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Ágrip 

Í þessari ritgerð leitast höfundur við að greina hverjar eru helstu þvingunarráðstafanir í þágu 

rannsóknar sakamála hér á landi og hver eru helstu skilyrði sem liggja að baki framkvæmd 

þeirra. Viðfangsefnið er skoðað með hliðsjón af íslenskri dómaframkvæmd og dómar þannig 

fléttaðir saman við meginmálið eftir því sem við á. Sérstök áhersla er lögð á að greina þau 

skilyrði sem liggja að baki og má segja að sú greining sé þannig megininntak þessarar 

ritgerðar. Ritgerðinni er ætlað að vera auðskiljanleg, en jafnframt greinargóð samantekt yfir 

helstu þvingunarúrræði og vera þannig öðrum til gagns sem hyggjast kynna sér viðfangsefnið 

frekar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Formáli 

Í upphafi var ljóst að vinnsla ritgerðar þessarar yrði krefjandi en jafnframt áhugaverð. Lagt 

var upp með að kanna hverjar væru helstu þvingunarráðstafanir í þágu rannsóknar sakamála 

hér á landi og hver væru helstu skilyrði þeirra. Höfundi þótti viðfangsefnið sérstaklega 

athyglisvert í ljósi þess að sakamálaréttarfar er einn af meginstólpum meistaranáms við 

lagadeild Háskólans á Bifröst og spilaði sú staðreynd inní þegar ákvörðun um viðfangsefni 

var tekin. 

Höfundur vill þakka leiðbeinanda sínum, Þorbjörgu Ingu Jónsdóttur hrl. fyrir góðar 

ráðleggingar. Einnig vill höfundur þakka Hirti Dór Sigurjónssyni og Pétri Fannari Gíslasyni 

fyrir yfirferð og góðar ábendingar við vinnslu ritgerðarinnar. 
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1.0. Inngangur 

Í lögum um meðferð sakamála nr. 88/2008
1
 er að finna fyrirmæli um úrræði eða ráðstafanir 

sem í einu máli eru jafnan nefndar þvingunarráðstafanir í þágu rannsóknar sakamáls. 

Viðfangsefni skýrslu þessarar eru slíkar þvingunarráðstafanir í sakamálum á Íslandi og þau 

skilyrði sem fyrir þeim liggja. Kannaðar verða þær helstu þvingunarráðstafanir sem 

lögreglu er heimilt er að grípa til við rannsókn sakamála hér á landi og þær krufðar til 

mergjar. Viðfangsefnið er æði víðfeðmt en jafnframt áhugavert að mati skýrsluhöfundar og 

býður það upp á mikla möguleika við úrvinnslu. Í skýrslu þessari hyggst höfundur reyna að 

varpa ljósi á þær réttarheimildir sem að viðfangsefninu snúa á sem skýrastan hátt og gera 

helstu þvingunarráðstöfunum skil, með hliðsjón af hérlendri dómaframkvæmd. Dómar 

verða þannig fléttaðir saman við hvert viðfangsefni fyrir sig eftir því hvað höfundur telur 

viðeigandi hverju sinni. Höfundur mun leitast sérstaklega við að halda sig við þau atriði er 

skipta helst máli varðandi lögfræðilega hlið efnisins og jafnframt forðast að blanda eigin 

skoðunum inn í niðurstöður skýrslunnar.  

Markmið rannsóknarinnar er að skoða og greina helstu þvingunarráðstafanir sem lögregla 

hefur heimildir til að beita við rannsókn sakamála hér á landi. Höfundur vill þannig leitast 

við að skrifa greinargóða og skýrgreinda skýrslu með það að leiðarljósi að jafnt fræðimenn 

sem leikmenn geti haft bæði gagn og gaman af. Viðfangsefnið fellur einnig undir fræðilegt 

áhugasvið skýrsluhöfundar sem telur jafnframt að ritun skýrslu sem þessarar sé góður 

undirbúningur undir frekara nám á sviði lögfræðinnar og muni nýtast til framtíðar.  

Efnisyrðing ritgerðar þessarar er því: 

Þvingunarráðstafanir í þágu rannsóknar sakamála og helstu skilyrði þeirra. 

 

 

 

                                                 
1
 Hér eftir sml. 
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1.0. Þvingunarráðstafanir 

Þvingunarráðstafanir eru liður í rannsókn eða meðferð sakamáls. Þær fara fram óháð vilja 

þeirra sem þær beinast að og eru oftast framkvæmdar af ríkisvaldinu, nánar tiltekið 

lögreglu sbr. IX. – XII. kafla laga um meðferð sakamála.
2
 Með þvingunarráðstöfunum er 

átt við rannsóknarúrræði lögreglu, svo sem haldlagningu, leit, líkamsrannsókn, 

símahlustun, handtöku og gæsluvarðhald, sbr. 9-14. kafla ofangreindra laga.
3
 

Eins og nafnið þvingunarráðstafanir ber með sér er átt við ráðstafanir sem knúnar verða 

fram með valdi, ef nauðsyn ber til.
4
 Markmið allra rannsókna er að afla nauðsynlegra 

gagna til að ákveða hvort sækja skuli mann til saka sbr. 53. gr. sml. Jafnvel þótt algengast 

sé að grípa til þvingunarráðstafanna til að upplýsa brot og til að undirbúa málsmeðferð 

fyrir dómi, getur markmiðið verið annað s.s. til að tryggja návist sakbornings svo hægt sé 

að ljúka máli sbr. b. og c. lið 1. mgr. 95. gr. sml. Í tilvikum sem þessum telst til það 

þvingunarúrræða að beita gæsluvarðhaldi.
5
  

Þvingunarráðstafanir geta verið til þess fallnar að skerða mikilvæg réttindi manna á borð 

við persónufrelsi, friðhelgi einkalífs eða eignarétt sem njóta ríkari verndar að lögum. Þótt 

skerðing teljist lítilvæg, eins og þegar manni er bönnuð brottför úr landi í tiltekinn tíma á 

grundvelli 1. mgr. 100. gr. sml., skiptir það ekki máli, því með því er augljóslega verið að 

skerða ferðafrelsi manns, en slíkt frelsi telst óumdeilanlega til grundvallarréttinda. Í 67. gr. 

Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944
6
 segir að engan mann megi svipta frelsi 

nema samkvæmt heimild í lögum. Farbann er t.a.m. dæmi um frelsissviptingu, sem vegna 

ákvæða 67. gr. stjskr., má ekki standa lengur en nauðsyn krefur.
7
 Í Hrd. 399/1995 var 

varnaraðila bannað að fara úr landi þar til dómur yrði kveðinn upp því samkvæmt 

bráðabirgðaniðurstöðum úr rannsókn á sæði sem beindist að varnaraðila, voru 96% líkur á 

að það væri úr honum og var því framlenging gæsluvarðhalds staðfest og þar með var hann 

í farbanni. 

1.1. Réttarsvið 

Réttarsvið þessarar ritgerðar er einkum á sviði sakamálaréttarfars. Árið 2003 hóf löggjafinn 

vinnu við að semja ný lög á sviði sakamálaréttarfars. Vildu menn fá ný lög sökum þess hve 

                                                 
2
 Páll Sigurðsson. (2008), bls. 517. 

3
 Eiríkur Tómasson. (2010), bls. 1.  

4
 Eiríkur Tómasson. (2010), bls. 2. 

5
 Eiríkur Tómasson. (2010), bls. 1. 

6
 Hér eftir stjskr. 

7
 Eiríkur Tómasson. (2010), bls. 2. 
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mikið aðstæður og viðhorf höfðu breyst á sviði sakamálaréttarfars frá setningu eldri laga, 

laga um meðferð opinberra mála nr. 19/1991
8
. Voru gerðar margvíslegar breytingar með 

nýju lögunum. 

1.2. Afleiðingar ólögmætra þvingunarráðstafana 

Hafi lögmæt skilyrði ekki legið fyrir þegar gripið hefur verið til þvingunarráðstafanna 

getur það haft þær afleiðingar að þeir sem bera ábyrgð á aðgerðinni sæti viðurlögum. 

Ýmist stjórnsýsluviðurlögum svo sem áminningu eða brottvikningu úr starfi, ellegar 

refsingu fyrir brot á 131. eða 132. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940
9
. Viðurlögin 

ráðast því af alvarleika brotanna og þá hvort brot hafi verið með ásetningi eður ei.
10

 Í Hrd. 

209/1979 var H sem starfaði sem rannsóknarlögreglumaður í Keflavík fundinn sekur um að 

hafa undirbúið og stjórnað ólögmætri handtöku á K og G með því að koma fyrir ólöglegu 

áfengi í bíl G. Síðar hafi H fengið þá K og G til þess að aka sér til Grindavíkur þar sem 

hann fór úr bílnum samkvæmt áætlunum H sem þá sendi lögreglumenn til að leita í 

bifreiðinni. Þeir fundu  áfengið og handtóku G og K. Var H með þessu talinn hafa brotið 

gegn 131. gr. hgl. og hann dæmdur til fangelsisrefsingar. 

Ef mál sakbornings er fellt niður skv. 145. gr. sml., getur hann átt rétt á skaðabótum úr 

hendi ríkisjóðs vegna þeirra þvingunarráðstafana sem hann kann að hafa sætt. Hafi hann 

verið sýknaður með dómi án þess að hann hafi verið talinn ósakhæfur, gilda sömu reglur. 

Einnig getur sá átt rétt á skaðabótum ef hann hefur beðið tjón af þvingunarráðstöfum og 

hann hefur ekki verið borinn sök í máli eða mál ekki höfðað gegn honum. Samkvæmt 2. 

ml. 2. og 3. mgr. 228.gr. sml má þó fella slíkar bætur niður eða lækka þær ef sakborningur 

ber sjálfur sök í máli. Ríkið getur jafnframt gert endurkröfu á hendur þeim sem bera ábyrgð 

á brotinu sbr. 2. mgr. 230. gr. sml.
11

 

Hafi sönnunargagna verið aflað með ólöglegum hætti, verður að líta til frjáls sönnunarmats 

dómara skv. 109. sml. Mannréttindadómstóll Evrópu
12

 hefur litið svo á að það brjóti ekki 

eitt og sér gegn ákvæðum 1. mgr. 6. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu
13

 sem lögfestur var 

hérlendis með lögum nr. 62/1994 að sönnunargagn sem fengist hafi með ólöglegum hætti 

verði notað sem sönnunargagn í sakamáli. Líta verður til þess hversu alvarlegt lögbrot var 

                                                 
8
 Hér eftir oml. 

9
 Hér eftir hgl. 

10
 Eiríkur Tómasson. (2010), bls. 9. 

11
 Eiríkur Tómasson. (2010), bls. 10. 

12
 Hér eftir MDE. 

13
 Hér eftir MSE. 
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framið með aðgerðinni og því ámælisverðara sem það er, því meiri líkur eru á því að 

dómari líti algjörlega framhjá því.
14

  

MDE telur sönnunargögn sem fengin eru með aðferðum sem brjóta í bága við 3. gr. 

sáttmálans, sem bannar pyntingar, yfirleitt ekki standast kröfur 6. gr. um réttláta 

málsmeðferð.
15

  

2.0. Haldlagning 

Haldlagning er sú athöfn þegar maður er sviptur vörslum muna í þágu rannsóknar eða 

meðferðar sakamáls.
16

 Markmiðið með haldlagningu er ýmist að upplýsa mál eða þá í 

refsivörsluskyni. Haldlagning getur verið tímabundin eða varanleg en það fer eftir tilgangi 

hennar hverju sinni. Haldlagning getur einnig verið liður í öðrum þvingunarráðstöfum svo 

sem handtöku eða leit.
17

  

Hald getur verið lagt á alla þá muni sem teljast til lausafjár. Samkvæmt 68. gr. sml. verður 

þó ekki lagt hald á fasteignir. Þó er mögulegt, í þágu rannsóknar, að loka húsum eða 

svæðum og varna þannig aðgang að því í tiltekinn tíma meðan rannsókn fer fram. Einnig er 

hægt að leggja hald á muni svo sem skjöl og önnur gögn hafi þau sönnunargildi í sakamáli.  

2.1. Skilyrði haldlagningar 

Skilyrði haldlagningar koma fram í 68. gr. sml. Þessi skilyrði eru í megindráttum í þrennu 

lagi: ef ætla megi að munir hafi sönnunargildi í sakamáli, ef ætla megi að þeirra hafi verið 

aflað á refsiverðan hátt, eða ef ætla megi að þeir verði gerðir upptækir. Í 69. gr. sml. kemur 

fram að leyfilegt er að gera hluti upptæka með dómi ef hluturinn varð til með misgjörningi 

eða notaður til þess að fremja brot. Einnig ef ætla megi að hluturinn sé notaður í 

glæpsamlegum tilgangi og það er nauðsyn sökum réttaröryggis að gera hann upptækan og 

síðast en ekki síst ef munur er ávinningur af broti eða keyptur fyrir ávinning af broti. 

Ennfremur segir í sömu grein að haldlagning sé lögregluaðgerð og ekki sé þörf á 

dómsúrskurði til þess að leggja hald á muni nema í undantekningartilvikum sem fram 

koma í a. lið 69. gr. sml. Þó er jafnan skylt að afla dómsúrskurðar sé húsleit eða líkamsleit 

nauðsynleg nema ef fyrir liggur samþykki eða hætta er á að bið eftir úrskurði valdi 

sakarspjöllum.  

                                                 
14

 Eiríkur Tómasson. (2010), bls. 10. 
15

 Harris, O´Boyle & Warbrick. (2009), bls. 256-258.  
16

 Páll Sigurðsson. (2008), bls. 180. 
17

 Svala Ólafsdóttir. (1992), bls. 107. 
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2.2. Framkvæmd haldlagningar 

Við framkvæmd haldlagningar skal ávallt gæta meðalhófs. Þrátt fyrir að ekki sé þörf á 

dómsúrskurði við haldlagningu á hlut, getur vörsluhafi borið lögmæti haldlagningarinnar 

undir dómara skv. 3. mgr. 69. gr. sml. Ef kostur gefst á að tryggja sönnun án þess að til 

haldlagningar komi, skal eigandi eða vörslumaður veita aðgang að mun eða veita 

upplýsingar um hann sbr. 2. mgr. 68. gr. sml. Þannig gefst eiganda möguleiki á að afhenda 

mun áður en valdi er beitt. Lögreglunni er skylt að skrá og varðveita muni sem lagt hefur 

verið hald á.  

Í Hrd. 234/2004 lagði lögregla hald á hreindýrakjöt sem geymt var í skemmu á bænum S. Í 

kjölfar haldlagningar var kjötinu komið fyrir í frystigámi í skemmunni og gámurinn 

innsiglaður. Taldi lögregla að H, sem bjó á öðrum bæ, ætti hluta kjötsins og hefði hann 

skotið hreindýrin í óleyfi. Þegar lögregla vitjaði kjötsins nokkrum dögum síðar var það 

horfið. Ábúanda á bænum S var gerð refsing fyrir að hafa skotið tvö hreindýr í óleyfi, en 

fallið var frá kærumáli á hendur H. Krafðist H skaðabóta úr hendi ríkisins vegna kjötsins. 

Bótaábyrgð ríkisins var ekki byggð á XXI. kafla oml sbr. XXXVII kafla sml., þar sem 

málshöfðunarfrestur skv. þeim kafla var löngu liðinn. Talið var að vörslur þær sem hinu 

haldlagða kjöti voru búnar í skemmunni á bænum S hafi ekki hentað í þeim tilgangi og 

lögreglumönnum hafi mátt vera ljóst að þær voru ekki tryggilegar eins og á stóð. Þá hafi átt 

að aflétta haldinu þegar H færði fram gögn um að hann væri réttilega að kjötinu kominn og 

í síðasta lagi við niðurfellingu lögreglurannsóknar á hendur honum. Var bótaskylda ríkisins 

því viðurkennd.  

2.3. Lok haldlagningar 

Lok haldlagningar nást þegar máli er endanlega lokið, þ.e. að dómur hefur verið kveðinn 

upp eða mál fellt niður. Í 72. gr. sml. kemur fram að afhenda skuli mun sem er í haldi, sé 

hans ekki lengur þörf eða í síðasta lagi þegar máli er endanlega lokið. Leggja þarf áherslu á 

að haldlagning standi ekki lengur en þörf krefur og gæta skal meðalhófs. 

Í Hrd. 285/1991 var lagt hald á myndbandsspólur og voru þær í vörslu lögreglu í um fjögur 

ár. Málinu lauk þannig að það var látið falla niður. I fór í bótamál við  ríkið og voru honum 

dæmdar bætur sökum þessa dráttar.  

Finna má undantekningar í 72. gr. sml. frá meginreglunni um að haldi ljúki þegar máli er 

endanlega lokið. Undantekningartilvikin eiga við um muni sem gerðir hafa verið upptækir 

með dómi, muni sem aflað hefur verið með refsiverðum hætti og afhentir þeim sem tilkall 



6 

 

eiga til þeirra og muni sem lagðir hafa verið fram sem sönnunargögn í máli nema ef sá sem 

krefst afhendingar þurfi á hlutnum að halda til að ná fram rétti sínum eða afstýra 

réttindamissi.
18

  

2.4. Sérákvæði um haldlagningu 

Sérákvæði um haldlagningu er að finna í lögum um póstþjónustu nr. 92/2002, 20. gr. 

samkeppnislaga nr. 44/2005, 94. og 103. gr. laga um tekjuskatt nr. 90/2003, 161. gr. 

tollalaga nr. 88/2005 og 44. gr. loftferðalaga nr. 60/1998. 

3.0. Húsleit 

Húsleit er leit, sem heimiluð hefur verið með úrskurði dómara eða samþykki þess sem í 

hlut á, í húsum, eða öðrum stöðum, svo sem geymslustöðum, hirslum, skipum og öðrum 

farartækjum í þágu rannsóknar sakamáls.  

Í 71. gr. stjskr. segir að ekki megi gera líkamsrannsókn eða leit á manni, framkvæma leit í 

húsakynnum hans né munum nema með dómsúrskurði eða lagaheimild. Þrátt fyrir þetta má 

með sérstakri lagaheimild takmarka á annan hátt friðhelgi einkalífs, heimilis eða 

fjölskyldu, ef brýna nauðsyn ber til vegna réttinda annarra. 

Um húsleit er fjallað í 1. mgr. 74. gr. sml. Húsleit getur tekið til umráðasvæðis sakborninga 

og annarra, víðavangs og staða sem opnir eru almenningi. Sé húsleit gerð hjá öðrum en 

þeim sem sakaður er um refsivert brot verður 2. mgr. 74. gr. sml. að vera uppfyllt þ.e. að 

brot verði að hafa verið framið þar, sakborningur handtekinn þar eða að rökstuddur grunur 

sé um að sakborningur haldi sig þar eða að þar sé að finna muni sem leggja skal hald á.
19

  

3.1. Skilyrði húsleitar 

Skilyrði fyrir húsleit er að finna í 3. mgr. 74. gr. sml. Rökstuddur grunur þarf að vera fyrir 

hendi um að brot sem sætt getur ákæru hafi verið framið á leitarstað og að sakborningur 

hafi verið að verki. Meginreglan er sú að húsleit geti einungis verið gerð liggi 

dómsúrskurður fyrir. Í 1-3 mgr. 75. gr. sml. er að finna undantekningar frá meginreglunni, 

en þær eru að ótvírætt samþykki eiganda eða umráðamanns sé fyrir henni skv. 1. mgr. 71. 

gr. sml., leit þoli ekki bið skv. 2. mgr. sömu greinar, og ef um er að ræða leit á víðavangi 

eða húsakynnum sem opin eru almenningi eða hver sem er geti átölulaust gengið þar um 

                                                 
18

 Eiríkur Tómasson. (2010), bls. 19. 
19

 Eiríkur Tómasson. (2010), bls. 23. 
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sbr. 3. mgr. sömu greinar. Sá sem hefur umráðarétt yfir húsnæði, hvort sem er eigandi eða 

leigjandi, getur gefið samþykki sitt fyrir leit.
20

 Í Hrd. 387/1993 var lögreglu heimilt að 

handtaka mann sem ekki hafði gegnt kvaðningu til skýrslutöku. Var því leitað eftir 

úrskurði dómara til leitar á heimili mannsins, sem bjó í foreldrahúsum, en hafði afnot af 

sérstöku herbergi. Ekki nægði samþykki föður ákærða til að lögreglan mætti leita í herbergi 

ákærða og þar sem hvorki lá fyrir dómsúrskurður um það né samþykki ákærða var 

lögreglunni óheimilt að fara inn í umrætt herbergi og handtaka ákærða. 

Samþykki þarf að vera skýrt og afdráttarlaust sbr. Hrd. 391/1989 en þar var upplýst, að 

lögmæt heimild lá fyrir til leitar á fyrstu hæð í húsnæði stefnanda. Ekki var þó lögmæt 

heimild til leitar á annarri hæð hússins og neitaði því stefnandi aðgangi að þeirri hæð. 

Stefnandi féllst að endingu á að heimila leit á annarri hæð hússins en hélt því fram að það 

hefði verið vegna ógnandi tilburða lögreglu og fullyrðinga um að nýr úrskurður yrði brátt 

kveðinn upp. Dómurinn taldi ljóst að stefnandi hafi boðið rannsóknarlögreglumönnum að 

leita á annarri hæð hússins og taldi því að fullyrðingar stefnanda um að honum hefði verið 

ógnað væru ósannaðar. 

3.2. Framkvæmd húsleitar 

Við framkvæmd húsleitar verður úrskurður dómara að liggja fyrir sbr. 1. mgr. 75. gr. og 2. 

mgr. 181. gr. sml. Í úrskurðinum verður að vera nákvæmlega tilgreint hvar leit megi fara 

fram. Mikilvægt er að gæta meðalhófs þegar húsleit er framkvæmd. Ennfremur skal gæta 

varfærni og hlífðar sem samrýmist markmiðum meðalhófs við leit t.d. í húsakynnum 

manns sbr. 79. gr. sml. Ekki skal framkvæma húsleit að næturlagi nema brýna nauðsyn beri 

til sökum rannsóknarhagsmuna sbr. 2. ml. 3. mgr. 79. gr. sml. og þess skal gætt að þeir sem 

eiga í hlut verði fyrir sem minnstu óhagræði og jafnframt að munir verði ekki fyrir tjóni. 

Lögreglu ber að skilja við húsnæði í því ástandi sem það var í þegar leit hófst sé þess 

kostur sbr. 3. mgr. 79. gr. sml.  

 Í Hrd. 269/1995 krafðist stefnandi þess að úrskurður héraðsdóms um heimild lögreglu til 

húsleitar á heimili hans og bifreið, að tveimur hundum yrði felld úr gildi. Þar sem að 

stefnandi fékk hinn kærða úrskurð daginn eftir að hann fékk upplýsingar um hann, telst 

kæra hans standast 2. mgr. 144. gr. oml. sbr. 2. mgr. 193. gr. sml.  

                                                 
20

 Eiríkur Tómasson. (2010), bls. 24. 
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Verjandi þarf ekki að vera viðstaddur dómsúrskurð um húsleit nema hugsanlega ef ekki 

næst í þann sem húsleit beinist að skv. 79. gr. sml. Lögreglumenn sem framkvæma húsleit 

og stjórna henni, sjá um að tilkynna eiganda eða húsráðanda eða þeim sem leitinni er beint 

að, að heimild sé fyrir leit og gefa viðkomandi jafnframt kost á að vera viðstaddur hana.  

3.3. Sérákvæði um húsleit 

Sérákvæði um húsleit má finna í 155., 157. og 158. gr. tollalaga nr. 88/2005, 2. mgr. 94. gr. 

laga um tekjuskatt nr. 90/2003, 20. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005 og 52. gr. laga um 

fullnustu refsinga nr. 49/2005. 

4.0. Líkamsleit 

Líkamsleit er leit að utanaðkomandi hlutum sem maður ber á sér eða í sér, sem heimiluð 

hefur verið með úrskurði dómara eða samþykki þess sem í hlut á, og framkvæmd er í þágu 

rannsóknar sakamáls.
21

 Um líkamsleit er fjallað í 1. og 2. mgr. 76. gr. sml. Samkvæmt 1. 

gr. laganna er heimilt að leita á sakborningi eftir mun sem hann ber á sér innanklæða þyki 

það nauðsynlegt. Í 2. mgr. segir að heimilt sé að framkvæma leit leiki grunur á að 

sakborningur hafi framið brot sem geti varðað fangelsisvist allt að sex árum, með því að 

hafa mun eða efni innvortis.  

4.1. Skilyrði líkamsleitar  

Skilyrði fyrir líkamsleit er að dómsúrskurður liggi fyrir þegar ákveðið er hvort hún skuli 

gerð sbr. 1. mgr. 78. gr. sml. Frá þeirri meginreglu eru tvær undantekningar, ef sá sem á í 

hlut samþykkir leit eða ef hætta stafar af því að bíða eftir úrskurði. Oftast nær fer leit fram 

með samþykki þess sem leitað er á eða þess sem stjórnar rannsókn þar sem algengt er að 

ekki gefist tími til að afla dómsúrskurðar.
22

 

4.2. Framkvæmd líkamsleitar 

Ákvæði er snúa að framkvæmd líkamsleitar er að finna í 79. gr. sml. Þar segir að 

lögreglumenn skuli annast líkamsleit og skuli í hvívetna gæta varfærni og hlífðar sem 

samrýmist markmiðum leitarinnar. Jafnframt skal lögreglumaður vera af sama kyni og sá 

sem leitað er á. 

                                                 
21

 Páll Sigurðsson. (2008), bls. 253. 
22

 Eiríkur Tómasson. (2010), bls. 32. 



9 

 

4.3. Sérákvæði um líkamsleit 

Sérákvæði um líkamsleit er að finna í 159. gr. tollalaga nr. 88/2005. Einnig er rétt að taka 

það fram að í sumum tilfellum s.s. öryggisskyni telst líkamsleit ekki til 

þvingunarráðstafana. Sem dæmi um það má nefna 1. mgr. 17. gr. lögreglulaga nr. 90/1996 

og í 4. mgr. 70. gr. loftferðalaga nr. 60/1998. 

5.0. Líkamsrannsókn 

Líkamsrannsókn er rannsókn sem gerð er á líkama manns eða einstökum líkamshlutum, 

t.d. blóði, og framkvæmd er í þágu sakamáls með úrskurði dómara eða samþykki þess sem 

í hlut á.
23

  

Í Hrd. 236/2008 var M ákærð fyrir að hafa ekið bifreið undir áhrifum áfengis. M taldi sig 

ekki hafa notið réttlátrar málsmeðferðar fyrir dómi. M hafði ekki gert grein fyrir 

sönnunargögnunum sem hún fór á mis við að koma á framfæri né haft rök fyrir því að 

héraðsdómari hefði tekið afstöðu gegn henni við meðferð málsins eða úrlausn þess. M hélt 

því fram að hún hefði ekki verið ölvuð meðan á akstrinum stóð, en vitni könnuðust ekki 

við að hafa gefið M að drekka á vettvangi. Niðurstaða álitsgerðar benti til að áfengisneyslu 

M hefði lokið klukkutíma áður en umferðaróhappið varð. Með vísan til ofangreindra atriða 

var niðurstaða héraðsdóms sú að sakfella skyldi M fyrir umferðarlagabrot.  

5.1. Skilyrði líkamsrannsóknar 

Það er skilyrði fyrir líkamsrannsókn að fyrir liggi dómsúrskurður, nema ótvírætt samþykki 

þess sem á í hlut sé til staðar sbr. 2. mgr. 78. gr. sml. Mikilvægt er að líkamsrannsóknin sé 

gerð sakborningi að meinlausu og jafnframt verður að liggja fyrir álit læknis, ef um er að 

ræða lífsýnatöku á öðrum en sökuðum manni sbr. 1. mgr. 77. gr. sml. 

5.2. Framkvæmd líkamsrannsóknar 

Framkvæmd líkamsrannsóknar skal vera gerð af læknum eða öðrum sem hafa til þess 

tilskilda menntun sbr. 79. gr. sml. Líkamsrannsókn verður aldrei gerð gegn vilja 

sakbornings, líkt og leyfilegt er við húsleit og líkamsleit, nema dómsúrskurður liggi fyrir. 

Sú rannsókn sem maður þarf að gangast undir í þágu rannsóknar tekur vanalega stuttan 

tíma.
24
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5.3. Sérákvæði um líkamsrannsókn 

Eitt sérákvæði er að finna er varðar líkamsrannsókn en það er í 2. mgr. 47. gr. 

umferðarlaga nr. 50/1987. Þar segir að lögreglumaður geti fært ökumann til blóð- og 

þvagrannsóknar hafi hann grun um að brotið sé gegn ákvæðum laga um ölvunar- eða 

vímuefnaakstur. 

6.0. Geðrannsókn 

Geðrannsókn er læknisfræðileg rannsókn á andlegu heilbrigði manns gerð í því augnamiði 

að staðreyna hvort hann sé sakhæfur sbr. 2. mgr. 54. gr. sml., eða af öðrum ástæðum sem 

máli skipta að lögum, svo sem þegar til greina kemur að ógilda löggerning vegna andlegra 

annmarka löggerningsgjafa.
25

  

Skilyrði geðrannsóknar eru eins og með líkamsrannsókn þ.e. fyrir þarf að liggja 

dómsúrskurður eða ótvírætt samþykki þess sem í hlut á ef framkvæma á leit á líkama 

sakbornings eða leit þolir enga bið vegna rannsóknarhagsmuna sbr. 78. gr. sml.  

Geðrannsókn er ekki gerð á neinum öðrum en sakborningi og einungis læknir eða annar 

með tilskylda menntun framkvæmir hana sbr. 1. mgr. 79. gr. sml. 

7.0. Símahlustun og önnur sambærileg úrræði 

Símahlustun er aðgerð í þágu rannsóknar sakamáls, sem felst í því að hlustað er á, eða 

tekin eru upp símtöl úr eða í tiltekinn síma eða fjarskiptatæki, sbr. XI kafla sml. Þessum 

aðgerðum verður aðeins beitt í þágu rannsóknar til að upplýsa mál. Slíkar aðgerðir eru 

gerðar án vitneskju viðkomandi enda myndu þær vart þjóna tilgangi sínum ef svo væri 

ekki.
26

 

7.1. Skilyrði  

Liggja verður fyrir dómsúrskurður en þó ber að veita upplýsingar skv. 80. gr. sml. án 

dómsúrskurðar ef ótvírætt samþykki umráðamanns og eiginlegs notanda síma, tölvu eða 

annars konar fjarskiptatækis liggi fyrir skv. 83. og 1. mgr. 84. gr. sml. Upplýsingar sem 

fengnar eru með þessum hætti verða að skipta verulegu máli fyrir rannsókn máls og er þess 
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krafist að viðurlög við broti sem rannsakað er með þessum hætti verði að varða átta ára 

fangelsi eða að ríkir almanna- eða einkahagsmunir séu í húfi sbr. 2. mgr. 83. gr. sml. 

7.2. Framkvæmd 

Framkvæmd þessara aðgerða fer fram án vitneskju þess sem hún bitnar á. Af því leiðir að 

ekki er gert ráð fyrir verjanda við dómsúrskurð en þó ber að tilkynna viðkomandi um 

aðgerðina þegar henni er lokið sbr. 2. mgr. 85. gr. sml. Undantekning á ofangreindu 

ákvæði er að finna í 83. og 1. mgr. 84. gr. sml. en þar er veitt heimild til að taka upp hljóð, 

taka myndir af fólki og fylgjast með því í þágu rannsóknar á almannafæri. 

Meginreglan er, sem að ofan greinir, að liggja verður fyrir dómsúrskurður þar sem tekið er 

fram hvaða síma er um að ræða, hver sé eigandi eða umráðamaður og hvaða aðferð skuli 

notuð. Heimild til aðgerða varir einungis í ákveðinn tíma og ekki lengur en fjórar vikur 

hverju sinni.
27

 

Í Hrd. 316/2001 var kærður úrskurður héraðsdómara þar sem hann hafnaði kröfu X um að 

fá afhent endurrit fjögurra úrskurða um símahleranir hjá honum. Hæstiréttur féllst á kröfu 

X og taldi sóknaraðila bresta heimild til að synja X um aðgang að umræddum úrskurðum á 

grundvelli 88. gr. oml. og með hliðsjón af meginreglu 1. mgr. 43. gr. oml. sbr. 37. gr. sml. 

um að verjandi skuli fá endurrit gagna jafn skjótt og unnt er. 

8.0. Ýmsar rannsóknaraðgerðir  

Ákvæðum um ýmsar rannsóknaraðgerðir, sem ekki verða með góðu móti felldar undir hald 

á munum, leit, handtöku eða gæsluvarðhald og aðrar sambærilegar ráðstafanir, eru gerð 

skil í XII. kafla sakamálalaganna. 

Þau úrræði sem hér falla undir eru ekki þvingunarráðstafanir í eiginlegum skilningi. 

Heimilt er að setja reglur um sérstakar aðferðir og aðgerðir lögreglu við rannsókn sakamála 

sem ekki er kveðið á um í sakamálalögunum. Sem dæmi um slík úrræði má nefna notkun 

tálbeita, uppljóstrara og flugumanna, afhendingu undir eftirliti og skyggingu sbr. 89. gr. 

sml. 
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9.0. Handtaka 

Handtaka er frelsissvipting í tiltölulega skamman tíma í þágu rannsóknar eða meðferðar 

sakamáls ellegar til að halda uppi lögum og reglu. Yfirleitt er það lögregla sem tekur 

ákvörðun um handtöku og framkvæmir hana.
28

 Í mannréttindakafla stjskr. segir að hver sá 

sem hefur verið sviptur frelsi eigi rétt á að vita tafarlaust um ástæður þess og hvern þann 

sem handtekinn er vegna gruns um refsiverða háttsemi skuli án undandráttar leiða fyrir 

dómara. Sé hann ekki jafnskjótt látinn laus skal dómari áður en sólarhringur er liðinn með 

rökstuddum úrskurði ákvarða hvort hann skuli sæta gæsluvarðhaldi. Hafi frelsissvipting 

verið ólögmæt skal hann tafarlaust látinn laus. Ekki fer á milli mála hvort um handtöku sé 

að ræða ef lögregla beitir mann líkamlegu valdi og setur hann í járn en í vissum tilfellum 

getur þó verið vafi á hvort um handtöku sé að ræða.
29

  

Í Hrd. 42/1964 voru tveir piltar undir rannsókn vegna óspekta. Þótti nauðsynlegt að 

einangra piltana frá hvor öðrum svo þeir gætu ekki borið sig saman. Annar þeirra, Á var 

því geymdur í gæsluklefa stutta stund. Út frá löggæslusjónarmiðum telur lögreglan sig oft á 

tíðum þurfa að hefta vitni og grunaða menn á þennan hátt. Dómurinn taldi ekki sýnt að 

lögreglan grunaði Á um þátttöku í óspektunum. Þó yrði að telja að Á gæti mögulega veitt 

upplýsingar við rannsókn málsins og þar sem lögregluvarðstofan var stutt frá vettvangi 

meintra óspekta taldi dómurinn ekki að lögreglumennirnir hefðu gerst ámælisverðir í starfi 

sínu með því að fá Á með sér á varðstofuna, enda hafi þeir ekki beitt hann valdi, þar sem 

samþykki hans lá fyrir. Hins vegar taldi dómurinn að skort hafi skilyrði fyrir þeirri frelsis-

sviptingu, sem Á var beittur. Um mistök væri að ræða af hálfu lögreglunnar, sem hún bæri 

fébótaábyrgð á. 

9.1. Skilyrði handtöku 

Handtaka er fyrst og fremst lögregluaðgerð þar sem ákvörðunartaka er hjá lögreglu en 

undantekningar frá því er þó að finna í 92. gr. sml. um handtökuskipan dómara og í 91. gr. 

um borgaralega handtöku.
30

  

Það er talin undantekning frá meginreglunni ef dómari gefur út sérstaka handtökuskipun. 

Dómari getur einungis gefið út handtökuskipun ef skilyrði 1. eða 3. mgr. 90. gr. sml. eru 

fyrir hendi.
31
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Í 1. mgr. 90. gr. sml. er að finna heimildir til handtöku að tilteknum skilyrðum uppfylltum. 

Rétt er að benda á að þessi ákvæði eiga einungis við ef handtaka er liður í meðferð 

sakamáls. Lögreglu er rétt að handtaka mann ef rökstuddur grunur leikur á að hann hafi 

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

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

fyrir að hann spilli sönnunargögnum. 

Dæmi um það skilyrði þar sem rökstuddur grunur verður að vera um að sakborningur hafi 

gerst sekur um refsivert brot má finna í Hrd. 237/2003. Handtaka stefnanda og eftirfarandi 

aðgerðir, sem fólust m.a. í frelsissviptingu í tvær klukkustundir, byggðust á almennum 

grunsemdum um fíkniefnamisferli studdum sögusögnum og eldri vitneskju um feril hans. 

Hún var semsagt ekki í þágu rannsóknar tiltekins brots. Samkvæmt 1. mgr. 97. gr. oml. sbr. 

90. gr. sml. er lögreglu rétt að handtaka mann ef rökstuddur grunur er á að hann hafi framið 

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

áframhaldandi brot, tryggja návist hans og öryggi eða koma í veg fyrir að hann spilli 

sönnunargögnum. Engum þessara skilyrða var fullnægt og var handtakan því talin 

ólögmæt. 

Í Hrd. 106/2004 var JB handtekinn og yfirheyrður vegna bílbruna sem var í hans eigu. 

Nokkru áður hafði JB látið tiltekin ummæli um förgun á bifreið sinni falla í samtali við 

vinnufélaga sinn í glannaskap að því er virtist, en voru í samhengi atburða til þess fallin að 

varpa grun á hann. Einnig lá fyrir framburður mágkonu JB um að þeir bræður hefðu beðið 

hana að skýra rangt frá því hver hefði síðast verið á bifreiðinni. Var því kominn fram 

rökstuddur grunur um að JB hefði átt hlut að máli og þannig gerst sekur um refsiverðan 

verknað sem sætt gæti ákæru. Var lögreglu því rétt og skylt að handtaka JB eins og í 

pottinn var búið. Þá gaf framburður JB lögreglu tilefni til að yfirheyra aðra sem borið gætu 

um málsatvik og í því skyni var nauðsynlegt að koma í veg fyrir að JB næði að spilla 

sönnunargögnum, t.d. með samskiptum við hugsanlega sakborninga eða undanskoti 

sönnunargagna. Var því talin full nauðsyn til handtöku JB og var málsástæðum hans því 

hafnað. 

Auk þess sem kveðið er á um í öðrum lögum er lögreglu heimilt að handtaka mann ef hann 

neitar að segja til nafns og deili á sér að öðru leyti, enda sé það nauðsynlegt í þágu 

rannsóknar. Einnig ef hann hefur verið kvaddur til að gefa skýrslu hjá lögreglu sem 
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sakborningur en ekki sinnt kvaðningu, ef hann hefur ekki að forfallalausu sinnt fyrirkalli 

eða mætt til að gefa skýrslu í sakamáli, eða ef hann hefur leyfislaust horfið úr 

gæsluvarðhaldi eða rofið bann skv. 1. mgr. 100. gr. sml. 

Heimildir lögreglu eru ekki tæmandi taldar í 90. gr. sml. því í 16. gr. lögreglulaga er þeim 

heimilt að handtaka mann í þeim tilgangi að halda uppi lögum og reglu. Heimildin er 

þannig æði víðtæk. 

9.2. Framkvæmd handtöku 

Handtekinn maður á rétt á að fá að vita tafarlaust um ástæðu handtökunnar sbr. 2. mgr. 67. 

gr. stjskr., 2. mgr. 5. gr. MSE og 1. mgr. 93. gr. sml. Handtekinn maður sem grunaður er 

um refsivert brot nýtur réttarstöðu sakbornings, skv. 4. kafla sml.
32

 

Við framkvæmd handtöku skal gæta þess að hún valdi hinum handtekna sem minnstum 

óþægindum sbr. 2. mgr. 93. gr. sml. Þess ber einnig að gæta að hann valdi sér ekki sjálfum 

skaða sbr. sömu grein. Gæta skal þess að manni verði ekki gert tjón, óhagræði eða miski 

með óþarfa harðræði og ekki skal beita hann ólögmætri þvingun í orði eða verki sbr. 3. 

mgr. 53. gr. sml. Einnig skal tímalengd handtöku ávallt ákvörðuð útfrá 

meðalhófssjónarmiðum og handtaka skal aldrei standa lengur en þörf krefur sbr. 14. gr. 

lögreglulaga. 

9.3. Tímalengd og lok handtöku 

Í 94. gr. sml. segir að maður sem hefur verið handtekinn skuli leiddur fyrir dóm innan 24 

klst. frá því að hann var sviptur frelsi. Ef einhverjar ástæður koma í veg fyrir að handtekinn 

maður verði leiddur fyrir dóm innan þess frests skal það gert jafnskjótt og kostur er. Sama 

á við ef ekki er unnt að taka skýrslu af handteknum manni fljótlega eftir að hann hefur 

verið sviptur frelsi vegna þess að hann er undir áhrifum áfengis eða annarra vímuefna. Þó 

má aldrei draga lengur en í 30 klukkustundir að leiða hann fyrir dómara af þeirri ástæðu.
33

 

Í dómunum hér að neðan voru skilyrði talin vera fyrir handtöku í upphafi. Þeir eiga það þó 

allir sammerkt að talið var að dregist hafi um of að taka skýrslur af hinum handteknu og 

frelsissvipting talin hafa staðið lengur en efni stóðu til.  

Í Hrd. 201/2000 var X handtekinn, grunaður um kynferðisbrot gegn þroskaheftri konu. 

Tæpum sólarhring eftir handtökuna var honum sleppt, enda brostinn grundvöllur fyrir 
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sakargiftum á hendur honum. Hann krafðist miskabóta á þeim forsendum að honum hefði, 

fyrir yfirsjón lögreglu, verið gert að þola niðurlægjandi rannsókn og verið haldið í gæslu að 

ósekju í tæpan sólarhring. Héraðsdómur hafnaði kröfu X um bætur, en Hæstiréttur dæmdi 

honum miskabætur þar sem unnt þótti að fallast á það með honum að hann hefði verið 

sviptur frelsi lengur en efni stóðu til. 

Í Hrd. 4/2001 var S grunaður um aðild að ráni og var í kjölfarið handtekinn. Honum var 

sleppt 19 klukkustundum síðar þegar ljóst var að hann hefði ekki tekið þátt í því. Ekki var 

talið sýnt að S hefði verið yfirheyrður fyrr en rúmum 12 klst. eftir handtökuna og var sá 

dráttur óútskýrður. Þá var ekki talið að nauðsyn hefði borið til að halda honum eftir að 

tveir einstaklingar höfðu borið á sama veg og S um sakleysi hans. Ríkið var sýknað af 

bótakröfu í héraði en S dæmdar bætur í Hæstarétti.  

Í Hrd. 271/1999 var E handtekinn þar sem hann var á ferð með manni, sem grunaður var 

um fíkniefnabrot. E var færður á lögreglustöð en skýrsla var ekki tekin af honum fyrr en 

sex klst. síðar. Þegar E hafði gefið skýrslu taldi lögregla að hann væri ekki viðriðinn brotin, 

en honum var þó ekki sleppt fyrr en seint um nóttina þar sem lögregla taldi hugsanlegt að 

hann gæti spillt fyrir rannsókn málsins. Var það talið andstætt a. lið 1. mgr. 176. gr. oml. 

sbr. 90. gr. sml. að halda honum án þess að grunur léki á um að hann hefði framið lögbrot. 

Ríkið var sýknað af bótakröfu í héraði, en E dæmdar bætur í Hæstarétti.  

10.0. Gæsluvarðhald 

Gæsluvarðhald er tímabundin frelsissvipting sem beitt er í þágu rannsóknar eða meðferðar 

sakamáls á grundvelli dómsúrskurðar þegar tiltekin skilyrði eru fyrir hendi.
34

 Sá tími sem 

frelsissviptingin varir getur verið mismunandi, allt frá einum degi upp í ár.
35

 

Gæsluvarðhald er sú þvingunarráðstöfun sem að öðru jöfnu gengur lengst í þá átt að skerða 

réttindi manna. Þess vegna er úrræðinu sniðinn þröngur stakkur í lögum og með tilvísun til 

meðalhófsreglunnar, að það standi eins stutt og kostur er þar sem gæsluvarðhaldsvist er 

þeim mun þungbærari fyrir gæsluvarðhaldsfanga og aðstandendur hans því lengur sem hún 

varir.
36

 Meginreglan er sú að allir menn geta sætt gæsluvarðhaldi, en börn, alþingismenn 

og ræðismenn sem njóta úrlendisréttar og eru undanþegnir lögsögu íslenskra dómstóla og 
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stjórnvalda, eru þó undanþegnir henni.
37

 Gæsluvarðhald og fangelsisrefsing eru nokkuð 

áþekk úrræði þar sem bæði byggja á ákvörðun dómara, en þrátt fyrir það eru úrræðin að 

öðru leyti ólík. Gæsluvarðhaldi er beitt áður en maður hefur verið fundinn sekur fyrir dómi 

og er úrræðið oftast notað í rannsóknar- eða refsivörsluskyni. Fangelsisrefsing er hinsvegar 

dæmd eftir að sakborningur hefur verið fundinn sekur um refsivert brot.
38

  

Um gæsluvarðhald og meðferð gæsluvarðhaldsúrskurðar eru ýmis ákvæði í lögum og 

stjórnvaldsfyrirmælum en helst eru þau að finna í 3. mgr. 67. gr. stjskr., 5. og 6. gr. MSE, 

13. kafla sml. og í reglugerð um fullnustu refsinga nr. 961/2005.  

10.1. Skilyrði gæsluvarðhalds 

Skilyrði fyrir gæsluvarðhaldi skiptast í almenn og sérstök skilyrði. Skv. 95. gr. sml. verða 

hin almennu skilyrði ávallt að vera fyrir hendi og að auki a.m.k. eitt hinna sérstöku 

skilyrða.
39

  

10.1.1. Almenn skilyrði gæsluvarðhalds 

Í 1. mgr. 95. gr. sml segir að sakborningur verði einungis úrskurðaður í gæsluvarðhald ef 

uppi er rökstuddur grunur um að hann hafi framið verknað sem fangelsisrefsing er lögð 

við.  

10.1.1.1. Rökstuddur grunur um brot 

Með því er átt við að grunur sé um að sakborningur hafi framið eða gerst á annan hátt 

sekur um refsivert brot. Grunurinn verður að styðjast við eitthvað sem fram er komið við 

rannsókn máls. Í Hrd. 434/1994 kærði kona mann fyrir nauðgun og meiriháttar líkamsárás. 

Við læknisrannsókn reyndist konan vera með töluverða áverka á líkama og sæði fannst í 

sýnum. Maðurinn var handtekinn skömmu eftir atburðinn og var hann undir áhrifum 

áfengis. Hann neitaði sök en sagði þau hafa lent í átökum vegna ósættis. Viðurkenndi hann 

að hafa brotið upp hurð og ráðist að konunni. Hæstiréttur taldi að fyrir lægi rökstuddur 

grunur um brot gegn 194. gr. og 218. gr. hgl. og staðfesti þar með gæsluvarðhaldsúrskurð 

yfir manninum. 

Ekki nægir að líta til sakaferils sakbornings við mat á því hvort hann hafi gerst sekur um 

brot en þetta atriði getur, ásamt öðrum, nægt til þess að grunur teljist nægilega rökstuddur í 

skilningi 1.mgr. 95. gr. sml. sbr. Hrd. 520/1993 þar sem kærði neitaði allri aðild að 
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fíkniefnainnflutningi. Að sögn lögreglustjórans í Reykjavík hafði hann margoft orðið 

uppvís að fíkniefnamisferli og væri því nauðsynlegt að hann sætti einangrun meðan á 

rannsókn stæði því ætla mætti að hann gæti spillt sönnunargögnum, með því að hafa áhrif á 

vitni og hugsanlega samseka aðila, ef hann gengi laus. 

Framburður brotaþola hefur vægi þegar skoðað er hvort rökstuddur grunur sé fyrir hendi til 

gæsluvarðhalds en varasamt er að byggja úrskurð um gæsluvarðhald eingöngu á framburði 

brotaþola þar sem þeir geta borið aðra sökum í hefndarskyni eða vegna vonar um að hljóta 

vægari refsingu sjálfir.
40

 

10.1.1.2. Brot geti varðað fangelsisrefsingu 

Samkvæmt 3. mgr. 67. gr. stjskr. má aðeins beita gæsluvarðhaldi fyrir sök þar sem þyngri 

refsing liggur við en fésekt eða varðhald. Brot sem manni er gefið að sök verður því að 

geta varðað fangelsisrefsingu svo skilyrði til gæsluvarðhalds séu fyrir hendi sbr. 1. mgr. 

95. gr. sml. Gæsluvarðhaldi er almennt ekki beitt nema brot varði meira en átta til tíu ára 

fangelsisrefsingu.
41

  

10.1.2. Sérstök skilyrði 

Eins og fyrr segir er ekki nóg að hinum almennu skilyrðum sé fullnægt til að unnt sé að 

úrskurða mann í gæsluvarðhald heldur verður a.m.k. eitt af hinum sérstöku skilyrðum sem 

talin eru upp í lið a. – d. í 95. gr. sml. að vera fyrir hendi. Skilyrðin verða talin upp hér að 

neðan.
42

  

10.1.2.1. A. liður– Hætta á að rannsókn verði torvelduð 

Þegar gripið er til gæsluvarðhalds er það oftar en ekki til að gefa lögreglu svigrúm til að 

rannsaka og afla nauðsynlegra sönnunargagna. Samkvæmt a. lið 1. mgr. 95. gr. sml. er 

heimilt að setja sakborning í gæsluvarðhald ef fram koma grunsemdir um að sakborningur 

muni á einhvern hátt hamla rannsókn málsins.
43

 Sé talin ástæða til að ætla að að 

sakborningur muni torvelda rannsókn með því t.d. að hafa áhrif á vitni eða samseka, verða 

að liggja fyrir gögn til stuðnings sbr. Hrd. 369/1993 þar sem Hæstiréttur staðfesti 

gæsluvarðhald yfir Ó sem lá undir grun vegna innflutnings og dreifingar á fíkniefnum. 

Hæstiréttur taldi liggja fyrir m.a. vegna skýrslu vitna, að miklar líkur væru á því að hluti 
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efnanna sem Ó var sakaður um að dreifa væri þegar seldur og gæti því reynst erfitt að 

sannreyna mikilvægar upplýsingar sem lægju fyrir hjá lögreglu, væri Ó frjáls ferða sinna.  

Sé langt um liðið frá því að brot var framið hefur sakborningur nægan tíma til að torvelda 

rannsókn kæri hann sig um það sbr. Hrd. 310/2005 þar sem dómurinn taldi ekki ástæðu til 

að halda manni í gæsluvarðhaldi vegna meintra kynferðisbrota sem áttu sér stað löngu áður 

en rannsókn hófst. Taldi dómurinn að þar sem langt væri um liðið frá því meint brot áttu 

sér stað og sú staðreynd að maðurinn bjó ekki lengur inná heimili brotaþolans, uppfylltu 

aðstæður ekki skilyrði um að hann gæti torveldað rannsókn og felldi úr gildi 

gæsluvarðhaldsúrskurð héraðsdóms. 

Margt getur vakið grunsemdir lögreglu um að sakborningur sé sekur s.s. ef sakborningur 

neitar að tjá sig um mál, sýnir ekki samstarfsvilja eða ef framburður hans er 

ósamrýmanlegur framburðum annarra vitna. Hafi ekkert komið fram í máli sem gerir 

framburð hans tortryggilegan, ber að láta hann lausan sbr. Hrd. 106/1988 þar sem S sat í 

gæsluvarðhaldi í tæpar þrjár vikur þrátt fyrir að hafa neitað allri sök. Rannsókn á áætluðum 

brotum leiddi ekki til ákæru. Hæstiréttur dæmdi honum skaðabætur.
44

   

Heildstætt mat þarf að fara fram á málsatvikum þegar skorið er úr því hvort 1. mgr. 95. gr. 

sml. verði beitt. Dómara ber að hafna kröfu um gæsluvarðhald, í samræmi við 

meðalhófsregluna, telji hann að ekki sé þörf á gæsluvarðhaldi til að upplýsa mál, þrátt fyrir 

að öll skilyrði séu fyrir hendi sbr. Hrd. 66/1997 en þar komst dómurinn að því í úrskurði 

sínum að B þyrfti ekki að sæta framlengingu á gæsluvarðhaldi sökum óskýrra gagna. 

Sakborningur skal ekki sæta gæsluvarðhaldi lengur en í tólf vikur, með þeirri 

undantekningu að rannsóknarhagsmunir krefjist þess sbr. 4. mgr. 95. gr. sml. 

10.1.2.2. B- liður- Hætta á flótta eða undankomu 

Ef ætla má að sakborningur reyni að komast úr landi, fara í felur eða koma sér með öðrum 

hætti undan málsókn eða fullnustu refsingar má skv. b. lið 1. mgr. 95. gr. sml. setja 

sakborning í gæsluvarðhald. Verið er að tryggja nærveru sakaðs manns svo ljúka megi máli 

hans eða hindra að hann komi sér undan refsingu.  

Gögn verð að vera til staðar sem benda til þess að sakborningur muni reyna að komast 

undan málsókn eða refsingu svo unnt sé að beita þessu ákvæði. Þarf í þeim tilvikum að líta 
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til aðstæðna og persónuhaga sakbornings s.s. hvort hann búi við góðar fjölskyldu- og 

heimilisaðstæður, hafi fasta vinnu eða stundi nám. Uppfylli sakborningur eitthvað af 

ofangreindu eru taldar minni líkur á að hann freistist til að komast undan. Jafnframt þarf að 

taka til greina fyrri tilraunir til flótta eða undankomu, undirbúningsathafnir eða yfirlýsingar 

sem og hvort sakborningur sé útlendingur og hvort hann eigi yfir höfði sér þunga 

refsingu.
45

 Í Hrd. 2/2006 framvísaði grískur ríkisborgari fölsuðum skilríkjum við komu 

sína til landsins og sætti gæsluvarðhald vegna þess. Framsalskrafa kom frá grískum 

stjórnvöldum því maðurinn hafði framið morð í Grikklandi. Var maðurinn með vísan til b. 

liðar 1. mgr. 95. gr. sml. úrskurðaður í gæsluvarðhald. 

Einnig er vert að benda á Hrd. 50/1993 en þar var ákærði, bandarískur ríkisborgari  

búsettur þar í landi, talinn líklegri til að leggja á flótta þar sem hann væri útlendingur og 

var hann því settur í gæsluvarðhald á meðan mál ákæruvaldsins gegn honum var til lykta 

leitt fyrir dómi. Hæstiréttur taldi að í ljósi þess að ákærði væri borinn sökum sem varðað 

gæti allt að 16 ára fangelsi, væri brýn nauðsyn til að tryggja návist hans á meðan mál 

ákæruvaldsins gegn honum væri tekið fyrir.  

Þrátt fyrir heimild til gæsluvarðhalds vegna hættu á flótta og undankomu er augljóslega 

erfiðara hér á landi en t.d. á meginlandi Evrópu að flýja, svo oft er talið nægilegt að beita 

farbanni.
46

 

10.1.2.3. C – liður- Hætta á endurteknum brotum 

Ef ætla má að sakborningur muni halda brotum áfram á meðan máli hans er ekki lokið, 

verður hann úrskurðaður í gæsluvarðhald með vísan til c. liðar 1. mgr. 95. gr. sml. Ef 

maður er í sífellu að fremja ný brot, áður en dæmt hefur verið í máli hans, tefur það 

málslok óhjákvæmilega þar sem hvert brot þarf að rannsaka og gefa síðan út ákæru eða 

eftir atvikum, framhaldsákæru á hendur honum. Taka þarf mið af persónulegum og 

félagslegum aðstæðum brotamanns við mat á því hvort líklegt sé að hann haldi áfram 

brotum á meðan máli hans er ólokið. Einnig þarf að líta til sakaferils mannsins og þess 

hvers konar brot sakborningur sé líklegur til að fremja. Yfirleitt er um samskonar brot að 

ræða, svo sem mörg smávægileg þjófnaðarbrot, skjalafals ofl. Eðli málsins samkvæmt 

verður þó sakborningur varla úrskurðaður í gæsluvarðhald á grundvelli ákvæðisins ef hann 
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er grunaður um að hafa framið brot af gáleysi.
47

 Í  Hrd. 15/2006 var X dæmdur í 16 

mánaða fangelsi en á meðan frestur var tekinn til að ákvarða um áfrýjun dómsins var hann 

látinn laus. Nokkrum klukkustundum síðar framdi hann önnur afbrot sem vörðuðu 

refsingu. Skilyrðum var talið fullnægt til að X sætti áfram gæsluvarðhaldi á grundvelli c. 

liðar 1. mgr. 103. gr. og 106. gr. oml.  sbr. c. liðar 1. mgr. 95. gr. sml. meðan mál hans var 

til meðferðar fyrir dómi. 

10.1.2.4. D-liður 1. mgr. 95. gr. sml. - Vörn gegn árásum 

Ef talið er nauðsynlegt að úrskurða sakborning í gæsluvarðhald til að verja aðra fyrir 

árásum hans eða hann sjálfan fyrir árásum annarra er heimilt að úrskurða hann í 

gæsluvarðhald skv. d. lið 1. mgr. 95. gr. sml.  

Gæsluvarðhaldi samkvæmt þessu ákvæði má beita í þeim tveimur tilvikum sem talin eru 

upp hér að ofan. Ekki er nóg samkvæmt ákvæðinu að árás sé möguleg, það verður að hafa 

komið fram í gögnum málsins að árás sé yfirvofandi eða mjög líkleg.
48

 Í Hrd. 169/2005 

hafði X ítrekað haft í hótunum um að beita aðra menn ofbeldi, þar á meðal A. X hafði setið 

fyrir A fyrir utan heimili hans og ráðist að honum með hnefahöggum þegar hann kom heim 

til sín. Eftir atvikum málsins féllst Hæstiréttur á að d. liður 1. mgr. 95. gr. sml. ætti við með 

hliðsjón af því að sakborningur hafði í hótunum um að halda ofbeldisverkum sínum áfram. 

10.1.2.5. Gæsluvarðhald á grundvelli almannahagsmuna  

Þó skilyrðum skv. a.-d. liðum 1. mgr. 95. gr. sml. sé ekki fullnægt má þó úrskurða mann í 

gæsluvarðhald ef fyrir hendi er sterkur grunur að hann hafi framið afbrot sem getur varðað 

fangelsisrefsingu til tíu ára.
49

 Einnig verður brotið að vera til þess fallið að varðhald sé 

nauðsynlegt með tilliti til almannahagsmuna skv. 2. mgr. 95. gr. sml. 

Í þessu ákvæði eru gerðar aðrar og meiri kröfur um styrkleika grunsemda en í 1. mgr. sömu 

greinar, en þar er aðallega lögð áhersla á rökstuddan grun.
50

 Sem dæmi um mun á því 

hvenær fyrir liggur sterkur grunur um brot og hvenær ekki má sjá Hrd. 237/1997 en þar var 

framin líkamsárás á skemmtistaðnum Vegas og taldi Hæstiréttur að minni háttar óvissa 

væri um þátt sakbornings að árásinni. Gögn málsins veittu sterkan grun um að hann hafi 

gerst sekur um stórfellda líkamsárás m.a. á grundvelli framburðar vitna og því var talið að 

skilyrðum 2. mgr. 95. gr. sml. væri fullnægt og því fallist á kröfu um gæsluvarðhald. 
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Í Hrd. 6/2011 var staðfestur gæsluvarðhaldsúrskurður yfir X á grundvelli 2. mgr. 95. gr. 

sml. og vegna almannahagsmuna, þar sem hann hafði framið brot gegn almennum 

hegningarlögum sem varðað gat tíu ára fangelsi. X hafði ásamt félögum sínum, vopnaður 

haglabyssu, ætlað að brjóta sér leið inn í íbúðarhús og fremja þar líkamsárás. Var einu 

sératkvæði skilað í dómnum þar sem talið var rétt að fella hinn kærða úrskurð úr gildi. Í 

sérákvæði þessu sagði að þrátt fyrir að X hafi viðurkennt að hafa skotið tveimur skotum úr 

byssunni, í þeim tilgangi að komast inn í húsið sem um ræðir, hafi skotstefnan ekki gefið 

það til kynna að ætlun X hafi verið að særa eða meiða nokkurn mann. Af þeim sökum 

mætti því draga þá ályktun að X hafi ekki skotið úr byssunni í því skyni að svipta eiganda 

íbúðarhússins lífi. Þrátt fyrir að um refsiverða háttsemi væri að ræða, gæti hún ekki varðað 

fangelsi allt að 10 árum eins og miðað var við í hinum kærða úrskurði.  

Þessi dómur er ágætt dæmi um að litlar kröfur séu gerðar til styrkleika grunsemda við 

gæsluvarðhaldsúrskurði, enda voru þeir, í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur S-175/2011 sem 

féll um umrætt mál, aðeins dæmdir fyrir húsbrot og brot á 4.mgr. 220. gr. hgl. en þau brot 

varða mest fjögurra ára fangelsi og því langt frá umræddum tíu ára refsiramma. 

Refsimörk ákvæðisins taka aðeins til alvarlegustu brota á almennum hegningarlögum eins 

og manndráps, nauðgunar, meiriháttar líkamsmeiðinga og ráns sbr. Hrd. 120/2004 en þar 

felldi Hæstiréttur úr gildi úrskurð héraðsdóms um gæsluvarðhald vegna 

fíkniefnainnflutnings á 400 gr. af amfetamíni vegna þess að brotin vörðuðu ekki nema sex 

mánaða til tveggja ára fangelsi skv. 173. gr. hgl. og gæti því ekki fallið undir 2. mgr. 95. 

gr. sml.
 
Í Hrd. 92/2005 var hins vegar talið að innflutningur á átta kílóum af fíkniefnum 

teldist svo stórfelldur innflutningur að hann varðaði brot á 173. gr. hgl. sem varðaði allt að 

12 ára fangelsi og því yrði að telja að gæsluvarðhaldsúrskurður skv. 2. mgr. 95. gr. sml. 

uppfyllti skilyrði ákvæðisins. 

Meta verður hvert einstakt tilvik fyrir sig. Almennt mat dugir ekki. Því verða dómstólar að 

meta eftir aðstæðum hverju sinni hvort ætla megi að gæsluvarðhald sé nauðsynlegt með 

tilliti til almannahagsmuna.
51

  

Í Hrd. 493/2003 úrskurðaði Hæstiréttur heimild til gæsluvarðhalds á grundvelli 2. mgr. 

101. gr. oml. sbr. 2. mgr. 95. gr. sml. þar sem brotið sem um ræddi gat varðað allt að tíu 

ára fangelsi og allt að 16 ára fangelsi ef mjög mikil hætta skapaðist samfara brotinu.   
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Í Hrd. 502/2004 sló X annan mann hnefahöggi sem leiddi til dauða hans. Talið var að 

varnaraðili gæti ekki torveldað rannsókn málsins úr því sem komið var. Felldi Hæstiréttur 

því úr gildi úrskurð héraðsdóms um að X skyldi sæta gæsluvarðhaldi á grundvelli 2. mgr. 

103. gr. oml. sbr. 2. mgr. 95 gr. sml. 

Gæsluvarðhald sem úrskurðað er á grundvelli 2. mgr. 95. gr. sml. stendur að jafnaði þar til 

máli er lokið.
52

 

10.2. Framkvæmd gæsluvarðhalds 

Ákvæði um framkvæmd gæsluvarðhalds er að finna í 1. mgr. 95. gr. sml. en þar segir að 

lögregla og ákærandi setji fram kröfu í héraðsdómi um að sakborningur verði látinn sæta 

gæsluvarðhaldi. Krafan skal vera skrifleg og vel rökstudd og tiltaki m.a. að hverjum hún 

beinist og á hvaða grunni hún er reist. Kröfunni þurfa að fylgja öll nauðsynleg gögn s.s. 

frumskýrsla lögreglu, skýrsla um yfirheyrslu sakbornings og vitna, persónulegar 

upplýsingar um sakborning og greinagerð þess sem gerir gæsluvarðhaldskröfuna.
53

 

Frá því að sakborningur er leiddur fyrir dóm hefur dómari sólarhrings frest til að taka 

ákvörðun um hvort hann skuli sæta gæsluvarðhaldi sbr. 3. mgr. 67. gr. stjskr. og 1. mgr. 

98. gr. sml. Dómari skal skv. 1. mgr. 105. gr. sml. kynna sakborningi gæsluvarðhaldskröfu 

þegar hann kemur fyrir dóm og bera undir hann sakargiftir. Dómari verður að ganga sjálfur 

úr skugga um afstöðu sakbornings til sakargifta og gefa honum kost á að koma að 

andmælum gegn gæsluvarðhaldskröfu. Við uppkvaðningu gæsluvarðhaldsúrskurðar 

dómara hefst yfirleitt gæsluvarðhaldsvist. Þrátt fyrir að sakborningur hafi verið 

úrskurðaður í gæsluvarðhald skal hann alltaf njóta vafans á því að vera saklaus uns sekt er 

sönnuð.
54

 

10.3. Lok gæsluvarðhalds 

Lok gæsluvarðhaldsvistar verða, sbr. 97. gr. sml.: ef gæsluvarðhaldstíma samkvæmt 

úrskurði er lokið, ef lögregla eða sá sem krafist hefur gæsluvarðhaldsúrskurðar lætur 

sakborning lausan þegar ástæður til gæsluvarðhalds eru ekki lengur fyrir hendi, þegar 

dómur hefur verið kveðinn upp í máli, eða ef Hæstiréttur fellir gæsluvarðhaldsúrskurð 
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héraðsdómara úr gildi. Einnig getur Hæstiréttur fellt úrskurð úr gildi eða stytt 

gæsluvarðhaldstíma að kröfu gæsluvarðhaldsfanga eða verjanda hans.
55

 

Í 100. og 101. gr. sml. er að finna úrræði sem ekki eru eins þungbær og gæsluvarðhald. 

Yfirleitt er þeim ætlað að koma í stað gæsluvarðhalds enda markmið þeirra það sama. Þessi 

úrræði eru trygging, farbann og vistun á sjúkrahúsi eða stofnun.
56
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11.0. Niðurstöður 

Í þessari ritgerð hefur höfundur skoðað og greint hverjar helstu þvingunarráðstafanir við 

rannsókn og meðferð sakamála eru hér á landi.  

Undir þvingunarráðstafanir í þágu meðferðar sakamáls teljast haldlagning, leit og 

líkamsrannsókn, símhlustun og sambærileg úrræði, handtaka og gæsluvarðhald. Ýmsar 

rannsóknaraðgerðir sem getið er um í XII. kafla sml. flokkast jafnan ekki undir eiginlegar 

þvingunarráðstafanir en tengjast þeim þó á vissan hátt og fengu því sess í þessari ritgerð. 

Haldlagning felst í því að maður er sviptur vörslum muna í þágu meðferðar sakamáls. 

Skilyrði haldlagningar er að finna í 68. gr. sml. Þar segir að leggja skuli hald á muni, ef 

ætla má að þeir hafi sönnunargildi í sakamáli, að þeirra hafi verið aflað á refsiverðan hátt 

eða að þeir kunni að verða gerðir upptækir. Þó er óheimilt er að leggja hald á muni ef þeir 

hafa að geyma upplýsingar um samskipti sem sakborningi og verjanda hans hefur farið á 

milli. Aðeins verður lagt hald á muni ef ætla má að munur hafi sönnunargildi, ef þeirra 

hefur verið aflað á refsiverðan hátt, eða ef ætla má að þeir kunni að verða gerðir upptækir.  

Í þágu rannsóknar er heimilt án dómsúrskurðar að loka húsum eða geymslustöðum, 

einstökum herbergjum eða hirslum, afgirða ákveðna staði eða svæði og varna mönnum för 

um þá eða þau, gefa út bann við því að farið sé með muni af ákveðnum stöðum eða 

svæðum og grípa til sambærilegra ráðstafana til þess að ekki verði hróflað við vettvangi 

brots og öðrum ummerkjum sem komið geta að notum við rannsóknina. Skilyrði fyrir 

húsleit koma fram í 3. mgr. 74. gr. sml. Rökstuddur grunur verður að leika á að framið hafi 

verið brot sem sætt getur ákæru og að sakborningur hafi verið að verki, enda séu augljósir 

rannsóknarhagsmunir í húfi. Þessi skilyrði þurfa einnig að vera til staðar þegar gerð er 

húsleit hjá öðrum en sakborningi, en að auki þarf rannsókn að beinast að broti sem varðað 

getur fangelsisrefsingu að lögum, sbr. 2. ml. 3. mgr. 74. gr. sml.  

Líkamsleit getur verið bæði útvortis eða innvortis. Samkvæmt 1. mgr. 76. gr. sml. má leita 

á sakborningi ef nauðsynlegt þykir til að taka af honum muni sem hald skal leggja á. 

Rökstuddur grunur þarf að liggja fyrir um að hann hafi framið brot sem varðað getur 

fangelsisrefsingu samkvæmt almennum hegningarlögum eða tveggja ára fangelsi fangelsi 

samkvæmt öðrum lögum. Úrskurður dómara skal liggja fyrir nema fyrir liggi ótvírætt 

samþykki sakbornings eða ef leit þolir ekki bið, sbr. 78. gr. sml.  
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Í 1. mgr. 77. gr. sml. er fjallað um líkamsrannsókn. Rökstuddur grunur þarf að liggja fyrir 

um að hann hafi framið brot sem varðað getur fangelsisrefsingu svo til slíkrar rannsóknar 

geti komið. Úrskurð dómara þarf til, nema fyrir liggi ótvírætt samþykki sakbornings., sbr. 

2. mgr. 78. gr. sml. sbr. svokallaðan þvagleggsdóm, Hrd. 236/2008. Læknisrannsókn skal 

framkvæmd af lækni eða öðrum með tilskilda menntun. Samkvæmt 2. ml. 1. mgr. 77. gr. 

sml. má taka lífsýni úr öðrum en sakborningi og rannsaka þau ef brot varða tveggja ára 

fangelsi og ofangreind skilyrði eru jafnframt uppfyllt. 

Ef vafi leikur á hvort sakborningur sé sakhæfur eða refsing geti borið árangur vegna 

andlegs ástand hans er rétt að láta hann sæta sérstakri geðrannsókn til þess að leiða þessi 

atriði í ljós sbr. 2. mgr. 77. gr. sml. Sömu skilyrði gilda um framkvæmd geðrannsóknar og 

um framkvæmd líkamsrannsóknar. 

Símahlustun og skyldar aðgerðir eru heimilar ef fyrir liggur dómsúrskurður, sbr. 1. mgr. 

84. gr. sml. Upplýsingar þurfa að skipta miklu máli fyrir rannsókn máls og rannsókn að 

beinast að broti sem getur varðað átta ára fangelsi eða ríkir almennings- eða 

einkahagsmunir krefjist aðgerðanna, sbr. 83. gr. laganna. Aðgerðin fer fram án vitneskju 

þess sem hún bitnar á en þó ber að tilkynna um símahlustun þegar aðgerð er lokið, sbr. 2. 

mgr. 85. gr.  

Handtaka er þvingunarráðstöfun sem er fólgin í því að maður er sviptur frelsi í tiltölulega 

skamman tíma. Handtaka er fyrst og fremst lögregluaðgerð þar sem ákvörðunartaka og 

framkvæmd er hjá lögreglu þó vissulega sé handtökuskipun dómara möguleg sbr. 92. gr. 

sml. og jafnframt er borgaraleg handtaka sbr. 91. gr. sml. heimil undir sérstökum 

kringumstæðum. Um handtökuheimildir lögreglu er fjallað í 90. gr. sml. og 16. gr. 

lögreglulaga. Samkvæmt síðastnefndu greininni er handtaka heimil í þeim tilgangi að halda 

uppi lögum og reglu, svo sem ef maður ærist á almannafæri eða veldur þar hneyksli eða 

hættu á óspektum, ef hann hefur ekki landvistarleyfi, ef hann á að afplána refsingu, ef hann 

hefur leyfislaust vikið úr fangelsi, eða ef rökstuddur grunur leikur á að hann hafi rofið í 

verulegum atriðum skilyrði sem honum hafa verið sett í skilorðsbundnum dóm, 

reynslulausn eða náðun. 

Almenna handtökuheimild lögreglu er að finna í 1. mgr. 90. gr. sml. þar sem segir að 

lögregla skuli handtaka mann ef rökstuddur grunur leikur á að hann hafi framið brot sem 

sætt getur ákæru, enda sé handtaka nauðsynleg til að koma í veg fyrir áframhaldandi brot, 
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til að tryggja návist hans eða öryggi hans eða annarra eða til að koma í veg fyrir að hann 

spilli sönnunargögnum. 

Sérstakar handtökuheimildir lögreglu er að finna í 2. og 3. mgr. 90. gr. sml. Þar segir að 

lögreglu sé heimilt að handtaka mann gerist hann sekur um þáttöku í uppþotum eða 

fjölmennum óeirðum og er þá ekki gerð krafa um að rökstuddur grunur liggi fyrir. Einnig 

er heimild til handtöku til staðar ef maður neitar að segja til nafns og deili á sér að öðru 

leyti, enda sé það nauðsynlegt í þágu rannsóknar, ef hann hefur verið kvaddur til að gefa 

skýrslu hjá lögreglu sem sakborningur en ekki sinnt kvaðningu, ef hann hefur ekki að 

forfallalausu sinnt fyrirkalli eða mætt til að gefa skýrslu í sakamáli, eða ef hann hefur 

leyfislaust horfið úr gæsluvarðhaldi eða rofið bann skv. 1. mgr. 100. gr. 

Gæsluvarðhald er fólgið í því að maður er sviptur frelsi um lengri tíma þótt sá tími geti 

verið mjög mismunandi. Skilyrðum fyrir gæsluvarðhald má skipta í almenn og sérstök 

skilyrði. Almennu skilyrðin verða alltaf að vera fyrir hendi og að auki a.m.k. eitt hinna 

sérstöku skilyrða. Almennu skilyrðin er að finna í 1. mgr. 95 gr. sml. En samkvæmt þeim 

þarf rökstuddur grunur um brot að liggja fyrir, (sbr. t.d. Hrd. 1991:312 (Steingrímur 

Njálsson) Hrd. 1976:73 (Geirfinnsmálið-Magnús Leópoldsson) og Hrd. 607/2009 

(Mansalsmál)), brot geti varðað fangelsisrefsingu, (sbr. 3. mgr. 67. gr. stjskr., og c-lið 1. 

mgr. 5. gr. MSE),  og að samsvörun sé milli gæsluvarðhalds og væntanlegrar refsingar.  

Sérstöku skilyrðin er að finna í 1. mgr. 95. gr. sml. og samkvæmt þeim þarf eitt af 

eftirtöldu að vera fyrir hendi: hætta á að rannsókn verði torvelduð, hætta á flótta eða 

undankomu, hætta á endurteknum brotum, eða nauðsyn til að vernda aðra menn fyrir 

árásum sakbornings eða þörf á að vernda sakborning fyrir öðrum mönnum. Í 2. mgr. 95. gr. 

er síðan kveðið á um að gæsluvarðhaldsúrskurður sé heimill séu ríkir almannahagsmunir í 

húfi enda varði meint brot tíu ára fangelsi. 
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12.0. Lokaorð 

Í þessari ritgerð hefur höfundur kannað hver eru helstu þvingunarúrræði við rannsókn og 

meðferð sakamála hér á landi. Við vinnslu þessarar ritgerðar varð höfundur margs fróðari 

um allt það er lítur að slíkum úrræðum og setti sig jafnframt inn í fleiri svið 

sakamálaréttarfars eðli málsins samkvæmt. Hlýtur vinnsla ritgerðarinnar því að teljast 

prýðisgóður undirbúningur fyrir framhaldsnám á sviði sakamálaréttarfars sem fyrirhugað 

er á komandi misserum. Ritgerðina kann eflaust í fyrstu að virðast skorta þann 

rannsóknarbrag sem einkennir oft lokaritgerðir á sviði lögfræðinnar, en þar sem höfundur 

hefur aldrei numið eða lagt fyrir sig nokkurn hlut á sviði sakamálaréttarfars vill hann meina 

að rannsóknargildið sé vissulega ótvírætt. Einnig virðist skýrgreinilegt efni um 

viðfangsefnið skorta yfir höfuð og hvatti sú staðreynd höfund enn frekar til dáða við 

vinnslu ritgerðarinnar. Með þessari samantekt vill höfundur meina að komin sé fram skýr 

og greinargóð samantekt um flest það er snýr að þvingunarráðstöfunum í sakamálum og 

vonar að hún geti nýst öðrum sem slík, jafnt leikmönnum sem lærðum. 
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