

það gilda reglur um opinbera skráningu þegar kemur að kyrrsetningu, til að mynda ef 

bifreiðir, fasteignir og/eða loftför eiga í hlut er sú skráning nægileg forsenda kyrrsetningar. 

Það sama á við ef réttindum yfir viðkomandi eignum hefur verið þinglýst. 74  Nokkrir 

Hæstaréttardómar hafa fallið vegna ágreinings um eignarhald kyrrsetningarandlags. 

HRD. nr. 185/1952. Sumarbústaður og sumarbústaðarlóð voru kyrrsettir af 
sýslumanni. Sýnt var fram á með afsali og vottorði frá gefanda að eignirnar 
tilheyrðu ófjárráða börnum gerðarþola. Kyrrsetningin var því dæmd ógild. 

HRD. nr. 445/1989. Gerðarþoli lagði fram lista yfir lausafé til kyrrsetningar 
en þeim munum var hafnað þar sem sýnt var fram á að þeir væru hluti af 
kaupsamningi sem þegar hafði verið rift og því ágreiningur um eignarrétt 
hans yfir þeim. Ábendingu hans var því hafnað. 

HRD. nr. 245/2003.  S og K voru hjón og þinglýstir eigendur að jöfnu að 
tilteknum eignarhluta í fasteigninni að Þórsgötu 19 í Reykjavík en í júlí 2001 
er bú þeirra tekið til opinberra skipta til fjárslita milli þeirra. Í áttu kröfu á S 
og fer fram á kyrrsetningu á eignarhluta S í fasteigninni. Kyrrsetning fer fram 
20. nóvember og er þinglýst 22. eða 23. sama mánaðar. Með skiptayfirlýsingu 
27. nóvember er K ein lýst eigandi að framangreindum eignarhluta samkvæmt 
ákvörðun sem tekin var á skiptafundi 16. sama mánaðar. K krefst þess að 
kyrrsetningin verð felld úr gildi. Um þetta segir í dómnum: „Einu 
upplýsingarnar varðandi yfirstandandi búskipti til slita á fjárfélagi hjónanna, 
sem ekki lágu sannanlega fyrir við gerðirnar, voru þær að á skiptafundi 16. 
nóvember 2001 hafi verið ákveðið að leggja áfrýjanda út eignarhluta 
hjónanna í fasteigninni Þórsgötu 19. Grandsemi stefnda um það hefði engu 
breytt um rétt hans til að krefjast kyrrsetningar, en skiptayfirlýsing á 
grundvelli ákvörðunar skiptafundarins var eins og að framan er rakið ekki 
gefin út fyrr en eftir að áðurnefndar kyrrsetningargerðir höfðu farið fram og 
eftir að þeim var þinglýst á eignarhluta [S].“ Kyrrsetningin var því látin 
standa. 

Í síðasta málinu má sjá réttaráhrif þinglýsingar til sönnunar á eignarrétti. 

                                                            

73 Markús Sigurbjörnsson (1995), bls. 420, 424 
74 Markús Sigurbjörnsson (1995), bls. 423, 426: Alþingistíðindi 1988-1989 A, bls. 851  
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 Með vísan til 37. gr. AFL má kyrrsetja peninga eða fasteign, lausafé, kröfu 

gerðarþola á hendur öðrum eða annarri eign eða réttindum, sem hafa fjárhagslegt gildi og 

unnt er að tilgreina nægilega. Þessi upptalning 37. gr. er almennt ekki talin tæmandi heldur 

aðeins í dæmaskyni en nauðsynlegt er að skoða sérstaklega almennu skilyrðin um að eign 

eða réttindi þurfi annars vegar að hafa fjárhagslegt gildi og hins vegar að hægt sé að 

tilgreina það nægilega. Ganga má út frá því að eign eða réttindi hafi fjárhagslegt gildi ef 

um er að ræða bein peningaleg verðmæti en einnig teljast þau hafa fjárhagslegt gildi ef 

hægt er að umbreyta þeim í peninga. Það ber að gagnálykta af þessu að eign sem telst 

verðlaus, verði ekki kyrrsett. 75  Sá fyrirvari, að tilgreina þurfi andlag kyrrsetningar 

nægilega, er nauðsynlegur til að taka af vafa um til hvers kyrrsetning nær. Ekki er þannig 

hægt að kyrrsetja aleigu manns eða safn samkynja muna eins og innanstokksmuni eða 

bókasafn. Einnig verður að tilgreina hvaða kröfuréttindi á að kyrrsetja en sem dæmi nægir 

ekki að fara fram á kyrrsetningu allra útistandandi viðskiptakrafna gerðarþola. Úr annarri 

málsgrein 37. gr. verður lesið að kyrrsetning verður aðeins gerð í réttindum, sem fengin 

eru, þegar hún fer fram.76 

3.4.2   Eignir undanþegnar kyrrsetningu 

Ákveðnar eignir og réttindi eru þó undanþegin kyrrsetningu samkvæmt reglum AFL en 

einnig samkvæmt sérákvæðum annarra laga. Með þessum reglum er tekið tillit til 

hagsmuna gerðarþola þannig að hann verði ekki sviptur nauðsynlegum munum til 

venjulegra lifnaðarhátta, tekjuöflunar, menntunar eða heilsugæslu. Einnig koma þær í veg 

fyrir að gerðarþoli verði sviptur framfærslufé eða bótafé vegna skertrar starfsorku. Ef 

gerðarþoli, eða einhver fyrir hans hönd, er ekki staddur við fjárnám verður sýslumaður að 

gæta af sjálfsdáðum að reglum um fjárnámsbann sbr. 1. mgr. 24. gr. AFL.77 

Samkvæmt þremur liðum 1. mgr. 41. gr. AFL er lagt bann við kyrrsetningu í 

peningaeign vegna framfærsluþarfa gerðaþola, nema að hann bendi sjálfur á peninga-

eignina til kyrrsetningar, samanber 3. mgr. 41. gr. Í fyrsta lið er fjallað um peningaeign, 

sem komin er til með fyrirframgreiðslu framfærslufjár með gerðarþola, ef féð er sérgreint í 

vörslum hans og sá tími er ekki enn kominn, sem fénu er ætlað honum til framfærslu. 

Dæmi um þannig greiðslur gæti verið meðlagsgreiðslur eða greiðslur úr lífeyrissjóðum eða 

almannatryggingum. Í öðrum lið er tilgreind undantekning um bætur sem gerðarþoli hefur 

                                                            

75 Markús Sigurbjörnsson (1995), bls. 406-408; Alþingistíðindi 1988-1989 A, bls. 871 
76 Markús Sigurbjörnsson (1995), bls. 414; Alþingistíðindi 1988-1989 A, bls. 850 
77 Markús Sigurbjörnsson (1995), bls. 455-457 
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fengið greiddar í einu lagi vegna örorkutjóns eða missi framfæranda. Í þriðja lið er gerð 

undantekning á peningaeign sem talin er nauðsynleg til að standa straum af kostnaði um 

skamman tíma af framfærslu gerðarþola og þeirra sem hann er framfærsluskyldur við. Hér 

er átt við útgjöld sem heyra almennt til mannsæmandi en íburðarlausra lifnaðarhátta hverju 

sinni. Með því að tilgreina að um skamman tíma sé að ræða er girt fyrir að gerðarþoli 

krefjist undanþágu framfærsluútgjalda lengur en þar til hann á næst von á framfærslu-

greiðslu. 78 Samkvæmt 1. mgr. 43. gr. AFL er bannað að kyrrsetja lausafjármuni, sem má 

telja nauðsynlega til að halda venjulegt og látlaust heimili. Hér er horft til þess að lausafjár-

munir sem hugsanlega falla undir þessa skilgreiningu verða varla metnir til verðs sem dugi 

nema rétt fyrir kostnaði við að fá fjárnám í þeim og selja á nauðungaruppboði.79  Í 45-47. 

gr. AFL er lagt bann við kyrrsetningu tiltekinna kröfuréttinda gerðarþola vegna hagsmuna 

hans. Þessar kröfur eru þó yfirleitt ekki undanþegnar kyrrsetningu nema í mánuð frá því að 

þær urðu gjaldkræfar. Er málum þannig háttað svo ekki sé hægt að koma þeim undan kyrr-

setningu með því einu að innheimta þær ekki.  Í 45 gr. er fjallað um kröfur um greiðslu 

launa, eftirlauna, launa á uppsagnarfresti eða bóta vegna slita á ráðningarsamningi. Í 46. gr. 

er fjallað um bótakröfur vegna örorku eða missis framfæranda. Þannig bótakröfum getur 

fylgt krafa um bætur fyrir ófjárhagslegt tjón, s.s. miskabætur, en ef slík krafa tengist sama 

tjónsatburði og bótakrafan vegna örorku eða missis framfæranda er hún einnig undanskilin 

kyrrsetningu. Í 47. gr. er fjallað um ýmsar kröfur gerðarþola um greiðslu framfærslufjár. 

Þessar kröfur eiga rætur að rekja í lögbundin réttindi eða samninga og beinast að því 

opinbera, stéttarfélögum, sjóðum, einstaklingum eða öðrum lögaðilum. Að lokum skal taka 

fram að samkvæmt 50 gr. er bannað að kyrrsetja eign sem hefur verið gefin gerðarþola 

með áskilnaði um bann við aðför. Skilyrðin fyrir þessu eru að gjöfin sé háð þeim skilmála, 

að gerðarþoli megi ekki ráðstafa því gefna og að gjafagerningurinn hafi verið þinglýstur ef 

við á. 80 

3.4.3  Ábendingar‐ og frátökuréttur 

Í 39. gr. AFL er mælt fyrir um ábendingarrétt. Meginreglan er sú að gerðarþoli, eða fulltrúi 

hans við kyrrsetningargerðina, hefur rétt til að vísa á eignir til kyrrsetningar. Þetta getur 

skipt gerðarþola talsverðu máli ef hann hefur ætlað að ráðstafa þeirri eign sem gerðar-

beiðandi bendir á. Gerðarþoli skal njóta leiðbeininga sýslumanns um þessi efni sbr. 9. gr. 

                                                            

78 Markús Sigurbjörnsson (1995), bls. 462-466; Alþingistíðindi 1988-1989 A, bls. 855 
79 Markús Sigurbjörnsson (1995), bls. 458; Alþingistíðindi 1988-1989 A, bls. 858 
80 Markús Sigurbjörnsson (1995), bls. 479-486; Alþingistíðindi 1988-1989 A, bls. 870  
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KSL.  Í 39. gr. AFL koma fram fjórar undantekningar frá því að ábending sé bindandi fyrir 

gerðarbeiðanda. 

 Í fyrsta lagi þarf gerðarbeiðandi ekki að sætta sig við að bent sé á eign sem telst 

ekki nægileg trygging fyrir kröfu hans en ef deilt er um verðmæti eigna kemur það til kasta 

sýslumanns að virða eignina eftir ákvæðum 38. gr. AFL. Ef sýslumaður kemst að þeirri 

niðurstöðu að eignin sé ekki nægileg trygging skal hann bjóða gerðarþola að benda á aðra í 

staðinn.81  Í öðru lagi getur gerðarþoli ekki komið í veg fyrir kyrrsetningu á peningum með 

því að benda á aðrar eignir. Þetta á þó ekki við um peningaeignir sem eru undanþegnar 

kyrrsetningu skv. 41. gr. AFL. Í þriðja lagi getur gerðarþoli ekki komið í veg fyrir 

kyrrsetningu eignar sem gerðarbeiðandi á þá þegar einhvers konar tryggingaréttindi í, til 

dæmis veðrétt eða haldsrétt, fyrir kröfu sinni. Hafa ber í huga að þessi málsgrein 39. gr. 

AFL hefur ef til vill í ekki raunverulegt gildi fyrir kyrrsetningu þar sem forsenda hennar er 

í raun brostin ef önnur tryggingaréttindi eru til staðar skv. 5. gr. KSL,  það er sú forsenda 

að fari kyrrsetning ekki fram mun það annaðhvort draga mjög úr líkindum til að fullnusta 

kröfunnar takist eða að fullnustan verði verulega örðugri. Í fjórða lagi þarf gerðarbeiðandi 

ekki að þola það að bent sé á fasteign ef til er önnur eign sem fjárnám má gera í. Gildir 

þetta að auki um eign sem óvíst er að nægi fyrir kröfu hans vegna réttinda annarra eða 

hefur óvisst verðgildi.  Sama á við ef erfitt er að varðveita eignina eða að koma henni í 

verð. Þessi regla er sett til hagsbóta gerðarbeiðanda þannig að gerðarþoli geti ekki gert 

honum erfitt fyrir með því að benda á fyrrnefndar eignir til að torvelda fjárnám og síðar 

nauðungaruppboð.82 

 Frátökurétturinn er nátengdur þeim reglum sem gilda um eignir undanþegnar kyrr-

setningu. Frátökuréttinn er að finna í einstökum töluliðum 2. mgr. 43. gr. AFL en 43. gr. 

fjallar um bann við kyrrsetningu lausafjármuna sem teljast nauðsynlegir til að halda 

venjulegt og látlaust heimili. Í frátökuréttinum felst að gerðarþoli verður sjálfur að krefjast 

frátöku muna þó svo að sýslumanni beri að leiðbeina um þann rétt með sama hætti og áður 

hefur verið nefnt. 

                                                            

81 Markús Sigurbjörnsson (1995), bls. 494 
82 Markús Sigurbjörnsson (1995), bls. 494-499 
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3.4.4   Ráðstöfunarréttur og vörslusvipting 

Í 1. mgr. 20. gr. KSL er lagt bann við að gerðarþoli ráðstafi eign sem hefur verið kyrrsett. 

Réttarstaða gerðarbeiðanda getur þó verið háð því að hann hafi gætt við eignandi 

tryggingaráðstafana s.s. þinglýsingu hennar vegna fastigna samanber 2. mgr. 20. gr. 83 

Ef kyrrsetja á peninga samkvæmt 1. mgr. 19. gr. KSL verður undantekningalaust að 

taka peninga úr vörslu gerðarþola enda myndi hún annars þjóna engum tilgangi. 

Sýslumaður á að varðveita kyrrsetta peninga á bankareikningi fram til þess tíma sem hægt 

er að gera fjárnám í þeim. Samkvæmt 2. mgr. 19 gr. tekur sýslumaður einnig viðskiptabréf 

í sínar vörslu ef gerðarbeiðandi krefst þess. Um aðrar eignir er meginreglan sú að þær séu 

áfram í vörslu gerðarþola.84 

 

  

   

                                                            

83 Markús Sigurbjörnsson (1995), bls. 423 
84 Markús Sigurbjörnsson (1992), bls. 173-174 
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4  Kyrrsetning í sakamálum 
Í kafla 2 Saga kyrrsetningar á Íslandi eru þær breytingar sem urðu á lögum um meðferð 

sakarmál rakin. Hér verða nánar gert grein fyrir þeim breytingum sem urðu á 

kyrrsetningarheimildinni í þessum lögum. Í 144. gr. laga um meðferð opinberra mála nr. 

27/1951 var endurtekin kyrrsetningarheimild 14. gr. tilskipunar frá 24. janúar 1838. Var 

greinina að finna í XI. kafla laganna sem fjallaði um sakarkostnað. Er þetta lýsandi fyrir 

hugmyndir manna um tilgang kyrrsetningarheimildarinnar. Í greinagerð með frumvarpi til 

laganna segir þó að heimildin frá 1838 hafi ekki verið nýtt að neinu marki sé hún þó mjög 

nauðsynleg því „að ekki er ólíklegt, að fé þess manns, sem ef til vill er meinað að gæta 

þess vegna frelsisskerðingar og ef til vill má telja líklegan til að koma því undan, ef ekkert 

er að gert því til varnar, verði ekki tiltækilegt, þegar krefja skal hann sakarkostnaðar“.85 

Áherslan samkvæmt þessum texta er fyrst og fremst á sakarkostnað. Heimildin samkvæmt 

1. mgr. 144. gr. hljóðaði svo: 

Til tryggingar greiðslu sakarkostnaðar og skaðabóta eða til undirbúnings 
eignartöku, ef því er að skipta, skal dómari, ef hann hefur jafnframt 
fógetavald, kyrrsetja eða láta fógeta annars kyrrsetja eignir sökunauts eða 
sökunauta, ef  hættu má telja á því, að þeim verði ella undan skotið eða að 
þær glatist eða rýrni að mun, svo að ekki verði nægilegt til greiðslu 
sakarkostnaðar eða bóta á sínum tíma, og fer eftir álitum dómara, hversu 
mikið skuli kyrrsetja. [...] 

Tilgangur heimildarinnar var þannig í fyrsta lagi að tryggja greiðslu sakarkostnaðar eins og 

hann var skilgreindur í XI. kafla laganna. Í öðru lagi mátti dómari ákveða kyrrsetningu til 

að tryggja greiðslu skaðabóta en hér vísast til þeirrar heimildar þriðja aðila að koma fram 

skaðabótakröfu í opinberu máli vegna tjóns sem hinn refsivera háttsemi olli. Í þriðja lagi 

mátti dómari kyrrsetja eignir til undirbúnings eignartöku og vísast þar í 69. gr. almennra 

hegningalaga nr. 19/1940 (hér eftir skammstafað HGL). 

Við endurskoðun laganna og setningu nýrra laga nr. 19/1991 voru breytingar gerðar 

á kyrrsetningarákvæðinu í samræmi við breytingu á réttarfari en einnig var bætt við 

heimild til að fara fram á kyrrsetningu eigna til tryggingar á greiðslu sekta. Ákvæðið var nú 

í 85. gr. laganna og tilheyrði X. kafla um hald á munum o.fl. Samkvæmt frumvarpinu 

                                                            

85 Alþingistíðindi 1951 A 
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„þykir fara betur að það sé tekið upp í þennan kafla“86 án þess að það sé skýrt nánar. 

Heimildin samkvæmt 1. mgr. 85. gr. hljóðar svo: 

Til tryggingar greiðslu sektar, skaðabóta, sakarkostnaðar og upptöku getur sá 
sem rannsókn stýrir, svo og ríkissaksóknari krafist kyrrsetningar á eignum 
sakbornings ef hætta þykir á að þeim verði ella skotið undan eða þær glatist 
eða rýrni að mun. 

Með þessari breytingu var kyrrsetningarheimildin færð inn í hluta laganna sem tilheyrðu 

því sem ýmist hefur verið kallað „þvingunarráðstafanir í þágu rannsóknar opinberra mála“ 

eða „þvingunarráðstafanir í þágu meðferðar opinberra mála“. Með þessu er átt við 

ráðstafanir sem teljast til úrræða lögreglu við rannsókn brota, en til þeirra telst m.a. 

haldlagning.87 

Í nýju lögunum um meðferð sakamál nr. 88/2008 (hér eftir skammstafað SML) sem 

tóku gildi 1. janúar 2009 hefur kyrrsetningarheimildin enn verið breytt og hún flutt til í 

lögunum. Í greinagerð með frumvarpi til laganna er hnykkt á því að það úrræði að kyrrsetja 

eignir, „til tryggingar greiðslu sekta og annarra fjárkrafna í tengslum við sakamál, sé 

sjaldan beitt í framkvæmd".88 Ástæðan er talin vera sú að í oftast nær nægir að leggja hald 

á muni til að ná því markmiði sem stefnt er að. Kyrrsetningarheimildin tilheyrir nú 2. þætti 

SML sem fjallar um rannsókn, nánar tiltekið XII. kafla um ýmsar rannsóknaraðgerðir. Í 

greinagerð með frumvarpi til laganna segir um XII. kafla að í honum hafi verið tekin 

saman „ákvæði um ýmsar rannsóknaraðgerðir sem gripið verðu til í þágu rannsóknar 

sakamála og ekki verða með góðu móti felldar undir aðra kafla þessa þáttar.“ 

Kyrrsetningarheimildin hefur því verið aðgreind frá heimild lögreglu til haldlagningar. 

Ljóst er að heimildin til kyrrsetningar í sakamálalögum hefur tekið nokkrum 

breytingum, þó ekki stórvægilegum, sem vert er að skoða betur. Hringlandaháttur með 

flokkun ákvæðisins innan laganna gefur til kynna að hlutverk þess hafi verið mönnum 

óljóst en einnig gefur það til kynna að hlutverk þess hafi að einhverju leyti breyst. 

Ákvæðið virðist upprunalega til komið sem tæki til að tryggja greiðslu sakarkostnaðar og 

veitti þannig dómurum sambærilegt úrræði í sakamálum og kröfuhafar höfðu í tengslum 

úrlausn skuldaágreinings í einkamálum. 

                                                            

86 Alþingistíðindi 1990 A 
87 Eiríkur Tómasson (2000), bls. 1; Svala Ólafsdóttir (1992) bls. 96; Alþingistíðindi 1990 A  
88 Frumvarp til laga um meðferð sakamála 
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4.1  Skilyrði kyrrsetningar 
Í SML er heimild til kyrrsetningar hjá sakborningi að finna í 1. mgr. 88. gr. og er hún svo 

hljóðandi: 

Til tryggingar greiðslu sektar, sakarkostnaðar og upptöku ávinnings, sem 
aflað hefur verið með broti, getur lögregla krafist kyrrsetningar hjá 
sakborningi ef hætta þykir á að eignum verði ella skotið undan eða þær glatist 
eða rýrni að mun. 

Málsgreinin svarar til 1. mgr. 85. gr. eldri laga nr. 19/1991 en orðnotkun greinarinnar hefur 

breyst lítillega. Samkvæmt því sem kemur fram í greinagerð með frumvarpi til laganna er 

þó aðeins um að ræða eina efnislega breytingu á málsgreininni. Ekki er lengur gert ráð fyrir 

því krafist sé kyrrsetningar hjá sakborningi til tryggingar greiðslu skaðabóta. Kyrrsetning 

til tryggingar greiðslu skaðabóta var hugsuð sem úrræði vegna skaðabótakröfu í sakamáli 

vegna tjóns sem hinn refsivera háttsemi olli en samkvæmt 2. mgr. 2. gr. SML má hafa uppi 

einkaréttarkröfur í sakamáli. Einkaréttarkröfur í sakamálum eru hugsaðar sem réttarfars-

hagræði fyrir brotaþola refsiverðs verknaðar. Hins vegar er það niðurstaða löggjafans að 

bótakrafa, sem á rætur að rekja til refsiverðrar háttsemi, sé í eðli sínu ekki frábrugðin 

öðrum bótakröfum sem verður höfð uppi í sérstöku einkamáli. Það sé því eðlilegt að 

kyrrsetning til tryggingar henni verði gerð á grundvelli almennra regla KSL. 89 Er forræði 

og ábyrgð vegna kyrrsetningar því færð frá ákæruvaldinu til viðkomandi brotaþola. 

4.1.1   Lögregla krefst kyrrsetningar 

Sú breyting hefur verið gerð á orðalagi með 1. mgr. 88. gr. fellst í því að skipt hefur verið 

út orðunum „sá sem rannsókn stýrir, svo og ríkissaksóknari“ fyrir „lögregla“. Þessi 

breyting vekur upp þá spurningu hvort það hafi í raun einhverja efnislega þýðingu. Eins og 

áður hefur komið fram var það í höndum dómara að eiga frumkvæði að kyrrsetningu 

samkvæmt 144. gr. laga um meðferð opinberra mála nr. 27/1951. Við setningu OML fóru 

dómarar ekki lengur með rannsókn máls og var þá gert ráð fyrir því í 85. gr. laganna að 

ákærandi krefðist kyrrsetningar.90  Því fyrirkomulagi var breytt með lögum 93/1992 eftir 

að héraðsdómur Reykjavíkur hafði úrskurðað að orðið ákærandi samkvæmt 85. gr. OML 

ætti aðeins við lögreglustjóra ef hann færi með ákæruvald í þeim brotaflokki sem 

viðkomandi brot heyrði til. Til  að fyrirbyggja að lögreglustjórar þyrftu að leita atbeina 

ríkissaksóknara, sem æðsta handhafa ákæruvalds, var ákvæðinu breytt þannig að sá sem 
                                                            

89 Frumvarp til laga um meðferð sakamála 
90 Alþingistíðindi 1990 A 
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rannsókn stýrir, svo og ríkissaksóknari gætu krafist kyrrsetningar.91 Með núgildandi lögum 

hefur þessu orðalagi aftur verið breytt og segir í 1. mgr. 88. gr. SML að lögregla geti 

krafist kyrrsetningar hjá sakborningi. 

 Með SML voru gerðar veigamiklar breytingar á ákæruvaldinu. Gildistöku þessara 

breytinga var þó frestað til 1. janúar 2010, með lögum nr. 156/2008.  Sett verður á stofn 

nýtt embætti héraðssaksóknara sem tekur ákvörðun um saksókn á fyrsta stjórnsýslustigi í 

nánast öllum meiriháttar sakamálum og hefur eftirlit með lögreglustjórum sem ákærendum. 

Lögregla hefur því áfram með höndum rannsókn sakamála en framkvæmd hennar verður 

undir eftirliti og samkvæmt fyrirmælum héraðssaksóknara, samanber 4. mgr. 23. gr. SML. 

Héraðssaksóknari tekur síðan ákvörðun um saksókn á grundvelli þeirrar rannsóknar.92  

Efnislega hefur því ekki orðið breyting á því hverjir geti krafist kyrrsetningar. Ákvörðun 

um hvort krefjast eigi kyrrsetningar á eignum sakbornings er í höndum ákæranda með 

sama hætti og áður. Er það í samræmi við þann skilning að kyrrsetning sé ekki 

þvingunaraðgerð eins og haldlagning heldur tryggingarráðstöfun.93 

Sýslumenn fara jafnframt með lögreglustjórn og getur því sú staða komið upp að 

sýslumaður sé sjálfur gerðarbeiðandi. Þetta fyrirkomulag verður að teljast andstætt 

hugmyndum manna um réttaröryggi einstaklingsins gagnvart ríkisvaldinu.94 Ætla mætti að 

stofnun nýrra héraðssaksóknaraembætta myndi draga úr þessari áhættu þar sem ákæruvald 

í ýmsum málaflokkum var fært til frá lögreglustjórum. Hins vegar munu lögreglustjórar 

áfram fara með ákæruvald í ýmsum málum s.s. fíkniefnamálum en þannig málum fylgir oft 

mikill fjárhagslegur ávinningur brotaþola. 

Gera verður ráð fyrir að sakborningur geti borið ákvörðun lögreglu um að fara fram 

á kyrrsetningu undir dómstóla samkvæmt heimild 2. mgr. 102. gr. SML en þar segir að 

leggja megi fyrir héraðsdóm ágreining um lögmæti rannsóknarathafna lögreglu eða 

ákæranda. Dómari skal þegar í stað í þinghaldi ef unnt er, en annars svo fljótt sem má 

verða, leysa úr ágreiningsefninu með úrskurði, skv. 2. mgr. 181. gr. Þar sem gert er ráð 

fyrir að heimilt sé að kæra úrskurði héraðsdóms til Hæstaréttar, samkvæmt k. lið 1. mgr. 

192. gr. SML, er nauðsynlegt að hafa ákvörðun héraðsdóms í formi úrskurðar. Þannig 

liggur fyrir rökstuðningur héraðsdómara fyrir niðurstöðu um atriði sem sætir kæru. 95 

 

                                                            

91 Frumvarp til laga um breyting á lögum um meðferð opinberra mála 
92 Frumvarp til laga um meðferð sakamála 
93 Eiríkur Tómasson (2000), bls. 22; Svala Ólafsdóttir (1992), bls. 113 
94 Eiríkur Tómasson (2000), bls. 22 
95 Frumvarp til laga um meðferð sakamála 
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4.1.2  Greiðsla sektar og sakakostnaðar  

Til að lög hafi áhrif á athafnir einstaklinga er almennt talið að fylgja verði eftir brotum á 

lögum með viðurlögum. Skipta má viðurlagakerfi refsilaga í tvo þætti. Annarsvegar 

eiginlegar refsingar og hins vegar önnur refsikennd viðurlög. Í 31. gr. HGL kemur fram að 

höfuðgreinar hinna eiginlegu refsinga eru tvær, fangelsi og fésektir. Á meðan að fésektir 

hafa í för með sér skerðingu á fjáreign sökunauts beinast þau að ytri gæðum sem menn taka 

út frjálsir ferða sinna. Fésektir eru þannig vægari hegning en fangelsi. Fésektir gegna 

mismunandi hlutverki eftir því hvort þeim er beitt vegna almennra hegningarlaga eða 

sérrefsilögum. Í hegningarlögum er að finna ákvæði um meiriháttar afbrot sem þungar 

refsingar hafa almennt legið við í gegnum tímans rás. Þess háttar brot varða yfirleitt 

annaðhvort fangelsi eða sektir en í sérrefsilögum er algengast að brot varði einungis 

fésektir.96 

  Samkvæmt íslenskum rétti er það meginregla að dómstólar annist ákvörðun 

refsinga, jafnt fangelsis sem fésekta. Þetta er að jafnaði gert í dómsformi að undangenginni 

tryggilegri rannsókn og málsmeðferð. Þá er það almenna reglan við ákvörðun refsingar að 

velja aðeins eina refsitegund í senn. Fyrirferðamiklar undantekningar eru frá því að dómari 

ákveði sektir og hafa m.a. lögreglumenn, lögreglustjórar og tollyfirvöld heimildir til að 

beita þeim og þá oftast á grundvelli sérrefsilaga. 97 Ýmsar aðrar stofnanir og eftirlitsaðilar 

hafa einnig heimildir til að beita sektum og nefnast þær einu nafni stjórnvaldssektir en um 

þær verður fjallað nánar í 5. kafla. 

 Í 1. mgr. 51. gr. HGL er kveðið á um þau atriði sem hafa áhrif á ákvörðun sektar-

fjárhæðar. Snúa þessi atriði að persónulegum högum sakbornings og skal m.a. horfa til 

tekna og eigna, afkomu, framfærsluskyldu og greiðslugetu. Þó þessar reglur gildi 

sérstaklega um brot á hegningarlögum verður að telja að við ákvörðun sekta samkvæmt 

sérrefsilögum þurfi einnig að horfa til persónulegra haga sökunauts og huglægrar afstöðu 

hans til verknaðarins sem verið er að refsa fyrir.98 Með lögum nr. 140/1998 var gerð 

breyting á við 52. gr. hegningarlaga og bætt við almenn regla um að, eftir því sem við á 

skuli höfð hliðsjón af þeim fjárhagslega ávinningi eða sparnaði sem leiddi af brotinu eða 

stefnt var að með því. Þessar reglur eiga jafnt við hvort sekta eigi menn eða lögaðila 

                                                            

96 Skýrsla nefndar um viðurlög við efnahagsbrotum (2006), bls. 20; Jónatan Þórmundsson (1992), bls. 19, 
217-219 

97 Jónatan Þórmundsson (1992), bls. 219-223 
98 Jónatan Þórmundsson (1992), bls. 91 



  M.L. Ritgerð 

Háskólinn á Bifröst    33 

Sakarkostnaður er sérstakur rekstrarkostnaður máls sem sakborningur getur þurft að 

bera ef hann er dæmdur sekur eða veldur kostnaði með vísvitandi eða ólögmætu framferði 

við rannsókn máls eða meðferð þess. Til sakarkostnaðar teljast útgjöld vegna rannsóknar 

sakamáls og meðferðar þess, skv. 216. gr. SML. Í 217. gr. segir að í dómi, viðurlaga-

ákvörðun eða úrskurði, skal kveða á um hvort ríkissjóður eða ákærði beri sakarkostnað. Ef 

sekt, eða sakarkostnaður, er ekki greidd þrátt fyrir greiðsluáskoranir skal innheimta hana 

með fjárnámi í eigum sektarþola samkvæmt heimild í 3. mgr. 70. gr. laga 49/2005 um 

fullnustu refsinga. 

Kyrrsetning verður gerð í eignum sakborningi til tryggingar greiðslu sektar og 

sakarkostnaðar. Hversu mikil þessi upphæð verður að lokinni málsmeðferð getur verið 

erfitt að meta.  Þá er alls kostar óvíst hvort viðkomandi verður dæmdur sekur. Lögregla þar 

að leggja mat á það fyrir hversu hárri upphæð á að kyrrsetja fyrir. Upphafleg heimild til 

kyrrsetningar vegna sakarkostnaðar var til handa dómurum. 

4.1.3  Upptaka ávinnings 

Kyrrsetningu má gera í eignum sakbornings til tryggingar upptöku ávinnings, sem aflað 

hefur verið með broti, skv. 1. mgr. 88. gr. SML. Hér hefur orðalagi verið breytt frá því sem 

var í 1. mgr. 85. gr. laga um meðferð opinberra mála en þar stóð einungis að krefjast mætti 

kyrrsetningu til tryggingar upptöku eigna. Ekki voru gerðar neinar meiriháttar efnislegar 

breytingar á upptökuákvæði hegningalaga frá 1940 til 2008 fyrir utan rýmkun á 

heimildinni með lögum nr. 10/1997. Sú breyting fól aðallega í sér að kveða skýrar á um að 

gera megi upptæka hluti sem keyptir eru fyrir ávinning og að veita dómurum heimild til að 

áætla fjárhæð ávinnings þegar gögn skortir til að meta hana.99 Með því að breyta orðalagi 

kyrrsetningarákvæðisins í SML virðist löggjafinn þrengja heimildina eða að minnsta kosti 

árétta að kyrrsetning sé ekki ætluð í annað en að tryggja upptöku ólöglegs ávinnings 

samkvæmt 3. tl. 69. gr. HGL. 

 Í 69. gr. almennra hegningalaga nr. 19/1940 (hér eftir skammstafað HGL) er að 

finna heimild til upptöku eigna. Ákvæðið nær meðal annars til upptöku á hlutum sem verða 

til við afbrot, eru notaðir við afbrot eða eru til þess gerðir að fremja afbrot. Hér er áhersla 

lögð á öryggis- og varnarsjónarmið en einnig það uppeldissjónarmið að afbrot borgi sig 

                                                            

99 Frumvarp til laga um breyting á almennum hegningarlögum, nr. 19/1940, o.fl., Um 2. gr. 
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ekki.100 Samkvæmt 3. tl. 1. mgr. má gera upptækt með dómi muni eða ávinning sem aflað 

hefur verið með broti en töluliðurinn hljóðar svo: 

[Gera má upptækt með dómi:] Muni eða ávinning, sem aflað hefur verið með 
broti, og enginn á löglegt tilkall til, eða fjárhæð, sem svarar til slíks ávinnings, 
eða muni sem keyptir eru fyrir ávinninginn. Ef ekki er unnt að færa fullar 
sönnur á fjárhæð ávinnings er dómara heimilt að áætla fjárhæðina. 

Ákvæði 3. tl. var nýtt þegar lögin voru sett 1940, en nauðsynlegt þótti að hafa slíka heimild 

til upptöku þar sem óeðlilegt er að brotamaður haldi ólöglegum ávinningi ef enginn eigandi 

hans finnst.101 Í 31. gr. HGL kemur fram að hegningar samkvæmt lögum eru fangelsi og 

fésektir. Upptaka eigna flokkast þannig ekki sem hegning heldur er hún einkum gerð í 

varúðar- og öryggisskyni. Það er ekki viðurkennt að eignaréttur stofnist yfir munum eða 

verðmætum sem aflað hefur verið með broti og hefur heimild til upptöku eigna augljósan 

varnartilgang þar sem brotamaður getur ekki treyst á að halda ávinningi af brotinu.102 Þá er 

hægt að gera ávinning upptækan þótt sök kunni að vera fyrnd, refsing falli brott vegna 

dauða sökunauts eða sakborningur er sýknaður af hlutlægum ástæðum s.s. sakhæfisskorts. 

Einnig ber að horfa til þess að það er ekki skylda að gera hluti upptæka samkvæmt 

ákvæðinu og gætu sanngirnisástæður því stundum leitt til þess að ákvæðinu yrði ekki beitt. 

4.1.3.1  Munir eða ávinningur 

Í 3. tl. 1. mgr. 69. gr. HGL er sagt að með dómi megi gera upptæka „muni eða ávinning". 

Fyrir setningu HGL var að finna upptökuheimild í eldri hegningarlögum sem vísaði 

einungis til upptöku muna sem fengist hafa fyrir glæp eða enginn á löglegt tilkall til. Í 

framkvæmd hafði þó verið litið svo á að ákvæðið tæki einnig til annars ávinnings af broti, 

svo sem peningafjárhæð, ef hann var til staðar og nægilega aðgreindur frá öðrum eignum 

sökunauts. Samkvæmt núgildandi ákvæði má gera upptækan allan beinan ávinning af 

brotum, hvort sem það eru hvers konar munir sem hafa verðgildi eða tilgreind afmörkuð 

peningafjárhæð. Jafnframt veitir greinin heimild til jafnvirðisupptöku á fjárhæð sem svarar 

til slíks ávinnings. Enn fremur veitir ákvæði heimild til að gera upptæka muni sem 

ávinningur af broti hefur sannanlega runnið til kaupa á.103 Upptaka á munum verður aldrei 

dæmd nema að þeir séu til staðar þegar dómur gengur. Ef munum hefur verið ráðstafað til 

                                                            

100 Jónatan Þórmundsson (1992), bls. 85 
101 Jónatan Þórmundsson (1992), bls. 85; Alþingistíðindi 1940 A 
102 Þórður Eyjólfsson (1952), bls. 192 
103 Alþingistíðindi 1996 A; Þórður Eyjólfsson (1952), bls. 192-193 
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grandlausra þriðja aðila eða þeim veitt veð eða önnur takmörkuð hlutaréttindi stofnast yfir 

munum verður upptaka ekki dæmd.104 

 Breytingin sem gerð var á upptökuákvæði hegningalaga með lögum nr. 10/1997 var 

til komin af því, erfitt og jafnvel ómögulegt hafði reynst að afla nægilegra sannana um 

raunverulegan ávinning brotamanns af broti. Afrakstur ýmis konar ólöglegrar viðskipta 

sem staðið hafa yfir í nokkuð skeið mun óhjákvæmilega blandast löglegum viðskiptum. Þó 

hægt hafi verið að leggja fram gögn um fjárhæð ávinnings í einu tilviki var það ekki talin 

nægileg sönnun fyrir þeim ávinningi sem ætla mætti að viðkomandi brotamaður hafi haft. 

Með breytingunum var dómstólum veitt heimild til að áætla fjárhæð ávinning, þegar 

sannað þykir að ávinningur hafi orðið af broti, en gögn skortir til að meta hver hann er. 

Engin breyting hefur þó verið gerð á sönnunarreglum um að maður hafi í reynd haft 

ávinning af broti.105 

Þó eignarupptaka flokkist ekki sem refsing í skilningi hegningarlaga, þá eru tengsl 

milli sektarákvörðunar og eignarupptöku.106 Þetta er mjög áberandi fyrir breytingu laganna 

í málum þar sem erfitt þótti sanna fjárhæð ólöglegs ágóða. Í 2. mgr. 49. gr. HGL segir: 

Dæma má fésektir jafnframt fangelsi, sem við brotinu liggur, þegar ákærði 
hefur aflað sér eða öðrum fjárvinnings með brotinu eða það hefur vakað fyrir 
honum. 

Uppruni þessa ákvæðis er einmitt hægt að rekja til tilrauna til að leysa vandamál um 

sviptingu ólögmæts ágóða.107 Sjá má beitingu þessa úrræðis í dómi Hæstaréttar: 

HRD. 163/1969: Ákæruvaldið fór fram á upptöku ávinnings af ólögmætri 
áfengissölu og veitingastarfsemi en tilgreindi ekki fjárhæð. Fram kom að 
rannsókn málsins hafði ekki leitt í ljós hver ávinningur hafi orðið af hinni 
ólögmætu starfsemi. Kröfunni var vísað frá þar sem hún fullnægði ekki 
skilyrðum þágildandi lögum um meðferð opinberra mála. Þá segir í dómnum: 
„Við ákvörðun refsingar þykir bera að hafa í huga, að telja má sannað, að 
ákærði hafi haft verulegan hagnað af broti sínu.“ 

4.1.3.2  Aflað með broti 

Forsenda upptöku ávinnings er að hans hafi verið aflað með broti. Ákvæðið gildir ekki 

eingöngu um brot sem varða við hegningarlög heldur ná þau einnig til brota á öðrum 

                                                            

104 Alþingistíðindi 1940 A, (greinagerð með frumvarpi er varð að lögum nr. 19/1940) Um VII. kafla 
105 Frumvarp til laga um breyting á almennum hegningarlögum, nr. 19/1940, o.fl. kafli III.2  um 2. gr. 
106 Jónatan Þórmundsson (1992), bls. 216-218 
107 Þórður Eyjólfsson (1952), bls. 207 
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lögum.108 Gæta verður að orsakasamband sé milli brotsins og ágóðans. Þetta ætti að vera 

skýrt þegar um auðgunarbrot er að ræða eða ef brotið er beint tilefni auðgunar s.s. ef 

sökunaut hefur fengið greitt til að fremja brot.109 

4.1.3.3  Löglegt tilkall til 

Það er einnig forsenda upptöku ávinnings samkvæmt 3. tl. 1. mgr. 69. gr., að enginn eigi 

löglegt tilkall til hans. Oft eru þó ekki mögulegt að afla vitneskju um hverjir hafi beðið tjón 

af broti eða eigi tilkall til ávinnings. Þó sú staða kunni að vera uppi kemur það ekki í veg 

fyrir upptöku ef viðkomandi er óþekktur. Ef það kemur í ljós við rannsókn máls að einhver 

á tilkall til ágóðans getur viðkomandi komið fram skaðabótakröfu að í málinu. Í 2. mgr. 96. 

gr. kemur fram sú meginregla að upptækar eignir verði eign ríkissjóðs en brotaþoli sem 

beðið hefur tjón skal eiga forgang til andvirðis eignarinnar ef hann hefur ekki fengið bætur 

með öðru móti.110 

4.1.4   Mat sýslumanns 

Forsendur þess að krafa um kyrrsetningu verði tekin til greina eru að hætta sé á að eignum 

verði skotið undan, þær glatist eða rýrni að mun. Telja verður nægilegt að sýna fram á að 

eitt þessara skilyrða sé fyrir hendi. 111 Fyrrgreind skilyrði 1. mgr. 88. gr. svipar mjög til 

skilyrða 5. gr. KSL um að fullnusta verði ólíkleg eða örðugri án kyrrsetningar. Sýslumaður 

ætti því að horfa til sömu atriða við mat sitt, þ.e. haga og framferðis skuldara, og vísast því 

um þau atriði til kafla 3.1.3 hér á undan. 

4.2   Undantekningar í framkvæmd 
Í 2. mgr. 88. gr. SML segir að um framkvæmd og gildi kyrrsetningar fari sem um 

kyrrsetningu fjármuna almennt og vísar það til ákvæða KSL. Það er því sýslumaður sem 

fer með kyrrsetningagerðir vegna sakamála og metur jafnframt hvort skilyrði séu fyrir 

gerðinni.112 

Sú breyting hefur orðið á þessum fyrirmælum að samkvæmt niðurlagi 2. mgr. 85. 

gr. OML fór um ábyrgð á kyrrsetningu eftir almennum skaðabótareglum. Ábyrgð á 

kyrrsetningu fer nú eftir reglum KSL um bótaskyldu.  Ekki er talin ástæða til þess að láta 

                                                            

108 Alþingistíðindi 1940 A (greinagerð með frumvarpi er varð að lögum nr. 19/1940) Um VII. kafla; Þórður 
Eyjólfsson (1952), bls. 188 

109 Þórður Eyjólfsson (1952), bls. 194 
110 Jónatan Þórmundsson (1992), bls. 199 
111 Svala Ólafsdóttir (1992), bls. 114 
112 Svala Ólafsdóttir (1992), bls. 114 
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aðrar reglur gilda um ábyrgð á kyrrsetningu samkvæmt SML en um kyrrsetningu almennt, 

en bótaskylda samkvæmt 42. gr. KSL er nokkru ríkari.113  Um áhrif þessara breytinga má 

ætla að þær auki á réttaröryggi sakbornings í sakamáli. 

Samkvæmt ákvæði 2. mgr. 88. gr. SML eru gerðar nokkrar undantekningar á 

framkvæmdinni. Gerðarbeiðandi þarf ekki að setja tryggingu, hann þarf ekki að höfða mál 

til staðfestingar kyrrsetningu og hann þarf ekki að greiða gjöld fyrir ráðstafarinnar. 

4.2.1  Staðfestingarmál óþarft 

Helsta frávik frá almennri meðferð kyrrsetningagerða þegar krafan grundvallast af reglum 

SML, er sú að óþarft er að höfða staðfestingarmál vegna gerðarinnar. Hlutverk 

staðfestingarmála samkvæmt reglum KSL er að skera úr um hvort kyrrsetning hafi verið 

réttilega gerð. Í staðfestingarmáli sem gerðarbeiðandi höfðar getur gerðarþoli komið fram 

aðfinnslum sem varða skilyrði til gerðarinnar og einnig einstaka ákvarðanir sýslumanns við 

framkvæmd hennar.114 

 Fyrir setningu laga nr. 19/1991 um meðferð opinberra mála gildi 144. gr. laga nr. 

74/1974, um kyrrsetningu í sakamálum. Í greininni segir að dómari skuli „ef hann hefur 

jafnframt fógetavald, kyrrsetja eða láta fógeta annars kyrrsetja eignir“. Samkvæmt þessu 

var það dómari, sem ákvað hvort grundvöllur væri fyrir kyrrsetningunni. Lagði hann 

þannig mat á það hvort skilyrði og nauðsyn væru fyrir kyrrsetningu með þeim hætti sem 

sýslumaður gerir í dag.  Sá ákvörðun var jafnframt kæranleg til Hæstaréttar með stoð í 1. tl. 

172. gr. sömu laga. Til skýringar má skoða eftirfarandi dóm Hæstaréttar: 

HRD. 36/1979. Úrskurði sakadóms Reykjavíkur um kyrrsetningu var skotið 
til Hæstaréttar sem staðfesti hann. Í dómnum segir: „Skilja verður hinn kærða 
úrskurð svo, að með honum hafi rannsóknardómari í máli varnaraðilja markað 
sér þá, stefnu fyrir sitt leyti, að hann muni leita eftir kyrrsetningu hjá 
yfirborgarfógeta á eignum varnaraðilja, sbr. 144. gr. laga nr. 7/1974, til 
tryggingar væntanlegri skaðabótakröfu og sakarkostnaði, svo sem nánar 
greinir í úrskurðinum. Eigi eru efni til að hrinda hinum ákærða úrskurði svo 
skýrðum sem að framan greinir.“ Samkvæmt úrskurðarorði sakardóms 
Reykjavíkur var Yfirborgarfógetanum í Reykjavík falin framkvæmd 
úrskurðarins. 

Með þessu fyrirkomulagi var sakborningi gefið tækifæri til að tjá sig um kröfu gerðar-

beiðanda um kyrrsetningu fyrir dómara og jafnframt þann möguleika að kæra úrskurð 

                                                            

113 Frumvarp til laga um meðferð sakamála. Um 88. gr. 
114 Markús Sigurbjörnsson (1992), bls. 213 
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hans. Þar með var óþarft að gerðarbeiðandi höfðaði sérstakt staðfestingarmál. Af þessu 

leiddi að óþarft var að gera kröfu um staðfestingu kyrrsetningarinnar í ákæru samanber 

eftirfarandi dóm Hæstaréttar: 

HRD. 180/1976: Í dómnum segir um kröfu sakadóms Kjósasýslu um 
staðfestingu á kyrrsetningu: „Kyrrsetning sú, er greinir í héraðsdómi, var gerð 
í skjóli 144. gr. laga nr. 74/1974. Samkv. 3. tl. 1. málsgr. þeirrar greinar þarf 
ekki að höfða mál "til réttlætingar kyrrsetningu", er svo stendur á. Ber þegar 
af þeirri ástæðu að fella úr gildi ákvæði héraðsdóms um staðfestingu 
kyrrsetningar þessarar.“ 

Með þeim breytingum sem voru gerðar á dómstólaskipun í héraði og með setningu laga nr. 

19/1991 um meðferð opinberra mála áttu dómarar áttu ekki lengur frumkvæði að 

kyrrsetningu heldur ákærandi. Samkvæmt núgildandi heimild 88. gr. „getur lögregla krafist 

kyrrsetningar“. Með þessu er lögreglu ætlað hlutverk gerðarbeiðanda en sýslumanni ætlar 

að leggja mat á forsendur hennar og framkvæma. Gera verður ráð fyrir að sakborningur 

geti borið ákvörðun lögreglu um að fara fram á kyrrsetningu undir dómstóla samkvæmt 

heimild 2. mgr. 102. gr. SML eins og lýst er í kafla 4.1.1 Lögregla krefst kyrrsetningar. 

4.2.2  Trygging og gjöld  

Gerðarbeiðandi þarf ekki að setja tryggingu vegna kyrrsetningar byggðar á SML. Eins og 

fjallað var um í kafla 3.3.2 Tryggingar er megintilgangur þeirra að draga úr líkum á 

misnotkun kyrrsetninga og vegna hugsanlegs tjóns gerðarþola reynist kyrrsetning óréttmæt. 

Í ljósi markmiða tryggingarinnar er ekki að sjá að hún þjóni neinum tilgangi í þessum 

tilfellum. Enn fremur þarf gerðarbeiðandi ekki að greiða þau gjöld sem fylgja kyrrsetningu 

svo sem vegna þinglýsingar eða annarra tryggingaráðstafana. Ef svo væri myndi sá 

kostnaður án efa teljast til sakarkostnaðar samkvæmt umfjöllun í kafla 4.1.2 Greiðsla 

sektar og sakarkostnaðar. 

4.2.2  Lok kyrrsetningar 

Um lok kyrrsetningar er fjallað í 3. mgr. 88. gr. SML. Skal kyrrsetning falla niður ef 

ákærði hefur verið sýknaður með endanlegum dómi af greiðslu sektar og sakarkostnaðar 

eða upptaka ávinnings hefur ekki verið dæmd. Sama á við ef saksókn hefur verið felld 

niður eða rannsókn leiðir ekki til saksóknar. Ef kyrrsetning fellur niður með þessum hætti á 

sakborningur heimtingu á að felldar verði úr gildi þær ráðstafanir sem gerðar voru til 

tryggingar kyrrsetningunni.  Í 3. mgr. 85. gr. OML var þessum rétti sakbornings lýst með 

öðrum hætti en nú er gert. Þar segir að sakborningur eigi „heimtingu á að honum verði að 
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kostnaðarlausu fengin umráð yfir hinum kyrrsettu verðmætum og felldar verði úr gildi þær 

ráðstafanir sem gerðar hafa verið til verndar kyrrsetningunni“. Sakborningur getur þannig 

krafist þess að fá umráð yfir kyrrsetum eignum ef þær hafa verið teknar úr vörslu hans. 

Ekki verður annað séð en að þetta hafi ekki efnislega breytingu í för með sér. Að lokum 

segir að hafi sakborningur verið sakfelldur eða upptaka ávinnings dæmd, fellur kyrrsetning 

niður ef hann innir af hendi þær greiðslur sem kyrrsetning á að tryggja.115   

4.3  Haldlagning og kyrrsetning 
Um meðferð sakamála gilda ýmsar meginreglur sem ná ekki aðeins til málsmeðferðar fyrir 

dómi heldur einnig til þess þegar mál eru til meðferðar hjá lögreglu og ákæruvaldi. Telja 

verður að handhafar ríkisvaldsins séu í yfirburðastöðu gagnvart sakborningi og verður því 

áherslan með þessum meginreglum að aftra því að mannréttindi þeirra verði skert af óþörfu 

eða þeir fundnir sekir þótt saklausir séu.116 Við rannsókn og undirbúning málshöfðunar að 

hálfu lögreglu og ákæruvalds ber helst að horfa til áhrifa jafnræðisreglunnar og 

meðalhófsreglunnar.117 

 Jafnræðisreglan er grundvallarregla og yfirleitt samofin hugmyndum manna um 

réttlæti. Almenn jafnræðisregla er lögfest í 11. gr. stjórnsýslulaga SSL. Í henni felst að við 

úrlausn mála skuli stjórnvald gæta samræmis og jafnræðis í lagalegu tilliti. Ekki má 

mismuna aðilum við úrlausn mála á grundvelli sjónarmiða eins og þjóðerni, stjórnmála-

skoðunum, þjóðfélagsstöðu eða sambærilegum ástæðum. 118  Meðalhófsreglan er 

grundvallarregla, lögfest í 12. gr. stjórnsýslulaga, sem felur í sér að stjórnvöld verði að 

gæta hófs í meðferð valds síns og skuli ekki fara strangar í sakirnar er nauðsyn ber til.  Enn 

fremur er það áréttað í 2. mgr. 13. gr. lögreglulaga nr. 90/1996 að framkvæmd 

lögreglustarfa skuli grundvölluð á meðalhófsreglunni. Lögregla skal því ávalt leita vægasta 

úrræðis sem í boði er og dugir til að ná settum markmiðum.  Þá verður að vera samræmi á 

milli þess óhagræðis sem stafar af því úrræði sem beitt er og þýðingar þess. 119   Þó 

meðalhófsreglan sé ekki almennt orðuð í SML er óvírætt að hún gildir íslensku 

sakamálaréttarfari og þar með um störf rannsóknir lögreglu og ákæruvaldsins.120 

                                                            

115 Eiríkur Tómasson (2000), bls. 22 
116 Eiríkur Tómasson (2002), bls. 2-3 
117 Eiríkur Tómasson (2002), bls. 11 
118 Páll Hreinsson (1994), bls. 118 
119 1995--96. -- 120. löggjafarþing. -- 451 . mál. (frumvarp til laga nr. 90/1995, lögreglulaga, um 13. gr.) 
120 Eiríkur Tómasson (2000), bls. 6 
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4.3.1  Haldlagning muna 

Erfiðleikar löggjafavaldsins við að flokka heimildina til að beita kyrrsetningargerðum við 

meðferð sakamála, eins og lýst var í upphafi þessa kafla, virðast kristallast í heiti þess kafla 

sem hýsir ákvæðið nú. Með SML var heimildin flutt úr kaflanum um hald á munum og í 

kafla um ýmsar rannsóknaraðgerðir. Þó er tekið fram í greinagerð með frumvarpi til 

sakamálalaga að kyrrsetningu sé sjaldan beitt enda nægir oftast að leggja hald á muni til að 

ná þeim markmiðum sem stefnt er að.121 Haldlagning muna telst vera þvingunarúrræði 

lögreglu sem felst í því að sakborningur er sviptur vörslu muna í þágu rannsóknar 

sakamáls. Haldlagning getur verið sjálfstæð aðgerð eða liður i örðum þvingunar-

ráðstöfunum, t.d. þegar lagt er hald á muni við handtöku.122  Samkvæmt 1. mgr. 68. gr. 

SML má m.a. leggja hald á muni af þremur ástæðum , en ákvæði hljóðar svo: 

Leggja skal hald á muni, þar á meðal skjöl, ef ætla má að þeir ellegar hlutir 
eða upplýsingar sem þeir hafa að geyma hafi sönnunargildi í sakamáli, að 
þeirra hafi verið aflað á refsiverðan hátt eða að þeir kunni að verða gerðir 
upptækir. 

Skilyrði greinarinnar um að hægt sé að leggja hald á muni ef þeir kunni að vera gerðir 

upptækir vísar til 69. gr. HGL. Að þessu leyti er haldlagning sambærilegt úrræði og 

kyrrsetning. Þó er það frábrugðið að því leyti að ekki er nauðsynlegt að svipta menn vörslu 

þeirra muna sem eru kyrrsettir. Kyrrsetning er tryggingarráðstöfun á meðan að haldlagning 

er þvingunarráðstöfun. 123  Orðið munir vísar til sama hugtaks og orðið lausafé í 

fjármunarétti.124 

4.3.2  Skilyrði haldlagningar 

Lögregla leggur mat á nauðsyn haldlagninga en samkvæmt 69. gr. SML er almennt ekki 

þörf á dómsúrskurði til þess að leggja hald á muni.  Þó er búið að árétta í 2. mgr. 68. gr. að 

gæta beri meðalhófs við ákvörðun haldlagningar. 125  Engin sérstök skilyrði eru um 

alvarleika brots eða um að grunur þurfi að beinast að ákveðnum manni til að hægt sé að 

beita haldlagningu. 

                                                            

121 Alþingistíðindi  Þskj. 252  —  233. mál. 135. löggjafarþingi 2007–2008. (um 88. gr.) Frumvarp til 
sakamála 
122 Eiríkur Tómasson (2000), bls. 12; Svala Ólafsdóttir (1992), bls. 107 
123 Svala Ólafsdóttir (1992), bls. 113 
124 Svala Ólafsdóttir (1992), bls. 108 
125 Alþingistíðindi  Þskj. 252  —  233. mál. 135. löggjafarþingi 2007–2008 Frumvarp til sakamála (um 68. 
gr.) 
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Ef eigandi eða vörsluhafi muna vill ekki hlíta ákvörðun lögreglu um haldlagningu 

getur hann borið ágreiningsefnið undir viðeigandi dómara samkvæmt 3. mgr. 69. gr. SML. 

Krafa um að aflétta haldi frestar þó ekki haldlagningu. Úrlausn dómara er kæranleg til 

Hæstaréttar samkvæmt g. lið 1. mgr. 192. gr. Ef Hæstiréttur staðfestir ekki úrskurð dómara 

ber að skila þeim munum sem hald hefur verið lagt á. 126 

Eins og að framan er rakið eru haldlagning og kyrrsetning mjög líkar ráðstafanir 

þegar kemur að leiðum til að tryggja upptöku ávinnings af broti. Ákvörðun um hvorri 

aðferðinni skuli beita er í höndum lögreglu þó hún geti sjálf framkvæmt haldlagningu en 

þarf að fá atbeina sýslumanns til að kyrrsetja. Almennt má ætla að ef  munir eða önnur 

sérgreind verðmæti komi til með að vera dæmd upptæk, sé í mörgum tilfellum einfaldara 

að leggja hald á þá muni en að krefjast kyrrsetningar. Þó verður lögregla að hafa 

meginreglur um meðalhóf í huga við ákvörðun um nauðsyn aðgerðarinnar. Ef hins vegar er 

líklegra að dæmd verði upptaka ósérgreinds ágóða, fer betur að krefjast kyrrsetningar á 

eignum sakbornings. 127 Til að leggja áherslu á muninn á haldlagningu og kyrrsetningu er 

vert að skoða dóm Hæstaréttar í máli þar sem meirihluti dómenda ruglar saman þessum 

úrræðum: 

HRD. 66/1963: Varðskip færði breskan togara til hafnar. Eigandi togarans 
þess að hann yrði leystur úr haldi gegn tryggingu, en því var mótmælt af hálfu 
ákæruvaldsins þar sem rannsókn málsins væri ekki lokið. Meirihluti 
Hæstaréttar vitnaði til þágildandi laga um bann við botnvörpuveiðum nr. 
5/1920 þar sem heimilað væri að leggja löghald á skip, sem stundað hefði 
ólögmætar botnvörpuveiðar hér við land, til að tryggja greiðslu sekta og 
málskostnaðar. Vegna þess að ekki væri séð fyrir um lyktir sakamáls og ekki 
væri loku fyrir það skotið að togarinn kynni enn að hafa sönnunargildi í 
málinu var ekki fallist á að hann skyldi látinn laus úr haldi. Einn dómari 
skilaði sérákvæði en hann taldi að ekkert af skilyrðum til haldlagningar væri 
til staðar. Togarinn hefði legið í höfn í tæpa tvo mánuði og tækifæri gefist 
allan þann tíma að skoða hann í krók og kring og taka af honum myndir til 
öflun sönnunargagna. Ekki væri heldur heimild til þess í lögum að gera 
togarann upptækan. Benti dómarinn enn fremur á að beita bæri almennum 
lagaákvæðum um kyrrsetningu til fyllingar ákvæðinu um löghald í lögum nr. 
5/1920 og á grundvelli þeirra ætti að láta togarann lausan, gegn tryggingu. 

Eins og sjá má á þessum dómi geta mörkin milli haldlagningar og kyrrsetningar verið 

óljós.  

                                                            

126 Svala Ólafsdóttir (1992), bls. 108 - 110 
127 Þórður Eyjólfsson (1952), bls. 203 
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5  Kyrrsetningarheimildir í sérlögum 
Hægt er að finna ýmis tilvik í lögum þar sem kveðið er á um heimild til kyrrsetningar. 

Oftast nær er um kyrrsetningarheimild sem vísar til SML eða KSL að ræða en stundum 

hefur hugtakið kyrrsetning aðra merkingu. Á undanförnum árum hefur heimildum til að 

krefjast kyrrsetningar verið bætt inn í lög sem varða fjármálamarkaði og jafnframt hefur á 

síðastliðnu ári verið lögð áhersla á að rýmka heimildina og aukna notkun kyrrsetningar 

almennt við rannsókn mála.  

5.1   Fjármálaeftirlitið 
Fjármálaeftirlitið starfar eftir lögum nr. 87/1998 um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi. 

Lögin fjalla um stofnunina og stjórnsýslu hennar, starfsemi, þagnaskyldu og fleira. Það er 

hlutverk Fjármálaeftirlitsins að fylgjast með að starfsemi eftirlitsskyldra aðila sé í samræmi 

við þau lög og þær reglur sem um starfsemina gilda og að starfsemin sé að öðru leyti í 

samræmi við heilbrigða viðskiptahætti, sbr. 8. gr. laganna. Fjármálaeftirlitinu er heimilt að 

beita eftirlitsúrræðum laga um opinbert eftirlit í verkefnum sínum gagnvart einstaklingum 

og lögaðilum sem því er falið að framkvæma á grundvelli sérlaga og annarra reglna. Um 

starfsheimildir Fjármálaeftirlitsins fer að öðru leyti eftir ákvæðum sérlaga. Aðili máls getur 

höfðað ógildingarmál vegna ákvarðana Fjármálaeftirlitsins samkvæmt heimild 18. gr. laga 

um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi. 

  Í tveimur tilfellum er að finna heimild til handa Fjármálaeftirlitinu til að kyrrsetja 

eignir. Annarsvegar er að finna heimild í lögum um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007 og 

hinsvegar í lögum um gjaldeyrismál nr. 87/1992 en aðdragandinn að setningu þessara 

heimilda er ólíkur. 

5.1.1  Lög um verðbréfaviðskipt nr. 108/2007 

Fyrstu lög um verðbréfaviðskipti á Íslandi voru lög um verðbréfamiðlun nr. 27/1986. Með 

þróun á fjármálamörkuðum og aðild Íslands að EES-samningnum um Evrópska efnahags-

svæðið tóku lögin þó nokkrum breytingum og sameinaðist ýmsum öðrum lögum. Íslenska 

ríkinu ber að innleiða tilskipanir Evrópusambandsins á þeim sviðum sem EES-

samningurinn kveður á um en samkvæmt honum erum við aðilar að innri markaði 

Evrópusambandsins. Með setningu laga nr. 33/2003 um verðbréfaviðskipti var komið á 
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heildarlöggjöf um verðbréfaviðskipti. Lögin áttu að geyma hegðunarreglur á verðbréfa-

markaði og ákvæði um réttindi og skyldur fjármálafyrirtækja.128  

Á fundi Leiðtogaráðs Evrópusambandsins í Lissabon árið 2000129 var markmiðið 

sett á að samræma fjármálamarkaði Evrópu í síðasta lagi fyrir árið 2005. Á fundi Leiðtoga-

ráðs Evrópusambandsins í Stokkhólmi árið 2001130 var það markmið sett að samræma 

verðbréfamarkað fyrir lok árs 2003 með gerð aðgerðaráætlunar Evrópusambandsins á sviði 

fjármálamarkaðar131. Við gerð þessarar áætlunar var horft til ráðlegginga sem settar voru 

fram í Lamfalussy skýrslunni árið 2001, en samkvæmt henni þurfti að taka sérstakt mið af 

nýjum markaðsaðstæðum hvað varðar tækni og hegðun, til að tryggja gagnsæi og 

lagaöryggi verðbréfamarkaða.132   Í janúar 2003 lagði Evrópuþingið fram tilskipun nr. 

2003/6/EC um innherjaviðskipti og markaðsmisnotkun (markaðssvik)133. Sú tilskipun er 

hluti af fyrrgreindri aðgerðaráætlun Evrópusambandsins og hafði það að markmiði að 

skapa skilvirkan sameiginlegan innri markað með fjármálaþjónustu. Áherslur tilskipun-

arinnar fólust í því að stytta viðbragðstíma eftirlitsaðila, gera eftirlit skilvirkara og auka 

neytendavernd.134 Þetta átti að gera meðal annars með því að auka á heimildir eftirlitsaðila 

til að beita stjórnvaldssektum og að samræma sönnunarreglur. Með aukinni heimild til að 

beita stjórnvaldssektum var talið mikilvægt að gera ábyrgð markaðsaðila hlutlægari og að 

draga þannig úr nauðsyn þess að leggja huglægt mat á saknæmi hegðunar.135 

 Með lögum nr. 31/2005 var tilskipun um innherjaviðskipti og markaðsmisnotkun 

(markaðssvik) innleidd í íslenska löggjöf. 136  Eftirlitsheimildir Fjármálaeftirlitsins voru 

auknar í samræmi við tilskipunina og var m.a. bætt við heimild til að stöðva atvinnu-

starfsemi tímabundið, að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Aðrar eftirlitsheimildir sem 

veittar voru Fjármálaeftirlitinu voru, að geta krafist þess að skipulegur verðbréfamarkaður 

stöðvi tímabundið viðskipti með fjarmálagerninga, krafist kyrrsetningar eigna og fengið 

aðgang að gögnum síma- og fjarskiptafyrirtækja. 137  Samkvæmt 12. gr. tilskipunarinnar átti 

að veita, til þess bærum eftirlistaðila, allar eftirlits- og rannsóknarúrræði sem teljast honum 
                                                            

128 Þskj. 383  —  347. mál. Frumvarp til laga um verðbréfaviðskipti. (Lagt fyrir Alþingi á 128. löggjafarþingi 
2002–2003.) (bls. Athugasemdir við lagafrumvarp þetta) lög 33/2003 
129 e. The Lisbon European Council 
130 e. The Stockholm Eurpean Council 
131 e. Financial Services – Implementing the Framework for Financial Services: Action Plan 
132 Tilskipun 2003/3/EB, bls. 1  ( OJ L 96, 12.4.2003, p. 16–25) ; Hansen, Jesper Lau (2003), bls. 33-34, 56 
133 e. Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on insider 

dealing and market manipulation (market abuse). 
134 Frumvarp að lögum 31/2005 ; Hansen, Jesper Lau (2003), bls. 31 
135 Hansen, Jesper Lau (2003), bls. 57 
136 Frumvarp að lögum 31/2005 kafli II.a Tilskipunin og innleiðing hennar 
137 Frumvarp að lögum nr. 31/2005 kafli I.b. helstu breytingar 
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nauðsynlegar. Þá eru talin upp ákveðin lágmarks valdheimildir. Einn liðurinn i þeirri 

upptalningu er: „request the freezing and/or sequestration of assets“. Í greinagerð með 

frumvarpi til laga 31/2005 segir, um þá ákvörðun að heimfæra kyrrsetningu yfir á 

framangreindan lið tilskipunarinnar, að með hliðsjón af gildandi löggjafastefnu sé ekki 

forsenda fyrir því að Fjármálaeftirlitið geti sjálft lagt hald á eignir eða önnur fjárverðmæti, 

t.d. innistæður i bönkum. Þá segir í greinagerðinni að Fjármálaeftirlitið geti krafist 

kyrrsetningar eigna þegar fyrir liggur rökstuddur grunur um að háttsemi aðila fari í bága 

við ákvæði laganna, um innherjasvik eða markaðsmisnotkun. 138  Eftir innleiðingu 

tilskipunarinnar var heimildina til að krefjast kyrrsetningar að finna í 4. mgr. 69. gr. laga 

um verðbréfaviðskipti nr. 33/2003 og hljóðaði svo: 

Fjármálaeftirlitið getur krafist kyrrsetningar eigna einstaklings eða lögaðila 
þegar fyrir liggur rökstuddur grunur um að háttsemi hans fari í bága við 
ákvæði laga þessara um innherjasvik eða markaðsmisnotkun. Um skilyrði og 
meðferð slíkrar kröfu fer eftir 85. gr. laga um meðferð opinberra mála, nr. 
19/1991, eftir því sem við getur átt. 

Í fyrstu náði kyrrsetningarheimildin einungis til kafla VIII. Verðmyndun á skipulegum 

verðbréfamarkaði og kafla IX. Meðferð innherjaupplýsinga og viðskipti innherja. 

 Með núverandi lögum um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007 voru innleiddar tvær 

tilskipanir Evrópusambandsins ásamt breytingum á eldri tilskipunum. Einnig fór fram 

endurskoðun á viðurlagakafla laganna til samræmis við breytingar sem lagðar voru til í 

skýrslu nefndar um viðurlög við efnahagsbrotum. Kom fram í skýrslunni að skort hefði á 

samræmingu á viðurlögum í þeirri löggjöf sem heyrir undir Fjármálaráðuneytið. 139 

Núgildandi heimild til að krefjast kyrrsetningar er að finna í 8. mgr. 133. gr. laganna og 

hljóða svo: 

Fjármálaeftirlitið getur krafist kyrrsetningar eigna einstaklings eða lögaðila 
þegar fyrir liggur rökstuddur grunur um að háttsemi hans fari í bága við 
ákvæði laga þessara. Um skilyrði og meðferð slíkrar kröfu fer eftir 85. gr. 
laga um meðferð opinberra mála, eftir því sem við getur átt. 

Það skilyrði er sett fyrir því að krafist sé kyrrsetningar er að rökstuddur grunur sé um brot. 

Ef að rökstuddur grunur er um refsivert brot getur það skipt máli varðandi það hvort aðili 

fær réttarstöðu sakbornings við meðferð málsins. Skiptir þetta einkum máli hvað varða 

upplýsingaskyldu sakbornings. Hér er jafnframt verið að árétta að til staðar séu aðstæður 
                                                            

138 Frumvarp að lögum 31/2005 ( um greinina) 
139 Skýrsla nefndar um viðurlög við efnahagsbrotum (2006), bls. 8-9 
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eða sönnunargögn sem bendi til sektar viðkomandi og að rannsókn beinist að honum 

sérstaklega.140 Kemur það í veg fyrir að krafist sé kyrrsetningar af örðum ástæðum. Gera 

má ráð fyrir að sýslumaður meti hvort þetta skilyrði sé uppfyllt.  

5.1.2  Lög um gjaldeyrismál nr. 87/1992 

Sambærilegar breytingar voru gerðar á viðurlagaákvæðum laga um gjaldeyrismál nr. 

87/1992 í nóvember 2008 og gerðar voru með setningu nýrra laga um verðbréfaviðskipti 

eins og rakið var hér að framan. Jafnframt tók Fjármálaeftirlitið við rannsókn mála er 

vörðuðu brot á þessum lögum. Við þessar breytingar hafði farist fyrir að gera brot við 8. gr. 

alagana refsiverð. Með lögum nr. 73/2009 var þessu breytt en jafnframt var bætt inn 

heimild til handa fjármálaeftirlitinu til að krefjast kyrrsetningar ásamt öðrum 

rannsóknarúrræðum. 141 Heimildina til að krefjast kyrrsetningar samkvæmt lögunum er að 

finna í 3. gr. 15. gr. e.: 

Fjármálaeftirlitið getur krafist kyrrsetningar eigna einstaklings eða lögaðila 
þegar fyrir liggur rökstuddur grunur um að háttsemi hans fari í bága við 
ákvæði laga þessara. Um skilyrði og meðferð slíkrar kröfu fer eftir 88. gr. 
laga um meðferð sakamála, eftir því sem við getur átt. 

Er hún að öllu leiti sambærileg heimild laga um verðbréfaviðskipti. 

5.2  Aukin áhersla á kyrrsetningu 
Eftir hrun íslenska bankakerfisins í október 2008 voru sett lög um heimild til fjárveitingar 

úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði o.fl. nr. 125/2008 sem í daglegu 

tali voru nefnd neyðarlögin.  Í fyrstu grein laganna er vísað til þess að uppi hafi verið 

„sérstakar og mjög óvenjulegar aðstæður á fjármálamarkaði“ en markmiðið laganna var að 

halda bankakerfinu gangandi. Á sama tíma gripu bresk stjórnvöld til þess ráðs að frysta 

eignir Landsbanka Íslands hf. á grundvelli hryðjuverkalöggjafar til að koma í veg fyrir það 

sem þeir töldu vera óeðlilegan fjármagnsflutning úr landi.  Í kjölfar þessara atburða varð 

mikil óvissa ríkjandi í samfélaginu um fjárhagslegar afleiðingar bankahrunsins fyrir 

almenning og fyrirtæki. Einnig gerðust raddir háværar um að einhverjir ættu að vera 

dregnir til ábyrgðar fyrir hrunið. Þá komu fram áhyggjur um að verið væri að flytja 

fjármagn ólöglega úr landi í stórum stíl. 

                                                            

140 Skýrsla nefndar um viðurlög við efnahagsbrotum (2006), bls. 146, 151; Eiríkur Tómasson (2004), bls. 6-7 
141 Þskj. 216  —  137. mál. Frumvarp til laga 73/2009 breytingalög (Lagt fyrir Alþingi á 137. löggjafarþingi 
2009.) (aths. við frumvarp) 
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Á fyrstu mánuðum eftir hrun átti sér stað talsverð umræða í íslensku samfélagi um 

aðgerðir til að hafa upp á öllu því fjármagni sem talið var að stungið hafi verið undan. 

Orðið kyrrsetning kom þar gjarnan við sögu en talsverð óvissa virðist hafa verið um hvaða 

heimildir væru til kyrrsetninga eigna sem og hversu langt mætti ganga í þá átt. 

5.2.1  Frumvarp til skattalaga 

Nú liggur fyrir á Alþingi íslendinga frumvarp til laga um breytinga á lögum nr. 90/2003 , 

um tekjuskatt.  Samkvæmt 1. gr. frumvarpsins skal bætast við 103. gr. tekjuskattslaga, sem 

fjallar um hlutverk skattrannsóknarstjóra, fjórar nýjar málsgreinar. Fyrsta málsgreinin 

hljóðar svo: 

Til tryggingar greiðslu væntanlegrar skattkröfu, fésektar og sakarkostnaðar í 
málum er sæta rannsókn hjá skattrannsóknarstjóra ríkisins er heimilt að 
krefjast kyrrsetningar hjá skattaðila og öðrum þeim er grunur um refsiverða 
háttsemi skv. 109. gr. beinist að ef hætta þykir á að eignum verði ella skotið 
undan eða þær glatist eða rýrni að mun. Með sama hætti er heimilt að krefjast 
kyrrsetningar hjá aðilum sem bera ábyrgð á skattgreiðslum skv. 116. gr. 

Það sem vekur athygli eru þau rök sem færð eru í athugasemdum við 

lagafrumvarpið. Þar segir m.a.: „Þær raddir verða því sífellt háværari sem segja að auka 

þurfi verulega við refsiheimildir stjórnvalda, m.a. til kyrrsetningar og/eða haldlagningar 

eigna þeirra aðila sem taldir eru bera ábyrgð á tjóninu og verða dæmdir sem slíkir.“ 

Samkvæmt því sem áður hefur verið rakið teljast þessi úrræði ekki til refsiheimilda. 

5.2.2  Frumvarp til kyrrsetningar handa fjármálaeftirliti  

Þann 24.nóvember 2008 var dreift á alþingi frumvarpi um breytingu á lögum um heimild 

til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði o.fl., nr. 

125/2008. Frumvarpið var aldrei sett á dagskrá þingsins. Samkvæmt 1. gr. þess átti að bæta 

við nýrri grein sem hljóðar svo: 

Fjármálaeftirlitið getur krafist þess að eignir fyrrverandi stjórnenda, eigenda 
og tengdra aðila þeirra fjármálastofnana sem íslenska ríkið hefur yfirtekið á 
grundvelli 1. gr. skuli kyrrsettar þar til opinber rannsókn leiðir í ljós hvort 
viðkomandi njóti réttarstöðu sakbornings vegna gruns um refsiverða háttsemi 
í aðdraganda og í tengslum við setningu laganna. Um kyrrsetningu á eignum 
sakborninga gilda ákvæði 85. gr. laga um meðferð opinberra mála. 

Í athugasemdum með frumvarpinu segir: „Tilgangur frumvarps þessa er að reisa 

skorður við því að framangreindir aðilar ráðstafi eignum sínum á meðan ekkert liggur fyrir 
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hvort, að hve miklu leyti og hverjum þeim beri að bæta það tjón sem orðið hefur vegna 

hrunsins. Þrátt fyrir að inngrip í eignarréttinn af þessu tagi eigi sér fá fordæmi verður til 

þess að líta að um tímabundna aðgerð er að ræða sem skoða þarf í ljósi þeirra sérstöku 

atvika er leiddu til setningar svonefndra „neyðarlaga“ [...]“ 
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6  Lokaorð 
Kyrrsetning sem bráðabirgðaúrræði í einkamálum hefur sér langa sögu og er talsverð 

reynsla komin á.  Kyrrsetning er nauðsynlegt tæki til að viðhalda ákveðnu ástandi á meðan 

að úrskurðað er um réttindi málsaðila, þá sérstaklega ef miðað er við þann hraða sem við 

búum við í nútíma samfélagi. Kyrrsetning sem tryggingaráðstöfun vegna greiðslu sekta og 

sakarkostnaðar í málum sem ákærendur sækja eru ekki nauðsynlegar að mati höfundar, í 

ljósi framangreindrar umfjöllunar. Hvað varðar sektir má horfa til þeirra breytinga sem 

hafa orðið vegna aukinnar heimildar dómara til að áætla fjárhagslegan ávinning og dæma 

til eignarupptöku. Því eru sektir ekki lengur notaðar til að ná til þessa ávinnings eins og var 

fyrir 1997. 

Kyrrsetning hefur mikla þýðingu sem tryggingaráðstöfun vegna hugsanlegrar 

eignarupptöku. Ef einstaklingur er grunaður um að hafa framið auðgunarbrot felur það í sér 

ákveðin óþægindi fyrir hann að fá stöðu sakbornings. Upptökuheimildin gerir ráð fyrir því 

að eignum sem hefur verið ráðstafað til grandlausra verði ekki gerðar upptækar. Því þarf að 

beita handlagningu til að þær séu til staðar, kyrrsetning er í raun mun vægari aðgerð en 

haldlagning. Varðandi kyrrsetningarúrræði eftirlitsaðila eins og fjármálaeftirlits, 

samkeppniseftirlits o.s.frv.  er eðli þeirra stjórnvaldssekta sem beita á annað en sekta, skv. 

refsilögum. 

Ef til vill er löggjafavaldið að leggja ofurkapp á að eftirlitsaðilar og ákærendur beiti 

kyrrsetningu í auknari mæli. Það kann að benda til ákveðins misskilnings á tilgangi 

kyrrsetningar. Þetta má lesa úr nýju skattafrumvarpi sem og frumvarpi sem lagt var fram 

stuttu eftir neyðarlögin. Virðist sem verið sé að blanda saman hugmyndum manna um 

frystingu eigna að þeirri fyrirmynd sem finnst í Evrópulaga útfærslunni. 

Ekki eru allir á eitt sáttir við það hvar skuldi flokka úrræði eins og kyrrsetningu. 

Ætti að flokka kyrrsetningu sem fullnustugerða, því í raun er hún fremur aðgerðir, sem 

handhafi ríkisvalds framkvæmir til að tryggja að óbreytt ástand haldist að tilteknu leyti 

meðan leyst er endanlega úr um viðkomandi réttindi í dómsmáli. Einnig þann 

hringlandahátt sem hefur verið með staðsetningu kyrrsetningarúrræðis í sakamálalögum og 

síðast en ekki síst flokkun kyrrsetningarheimilda með auknum rannsóknarheimildum í 

sérlögum á fjármálamarkaði og sem þvingunarúrræði í nýju lagafrumvarpi til breytingu á 

skattalögum. 
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Dómaskrá: 
Dómar Hæstaréttar Íslands 

Málsnr.   Bls. 
185/1952  Magnús Daníelsson f.h. ófjárráða barna sinna [...] gegn Hans 

Rödtang 
 

66/1963  Burwood Fishing Co. Ltd. gegn valdstjórninni  

163/1969  Ákæruvaldið gegn Hreiðari Svavarssyni  

400/1990  Friðrik Friðriksson gegn Lind h/f og sýslumanni 
Húnavatnssýslu 

 

52/1992  Alheimslist hf. gegn Lífeyrissjóði Verkfræðingafélags 
Íslands 

 

460/1993  Róbert Benediktsson og Jón Garðar Sigurjónsson gegn Pétri 
Gíslasyni 

 

19/1994  Sigfinnur Sigurðsson gegn Valgerði Jóhannesdóttur  

321/1996  Hafsteinn Esjar Stefánsson o.fl. gegn Borgey hf.  

323/1999  Kristján Harðarson gegn Sigrúnu Jónsdóttur  

285/2001  Auður Rafnsdóttir og Örn Agnarsson gegn þrotabúi 
Þjálfunar ehf. og gagnsök 

 

307/2001  Petra Jónsdóttir gegn þrotabúi Kristjáns J. Karlssonar  

245/2003  Kristín Ólafsdóttir gegn Íslandsbanka hf.  

131/2004  Fónn ehf. og Holberg Másson gegn Landsbanka Íslands hf.  

 

Lagaskrá:  Bls. 
Jónsbók 1281 
 
Dönsku lög Kristjáns V. 1683 
 
Norsku lög Kristjáns V. 1687 
 
Tilskipun 24. janúar 1838 
 
Lög um meðferð einkamála í héraði nr. 85/1936 
 
Almenn hegningarlög nr. 19/1940 (HGL) 
 
Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands  nr. 33/1944 
 
Lög um innlenda endurtryggingu, stríðsslysatryggingu skipshafna o.fl. nr. 43/1947 
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Lög um kyrrsetningu og lögbann nr. 18/1949 
 
Lög um meðferð opinberra mála nr. 27/1951 
 
Lög um aðild Íslands að alþjóðasamningi um stjórnmálasamband  nr. 16/1971 
 
Lög um aðild Íslands að alþjóðasamningi um ræðissamband nr. 4/1978 
 
Lög um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi nr. 87/1988 
 
Hafnarlög nr. 69/1984 
 
Lög um viðskiptabanka nr. 86/1985 
 
Lög um aðför nr. 90/1989 (AFL) 
 
Lög um aðskilnað dómsvalds og umboðsvalds í héraði nr. 92/1989 
 
Lög um kyrrsetningu, lögbann o. fl. nr. 31/1990 (KSL) 
 
Lög um meðferð opinberra mála nr. 19/1991 
 
Lög um meðferð einkamála nr. 91/1991 (EML) 
 
Lög um gjaldeyrismál nr. 87/1992 
 
Stjórnsýslulög nr. 37/1993 (SSL) 
 
Lög um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands nr. 79/1997  
 
Lög um veiðar og vinnslu erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi Íslands nr. 22/1998 
 
Tollalög nr. 88/2005 
 
Lög um almannatryggingar nr. 100/2007 
 
Lög um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007 
 
Lög um meðferð sakamála nr. 88/2008 (SML) 
 
Mannréttindasáttmáli Evrópu (MSE) 
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