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1 Inngangur  

Það er grundvallarregla íslensks réttar að allir eigi rétt á að fá úrlausn um réttindi sín og 

skyldur eða um ákæru á hendur sér um refsiverða háttsemi með réttlátri málsmeðferð innan 

hæfilegs tíma fyrir óháðum og óhlutdrægum dómstóli, samkvæmt 1. mgr. 70. gr. 

stjórnarskrárinnar nr. 33/1944 (hér eftir skammstafað stjskr.). Samsvarandi ákvæði er að finna 

í 1. mgr. 6. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu (hér eftir skammstafað MSE). Sömu sjónarmið 

gilda við skýringu beggja þessara ákvæða og því mikilvægt að skoða þau í samhengi hvort við 

annað. Auk þess er nytsamlegt að skoða dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu (hér 

eftir skammstafað MDE) þegar þessi ákvæði eru skýrð, enda ljóst að íslenskir dómstólar líta 

mjög til dóma MDE þó að þeir séu ekki bindandi að íslenskum rétti, sbr. 2. gr. laga nr. 

62/1994 um mannréttindasáttmála Evrópu. 

 Rík áhersla er lögð á réttláta málsmeðferð í sakamálum, sbr. fyrrnefnd ákvæði, þar sem 

sakborningur á yfirleitt á brattann að sækja gegn ríkisvaldinu. Af þeim sökum eru honum 

tryggð ýmis réttarfarshagræði í lögum. Hér mætti til dæmis nefna rétt sakbornings til aðgangs 

að gögnum og rétt hans til að vera viðstaddur þinghöld í máli gegn sér. Réttur hins ákærða 

getur þó ekki verið svo afdráttarlaus að aldrei verði gerðar undantekningar þar á. Í ákveðnum 

tilvikum verða réttindi hans að víkja fyrir öðrum hagsmunum, ýmist samfélagslegum eða 

einkahagsmunum annarra. 

 Dæmi um tilvik þar sem rétti hins ákærða er vikið til hliðar að hluta til er þegar dómari 

veitir vitni heimild til að gefa skýrslu undir nafnleynd, sbr. 8. mgr. 122. gr. laga um meðferð 

sakamála nr. 88/2008 (hér eftir skammstöfuð sml.). Það gefur auga leið að það er mikilvægt 

útfrá hagsmunum sakaðs manns að fá upplýsingar um hver það er sem ber vitni í máli hans, 

horfa á hann augliti til auglitis og fylgjast með því að rétt sé farið með staðreyndir. Sá réttur 

getur þó ekki verið fortakslaus. Hagsmunir þess sem ber vitni geta vegið svo þungt að 

nauðsynlegt sé að veita honum heimild til nafnleyndar. Þetta er undantekningarheimild sem 

ekki verður veitt nema að ströngum skilyrðum uppfylltum. Ljóst er að Hæstiréttur Íslands er 

mjög varfærinn við beitingu þessarar heimildar en hann hefur einungis einu sinni fallist á 

kröfu um nafnleynd vitnis fyrir dómi.  

 Markmið þessarar ritgerðar er að gera grein fyrir heimild til nafnleyndar vitna fyrir dómi í 

sakamálum og skoða dómaframkvæmd Hæstaréttar og MDE varðandi hana. Í kafla 2 verður 

leitast við að skýra nánar hvað réttlát málsmeðferð felur í sér. Í kafla 3 verður fjallað um vitni, 

vitnaskyldu og leiðir til verndar vitnum. Í kafla 4 verður farið sérstaklega í nafnleynd vitna, 

þróun ákvæðisins, skilyrði og tengsl við norrænan rétt. Í kafla 5 verður svo vikið að 
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dómaframkvæmd Hæstaréttar og MDE. Að lokum verða niðurstöður ritgerðarinnar dregnar 

saman í kafla 6.  

 

2 Réttlát málsmeðferð 

Ákæruvaldið á sókn sakar í sakamálum. Ákæruvaldið er hluti stjórnsýslu ríkisins í skilningi 1. 

mgr. 1. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Það er því ljóst að einstaklingur, sem sóttur er til saka, 

stendur eilítið höllum fæti, þar sem hann þarf að verjast gegn ríkisvaldinu. Til þess að jafna 

stöðu málsaðila eru sakborningi tryggð ýmis réttindi í lögum og mikil áhersla lögð á réttláta 

málsmeðferð, sbr. 1. mgr. 70. gr. stjskr. og 1. mgr. 6. gr MSE. Þegar verið er að meta hvort 

málsmeðferð hafi verið réttlát líta dómstólar á málsmeðferð í heild sinni og skoða hvort 

réttindi einstaklings hafi verið skert í raun og veru.
1
 

 Mikilvægur hluti réttlátrar málsmeðferðar er að tryggt sé að aðilar séu sem jafnast settir og 

þannig jafn réttháir fyrir dómi. Af þessari reglu um jafnræði málsaðila leiðir t.d. að báðir 

aðilar eiga rétt á að vera viðstaddir þinghöld, sbr. t.d. 1. mgr. 166. gr. sml. Í annan stað eiga 

báðir aðilar rétt á að kynna sér framkomin gögn í málinu, sbr. t.d. 1. mgr. 163. gr. sml. Í þriðja 

lagi mætti nefna að tryggt á að vera að málsaðilar fái nægan tíma til að undirbúa mál sitt og að 

síðustu eiga báðir aðilar rétt á að tjá sig um sakarefnið, sbr. t.d. 3. mgr. 166. gr. sml.
2
 

 Eins og fyrr kom fram eru þessi réttindi ekki fortakslaus. Í ákveðnum tilvikum er t.d. 

heimilt að víkja ákærða úr þinghaldi án þess að það teljist brot á réttlátri málsmeðferð, sbr. 

123. gr. sml., en farið verður nánar í þessa heimild hér síðar. Eins mætti nefna heimildina til 

að gefa skýrslu undir nafnleynd, sbr. 8. mgr. 122. gr. sml. Ljóst er að ef skilyrðum til þess er 

fullnægt og sú heimild er veitt er þeim sem ekki veit hvert vitnið er gert erfiðara fyrir en 

hinum. Þrátt fyrir það er ekki sjálfkrafa um að ræða brot á réttlátri málsmeðferð eins og farið 

verður betur í hér á eftir.
3
  

 Í tengslum við undantekningar á réttindum sakbornings er einnig fróðlegt að skoða 

nýfallinn dóm Hrd. 28. maí 2013 (353/2013). Í málinu krafðist ákæruvaldið þess að ákærðu 

vikju úr dómsal á meðan skýrsla yrði tekin af hinum meðákærðu. Þetta taldi ákæruvaldið 

nauðsynlegt til að sporna við óstöðugum framburði ákærðu, en þeir höfðu borið sakir hver á 

annan og breytt framburði sínum á meðan á málarekstri stóð. Þar sem ætla mætti að skýrslur 

þeirra yrðu mikilvægur liður í að sanna sekt þeirra var farið fram á að þeim yrði ekki gert 

kleift að hlýða á framburð meðákærðu þar til þeir hefðu sjálfir veitt skýrslu. Hæstiréttur 

                                                           
1
 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 67 

2
 Eiríkur Tómasson: Meginreglur sakamálaréttarfars, bls. 13 

3
 Stefán Már Stefánsson: Um sönnun í sakamálum, bls. 27. 
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ítrekar meginregluna um rétt ákærða til að vera viðstaddur aðalmeðferð í máli sem höfðað er 

gegn honum skv. 1. mgr. 166. gr. sml. en segir svo: 

Þegar reglur laga nr. 88/2008 um sönnunarfærslu eru skýrðar verður að horfa til þess að 

rík áhersla er lögð á það í sakamálaréttarfari að leiða hið sanna í ljós, eftir því sem kostur 

er. Ef haldbær rök eru leidd að því að mál upplýsist með því að ákærði gefi skýrslu fyrir 

dómi án þess að aðrir ákærðu séu viðstaddir og hlýði á framburðinn, til dæmis vegna þess 

að þeir hafi á fyrri stigum máls borið hverjir aðra sökum og verið óstöðugir í framburði 

sínum, verður fyrrgreindur réttur ákærða til að vera við aðalmeðferð að víkja af þeim 

sökum. 

 

 Hæstiréttur tók því til greina kröfu ákæruvaldsins og heimilaði að tekin yrði skýrsla af 

hverjum hinna ákærðu fyrir sig án þess að aðrir meðákærðir yrðu viðstaddir. Í þessum dómi 

Hæstaréttar kemur skýrt fram hversu þungt sannleiksreglan vegur í íslenskum rétti en í henni 

felst að leiða skuli hið sanna í ljós í hverju máli. Eðli málsins samkvæmt á reglan sér ríka stoð 

í réttarvitund almennings. Fullyrða má að það sé keppikefli fyrir samfélagið að komast að 

hinu sanna í hverju máli, að hinir seku fái refsingu við hæfi og hinir saklausu verði sýknaðir. 

Það er engum vafa undirorpið að það stríðir gróflega gegn réttarvitund manna að saklausum 

mönnum sé refsað. Ákæruvaldið leggur að sjálfsögðu kapp á að refsa þeim sem eru sekir en 

enn ríkari áhersla er þó lögð á það að saklausir menn verði sýknaðir.
4
 Það hefur verið orðað 

sem sjónarmið sem hafa skuli að leiðarljósi í sérhverju réttarríki að „betra sé að tíu sekir gangi 

lausir en að saklaus maður verði dæmdur til að þola refsingu.“
5
 Af lestri sakamálalaganna má 

einnig sjá að sannleiksreglan á sér þar ríka stoð. Hér má sem dæmi nefna hlutlægnisskyldu 

lögreglu og ákærenda, sbr. 3. mgr. 18. gr. og 2. mgr. 53. gr. sml., en í henni felst að gæta skuli 

jafnt að þeim atriðum sem horfa til sýknu og sektar sakbornings. Eins mætti nefna að 

útilokunarreglan gildir ekki í sakamálum, en skv. 2. mgr. 171. gr. sml. skiptir ekki máli 

hvenær yfirlýsingar aðila koma fram undir rekstri máls. Það er talið mikilvægara í þessu tilliti 

að komast að hinu sanna í máli heldur en að fylgja formkröfum til hins ýtrasta. Að síðustu er 

rétt að nefna að málsforræðisreglan gildir almennt ekki í sakamálaréttarfari. Dómari er 

óbundinn af kröfum aðila og yfirlýsingum að frátöldum kröfum ákæruvaldsins, sbr. 2. mgr. 

180. gr. sml. Sannleiksreglan gengur því sem rauður þráður í gegnum íslenskt 

sakamálaréttarfar enda mikilvæg réttindi sem búa þar að baki. Reglan takmarkast þó að 

einhverju leyti af öðrum mikilvægum réttarfarsreglum og ber þar fyrst og fremst að nefna 

regluna um jafnræði málsaðila, regluna um hraða málsmeðferð og regluna um að 

sönnunarbyrði um sekt sakbornings hvíli á ákæruvaldinu.
6
 

                                                           
4
 Jónatan Þórmundsson: Opinbert réttarfar I, bls. 18.  

5
 Eiríkur Tómasson: Meginreglur sakamálaréttarfars, bls. 7. 

6
 Eiríkur Tómasson: Meginreglur sakamálaréttarfars, bls. 11-13. 
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 Annar mikilvægur hluti réttlátrar málsmeðferðar er reglan um milliliðalausa 

sönnunarfærslu. Hún felur í sér að dómur skal reistur á sönnunargögnum sem færð eru fram 

við meðferð máls fyrir dómi, sbr. 1. mgr. 111. gr. sml., og þar að auki að öflun sönnunargagna 

skuli að jafnaði fara fram fyrir þeim dómara sem fer með málið og kveður upp dóm í því, sbr. 

1. mgr. 112. gr. sml. Af þessari reglu er ljóst að lögregluskýrslur og aðrar þær skýrslur sem 

gefnar hafa verið áður en mál er höfðað hafa að jafnaði ekki sönnunargildi í sakamálum nema 

skýrslugjafi komi fyrir dóm við málsmeðferð og staðfesti hana, sbr. 2. mgr. 111. gr. Hér er þó 

rétt að geta undantekningar frá því að vitni verði að staðfesta skýrslu sína fyrir dómi, en hana 

er að finna í 3. mgr. 111. gr. Samkvæmt því ákvæði getur dómari metið hvort skýrsla sem 

gefin hefur verið hjá lögreglu eða öðrum stjórnvöldum hafi sönnunargildi í máli og hvert það 

sé.  

 Reglan um milliliðalausa sönnunarfærslu getur haft þýðingu varðandi nafnleynd vitna. 

Hafi lögregla veitt vitni heimild til nafnleyndar á rannsóknarstigi máls, eins og henni er 

heimilt líkt og síðar verður farið yfir, verður vitnið samt sem áður að koma fyrir dóm og 

staðfesta skýrsluna ef hún á að hafa sönnunargildi í máli. Það er þá undir dómara komið að 

meta sjálfstætt hvort skilyrði séu til að nafnleynd haldist fyrir dómi.
7
  

 Þessar reglur sem hér hefur verið minnst á er mikilvægt að hafa í huga þegar verið er að 

skoða málsmeðferð í sakamálum enda hafa þær mikil áhrif á túlkun og beitingu annarra 

reglna. Brot gegn réttlátri málsmeðferð skv. 6. gr. MSE er litið alvarlegum augum hjá 

Mannréttindadómstól Evrópu enda ríkir hagsmunir ákærða sem búa þar að baki.  

 

3 Vitni, vitnaskylda og leiðir til verndar vitnum 

3.1 Hugtakið vitni 

Hugtakið vitni er ekki skilgreint í lögum um meðferð sakamála. Í raun hefur hugtakið tvíþætta 

merkingu. Annarsvegar er vitni „sá sem hefur orðið sjónarvottur að málsatvikum eða skynjað 

þau að öðru leyti af eigin raun“. Hinsvegar „sá sem gefur munnlega skýrslu um atvik máls 

fyrir dómi án þess að vera málsaðili eða matsmaður“.
8
 Í viðfangsefni því sem hér er til 

umræðu verður stuðst við seinni skilgreininguna og rétt er að hafa hana í huga.  

 

3.2 Vitnaskylda og þörfin á að vernda vitni 

Í íslenskum rétti hvílir skylda á mönnum sem orðnir eru 15 ára, lúta íslenskri lögsögu og eru 

hvorki ákærðu í máli né fyrirsvarsmenn þeirra, að mæta fyrir dóm og gefa skýrslu sé þess 

                                                           
7
 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 1434. 

8
 Lögfræðiorðabókin, bls. 494. 
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óskað, sbr. 1. mgr. 116. gr. sml. Vitni getur skorast undan að mæta í skýrslutöku hjá lögreglu, 

sbr. 2. málsl. 2. gr. 61. gr. sml., en lögreglan getur þá hinsvegar leitað atbeina dómstóla og 

krafist þess að skýrslutaka af vitni fari fram fyrir dómi, sbr. c. lið 1. mgr. 59. gr. sml. Ef vitni 

mætir ekki til skýrslutöku fyrir dómi er heimild í lögum fyrir lögreglu að handtaka 

viðkomandi, sbr. c. lið 3. mgr. 90. gr. sml. og 1. mgr. 121. gr. sml. Vitnum er því skylt að 

mæta í skýrslutöku fyrir dómi en það er ekki eina skyldan sem á þeim hvílir. Þeim er einnig 

skylt að skýra satt og rétt frá að viðlagðri refsiábyrgð, bæði hjá lögreglu, sbr. 1. mgr. 65. gr. 

sml. og eins fyrir dómi, sbr. 1. mgr. 122. gr. sml. Refsiheimild vegna rangs framburðar má 

finna í 1. mgr. 142. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1949 en rangur framburður getur 

varðað allt að fjögurra ára fangelsi. 

 Eins og sjá má hvíla ríkar skyldur á vitnum. Löggjafinn hefur því þurft að koma til móts 

við vitni með einhverju móti, það er nauðsynlegt af bæði siðferðis- og réttaröryggisástæðum. 

Það er t.d. ótækt að vitni verði gert skylt að fella sök á nákominn vandamann sinn og eins 

getur verið verulega íþyngjandi fyrir einstakling að vitna gegn sakborningi að honum 

viðstöddum. Það gæti jafnvel orðið til þess að vitnið breyti sögu sinni. Af þessum sökum hafa 

verið sett ýmis ákvæði í sakamálalögin sem hugsuð eru til verndar og hagræðis fyrir vitni og 

skal nú vikið að þeim helstu.  

 

3.3 Leiðir til verndar vitnum 

Fyrst er rétt að skoða 1. mgr. 117. gr. sml. Þar eru taldir upp þeir einstaklingar, nákomnir 

ákærða, sem eru undanskyldir vitnaskyldu. Þeir sem þar eru nefndir eru núverandi og 

fyrrverandi maki ákærða, skyldmenni í beinan legg, systkini og þeir sem þannig tengjast 

honum vegna ættleiðingar, stjúpforeldrar og stjúpbarn og svo að lokum tengdaforeldrar og 

tengdabarn. Þetta er þó ekki tæmandi talning þar sem í 2. mgr. sömu greinar er dómara veitt 

heimild til að leysa aðra undan vitnaskyldu ef samband þeirra við ákærða virðist mjög náið.  

 Í 1. mgr. 118. gr. sml. segir að vitni sé rétt að skorast undan því að svara spurningu ef ætla 

má að í svari þess geti falist játning eða bending um að það hafi framið refsiverðan verknað 

eða atriði sem valdi því siðferðislegum hnekki eða tilfinnanlegu fjárhagstjóni. Þetta tengist 

þeirri meginreglu að ákærða er óskylt að svara spurningum varðandi refsiverða hegðun sem 

honum er gefin að sök, sbr. 2. mgr. 113. gr. sml. Það á enginn að neyðast til að fella sök á 

sjálfan sig. Eins geta vitni skorast undan að svara spurningu ef ætla má að svar þess geti haft 

umræddar afleiðingar fyrir nákomna einstaklinga vitnisins sem taldir eru upp í 117. gr. sml. Í 

2. mgr. 118. gr. sml. er svo heimild fyrir dómara til að undanþiggja vitni frá því að upplýsa 
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um leyndarmál varðandi viðskipti þess, uppgötvanir eða önnur slík verk, ef hagsmunir vitnis 

af leyndinni eru verulega ríkari en hagsmunir af vættinu.  

 Næst má taka til skoðunar 119. gr. sml. en hún er að vísu annars eðlis en fyrrgreind 

ákvæði. Þar er kveðið á um upplýsingar sem vitni er beinlínis óheimilt að gefa nema að 

fengnu leyfi, ýmist frá ráðherra, sbr. 1. mgr., eða frá þeim sem í hlut á, sbr. 2. mgr. Dómari 

getur hinsvegar ákveðið að vitni skuli svara spurningum um tiltekin atriði enda þótt þau falli 

undir þetta ákvæði svo lengi sem ríkari hagsmunir séu af því að spurningunum sé svarað en 

trúnaði haldið, sbr. 3. mgr. 119. gr. Þær upplýsingar sem um ræðir eru í fyrsta lagi málefni 

tengd öryggi og heill ríkisins, sbr. 1. mgr. Í öðru lagi hver sé höfundur eða heimildarmaður að 

riti sem birt var nafnlaust. Í þriðja lagi upplýsingar um einkahagi manns sem vitni hefur verið 

trúað fyrir í starfi þar sem trúnaðarskylda fylgir. Í fjórða lagi atriði sem vitni hefur komist að í 

opinberu starfi en eiga að fara leynt og að lokum leyndarmál um viðskipti eða uppgötvanir 

sem viðkomandi hefur komist að í starfi, sbr. 2. mgr. 119. gr.  

 Eins og áður var farið yfir á ákærði almennt rétt á að vera viðstaddur þinghöld í máli sínu í 

samræmi við grundvallarregluna um réttláta málsmeðferð. Í samræmi við þá meginreglu má 

ráða af 1. mgr. 166. gr. sml. að ákærði eigi rétt á að vera viðstaddur þegar vitni gefa skýrslu 

fyrir dómi. Þessi réttur er  þó ekki fortakslaus.  

 Í 1. mgr. 123. gr. sml. er heimild til að víkja ákærða úr þinghaldi á meðan vitni gefur 

skýrslu. Skilyrði þess eru að nærvera ákærða geti orðið vitninu sérstaklega til íþyngingar og 

geti haft áhrif á framburð þess. Ef vitni er yngra en 15 ára er, auk þess að víkja ákærða úr 

þinghaldi, hægt að víkja ákæranda og verjanda frá ef nærvera þeirra getur orðið vitninu 

sérstaklega til íþyngingar og haft áhrif á framburð þess, sbr. 1. málsl. 2. mgr. 123. gr. 

 Í 2. málsl. 2. mgr. 123. gr. er heimild til að víkja ákærða og málflytjendum úr þinghaldi ef 

skýrsla er tekin af vitni án þess að það þurfi að skýra frá nafni sínu í heyranda hljóði, sbr 8. 

mgr. 122. gr. Nauðsynlegt getur verið að víkja ákærða úr þinghaldi við þær aðstæður. Að 

öðrum kosti gæti verið til lítils að leyna persónuupplýsingum vitnis ef ákærða væri hvort sem 

er gert kleift að sjá hver það er sem ber vitni. Það er þó ekki í öllum tilvikum nauðsynlegt að 

víkja ákærða úr þinghaldi þegar svona stendur á, eins og ráða má af orðalagi 123. gr. Ekki er 

þó ofsögum sagt að þessar heimildir tengjast mjög náið, þ.e. heimildin til að víkja ákærða úr 

þinghaldi og heimildin til nafnleyndar vitnis.  

 Þar sem um er að ræða undantekningarreglur frá mikilvægum rétti ákærða að vera 

viðstaddur þinghöld, verður að fara varlega við beitingu þeirra og túlka þær þröngt. Þegar 

metið er hvort skilyrði séu fyrir hendi til að víkja ákærða úr þinghaldi verður að vega og meta 

hina ýmsu andstæðu hagsmuni. Þannig vegast á annarsvegar hagsmunir ákærða og hinsvegar 
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hagsmunir vitna og samfélagsins alls. Hagsmunir ákærða felast í því að fá að vera viðstaddur, 

hlýða á það sem fram fer, horfast í augu við þann sem leiddur er sem vitni og fylgjast þannig 

með að rétt sé farið með staðreyndir. Þetta mælir gegn því að honum sé vikið frá. Hagsmunir 

vitnis af því að ákærða sé vikið frá eru fyrst og fremst þeir að mjög íþyngjandi getur verið 

fyrir það að þurfa að bera gegn ákærða að honum viðstöddum. Það getur jafnvel leitt til þess 

að vitnið sjái sig knúið til að bera rangt um einhver atriði en það tengist svo aftur 

grundvallarreglunni um að leiða skuli hið sanna í ljós sem fyrr var nefnd. Þar búa að baki 

mikilsverðir samfélagslegir hagsmunir. Mælir þetta hvoru tveggja með því að heimild sé veitt 

til að víkja ákærða frá í ákveðnum tilvikum. Ef ákærða og málflytjendum er vikið frá skal 

dómari sjá til þess að þeir geti fylgst með skýrslutöku um leið og hún fer fram, auk þess sem 

honum er rétt að leggja fyrir vitnið þær spurningar sem þeir óska, sbr. 3. mgr. 123. gr. sml. 

Séu þessi réttindi tryggð eru lagaákvæði um frávikningu talin standast réttláta málsmeðferð 

skv. 1. mgr. 70. gr. stjskr. og 6. gr. MSE.
9
 Við mat á því hvort víkja skuli ákærða frá í 

einstöku máli eru það þessir andstæðu hagsmunir sem skipta mestu máli og í hverju tilviki er 

metið hvaða hagsmunir vega þyngst.    

 Það er meginregla í íslenskum rétti að þinghöld skuli að jafnaði háð í heyranda hljóði. 

Þessi meginregla á sér stoð í 1. mgr. 70. gr. stjskr. og 1. mgr. 6. gr. MSE auk þess sem hún er 

staðfest í 1. mgr. 10. gr. sml. Í undantekningartilvikum getur dómari þó ákveðið að þinghöld 

skuli fara fram fyrir luktum dyrum. Ein af þeim ákvörðunarástæðum sem koma til álita þegar 

verið er að meta hvort loka eigi þinghöldum er tillitið til vitna, sbr. a. lið. 1. mgr. 10. gr. sml.  

 Allar þessar reglur eru miðaðar að því að gæta hagsmuna vitna en eins og sjá má er um 

ólíkar aðferðir að ræða sem notaðar eru í mismunandi tilvikum. Til einföldunar má draga 

framangreindar aðferðir saman í þrjá flokka. Í fyrsta lagi 117. gr. – 119. gr. sml. þar sem 

annarsvegar eru taldir upp þeir einstaklingar sem undanþegnir eru vitnaskyldu og hinsvegar 

taldar upp þær upplýsingar sem vitni er annaðhvort ekki skylt að veita, eða þá er beinlínis 

óheimilt að veita. Í annan flokk má skipa þeirri heimild dómara að víkja ákærða úr þinghaldi 

við nánar tilgreindar aðstæður, m.a. af tilliti til vitna. Í þriðja flokkinn má svo skipa þeirri 

heimild dómara að ákveða að þing skuli háð fyrir luktum dyrum, m.a. þegar tillitið til vitna 

krefst þess. Enn er þó ótalin heimild vitna til að gefa skýrslu undir nafnleynd en hún gæti 

skipað fjórða flokk reglna sem miða að því að gæta hagsmuna vitna. Um þessa heimild verður 

fjallað sérstaklega í næsta kafla. 

                                                           
9
 Í H 2000, 63 (499/1999) var ekki fallist á að sambærilegt ákvæði eldri laga um meðferð opinberra mála nr. 

19/1991 væri andstætt 1. mgr. 70. gr. stjskr. og 6. gr. MSE enda væri skilyrði samkvæmt þeirri grein að dómari 

skyldi sjá til þess að málsaðilar gætu fylgst með skýrslutöku um leið og hún færi fram og honum væri einnig rétt 

að leggja fyrir brotaþola þær spurningar sem þeir óskuðu.   
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4 Heimild til að gefa skýrslu undir nafnleynd skv. 8. mgr. 122. gr. sml.  

4.1 Þróun réttarins  

Heimild til nafnleyndar vitna kom fyrst inn í íslenskan rétt með 2. gr. laga nr. 86/2004 sem 

tekin var upp í 8. mgr. 59. gr laga um meðferð opinberra mála nr. 19/1991 (hér eftir 

skammstöfuð oml.). Í því ákvæði sagði að dómari gæti, ef þess væri krafist, ákveðið að vitni 

gerði ekki í heyranda hljóði grein fyrir nafni sínu eða öðru því sem varðaði persónu þess. Það 

skilyrði var þó sett að ekki mætti það spilla fyrir vörn sakbornings svo að máli skipti. Ef 

dómari veitti þessa heimild skyldi afhenda honum skriflega og í trúnaði nafn vitnis og önnur 

atriði sem leynt áttu að fara. Aðrir fengu ekki aðgang að þessum gögnum, sbr. þó ef máli var 

skotið til Hæstaréttar en þá áttu þessar upplýsingar að fylgja með.  

 Í greinargerð með breytingarlögunum nr. 86/2004 kom fram að ekki skyldi veita heimild 

til nafnleyndar nema brýnir öryggishagsmunir vitnis eða einstaklinga nátengdra því krefðust. 

Það var lagt í vald dómara að meta hvort þetta skilyrði væri uppfyllt. Ennfremur sagði í 

greinargerðinni að þessi heimild gæti í raun eingöngu náð til þeirra vitna sem ekki höfðu 

komið fram undir nafni á rannsóknarstigi, enda væri sakborningi kleift að kynna sér öll gögn 

málsins.
10

 Verður að telja að þetta hafi sett notkunarmöguleikum þessarar heimildar þröngar 

skorður.  

 Nú er heimildina til nafnleyndar vitna að finna í 8. mgr. 122. gr. sml. Í þeirri grein segir, 

eins og í eldri lögum, að dómari geti samkvæmt kröfu, ákveðið að vitni sem kemur fyrir dóm 

geri ekki í heyranda hljóði grein fyrir nafni sínu, kennitölu og heimili eða segi á sér deili að 

öðru leyti eins og annars er skylt skv. 1. mgr. sömu greinar. Til þess að dómari fallist á slíka 

kröfu verður hann að telja að lífi, heilbrigði eða frelsi vitnisins, eða einstaklinga nákominna 

því, yrði stefnt í hættu ef gert yrði uppskátt hvert það væri. Það nægir þó ekki, heldur verður 

brýna nauðsyn að bera til og ekki má vera ástæða til að telja að það spilli fyrir vörn ákærða 

svo máli skipti. Eins og í eldra ákvæði er svo tekið fram að í þeim tilvikum sem heimildin er 

veitt skuli vitni greina dómara skriflega og í trúnaði frá nafni sínu og öðrum þeim atriðum 

sem leynt eigi að fara. Aðrir fá ekki aðgang að þessum gögnum en sé máli skotið til 

Hæstaréttar skulu þessar upplýsingar fylgja með.   

 Ef núgildandi ákvæði er borið saman við ákvæði eldri laga má sjá að nú eru talin upp 

frekari skilyrði til þess að heimildin sé veitt, um að lífi, heilbrigði eða frelsi vitnis eða 

vandamanna þess sé stefnt í hættu. Svo var ekki í fyrra ákvæði en þar var þó, eins og áður 
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 Alþt. 2003-04, A-deild, bls. 5088. 
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sagði, tekið fram í greinargerð að skilyrði nafnleyndar væru brýnir öryggishagsmunir. Óvíst er 

því hvort beinn efnislegur munur sé á ákvæðunum tveimur varðandi umrædda hagsmuni, en 

erfitt er að segja til um það þar sem dómaframkvæmd er fátækleg. Annað atriði sem vert er að 

nefna er að í núgildandi lögum kemur berum orðum fram í ákvæðinu sjálfu að brýna nauðsyn 

þurfi til svo nafnleynd sé veitt en í eldra ákvæði var einungis kveðið á um slíkt skilyrði í 

greinargerð. Í greinargerð með núgildandi lögum er ítrekað að beita verði þessari heimild af 

varfærni þar sem gengið er á rétt ákærða til að halda uppi vörnum. Þar er vísað sérstaklega til 

d-liðar 3. mgr. 6. gr. MSE sem áskilur hinum ákærða rétt til að spyrja eða láta spyrja vitni sem 

leidd eru gegn honum.
11

 Eins og sjá má af þessum atriðum kveður núgildandi ákvæði mun 

skýrar að orði og má ótvírætt telja það til bóta. 

 Í oml. var ekki fyrir hendi heimild til handa vitnum að halda nafni sínu leyndu við 

skýrslugjöf hjá lögreglu á rannsóknarstigi. Slíkri heimild var komið inn við setningu sml. í 3. 

mgr. 65. gr. Þar segir að vitni geti farið fram á að nafn, kennitala og heimili sem og aðrar 

upplýsingar sem gætu bent til hvert það er, komi ekki fram í lögregluskýrslu. Í þessum 

tilvikum er það lögreglan sem tekur ákvörðun um hvort nafnleynd verði veitt en ekki 

dómstólar. Í greininni segir að lögreglan skuli vekja athygli vitnisins á þessum rétti ef tilefni 

er til og er það í fullu samræmi við leiðbeiningarskyldu þá sem hvílir á lögreglunni skv. 1. 

mgr. 7. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993.
12

 

 Nú getur vitni því verið veitt heimild til nafnleyndar í gegnum alla málsmeðferðina 

samanborið við fyrra réttarástand þar sem einungis var heimilt að veita því nafnleynd hluta 

þess tíma, þ.e. fyrir dómi. Vitni þurfti því hér áður að veita persónuupplýsingar á 

rannsóknarstigi hjá lögreglu. Á meðan svo var ástatt var ekki mikill akkur í því fyrir vitni, 

sem áður hafði gefið skýrslu hjá lögreglu eða öðrum stjórnvöldum, að fá heimild til 

nafnleyndar fyrir dómi. Í slíkum tilvikum var ákærða kleift að nálgast persónuupplýsingar 

vitnis í gögnum lögreglu. Það verður því að telja að þessi heimild til nafnleyndar við 

skýrslutöku hjá lögreglu geri heimildina til nafnleyndar fyrir dómi að raunhæfari kosti en áður 

var. 

 Skilyrði fyrir nafnleynd hjá lögreglu annars vegar og nafnleynd fyrir dómstólum hinsvegar 

eru ekki alveg þau sömu. Að vísu er í báðum tilvikum skilyrði að viðkomandi vitni telji að 

lífi, heilbrigði eða frelsi þess sjálfs eða náinna vandamanna yrði stefnt í hættu ef gert yrði 

uppskátt hvert það er. Í heimild lögreglu skv. 3. mgr. 65. gr. er hinsvegar ekki kveðið á um að 

að brýna nauðsyn þurfi að bera til en það er gert að skilyrði fyrir nafnleynd fyrir dómi skv. 8. 
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mgr. 122. gr. Telja verður því að skilyrði nafnleyndar fyrir dómi verði metin á strangari 

mælikvarða en skilyrði nafnleyndar á rannsóknarstigi. Í samræmi við þetta kemur fram í 

greinargerð með sakamálalögum að þó svo að heimild til nafnleyndar sé veitt hjá lögreglu á 

rannsóknarstigi sé ekki þar með sagt að nafnleyndin muni haldast ef til þess kæmi að vitnið 

myndi einnig þurfa að gefa skýrslu fyrir dómi. Það yrði að ráðast af atvikum hverju sinni og 

metur dómari þá hvort skilyrðum sé fullnægt.
13

 

 

4.2 Skilyrði 

Að öllu jöfnu er vitni skylt að segja til nafns og gefa upp heimilisfang og kennitölu þegar það 

mætir fyrir dóm, sbr. 1. mgr. 122. gr. sml. Þegar veitt er heimild til nafnleyndar verður vitni 

hvorki gert skylt að gefa þessar upplýsingar, né að segja á sér deili að öðru leyti. Þetta er ef til 

vill eilítið snúið í framkvæmd, þar sem svör við ákveðnum spurningum geta bersýnilega gefið 

til kynna hver viðkomandi er. Til þess að koma í veg fyrir slíkt segir í greinargerð að dómara 

sé rétt að koma í veg fyrir að slík svör verði gerð opinber. Vitni skuli þá svara þessum 

spurningum skriflega og í trúnaði, rétt eins og gera á með aðrar þær upplýsingar sem leynt 

eiga að fara, svo sem nafn vitnis.
14

 Þessar upplýsingar fær dómari svo. Eins og fram kemur í 

ákvæðinu á svo að geyma gögn með þessum upplýsingum þannig að öruggt sé að aðrir fái 

ekki aðgang að þeim. Sé máli hinsvegar skotið til Hæstaréttar skulu þessi gögn þó fylgja með. 

Það er því ljóst að auk ákærða fá verjendur, svo dæmi sé tekið, ekki aðgang að umræddum 

upplýsingum sem leynt eiga að fara. Af þessum sökum getur vörn ákærða orðið þeim mun 

erfiðari.  

 Í 8. mgr. 122. gr. segir að ákærandi, ákærði og vitnið sjálft geti krafist þess að vitni njóti 

nafnleyndar. Í greinargerð er hnykkt á þessu en þar segir að enda þótt líklegast megi telja að 

oftast yrðu það ákærandi eða vitnið sem þess óskuðu, þá sé ekki útilokað að ákærði sjálfur 

óskaði þess. Það má t.d. nefna þær aðstæður að vitni muni hugsanlega bera ákærða í vil. Til 

þess að vernda vitnið fyrir mögulegu áreiti annarra vegna þess framburðar, getur ákærði 

krafist nafnleyndar til handa vitninu.
15

 

 Til þess að þessi heimild sé veitt þarf, samkvæmt 8. mgr. 122. gr., lífi, heilbrigði eða frelsi 

vitnisins að vera stefnt í hættu ef það yrði gert opinbert hvert það er. Eins getur vitni notið 

nafnleyndar ef slík hætta steðjar að nánum vandamönnum þess. Í þessu samhengi er miðað 

við þá vandamenn sem taldir eru upp í 1. og 2. mgr. 117. gr. Ekki er þetta þó nægilegt heldur 
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þarf að vera fyrir hendi raunveruleg ógn og brýn nauðsyn á að vitnið fái að njóta 

nafnleyndar.
16

 Ekki má heldur vera ástæða til að telja að það muni spilla fyrir vörn ákærða svo 

að máli skipti.  

 Eins og áður kom fram gengur það í raun á rétt hins ákærða þegar veitt er heimild til 

nafnleyndar vitnis og sérstaklega má þá hafa í huga þann rétt sem honum er tryggður í d-lið 3. 

mgr. 6. gr. MSE, að spyrja eða láta spyrja vitni sem leidd eru gegn honum. Engum blöðum er 

um það að fletta að vörn hans getur orðið að miklum mun erfiðari. Nafnleynd vitna hefur 

hinsvegar ekki verið talin í andstöðu við fyrrgreint ákvæði MSE ef skilyrðum er fullnægt og 

liggur þar til grundvallar strangt mat. Rökstudd nauðsyn þarf að vera fyrir hendi svo þessi 

heimild sé veitt. Það þarf að tryggja að hinn ákærði fái þrátt fyrir allt sanngjarnt tækifæri til að 

koma að spurningum og allt þar til nýlega var talið nauðsynlegt að önnur gögn styddu þá  

niðurstöðu sem fengin væri með slíkum vitnisburði.
17

 Þetta eru dæmi um þau atriði sem MDE 

hefur litið til við mat á því hvort brotið hafi verið gegn réttlátri málsmeðferð með því að veita 

vitni heimild til nafnleyndar.
18

 

 

4.3 Norrænn réttur 

Í norskum og dönskum rétti er að finna sambærilega heimild og gildir hér á landi um 

nafnleynd vitna. Eins og á svo mörgum öðrum réttarsviðum leit íslenski löggjafinn til þessara 

frændþjóða vorra við smíði sakamálalaganna, þá sérstaklega til norska ákvæðisins, og er því 

vert að taka þau til skoðunar hér.
19

  

 Dönsku heimildina er að finna í 2. mgr. 856. gr. Retsplejeloven nr. 910 frá 27. september 

2005 (hér eftir skammstöfuð rpl.).
20

 Rekja má setningu ákvæðisins að miklu leyti til dóms 

Hæstaréttar Danmerkur UfR. 1984, bls 8. Þar kom fram að með tilliti til vitna gæti verið 

nauðsynlegt, vegna alvarleika máls og þýðingar vitnisburðar, að leyna ákærða því hver það er 

sem gefur vitni. Næstu árin fóru fram miklar umræður um þessa heimild á þinginu og almennt 

voru menn mótfallnir henni í fyrstu, enda mikilvægur réttur hins ákærða að fá upplýsingar um 

þann sem gefur vitni. Nokkrar útfærslur voru prófaðar, mátti t.d. á tímabili leyna heimilisfangi 

ef til þess bar nauðsyn. Að lokum árið 2002, eftir nokkurra ára vangaveltur, voru lögin 

                                                           
16

 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 1468. 
17

 Sjá MDE, Ellis og Simms og Martin gegn Bretlandi, 10. apríl 2012 (46099/06) sem reifaður verður hér síðar. 
18

 Stefán Már Stefánsson: Um sönnun í sakamálum, bls. 27. 
19

 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 1468. 
20

 2. mgr. 856. gr. rpl: Retten kan, hvis det må antages at være uden betydning for tiltaltes forsvar, på 

anmodning bestemme, 1) at et vidnes bopæl ikke må oplyses for tiltalte, hvis afgørende hensyn til vidnets 

sikkerhed taler for det, eller 2) at et vidnes navn, stilling og bopæl ikke må oplyses for tiltalte, hvis 

afgørende hensyn til vidnets sikkerhed gør det påkrævet. 
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samþykkt eins og þau hljóða nú í dag og heimild veitt til að nafni, stöðu og heimilisfangi væri 

haldið leyndu.
21

 Í greinargerð með lögunum kemur fram að bæði tillitið til vitnanna sjálfra 

sem og hagsmunir samfélagsins af því að upplýsa sakamál mæli með því að veita þessa 

heimild. Þetta er í fullu samræmi við íslensk sjónarmið sbr. fyrri umfjöllun hér að framan. 

Þess ber þó að geta að þó svo að þessum upplýsingum sé haldið leyndum á ákærði þó rétt á að 

fá upplýsingar um efni skýrslna umræddra vitna.
22

 

 Í 2. mgr. 856. gr. rpl. kemur fram að dómstólar geti ákveðið að kröfu, að nafni, stöðu og 

heimili vitnis verði haldið leyndu fyrir ákærða. Skilyrði fyrir beitingu þessarar heimildar er að 

það hafi ekki áhrif á vörn ákærða þó vitni gefi skýrslu undir nafnleynd og eins þarf það að 

teljast nauðsynlegt með tilliti til öryggis vitnisins. Varðandi fyrra atriðið, að nafnleynd megi 

ekki verða til þess að vörn ákærða verði áfátt, er tekið sem dæmi í greinargerð með lögunum 

að ef ákærði þekkir vitni ekkert fyrir og viðkomandi verður vitni fyrir algjöra tilviljun, þá sé 

engin þörf á að hinn ákærði fái persónuupplýsingar viðkomandi, nema þá í undantekningar-

tilvikum.
23

  

 Skilyrði samkvæmt dönsku greininni eru bersýnilega samsvarandi þeim skilyrðum sem 

gerð eru í íslenskum lögum. Athygli skal þó vakin á því að íslenska ákvæðið er öllu ítarlegra 

hvað varðar upptalningu þeirra hagsmuna vitna sem um ræðir, þ.e. að lífi, heilsu og frelsi 

viðkomandi sé hætta búin. Danska ákvæðið er líkara eldra ákvæði íslensku laganna að þessu 

leyti þar sem hagsmunir þeir sem ákvæðið miðar að því að vernda eru ekki taldir upp heldur 

er tekið mið af málsatvikum öllum og öryggishagsmunum vitnis í heild. Ekki er tekið fram í 

danska ákvæðinu, frekar en því íslenska, að þessari heimild sé einungis beitt í sumum 

málaflokkum en ekki öðrum. Í almennum athugasemdum greinargerðarinnar kemur hinsvegar 

fram að gera megi ráð fyrir því að þessari heimild verði frekar beitt í hinum grófari og 

alvarlegri málum, svo sem þegar um er að ræða skipulagða glæpastarfsemi.
24

 

 Norðmenn voru fyrri til en Danir að setja heimild til nafnleyndar í lög en slík heimild kom 

fyrst inn í norsku réttarfarslögin árið 2001. Tilkoma þessarar undanþágu í norsk lög hélst í 

hendur við útbreiðslu skipulagðrar glæpastarfsemi. Við slíkar kringumstæður var talið 

nauðsynlegt að bregðast við með einhverjum hætti til verndar vitnum enda færðist ofbeldi 

gegn vitnum í þessari stöðu sífellt í aukana. Upphaflegur tilgangur með setningu ákvæðisins 

                                                           
21

 Jørgen Jochimsen: Anonyme vidner og hemmelige agenter, bls. 11-14. 
22

 Jørgen Jochimsen: Anonyme vidner og hemmelige agenter, bls. 40-41. 
23

 Jørgen Jochimsen: Anonyme vidner og hemmelige agenter, bls. 41. 
24

 Jørgen Jochimsen: Anonyme vidner og hemmelige agenter, bls. 67-68 



14 
 

var að vernda þá einstaklinga sem gáfu vitni fyrir dómi fyrir þrýstingi, hótunum og öðrum 

brotum ákærða eða annarra manna sem tengdust ákærða á einhvern hátt.
25

  

 Norsku heimildina er að finna í 130. gr. a. Straffeprosessloven nr. 25 frá 22. maí 1981 (hér 

eftir skammstöfuð spl).
26

 Í því ákvæði eru, öfugt við íslenska og danska ákvæðið, talin upp 

þau lagaákvæði sem, ef brotið er gegn, geta leitt til þess að vitni í máli geti fengið notið 

nafnleyndar. Þetta eru meira og minna ofbeldisbrot, ýmist gegn lífi, líkama eða heilsu. 

Dómarar geta ákveðið, að kröfu saksóknara, að vitni gefi skýrslu án þess að þurfa að gefa upp 

nafn eða aðrar upplýsingar sem geta gefið til kynna hver viðkomandi er. Hér er rétt að benda á 

að samkvæmt þessu ákvæði er saksóknarinn sá eini sem krafist getur nafnleyndar fyrir vitni 

en ekki vitnið sjálft eða ákærði, eins og er hinsvegar heimilt að íslenskum rétti. Til þess að 

dómari fallist á slíka kröfu saksóknara er skilyrði að lífi, heilsu eða frelsi vitnisins, eða 

einstaklinga nákominna því, sé stefnt í hættu ef uppskátt yrði hvert það er. Þetta eru sömu 

skilyrði og gerð eru í íslenskum rétti. Í báðum ákvæðunum er verið að vernda þessi grunngildi 

sem öllum eru svo mikilvæg. Eins segir í ákvæðinu að dómari geti heimilað vitni að gefa 

skýrslu undir nafnleynd ef hætta er á að möguleiki fyrir vitni til að taka með leynd þátt í 

rannsókn annarra mála af ákveðnu tagi, sem nefnd eru í ákvæðinu, yrði miklum erfiðleikum 

bundinn ef upp kæmist hvert það er. Ásamt því að fullnægja þurfi öðru hvoru þessara skilyrða 

                                                           
25

 Anonyme vitner, bls. 210-212. 
26

 I saker om overtredelse av straffeloven §§ 132 a, 147 a, 151 a, 162 annet eller tredje ledd, 192, 229 

tredje straffalternativ, 231, 233, 266, 268 jf. § 267, § 317 jf. § 162 annet eller tredje ledd eller § 317 jf. § 

268 jf. § 267 eller ved overtredelser som nevnt i alkoholloven § 10-1 tredje ledd – eller forsøk på slik 

forbrytelse – kan retten etter begjæring fra statsadvokaten ved kjennelse bestemme anonym vitneførsel 

når det om vitnets identitet blir kjent, kan være fare 

a) for en alvorlig forbrytelse som krenker livet, helsen eller friheten til vitnet eller til noen vitnet står i et 

slikt forhold til som nevnt i § 122, eller 

b) for at muligheten for et vitne til å delta skjult i etterforskningen av andre saker av den art som er nevnt 

foran, blir vesentlig vanskeliggjort. 

Anonym vitneførsel kan besluttes bare dersom det er strengt nødvendig og det ikke medfører vesentlige 

betenkeligheter av hensyn til den siktedes forsvar. 

Anonym vitneførsel kan gå ut på ett eller flere av følgende tiltak: 

a) at vitnets navn ikke opplyses, 

b) at det ikke gis andre opplysninger som kan føre til at vitnets identitet blir kjent, eller 

c) at det settes i verk fysiske eller tekniske tiltak for å holde vitnets identitet hemmelig. 

Dommere, lagrettemedlemmer, aktor, forsvarer og bistandsadvokat skal opplyses om vitnets navn og 

gjøres kjent med andre forhold som er av betydning for saken. Opplysningene skal likevel ikke gis til 

forsvareren dersom han motsetter seg det. 

De som får opplysninger etter tredje ledd, plikter å bevare taushet om alle opplysninger som kan føre til at 

vitnets identitet blir kjent. Avslår retten begjæringen om anonym vitneførsel, faller taushetsplikten bare 

bort når det er klart at påtalemyndigheten likevel vil føre vitnet under full identitet, jf. § 130. 

Polititjenestemenn som kjenner vitnets identitet, har tilsvarende taushetsplikt. 

En avgjørelse under saksforberedelsen av om anonym vitneførsel skal tillates, treffes i lagmannsretten av 

tre fagdommere. I tingretten tar rettens leder avgjørelsen. 

En kjennelse som tillater anonym vitneførsel, skal angi det saksforholdet som retten har funnet bevist som 

grunnlag for avgjørelsen. Retten skal også opplyse de grunner den har lagt vekt på ved avgjørelsen av om 

vilkårene i bestemmelsen her er oppfylt. 
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þarf að vera fyrir hendi brýn nauðsyn fyrir vitni að njóta nafnleyndar auk þess sem vörn 

ákærða má ekki verða verulega áfátt fyrir vikið.  

 Ólíkt því sem gildir í íslenskum rétti geta saksóknari, verjandi og fleiri sem tengjast 

málarekstrinum, fengið upplýsingar um nafn vitnisins sem og aðrar upplýsingar um það enda 

þótt heimildin til nafnleyndar sé veitt. Fái verjandinn slíkar upplýsingar um vitnið ber honum 

að halda þessum upplýsingum frá skjólstæðingi sínum. Þetta setur verjanda í ankannalega 

stöðu og getur grafið undan trausti milli verjanda og skjólstæðings. Vissulega mælir slíkt gegn 

því að verjandi fái þessar upplýsingar en hinsvegar hefur verið talið að hlutverk verjanda og 

önnur slík réttaröryggissjónarmið vegi þungt í  þessu tilliti og því sé rétt að veita verjanda 

þessar upplýsingar.
27

 

 Eins og sjá má á íslenska ákvæðið margt sameiginlegt með því danska og norska enda 

samið að þeirra fyrirmynd. Þau eru þó ekki alveg samhljóma og eru nokkur atriði sem skilja 

þar á milli. Engu að síður er fróðlegt og gagnlegt að bera þau saman og öðlast þannig ríkari 

skilning á heimildinni til nafnleyndar vitna.  

 

5 Dómaframkvæmd  

Í íslenskri dómaflóru er ekki um auðugan garð að gresja þegar kemur að nafnleynd vitna fyrir 

dómstólum. Einungis einu sinni hefur Hæstiréttur Íslands fallist á að veita þessa heimild en 

það var í máli Hrd. 9. ágúst 2012 (535/2012). Málsatvik voru þau að fangi fannst látinn í 

fangelsinu Litla-Hrauni. Varnaraðilar málsins voru undir rannsókn vegna rökstudds gruns um 

að þeir hefðu átt þátt í láti hans á refsiverðan hátt en þeir voru kunnir afbrota- og 

ofbeldismenn með langa sögu. Í málinu krafðist ákærandi þess að fjögur vitni fengju heimild 

til að gefa skýrslu undir nafnleynd skv. 8. mgr. 122. gr. sml. Lögreglan hafði veitt þeim 

nafnleynd við rannsókn málsins á grundvelli 3. mgr. 65. gr. sml. Vitnin sögðust óttast um líf 

sitt gæfu þau skýrslu með tilliti til þess hverjir hinir grunuðu væru. Hæstiréttur staðfesti 

úrskurð héraðsdóms um að veita heimild til nafnleyndar vitnanna, en í dómi Hæstaréttar sagði 

orðrétt:  

 
Í ljósi sakaferils varnaraðila og eðlis brots þess, sem þeir eru grunaðir um að hafa framið, 

og til rannsóknar er, verður fallist á með héraðsdómi að lífi eða heilbrigði vitnanna 

fjögurra eða náinna vandamanna þeirra yrði stefnt í hættu, ef uppskátt væri hver þau 

væru. Í ljósi þess hvernig aðstæðum vitnanna er háttað og takmarkaðra möguleika þeirra 

til þess að forðast allt samneyti við varnaraðila verður einnig talið að skilyrði 8. mgr. 122. 

gr. laga nr. 88/2008 um að brýna nauðsyn beri til að þau njóti nafnleyndar sé fullnægt. 
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 Anonyme vitner, bls. 210. 
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 Hér er farið vel yfir skilyrði 8. mgr. 122. gr. sml., þ.e. að lífi, heilbrigði eða frelsi vitnis 

eða náinna vandamanna sé stefnt í hættu og brýna nauðsyn beri til nafnleyndar. Þessi skilyrði 

voru talin uppfyllt á báðum dómsstigum. Athyglisvert er þó að hvorki héraðsdómur né 

Hæstiréttur fjölluðu um hvort nafnleynd bitni á vörn ákærðu eins og þó er áskilið. 

Héraðsdómur fór þó vel í hagsmunamatið sem lá til grundvallar, þ.e. hagsmuni vitnanna 

sjálfra og samfélagsins annarsvegar og hagsmuni ákærðu hinsvegar.  

 Auk þess að veita heimild til nafnleyndar var ákærðu vikið úr þingsal á meðan á 

skýrslutöku stóð. Varðandi það atriði sagði í úrskurði héraðsdóms sem staðfestur var með 

vísan til forsendna: 

 
Er ljóst að nafnleynd vitna getur ekki orðið nema að nafninu til við rannsókn þessa máls 

ef verjendur og sakborningar fá að vera viðstaddir í þingsal þegar vitnin gefa skýrslu.  Er 

óhjákvæmilegt að þeir víki úr þingsal á meðan vitni gefur skýrslu, en ella nær nafnleynd 

ekki tilgangi sínum og verðu[r] markleysa, en fram kemur í 2. mgr. 123. gr. laganna að 

dómari geti ákveðið að sakborningur og málflytjendur skuli víkja úr þingsal meðan vitni 

gefur skýrslu undir nafnleynd sbr. 8. mgr. 122. gr. laganna 

 

 Hæstiréttur tók svo fram í þessu samhengi að tryggja skyldi að málsaðilar ættu kost á að 

fylgjast með skýrslutökum og koma að spurningum, eins og skylt er skv. 3. mgr. 123. gr. sml. 

Í þessum orðum héraðsdóms kristallast náin tengsl heimildar til nafnleyndar vitna og 

heimildar til að víkja sakborningi og málflytjendum úr þinghaldi.  

 Eins og fyrr sagði er þetta í fyrsta og eina skiptið hingað til sem Hæstiréttur hefur fallist á 

nafnleynd vitna fyrir dómi. Þetta er þó ekki í fyrsta sinn sem álitaefnið hefur komið til kasta 

dómstólsins. Í Hrd. 2004, bls 4684 (460/2004), sem kveðinn var upp í gildistíð eldri laga nr. 

19/1991, voru málsatvik þau að maður var ákærður fyrir tilraun til manndráps og sjö 

líkamsárásir, auk annarra brota. Vitni voru sögð hafa verið að því þegar hann átti að hafa 

ráðist að tveimur mönnum með exi á veitingastað. Ríkissaksóknari krafðist þess að ákærði 

myndi víkja úr þinghaldi, auk þess sem umrædd vitni fengju að njóta nafnleyndar við 

skýrslutöku fyrir dómi, en þau höfðu fengið að njóta nafnleyndar þegar skýrslur voru teknar 

hjá lögreglu. Vitnin lýstu ákærða sem stórhættulegum manni og sögðu að þau óttuðust um líf 

sitt ef þau þyrftu að vitna gegn honum. Í dómi sínum ítrekaði Hæstiréttur réttinn til réttlátrar 

málsmeðferðar skv. 70. gr. stjskr. og 1. mgr. og d-lið 3. mgr. 6. gr. MSE og sagði svo: 

 
Skilyrði ákvæðis 6. mgr. 59. gr. laga nr. 19/1991 er að nærvera sakbornings geti orðið 

vitni sérstaklega til íþyngingar eða geti haft áhrif á framburð þess eða að ætla megi að 

öryggi þess geti stafað alvarleg ógn af því að sakborningur komist með nærveru sinni í 

þinghaldi að raun um persónuauðkenni þess. Hefur í máli þessu ekki verið sýnt nægilega 

fram á raunverulega ógn við öryggi vitnanna og telst því þessum skilyrðum ekki fullnægt. 
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 Hæstiréttur lagði í dóminum áherslu á raunverulega ógn við öryggi viðkomandi vitna og 

gerði strangar kröfur í því sambandi. Hann taldi þær ekki uppfylltar og hafnaði af þeim sökum 

kröfu ríkissaksóknara um nafnleynd vitnanna. Héraðsdómari hafði hinsvegar áður fallist á 

nafnleynd og er vert að skoða rökstuðning hans. Hann vísaði m.a. í sakarvottorð ákærða, en á 

því mátti finna alvarleg líkamsárásarbrot. Eins benti hann á að í þessu ákveðna máli væri 

ákærði sakaður um átta líkamsárásir. Að lokum hnykkti hann á því að það að vitni gæfi 

skýrslu undir nafnleynd teldist ekki andstætt réttlátri málsmeðferð enda yrði ákærða gert kleift 

að fylgjast með skýrslutöku og koma að spurningum.  

 Eins má skoða Hrd. 10. mars 2010 (123/2010) til hliðsjónar, enda þótt ekki sé um sakamál 

að ræða. Hvorki héraðsdómur né Hæstiréttur féllst á nafnleynd í þessu tilviki. Um er að ræða 

einkamál þar sem sóknaraðilar kröfðust þess að fá að leiða vitni fyrir dóm til að gefa skýrslu 

einslega fyrir dómara og að viðkomandi fengi að njóta nafnleyndar. Ekki var talið að þessi 

krafa ætti sér stoð í lögum og lögjöfnun frá 8. mgr. 122. gr. sml. þótti heldur ekki tæk. Þá 

hnykkti Hæstiréttur á að því ákvæði yrði einungis beitt í undantekningartilvikum og þyrfti lífi, 

heilbrigði eða frelsi vitnis eða náins vandamanns að vera stefnt í hættu svo fallist yrði á 

nafnleynd. Svo hafi ekki verið í þessu máli.  

 Þegar litið er til Mannréttindadómstóls Evrópu er hægt að finna öllu fleiri dóma varðandi 

nafnleynd vitna. Enda þótt dómar MDE séu ekki bindandi að íslenskum rétti, sbr. 2. gr. laga 

nr. 62/1994 um mannréttindasáttmála Evrópu, ber íslenskum dómstólum að taka mið af 

úrlausnum hans. Ella kynni íslenska ríkið að gerast brotlegt að þjóðarétti gagnvart öðrum 

aðildarríkjum og eins gæti hér skapast mikil réttaróvissa, sem verður að teljast varhugavert.
28

 

Dómstóllinn metur almennt ekki sönnunargildi einstakra sönnunargagna í dómsmáli heldur 

metur hann hvort málsmeðferðin í heild geti talist réttlát í skilningi 6. gr. MSE.
29

 

 Ber hér fyrstan að nefna MDE, Kostovski gegn Hollandi, 20. nóvember 1989 (11454/85). 

Málsatvik voru þau að maður var ákærður fyrir þátttöku sína í bankaráni. Í málinu voru tvö 

vitni sem óskuðu nafnleyndar af ótta við hefndaraðgerðir. Við yfirheyrslur rannsóknardómara 

yfir öðru vitninu var hvorki ákærða né verjanda hans veitt tækifæri til að vera viðstaddir en 

fengu þó að leggja fyrir vitnið skriflegar spurningar. Hinsvegar var bara tveimur spurningum 

af fjórtán svarað, að því er sagt var til að gæta nafnleyndar vitnisins. Ákærði var sakfelldur og 

var sú niðurstaða að stórum hluta byggð á fyrrnefndum vitnaskýrslum. Í dómi sínum áréttar 

Mannréttindadómstóllinn regluna um réttláta málsmeðferð skv. 1. mgr 6. gr. MSE og eins þá 

útfærslu hennar sem finna má í d-lið 3. mgr. 6. gr um rétt ákærða til að spyrja eða láta spyrja 
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 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 16-17. 
29

 Stefán Már Stefánsson: Um sönnun í sakamálum, bls. 18. 
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vitni. Svo fer dómstóllinn í regluna um milliliðalausa sönnunarfærslu. Í því sambandi segir 

hann að svo lengi sem ákærði fái tækifæri til að spyrja eða láta spyrja vitni sé það í sjálfu sér 

ekki brot gegn réttlátri málsmeðferð að leggja fram fyrir dóm sem sönnunargögn vitnaskýrslur 

sem teknar hafi verið á rannsóknarstigi. Hefur dómstóllinn haldið sig við þetta viðmið síðan.
30

 

Dómurinn taldi hinsvegar að ákærði hefði í rauninni ekki fengið slíkt tækifæri með beinum 

hætti þar sem hann fékk einungis svör annars vitnisins við tveimur spurningum. Varðandi 

nafnleynd vitnanna sagði dómstóllinn: 

 

If the defence is unaware of the identity of the person it seeks to question, it may be 

deprived of the very particulars enabling it to demonstrate that he or she is prejudiced, 

hostile or unreliable. Testimony or other declarations inculpating an accused may well be 

designedly untruthful or simply erroneous and the defence will scarcely be able to bring 

this to light if it lacks the information permitting it to test the author’s reliability or cast 

doubt on his credibility. The dangers inherent in such a situation are obvious. 

Furthermore, each of the trial courts was precluded by the absence of the said anonymous 

persons from observing their demeanour under questioning and thus forming its own 

impression of their reliability. 

 

 Í þessum orðum dómsins endurspeglast þeir erfiðleikar sem steðja að vörn ákærða ef hann 

fær ekki upplýsingar um þann sem gefur vitni. Í þeim tilvikum er erfitt fyrir ákærða að sýna 

fram á ótrúverðugleika vitnis og ómálefnanlegar ástæður þess til að bera honum í óhag. Það 

verður því til muna erfiðara að sýna fram á sakleysi ákærða. Niðurstaða dómstólsins varð sú í 

þessu máli að ákærði hefði ekki fengið nægilegt tækifæri til að gæta réttar síns og var því um 

að ræða brot á réttlátri málsmeðferð skv. 1. mgr. 6. gr. og d-lið 3. mgr. 6. gr. MSE.  

 Næst skal taka til skoðunar MDE, Doorson gegn Hollandi, 26.mars 1996 (20524/92). Í 

þessu máli var  maður handtekinn vegna gruns um stórfelld fíkniefnabrot. Tvö vitni, sem nutu 

nafnleyndar af ótta við hefndaraðgerðir, voru yfirheyrð af rannsóknardómara. Skemmst er frá 

því að segja að áfrýjunardómstóllinn sakfelldi ákærða á grundvelli fyrirliggjandi 

sönnunargagna. Þar á meðal voru umræddar vitnaskýrslur, sem dómstóllinn mat vandlega, 

sem og önnur gögn. Í niðurstöðu meirihluta MDE sagði að Mannréttindasáttmálinn kæmi ekki 

í veg fyrir að stuðst væri við skýrslur ónafngreindra vitna en fara þyrfti varlega í að sakfella 

menn á grundvelli þeirra. Sagði ennfremur að taka þyrfti tillit til hagsmuna vitna, enda þótt 

ekki væri skýrlega kveðið á um það í 6. gr sáttmálans. Þegar lífi eða heilsu vitnis væri stefnt í 

hættu bæri að skýra meginregluna um réttláta málsmeðferð þannig að taka skyldi nokkurn 

veginn jafnt tillit til hagsmuna ákærða og vitna. Taldi dómstóllinn nægilegar ástæður liggja til 

grundvallar nafnleyndar vitnanna og tók fram í því sambandi að ákærði hefði átt þess kost að 
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gæta réttar síns nægilega. Væri því ekki um að ræða brot gegn réttlátri málsmeðferð skv. 

1.mgr. og d-lið 3. mgr. 6. gr. MSE. Að endingu segir í dómnum: 

In arriving at this conclusion the Court has taken into account the fact that the domestic 

courts were entitled to consider the various items of evidence before them as 

corroborative of each other. 

 

 Af þessum dómi má sjá að dómstóllinn lagði upp með að ekki yrði sakfellt á grundvelli 

skýrslna ónafngreindra vitna eingöngu, önnur gögn þyrftu að styðja þá niðurstöðu. Þetta var 

framkvæmdin lengi vel eftir að dómurinn féll.
31

 Til þess að nafnleynd vitna yrði talin í 

samræmi við réttláta málsmeðferð þyrftu önnur gögn máls að styðja þá niðurstöðu sem fengin 

væri með skýrslum nafnlausra vitna.
32

  

 Nýlegur dómur MDE, Ellis og Simms og Martin gegn Bretlandi, 10. apríl 2012 

(46099/06) gengur hinsvegar í þveröfuga átt við það sem áður gilti. Skýrslur vitna sem koma 

fram undir nafnleynd geta því skipt mun meira máli við málsmeðferð en áður var talið 

heimilt. Í þessu máli voru þrír menn ákærðir fyrir manndráp og tilraun til manndráps en 

umræddir verknaðir áttu sér stað í átökum milli tveggja gengja. Nokkur vitni voru að 

árusunum en fáir voru tilbúnir að gefa skýrslu, enda hræddir um hefndaraðgerðir gegn sér eða 

fjölskyldum sínum. Heimild til nafnleyndar var veitt og MDE fer í framhaldinu rækilega í það 

hvort það samrýmdist réttlátri málsmeðferð. Dómstóllinn setur í upphafi fram almenn viðmið 

við mat á því hvort málsmeðferð sé réttlát þegar um er að ræða nafnleynd vitna og er fróðlegt 

að skoða þau viðmið nánar. Í fyrsta lagi verði að meta hvort góðar ástæður séu til að leyna 

upplýsingum um vitnið, dæmi um það væri ótti við hefndaraðgerðir. Það athugast þó að 

huglægur ótti er ekki talinn nægja heldur þarf að staðreyna hvort hlutlæg ástæða sé til að 

óttast. Í öðru lagi þurfi að skoða hvort skýrsla ónafngreinds vitnis sé eini grundvöllur 

sakfellingar eða það sem ræður úrslitum. Þegar svo er þurfi dómstóllinn að fara varlega og 

skoða málareksturinn allan gaumgæfilega. Hinum ákærða þurfi að hafa verið veitt nægilegt 

tækifæri til að gæta réttar síns og gæta þurfi vandlega að jafnræði málsaðilanna svo að slík 

sönnunargögn teljist áreiðanleg, eða eins og segir orðrétt í dóminum: 

 
[...] where a conviction is based solely or decisively on the evidence of anonymous 

witnesses, the Court must subject the proceedings to the most searching scrutiny. It must 

be satisfied that there are sufficient counterbalancing factors, including the existence of 

strong procedural safeguards, to permit a fair and proper assessment of the reliability of 

that evidence to take place. 
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 Af þessum orðum dómstólsins er ljóst að þó svo að skýrsla manns sem nýtur nafnleyndar 

sé eina sönnunargagnið í máli, þá þýðir það ekki endilega að um brot á réttlátri málsmeðferð 

sé að ræða. Með öðrum orðum, það er ekki gert að skilyrði að önnur gögn styðji niðurstöðu 

um sakfellingu. Vitnaskýrsla ein og sér nægir enda þótt hún hafi verið gefin undir nafnleynd. 

Þetta er kúvending frá fyrri réttarframkvæmd, sbr. fyrri umfjöllun, og verður spennandi að sjá 

hvernig rétturinn þróast í framhaldinu. Í umræddu máli var niðurstaða dómstólsins einmitt sú 

að enda þótt skýrsla ónafngreinds vitnis væri það sönnunargagn sem réði úrslitum í málinu 

væri ekki um að ræða brot á réttlátri málsmeðferð þar sem hinum ákærða hafi þrátt fyrir allt 

verið veitt nægilegt tækifæri til að gæta réttar síns.
33

 

 Eins og sjá má af þessari umfjöllun eru ýmis álitamál uppi þegar kemur að því að nota 

skýrslur nafnlausra vitna sem sönnunargögn í máli. Nauðsynlegt er að tryggja að sé slík 

heimild veitt fái sakborningur engu að síður nægileg tækifæri til að gæta réttar síns og í engu 

má hvarfla frá réttlátri málsmeðferð.  

 

6 Lokaorð 

Hér að framan hefur verið gerð grein fyrir heimildinni til nafnleyndar vitna fyrir dómi í 

íslenskum rétti og hvernig hún fær samrýmst réttinum til réttlátrar málsmeðferðar. 

Jafnræðisreglan, sannleiksreglan og reglan um milliliðalausa sönnunarfærslu spila stórt 

hlutverk við túlkun og beitingu heimildarinnar.  

 Ríkar skyldur hvíla á vitnum að íslenskum rétti og getur af þeim sökum verið nauðsynlegt 

að koma að einhverju leyti til móts við þá sem skyldugir eru til að bera vitni í máli. 

Löggjafinn hefur sett ýmsar reglur sem miða að því að gæta hagsmuna vitna og má þar nefna 

reglur um lausn undan vitnaskyldu, heimild dómara til að víkja ákærða og málflytjendum úr 

þinghaldi, heimild dómara til að ákveða að þing skuli háð fyrir luktum dyrum og síðast en 

ekki síst heimild dómara til að ákveða að vitni skuli njóta nafnleyndar.  

 Heimild til nafnleyndar vitna kom fyrst inn í íslenskan rétt árið 2004 og er því tiltölulega 

ný. Hún hefur ekki tekið miklum breytingum frá því hún var fyrst sett í lög en var þó gerð öllu 

skýrari við setningu laga um meðferð sakamála nr. 88/2008. Við setningu þeirra laga má 

einnig segja að heimildin hafi verið gerð að raunhæfari kosti þar sem sett var inn heimild til 

nafnleyndar vitna hjá lögreglu á rannsóknarstigi. Vitni geta því verið nafnlaus allt frá upphafi 
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máls til enda og ákærði á ekki kost á því að komast að upplýsingum um vitni sem leynt eiga 

að fara enda þótt hann fái aðgang að gögnum máls hjá lögreglu.  

 Skilyrði þess að heimild til nafnleyndar sé veitt er að lífi, heilbrigði eða frelsi vitnisins, 

eða náinna vandamanna þess, sé stefnt í hættu. Það eru þessir grundvallarhagsmunir vitnisins 

sem njóta verndar samkvæmt ákvæðinu. Ekki er það þó nóg heldur verður dómari að telja að 

brýn nauðsyn standi til þess að vitni njóti nafnleyndar auk þess sem vörn ákærða má ekki 

verða áfátt vegna þessa. Það eru því ströng skilyrði sem uppfylla verður svo að heimildin sé 

veitt.  

 Íslenska ákvæðið var samið að fyrirmynd norska ákvæðisins um sama efni auk þess sem 

hliðsjón var höfð af dönskum rétti. Þessi ákvæði öll eru mjög sambærileg en þó ekki að öllu 

leyti samhljóma. Til að öðlast dýpri skilning og fá víðara samhengi er því nauðsynlegt að 

skoða norrænan rétt til hliðsjónar þegar íslenska heimildin er skoðuð.  

 Íslensk dómaframkvæmd um efnið er fátækleg, einungis einu sinni hefur Hæstiréttur 

Íslands fallist á að veita heimild til nafnleyndar. Það er því enn nokkuð á huldu um beitingu 

heimildarinnar að íslenskum rétti og túlkun Hæstaréttar á ákvæðinu. Af þessum sökum er 

nauðsynlegt að fara út fyrir landsteinana og skoða dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls 

Evrópu til að öðlast skýrari sýn á efnið. Dómstóllinn hefur kveðið upp þónokkra dóma 

varðandi álitaefni um nafnleynd vitna og hvort hún samrýmist réttlátri málsmeðferð 

samkvæmt 6. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu.  

 Eins og þeir sem fást við fræði laganna þekkja er lagalegt umhverfi í sífelldri mótun. 

Heimildin til nafnleyndar vitna er þar í engu frábrugðin eins og sjá má af nýjum dómi 

Mannréttindadómstólsins í MDE, Ellis og Simms og Martin gegn Bretlandi, 10. apríl 2012 

(46099/06). Það verður því áhugavert að fylgjast með hvernig réttarframkvæmdin mun þróast 

á komandi árum bæði í íslenskum rétti og erlendum.  

 

 

.   
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