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Útdráttur 

Vitnavernd er víðtækt hugtak allt frá tillitsreglum til virkra verndarúrræða 

sem tryggja vitnum raunhæfa vernd gagnvart yfirvofandi hættu gegn lífi 

þeirra og nákominna aðila. Verndarúrræði eru til þess fólgin að skapa öruggar 

aðstæður fyrir, á meðan og á eftir dómsmál með tilliti til þarfa vitnis hvort 

sem slíkt er sökum aldurs, andlegs ástands, fötlunar eða yfirvofandi hættu. 

Megintilgangur vitnaverndarúrræða er að tryggja að vitni veiti rétta skýrslu af 

fúsum og frjálsum vilja.  

Vitnavernd er hér skipt niður í fimm flokka: Rannsókn glæpa með tilliti til 

þarfa brotaþola og vitna til verndar, almenn vitnaverndarúrræði, almenn 

réttarfarsleg úrræði, sértæk réttarfarsleg úrræði og vitnaverndaráætlun. Á 

Íslandi er ekki til vitnaverndaráætlun og því aðeins tæk úrræði samkvæmt 

fyrstu fjórum flokkunum. Upp hafa komið dómsmál hér á landi þar sem 

grunur leikur á að vitnum hafi verið hótað og jafnvel grunur um að vitni hafi 

þolað líkamsmeiðingar þegar reynt var að hafa áhrif á vitnisburð þeirra. 

Mætti réttindum vitna því vera betur tryggð í lögum í ljósi vitnaskyldu á 

landi, svo mögulegt sé að tryggja að vitni gefi rétta skýrslu fyrir dómi af 

fúsum og frjálsum vilja.  

Ísland er aðili að Evrópuráðssamningi um aðgerðir gegn mansali og 

samningi Sameinuðu þjóðanna um aðgerðir til að sporna við skipulagðri, 

fjölþjóðlegri glæpastarfsemi. Þar hefur Ísland gengist undir þá skyldu að 

þjóðarétti að tryggja vitnum formleg virk verndarúrræði. Við vissar aðstæður 

ber íslenska ríkið skyldu til virkrar verndar samkvæmt jákvæðriskyldu 

nokkurra ákvæða Mannréttindasáttmála Evrópu.  

Það má læra mikið af úrræðum annarra Norðurlanda til að tryggja vitnum 

vernd. Svíþjóð og Danmörk hafa gengið lengst Norðurlandanna með því að 

vera með formlega vitnaverndaráætlun. Í niðurstöðum kemst höfundur að því 

að þörf sé á úrbótum hér á landi til að tryggja vitnum virk verndarúrræði og 

gerir tillögur að úrbótum varðandi vitnavernd. 

 



 

 

Abstract 

Witness protection is a broad term which ranges from rules for consideration 

up to active protective measures that gives witnesses real protection against 

imminent threat to their lives or persons close to the witness. Protective 

measures are set to create secure environment before, during and after the 

trial with regards to the witness needs whether that stems from age, mental 

aspects, disability or imminent danger. The main purpose of such witness 

protection measures is to enable the witness to give freely and willingly a 

truthful testimony. 

Witness protection is categorised here in five categories: Police 

procedures which take into consideration the needs of protection of crime 

victims and witnesses, general witness protection measures, general 

procedural protective measures, special procedural measures and witness 

protection program. In Iceland there is no formal witness protection program 

and therefor only measures available from the first four categories. In native 

court cases there can be found cases where it is suspected that witnesses have 

been threatened and even where it is suspected that witnesses have been 

physically injured in the purpose of getting them to change their testimony. 

There is a duty to give witness testimony before the courts. Therefore it is 

possible that the rights of the witnesses could be better secured by law so it 

can be best ensured that witnesses give their testimony truthfully and by their 

own free will. 

Iceland is a member state to the Council of Europe Convention on Action 

against Trafficking in Human Beings and the United Nations Convention 

Against Transnational Organized Crime. By signing those conventions 

Iceland has undertaken the international duty to secure witnesses formal 

active protective measures. It could also be argued that Iceland shoulders the 

duty to have such active measures due to the positive duty in some of the 

articles of the European Convention on Human Rights.  

The Nordic countries have some available witness protection measures 

that can be learned from. Sweden and Denmark have gone furthest of the 

Nordic countries in witness’s protection by having formal witness protection 

programs. It is clear that in Iceland reforms are necessary to have available to 

witness real and active protective measures and the author gives 

recommendations for reforms on witnessprotection. 
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1 Inngangur 

Vitnum ber skylda samkvæmt lögum til að gefa skýrslu fyrir dómi. Í 

dómaframkvæmd hefur borið á því að vitni hafi breytt framburði sínum við 

skýrslutöku fyrir dómi frá því sem kom fram í skýrslu vitnis hjá lögreglu. Í 

vissum málum hefur einnig leikið grunur á að vitni hafi verið beitt hótunum 

eða jafnvel líkamsmeiðingum í því skyni að hafa áhrif á vitnisburð þeirra. Í 

ljósi þess að á Íslandi er vitnaskylda og sökum þess að möguleiki er á að vitni 

sæti einhvers konar ógn er hér skoðað hvað hægt sé að gera til að tryggja 

vitnum vernd. Tilgangur verndar vitna hlýtur að vera augljós, það er að 

tryggja að vitni þori að gefa sig fram og gefa skýrslu óþvingað og segi satt og 

rétt frá. 

Í kjölfar fjölmiðlaumfjöllunar um hið svokallaða „Stokkseyrarmál“ og 

ofbeldið sem þar viðgekkst og þess að grunur lék á að vitnum hefði verið 

hótað kviknaði áhugi höfundar á því að skoða vitnavernd á Íslandi.
1
 Við 

skoðun á efnistökum varð höfundi fljótlega ljóst að vitnavernd er mun 

víðtækara hugtak en hann hafði gert sér grein fyrir og því tók ritgerðin 

breytingum eftir því sem þekking höfundar jókst. Hér á eftir er greint frá 

fjölmörgum úrræðum, bæði innlendum og erlendum, allt frá tillitsreglum 

fyrir aðila upp í virk úrræði sem tryggja vitnum raunhæfa vernd gegn 

lífshættulegri ógn í formi vitnaverndaráætlunar.
2
 Úrræðin sem fjallað verður 

um eru ýmist sett fram í þeim tilgangi að vernda vitni eða í öðrum tilgangi en 

                                                      
1
 Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur frá 14. febrúar 2014 í máli nr. S-929/2013. 

2
 Hér verður notast við orðið „vitnaverndaráætlun“ sem þýðingu á „witness 

protection program“. Höfundur hafði til hliðsjónar þýðingu þýðingarmiðstöðvar 

utanríkisráðuneytisins á orðinu „security program“ sem þýtt er sem „öryggisáætlun“. 

Höfundur hefur aðeins fundið eina fræðilega íslenska þýðingu á „witness protection 

program“ í þýddri útgáfu af tilmælum ráðherranefndar Evrópuráðsins til aðildarríkja 

frá 10. september 1997, um ógnanir gagnvart vitnum og réttindi varnarinnar, sem er 

að finna í fylgiskjali V. með skýrslu um sérstakar rannsóknaraðferðir lögreglu frá 

1999. Þar er „witness protection program“ þýtt í 15. gr. sem „starfsáætlun um vernd 

vitna“. Sú þýðing er góð og gild en höfundur telur orðið „vitnaverndaráætlun“ þjálla í 

notkun og álíka lýsandi um merkingu hugtaksins.  
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nýtast þá engu að síður til vitnaverndar. Gerð er eins ítarleg grein fyrir 

úrræðum og kostur er. 

Leitast er við að svara þeirri spurningu hvort þörf sé á úrbótum í 

vitnavernd á Íslandi. Áður en þau svör fást þarf meðal annars að leita svara 

við öðrum spurningum sem tengjast viðfangsefninu: Hverjir geta verið vitni? 

Hvað er vitnavernd? Hvaða úrræði eru tæk til að tryggja vitnum vernd 

samkvæmt gildandi rétti? Hverjar eru skuldbindingar Íslands að þjóðarétti 

varðandi vitnavernd? Er þörf fyrir frekari vitnaverndarúrræði á Íslandi? Hvað 

hafa nágrannaþjóðir okkar gert til að tryggja virk verndarúrræði?  

Fjallað er um þau verndarúrræði sem nú eru tæk samkvæmt gildandi rétti 

og eru til þess fallin að veita vitni öryggistilfinningu eða vernda aðila gegn 

ógn, hvort sem um tillitsreglur er að ræða eða úrræði sem tryggja vitnum 

vernd. Hér á landi eru nú þegar ýmis úrræði tæk í þeim efnum. Mögulega 

skortir þó virk verndarúrræði sem ganga nægilega langt til að tryggja vitnum 

raunhæfa vernd gegn ógnum sem að þeim geta steðjað. Af þeim sökum eru 

kannaðar þær þjóðréttarskuldbindingar sem Ísland hefur gengist undir og mat 

lagt á hvort slíkar skuldbindingar hafi verið fullgiltar að íslenskum rétti. Þá er 

fjallað um dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu og þeirri 

spurningu velt upp hvort okkur beri nú þegar skylda til að tryggja vitnum 

raunhæfa vernd með virkum úrræðum samkvæmt jákvæðri skyldu ríkis eftir 

ákvæðum Mannréttindasáttmála Evrópu.
3
 

Vikið verður að nokkrum íslenskum dómsmálum og út frá þeim er reynt 

að leggja mat á hvort úrbóta sé þörf. Jafnframt verða tilmæli ráðherranefndar 

Evrópuráðsins um virk verndarúrræði tekin til skoðunar, sem og hvað gert 

hefur verið á hinum Norðurlöndunum til að tryggja virka vitnavernd, hvort 

munur sé á tækum úrræðum milli landa og hvort eitthvað megi læra af þeim. 

Á grundvelli íslenskra dómsmála, alþjóðlegra skuldbindinga og úrræða á 

Norðurlöndum er loks lagt mat á hvort þörf sé á endurskoðun á gildandi rétti 

með tilliti til þess hvort breytinga eða úrbóta sé þörf.  

 

                                                      
3
 Mannréttindadómstóll Evrópu, hér eftir skammstafað MDE, og 

Mannréttindasáttmáli Evrópu, hér eftir skammstafað MSE. 
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2 Almennt um vitnavernd 

Í þessum kafla verður leitast við að útskýra hvaða aðilar teljast vitni með það 

að markmiði að komast að því hverjir geti notið vitnaverndar. Stuðst verður 

við gildandi rétt ásamt innlendum og erlendum heimildum. Hugtakið 

vitnavernd verður enn fremur skilgreint og stuttlega fjallað um hvað felst í 

slíkri vernd.  

2.1 Skilgreining á hugtakinu vitni 

2.1.1 Vitni 

Í 116. gr. laga um meðferð sakamála nr. 88/2008 kemur fram að vitni sé hver 

sá maður sem orðinn er 15 ára, lýtur íslenskri lögsögu og er ekki ákærði eða 

fyrirsvarsmaður hans.
4
 Aðilar sem veitt hafa lögreglu sérfræðilega aðstoð eða 

ráðgjöf áður en mál er höfðað hafa einnig stöðu vitnis. Dómari hefur þó 

heimild samkvæmt 2. mgr. 116. gr. sml. til að meta hvort manni yngri en 15 

ára skuli gert skylt að bera vitni. Í 1. mgr. 117. gr. sml. er fjallað um hvaða 

nátengdir aðilar geta skorast undan vitnaskyldu sökum tengsla við 

sakborning. Þó ber að taka fram að samkvæmt 3. mgr. 117. gr. sml. er 

verjanda sakbornings óheimilt að bera vitni í máli skjólstæðings síns nema 

með leyfi hans. Brotaþolar eru ekki aðilar að sakamáli, sbr. 5. mgr. 39. gr. 

sml., og hafa því stöðu vitnis. 

Í skýrslu um sérstakar rannsóknaraðgerðir lögreglu frá árinu 1999 kemur 

fram upptalning á þeim flokkum vitna sem gætu þurft á virkri vitnavernd að 

halda:  

1. Brotaþolar. 

2. Vitni sem eru að einhverju leyti þátttakendur í broti. 

3. Vitni frá sama umhverfi og brotamaður. 

4. Lögreglumenn sem koma að rannsókn máls. 

                                                      
4
 Lög nr. 88/2008 um meðferð sakamála, hér eftir skammstafað sml. 
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5. Vitni sem eru upplýsingagjafar (sjónarvottar og sérfróðir matsmenn). 

6. Vitni sem komið hafa að máli af tilviljun en veigra sér við að koma 

fram.
5
 

Allt eru þetta aðilar sem geta orðið fyrir því að vera þvingaðir til að breyta 

framburði sínum sakborningi í hag eða þurft að þola hótanir eða beint ofbeldi 

í þeim tilgangi.  

Í tilmælum ráðherranefndar Evrópuráðsins til aðildarríkja frá 10. setember 

1997, um ógnanir gagnvart vitnum og réttindi varnarinnar, kemur eftirfarandi 

skilgreining á vitni fram í I. kafla: 

 
„vitni“ merkir hvern þann sem býr yfir upplýsingum sem varða meðferð 

refsimáls, óháð stöðu hans samkvæmt landslögum um opinbert réttarfar. 

Skilgreining þessi tekur einnig til sérfræðinga og túlka.
6
 

 

Skýrsla um sérstakar rannsókaraðgerðir lögreglu hefur að geyma upptalningu 

aðila sem rúmast innan ákvæðis 116. gr. sml. Í tilmælum 

ráðherranefndarinnar er gengið lengra, enda tilgangurinn að skilgreina vitni 

víðtækt, en þar er orðið „vitni“ notað sem samheiti yfir þá aðila sem gætu 

þurft á vitnavernd að halda. 

2.1.2 Uppljóstrari 

Í tilmælum ráðherranefndarinnar, sem vitnað er til hér að ofan, er 

uppljóstrurum veitt sama réttarvernd og vitnum og segja má að þeir geti 

flokkast undir lið tvö í skilgreiningu vitnis samkvæmt skýrslu um sérstakar 

rannsóknaraðgerðir lögreglu. Uppljóstrari er samkvæmt tilmælunum 

skilgreindur á eftirfarandi hátt:  

 
 „uppljóstrari“ er hver sá sem sætir refsimálssókn eða hefur verið sakfelldur 

vegna þátttöku í samtökum afbrotamanna eða glæpasamtökum af hvaða tagi 

sem er, eða vegna afbrota sem tengjast skipulögðum glæpum, en fellst á að 

                                                      
5
 Skýrsla um sérstakar rannsóknaraðferðir lögreglu. Dóms- og 

kirkjumálaráðuneytið. Reykjavík 1999, Kafli 5.9.2. 
6
 Council of Europe. Recommendation no. R (97) 13 of the committee of ministers to 

member states, concerning intimidation of witnesses and the rights of the defence, in 

particular with respect to the measures to be taken in relation to vulnerable witnesses. 
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vinna með réttarvörsluyfirvöldum, einkum með því að veita upplýsingar um 

samtökin eða eitthvert afbrot sem tengist skipulögðum glæpum.
7
 

 

Uppljóstrari getur því samkvæmt skilgreiningu tilmælanna verið 

sakborningur í því máli sem er til rannsóknar. Einnig væri mögulegt að veita 

sakborningi stöðu uppljóstrara ef hann mætir ofangreindum skilyrðum.  

Notkun uppljóstrara er heimiluð hér á landi við rannsókn mála með 89. gr. 

sml. og flokkast slíkt undir sérstakar rannsóknarheimildir lögreglu. Hugtakið 

uppljóstrari er nánar skilgreint í 9. gr. reglugerðar nr. 516/2011 um sérstakar 

aðferðir og aðgerðir lögreglu við rannsókn sakamála á eftirfarandi hátt: 

„Uppljóstrari er einstaklingur sem gefur lögreglu upplýsingar um afbrot eða 

menn sem tengjast brotastarfsemi og getur ætlast til nafnleyndar.“ Nokkur 

munur er á þessum tveim skilgreiningum þar sem skilgreiningin samkvæmt 

tilmælunum er víðtækari og útilokar ekki að samverka- eða hlutdeildarmaður 

í broti geti fengið stöðu uppljóstrara.  

Ef miðað er við skilgreiningu reglugerðarinnar getur uppljóstrari ekki 

verið þátttakandi í broti. Þar með er ekki heimilt að veita einum af 

sakborningunum, sem væri hlutdeildar- eða samverkamaður í máli, stöðu 

uppljóstrara og þar með sambærilega stöðu og vitni. Samkvæmt gildandi rétti 

eru til staðar úrræði til refsilækkunar og mildunar ef sakborningur veitir 

upplýsingar og er samvinnufús við rannsókn máls. Ef sakborningur upplýsir 

um aðild annarra í broti ber dómara að líta til þess til mildunar við ákvörðun 

refsingar, samkvæmt 9. tölul. 1. mgr. 70. gr. almennra hegningarlaga nr. 

19/1940.
8
 Einnig getur það verið til refsilækkunar samkvæmt 9. tölul. 1. mgr. 

74. gr. hgl. ef aðili gefur sig fram og segir frá broti sínu og skýrir 

hreinskilnislega frá öllum atvikum þess.  

Heimilt er að veita grunuðum manni stöðu uppljóstrara í málum sem sæta 

rannsókn hjá sérstökum saksóknara. Í 5. gr. laga um sérstakan saksóknara nr. 

135/2008 er heimild til að veita aðilum stöðu uppljóstrara, og þar af leiðandi 

vitnis, ef þeir veita upplýsingar eða afhenda að eigin frumkvæði gögn sem 

gætu nýst við rannsókn á alvarlegu broti hjá embættinu. Slíkir uppljóstrarar 

myndu ekki sæta ákæru fyrir þau brot sem gætu orðið ljós við skoðun á 

slíkum gögnum.  

                                                      
7
 Council of Europe. Recommendation no. R (97) 13. 

8
 Lög nr. 19/1940 almenn hegningarlög, hér eftir skammstafað hgl.  
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Hér á landi eru því tvær tegundir uppljóstrara, annars vegar þeir sem veita 

upplýsingar um brot en eru ekki þátttakendur í þeim og hins vegar þeir sem 

eru mögulegir þátttakendur í broti eða verða uppvísir að broti við rannsókn 

máls hjá sérstökum saksóknara en eru undanþegnir saksókn sökum 

rannsóknarhagsmuna í öðru eða sama máli. Hér ber að nefna að mikið 

hagræði gæti falist í því að geta veitt þátttakendum í broti almennt stöðu 

uppljóstrara óháð brotaflokkum, að minnsta kosti þegar brot eru alvarleg eða 

varða skipulagða glæpastarfsemi. Slíkt gæti verið liður í baráttunni við 

skipulagða glæpastarfsemi og myndi auðvelda rannsókn og uppljóstrun 

alvarlega mála. Einnig gætu komið upp málaefnalegar ástæður fyrir því að 

veita sakborningi stöðu uppljóstrara með tilliti til lítils þáttar í broti eða ef 

hann sætir ógn eða hótun um að taka á sig alla sök í máli.  

2.2 Tilgangur vitnaverndar. 

Þáttur vitna í málarekstri getur verið af ýmsum toga og mismikilvægur fyrir 

sönnun sakar sakbornings. Vitnum er skylt að mæta fyrir dóm og gefa skýrslu 

samkvæmt 116. gr. sml. Í ljósi slíkrar skyldu ættu ríki að leitast við að tryggja 

að vitni geti sinnt vitnaskyldu sinni án þess að þurfa að þola ógnanir eða 

hótanir gegn lífi sínu, skaða á líkama, fjölskyldu eða eignum.
9
 Í 

inngangsorðum tilmæla ráðherranefndar Evrópuráðsins til aðildarríkja frá 10. 

setember 1997, um ógnanir gagnvart vitnum og réttindi varnarinnar, kemur 

fram að ríki beri skylda til að gangi úr skugga um að líf og öryggi vitna sé 

tryggt svo það megi uppfylla vitnaskyldu sína.
10

 Megintilgangur vitnaverndar  

er að tryggja að vitni veiti rétta skýrslu af fúsum og frjálsum vilja.
11

 Ef aðili 

getur sagt satt og rétt frá fyrir dómi og breytir ekki framburði sínum frá 

skýrslutöku hjá lögreglu sökum hótana eykur það líkurnar á því að farið sé 

eftir meginreglum sakamálaréttarfars um að leiða skuli hið sanna í ljós og um 

milliliðalausa sönnunarfærslu. Einnig dregur það úr líkum á að niðurstaða um 

sekt aðila sé byggð á vitnaskýrslum fyrir lögreglu.
12

 Aukinheldur er tilgangur 

                                                      
9
 Stjepan Gluščič o.fl.: Procedural protective measures for witnesses, Training 

manual for law-enforcement agencies and the judiciary. Strassbourg 2006, bls. 16. 
10

 Council of Europe. Recommendation no. R (97) 13.   
11

 Council of Europe. Recommendation no. R (97) 13.   
12

 Í stuttu máli felur meginreglan um að leiða skuli hið sanna í ljós í sér að við 

málarekstur skuli leitast við að komast að hinu sanna í málinu og líta beri bæði til 
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vitnaverndar að tryggja að það sé ekki of íþyngjandi fyrir vitni að gefa 

skýrslu fyrir dómi og efla þannig traust þess á dómstólum. Loks er tilgangur 

vitnaverndar að auka líkur á að mál séu tilkynnt til lögreglu.
13

 

Í tilmælum ráðherranefndar Evrópuráðsins til aðildarríkja frá 20. apríl 

2005, um vernd vitna og uppljóstrara, kemur fram að vitni hafi sérstaka 

þýðingu fyrir gang refsimála og vitnisburður þeirra sé oft helsta 

sönnunargagnið til að ná fram sakfellingu, sérstaklega í alvarlegum málum.
14

 

Sökum þess sé mikilvægt að vitnum sé tryggð vernd þegar þörf krefur, 

sérstaklega í málum sem tengjast skipulagðri glæpastarfsemi og 

hryðjuverkum þar sem auknar líkur eru á að vitni verði fyrir ógnun. Það sé 

því ekki viðunandi að sökuðum mönnum takist að draga úr vilja vitna til að 

segja satt og rétt frá og komast þannig undan sakfellingu með beitingu 

þrýstings og hótana.
15

  

Vitnavernarúrræði nýtast einnig ef það er mjög íþyngjandi fyrir vitni að 

þurfa að sjá sakborning í réttarsal á meðan vitni gefur skýrslu. Af þeim 

sökum gæti þurft að beita vitnaverndarúrræðum þegar sálrænir eða líkamlegir 

þættir spila inn í eða eðli glæpsins kallar á slík úrræði.
 16

 

 

                                                                                                                              
atriða sem leiða til sýknu og þau atriði sem vísa á sekt aðila. Með reglunni er stefnt 

að því að koma í veg fyrir að saklausir menn verði dæmdir í fangelsi og tryggja að 

þeir sem eru sekir verði beittir lögmætum refsiviðurlögum.  

Meginreglan um milliliðalausa sönnunarfærslu felur í sér að sami dómari skuli dæma 

í máli og sá sem tekur skýrslu af vitnum og að dómur skuli byggður á 

sönnunargögnum sem færð eru fram við meðferð máls fyrir dómi.  

Sjá nánar hjá Eiríki Tómassyni: Meginreglur sakamálaréttarfars 2. útg. Reykjavík 

2009, kaflar 3.2. og 3.8.1.  
13

 Stjepan Gluščič o.fl.: Procedural protective measures for witnesses. Training 

manual for law-enforcement agencies and the judiciary, bls. 19. 
14

 Council of Europe. Recommendation Rec (2005) 9 of the Committee of Ministers 

to member states on the protection of witnesses and collaborators of justice. 
15

 Council of Europe. Recommendation Rec (2005) 9. 
16

 Stjepan Gluščič o.fl.: Procedural protective measures for witnesses, Training 

manual for law-enforcement agencies and the judiciary, bls. 28. 
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3 Vitnavernd á Íslandi 

 

Vitnavernd er með ýmsum hætti. Hér verður leitast við að fara yfir þau 

ákvæði laga sem gilda um vitnavernd og farið yfir mismunandi flokka 

vitnaverndar og þau úrræði sem eru tæk samkvæmt þeim að íslenskum rétti. 

Vitnavernd verður hér skipt niður í fimm mismunandi flokka eftir því hversu 

langt er gengið og hvaða verndarhagsmunir liggja að baki. Umræddir flokkar 

eru einfaldaðir og eingöngu til hagræðingar en ekki fastmótaðir. Þeir eru 

byggðir á flokkun úrræða samkvæmt leiðbeiningariti Evrópuráðsins varðandi 

vitnaverndarúrræði.
17

 Flokkarnir fimm eru eftirfarandi:
 
 

 

1. Rannsókn glæpa með tilliti til þarfa brotaþola og vitna. 

2. Almenn vitnaverndarúrræði.  

3. Almenn réttarfarsleg verndarúrræði. 

4. Sértæk réttarfarsleg vitnaverndarúrræði.  

5. Vitnaverndaráætlun.  

 

Leggja þarf mat á hvaða úrræði úr hverjum flokki eru viðeigandi í hvert 

skipti með það að leiðarljósi að vitni muni segja satt og rétt frá og vernda 

vitnið fyrir réttarhald, á meðan á því stendur og eftir það ef þörf krefur.
18

 Ef 

ástæða þykir gæti þurft að nýta úrræði allra flokka. Hér að neðan er fjallað 

nánar um hvern flokk fyrir sig og hvaða úrræði eru tæk samkvæmt gildandi 

rétti í hverjum og einum flokki. 

                                                      
17

 Þessir fimm flokkar eru byggðir á flokkun úrræða samkvæmt 2. kafla bókar 

Stjepan Gluščič o.fl.: Procedural protective measures for witnesses. Training manual 

for law-enforcement agencies and the judiciary. Þar eru flokkarnir fjórir ásamt 

nokkrum undirflokkum. Hér er því um að ræða einfaldaða flokkun til hagræðis fyrir 

umfjöllunina. Í 3. kafla verða síðan borin saman þau íslensku úrræði sem eru tæk 

eftir umræddum flokkum.  
18

 Stjepan Gluščič o.fl.: Procedural protective measures for witnesses, Training 

manual for law-enforcement agencies and the judiciary, bls. 28. 
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3.1 Stjórnarskrárákvæði 

Réttlát málsmeðferð sakbornings á rannsóknarstigi og fyrir dómstólum er 

tryggð í 70. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944.
19

 Ákvæðið 

tryggir sakborningi rétt til að fá úrlausn um réttindi sín og skyldur með 

réttlátri málsmeðferð fyrir óháðum og óhlutdrægum dómstóli.
20

 Nokkur 

þeirra úrræða sem tæk eru til vitnaverndar fela í sér takmörkun á rétti 

sakbornings til réttlátrar málsmeðferðar. Nokkur úrræði eru að finna í sml. 

sem takmarka rétt sakbornings til réttarlátrarmálsmeðferðar í þeim tilgangi að 

tryggja vitnum vernd.
21

  

Í 71. gr. stjskr. er einstaklingum tryggður réttur til friðhelgi einkalífsins, 

heimilis og fjölskyldu. Upprunaleg vernd ákvæðisins náði einungis til þess að 

vernda borgara gegn geðþóttaákvörðunum stjórnvalda, sérstaklega afskiptum 

lögreglu af heimilislífi einstaklinga.
22

 Með þróun nútíma samfélags nær 

verndin einnig til samskipta einstaklinga á milli. Ríkið skal veita friðhelgi 

einkalífsins refsivernd og tryggja að settar séu reglur sem gera mönnum kleift 

að krefjast bóta fyrir ólögleg afskipti af einkalífi þeirra, heimili eða 

fjölskyldu.
23

 Slík þróun á ákvæðinu á sér hliðstæðu í dómaframkvæmd MDE 

um ákvæði 1. mgr. 8. gr. MSE sem lögfestur var með lögum um 

Mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994.
24

  

Ekkert ákvæði í stjórnarskránni tryggir rétt til lífs en hins vegar hafa 

fræðimennt talið MSE hafa stjórnarskrárígildi.
25

 Í því sambandi má nefna að 

réttur til lífs er tryggður samkvæmt 1. mgr. 2. gr. MSE.
26

 MSE hefur 

formlega sömu stöðu og önnur lög hér á landi en ákvæði hans eru rétthærri en 

önnur lög þar sem dómurum ber að túlka ákvæði stjórnarskrár til samræmis 

                                                      
19

 Lög nr. 33/1944 stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, hér eftir skammstöfuð stjskr. 
20

 Útlistun á því hvað felst í réttlátri málsmeðferð samkvæmt 70. gr. stjskr er efni í 

heila ritgerð og því er hér látið nægja að vísa til 13. kafla um réttláta málsmeðferð í 

bók Bjargar Thorarensen Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi. 
21

 Sjá nánar umfjöllun síðar í ritgerðinni um ákvæði sml. sem eru til þess fallin að 

vera undantekning á 70. gr. stjskr. 
22

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi. Reykjavík 2008, bls. 285. 
23

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 285. 
24

 Sjá nánar umfjöllun um 8. gr. MSE í kafla 3.1.3.  
25

 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði. Grundvöllur laga – réttarheimildir. 

Reykjavík 2007, bls. 85. 
26

 Vísað er til umfjöllunar kafla 4.1.2. hér aftar um réttindi og skyldur tengdar 

ákvæðinu. 
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við MSE.
27

 Dómstólum ber við úrlausn mála að taka mið af túlkunum MDE 

og Mannréttindanefndar Evrópu um hvernig þessar stofnanir hafa skýrt 

einstök ákvæði MSE í úrlausnum mála.
28

 Hvort sem MSE hefur 

stjórnarskrárígildi eða ekki hafa dæmi sýnt að dómstólar leitast við að túlka 

gildandi rétt til samræmis við hann.
29

  

3.2 Rannsókn glæpa með tilliti til þarfa 

brotaþola og vitna til verndar 

 

Í leiðbeiningum Evrópuráðsins um réttarfarsverndarúrræði fyrir vitni kemur 

fram, varðandi þennan flokk vitnaverndar, að hlutverk lögreglu sé að koma 

borgurum til aðstoðar þegar hætta steðjar að og koma í veg fyrir glæp sé það 

mögulegt. Einnig skal lögregla rannsaka glæpi, komast að niðurstöðu mála og 

handtaka þá grunuðu.
30

 Í störfum sínum getur lögregla þurft að leggja mat á 

hvort vitni, brotaþolar eða aðrir þurfi á einhvers konar vernd að halda, auk 

þess að hafa samband við viðeigandi yfirvöld og grípa til viðeigandi úrræða 

fyrir aðila til að tryggja öryggi þeirra eða veita stuðning sem þeir gætu þurft á 

að halda.
31

  

Hlutverk lögreglu hér á landi sem getur varðað vitnavernd markað í 2. gr. 

lögreglulaga nr. 90/1996, þar sem fram kemur að hlutverk hennar sé að gæta 

almannaöryggis, halda uppi lögum og reglu og leitast við að tryggja 

réttaröryggi borgaranna, ásamt því að stemma stigu við afbrotum og koma í 

veg fyrir athafnir sem raska öryggi borgaranna. Lögregla skal einnig vinna að 

uppljóstran brota, stöðva ólögmæta háttsemi og fylgja málum eftir í samræmi 

                                                      
27

 Eríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi. Reykjavík 1999, bls. 16. 
28

 Eríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 16.  
29

 Sjá nánar í dómi Hrd. 1990. bls. 2 (mál nr. 120/1989), sem er dæmi um hversu 

langt dómstólar eru tilbúnir að ganga í að skýra þjóðarétt fram yfir landsrétt. 

Dómsmálið er síðan fyrir tíð lögfestingu sáttmálans og voru ákvæði MSE látin ganga 

framar landsrétti. Áður hafði Mannréttindanefnd í sambærilegu máli talið að íslenska 

ríkið hefði brotið gegn ákvæðum sáttmálans. Rökstuðningur Hæstaréttar fyrir því af 

hverju MSE skyldi ganga framar landsrétti er mjög athyglisverður en ekki gefst 

ráðrúm til að fjalla nánar um röksemdirnar og er því vísað í dóminn sjálfan.  
30

 Stjepan Gluščič o.fl.: Procedural protective measures for witnesses. Training 

manual for law-enforcement agencies and the judiciary, bls. 29. 
31

 Stjepan Gluščič o.fl.: Procedural protective measures for witnesses. Training 

manual for law-enforcement agencies and the judiciary, bls. 29. 
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við það og aðstoða borgarana þegar hætta steðjar að. Til að tryggja vernd 

vitna þarf lögregla á fyrstu stigum máls að greina aðstæður og meta hvað 

gera þurfi til að tryggja öryggi þeirra. 

Í 52. gr. sml. kemur fram í 2. mgr. að lögregla skuli hvenær sem þess er 

þörf hefja rannsókn vegna vitneskju eða gruns um að refsivert brot hafi verið 

framið, hvort sem henni hefur borist kæra eða ekki. Samkvæmt 1. mgr. 53. 

gr. sml. er markmið rannsóknar að afla allra nauðsynlegra gagna til þess að 

ákæranda sé fært að ákveða að henni lokinni hvort sækja skuli mann til saka 

og afla gagna til undirbúnings málsmeðferðar fyrir dómi. Í 2. mgr. 53. gr. 

sml. segir að þeir sem rannsaki mál skuli vinna að því að hið sanna og rétta 

komi í ljós og gæta jafnt að atriðum sem horfa til sýknu eða sektar.  

Lögreglu er skylt að leiðbeina brotaþola um réttindi hans að lögum 

samkvæmt 40. gr. sml. Ekkert almennt ákvæði er í lögum sem skyldar 

yfirvöld til að taka tillit til brotaþola eða vitna við rannsókn máls með tilliti til 

þarfar fyrir vernd vitnis.
32

   

3.3 Almenn vitnaverndarúrræði 

Markmið almennra vitnaverndarúrræða er að takmarka yfirvofandi hættu 

gegn vitni með varúðarráðstöfunum, varðhaldi eða gæsluvarðhaldi 

sakbornings, sem og að koma í veg fyrir að sakborningur geti haft áhrif á 

aðra aðila eða vitni málsins. Varúðarráðstafanir geta til dæmis verið 

nálgunarbann eða að sakborningi sé bannað að hafa samband við aðila eða 

vitni.
33

  

Þótt ekkert ákvæði í lögum skyldi yfirvöld til að taka tillit til þarfa vitnis 

til verndar er ekki þar með sagt að slíkt sé ekki gert. Ýmis úrræði eru tæk til 

verndar og eins og áður sagði ganga almenn vitnaverndarúrræði út á að 

takmarka yfirvofandi hættu gegn vitni með varúðarráðstöfunum. Til eru 

ýmsar lögákveðnar heimildir sem eru til þess fallnar að tryggja vitni slíka 

vernd. Því þurfa yfirvöld að meta í hverju tilviki fyrir sig hvort þörf sé á að 

beita slíkum heimildum til að gæta öryggis vitnis. Hér verður fjallað um 

                                                      
32

 Hér á eftir verður fjallað um þau úrræði sem lögregla hefur og leggja skal mat á 

hvort þörf sé að beita með tilliti til þarfa vitnis. 
33

 Stjepan Gluščič o.fl.: Procedural protective measures for witnesses. Training 

manual for law-enforcement agencies and the judiciary, bls. 29. 
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slíkar varúðaráðstafanir auk ákvæðis 66. gr. hgl. en dómstólar hafa ekki enn 

heimilað beitingu þess.  

3.3.1 Ákvæði almennra hegningarlaga 

Almenn hegningarlög hafa að geyma ýmsar bannreglur að viðlagðri refsingu. 

Lögregla hefur það hlutverk að reyna koma í veg fyrir brot gegn slíkum 

reglum eða rannsaka brot á þeim og sakfella fyrir. Ekki gefst ráðrúm hér til 

að fjalla ítarlega um slíkar bannreglur en helstu úrræðin sem hér er átt við er 

að finna í kafla XXIII. hgl. um manndráp og líkamsmeiðingar auk nokkurra 

ákvæða XXV. kafla hgl., svo sem 231. gr. hgl. til og með 233. gr. hgl. Brot 

gegn ákvæðum hgl. eru til þess fallin að heimila lögreglu að handtaka 

sakborning, sbr. 1. mgr. 90. gr. sml. Í vissum tilvikum, að ákveðnum 

skilyrðum uppfylltum, getur brot heimilað gæsluvarðhald, sbr. 95. gr. sml. 

Handtaka og gæsluvarðhald eru úrræði sem fela í sér tímabundna vernd fyrir 

vitni og brotaþola, þar sem brotamanni er ekki fært að ógna eða hafa áhrif á 

þau á meðan.  

Í hgl. er eitt ákvæði sem ætlað er að koma vitni til verndar. Samkvæmt 

108. gr. hgl. er það refsivert að beita mann eða nána vandamenn hans eða 

aðra honum tengdum líkamlegu ofbeldi eða ólögmætri nauðung vegna 

skýrslugjafar hjá lögreglu eða dómi. Slíkri bannreglu er ætlað að hafa þann 

fælingarmátt sem viðlögð refsing getur haft. Í dómi Hæstaréttar frá 28. 

janúar 2010 í máli nr. 478/2009 reyndi á þetta ákvæði þar sem B var 

sakfelldur fyrir að hafa hótað A að honum væri ekki líft á Íslandi og einnig 

fyrir að hafa sagt dóttur A að faðir hennar kæmi aftur blóðugur heim. 

Hótunin var framkvæmd í þeim tilgangi að fá A til að draga til baka kæru 

gagnvart B fyrir líkamsárás. B var dæmdur í átta mánaða fangelsi fyrir brotið.  

Ákvæði hgl., þar með talin 108. gr., veita vitnum óbeina vernd þar sem 

tilvist þeirra felur að einhverju leyti í sér fælingarmátt gegn því að brotið sé 

gegn vitni.  

Í 66. gr. hgl. er ákvæði sem lítið hefur verið beitt í framkvæmd en felur í 

sér vistunarúrræði umfram varðhald og gæsluvarðhald. Ákvæði 66. gr. hgl. 

heimilar ákæruvaldi að krefjast dómsúrskurðs um að aðili leggi fram 

tryggingu eða sæti gæslu. Skilyrði fyrir beitingu ákvæðisins er að aðili hóti 

manni bana, brennu eða öðrum óförum og refsingu sé annaðhvort ekki við 

komið eða refsing veiti ekki næga tryggingu fyrir réttaröryggi. Dómari 
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úrskurðar um slíka tryggingu eða gæslu og getur fellt úrræðin úr gildi síðar ef 

talið er að þörf á slíku úrræði sé ekki lengur fyrir hendi. Í 2. mgr. 66. gr. hgl. 

er úrskurðarþola tryggð heimild að sex mánuðum liðnum, eða fyrr ef 

ákæruvaldið leyfir, til að leita til dómstóla og krefjast endurskoðunar 

dómsúrskurðs. Í greinargerð með almennum hegningarlögum kemur fram í 

skýringu með ákvæðinu að með orðalaginu að refsingu sé ekki komið við sé 

bæði átt við að hótunin sé í sjálfu sér ekki refsiverð og að aðili hafi verið 

sýknaður, til dæmis af hlutlægum ástæðum. Jafnframt er heimilt að beita 

gæslu samkvæmt greininni þótt refsing sé dæmd ef sú refsing telst ekki næg 

trygging.
34

 

Í réttarframkvæmd hefur fimm sinnum reynt á beitingu ákvæðis 66. gr. 

hgl. en í öllum tilfellum hafa dómstólar hafnað beðni ákæruvaldsins um að 

aðili sæti gæslu samkvæmt ákvæðinu. Ekki hefur verið reynt að krefjast 

tryggingar af hendi ákærða. 

Í máli Hrd. 1975. bls. 415 (mál nr. 36/1975) synjaði rétturinn kröfu um 

gæsluvarðhald og beitingu ráðstafana samkvæmt 66. gr. hgl. vegna 

líkamsárásar sem enn var í rannsókn. Ekki var talið sannað með óyggjandi 

hætti að um hótanir væri að ræða og bent var á að brotaþoli væri einn til 

frásagnar um það eina skipti sem slík hótun hefði átt sér stað. Því voru 

skilyrði fyrir gæsluvarðhaldi eða beitingu annarra úrræða ekki talin vera fyrir 

hendi.  

Í Hrd. 1988. bls. 542 (mál nr. 88/1988) var reynt að beita gæsluheimild 

ákvæðis 66. gr. hgl. Málið varðaði andlega veika konu sem hafði verið gert 

að sæta gæsluvarðhaldi og geðrannsókn. Gæsluvarðhaldið hafði síðan verið 

framlengt þar sem sakborningur hafði haft í líflátshótunum við geðlækni sinn 

og ráðist á hann, sem og sökum þess hún hafði viðhaft hótanir við 

lögreglumann og framið skemmdarverk. Að gæsluvarðhaldstíma loknum 

voru kærð þrjú mál vegna sakborningsins þar sem hún hafði viðhaft hótanir í 

garð nokkurra manna. Málið sem hér er til umfjöllunar varðar þau þrjú brot. 

Sakadómur hafði samþykkt gæsluvarðhald aftur sökum þessara nýju brota. 

Úrskurðurinn var kærður til Hæstaréttar með þeirri kröfu sakbornings að 

gæsluvarðhaldsúrskurðurinn skyldi felldur úr gildi en sakborningur 

samþykkti að vera vistaður á sjúkrahúsi og sæta geðrannsókn. 

Gæsluvarðshaldkrafa ákæruvaldsins var lögð fram samhliða kröfu um 

                                                      
34

 Alþt. 1939, A-deild, þskj. 43–29. mál, Frumvarp til almennra hegningarlaga, bls. 

367. 
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beitingu 66. gr. hgl. Hæstiréttur felldi úrskurðinn úr gildi og vísaði málinu frá 

sakadómi en tók þó fram að ef sjálfviljug sjúkrahúsvistun dygði ekki væri 

unnt að leggja gæsluvarðhaldskröfu fram að nýju.   

Í eftirfarandi tveim úrskurðum, Hrd. 1990. bls. 1482 (mál nr. 281/1990) 

og Hrd. 1991. bls. 749 (mál nr. 125/1991), var reynt að beita 66. gr. hgl. gegn 

sama aðila í þeim tilgangi að koma í veg fyrir áframhaldandi kynferðisbrot 

hans gegn ungum drengjum sökum langs sakarferils og líkna á áframhaldandi 

brotum vegna ólæknandi áfengissýki og kynferðislegs misþroska. Í fyrra 

málinu hafði sakborningur verið dæmdur til fangelsisvistar í tólf mánuði 

vegna kynferðisbrots gegn sjö ára dreng. Ákæruvaldið krafðist fyrir 

Hæstarétti þyngingar refsingar auk þess að dómþoli skyldi að lokinni refsivist 

sæta gæslu samkvæmt 66. gr., sbr. 67. hgl. til að koma í veg fyrir 

áframhaldandi brot að lokinni refsingu. Síðarnefndu kröfunni var vísað frá 

vegna vanreifunar þar sem ekki kom fram hvernig slíkri gæslu skyldi háttað. 

Þess ber þó að geta að sakadómur hafði samþykkt slíka gæslu sökum 

brotaferils ákærða þar sem hann hafði samtals verið dæmdur fyrir brot gegn 

14 drengjum.  

Síðara málið var höfðað með ákæru og þess krafist að ákærði skyldi sæta 

gæslu samkvæmt 66. gr. hgl. eftir að hann lyki afplánun fyrri ofangreinds 

dóms í þeim tilgangi að koma í veg fyrir frekari afbrot gegn ungum 

drengjum. Ástæða ákærunnar í þessu máli var að kröfunni um gæslu 

samkvæmt 66. gr. hgl. hafði áður verið vísað frá vegna vanreifunar. Í málinu 

var lögð fram greinargerð frá dómsmálaráðuneytinu um hvernig skilja bæri 

gæslu samkvæmt ákvæðinu sem skyldi skýrð sem vistun í fangelsi. Í 

greinargerðinni kom fram að ekki væru fær, samkvæmt þágildandi lögum um 

fangelsi og fangavist nr. 48/1988, önnur vistunarúrræði en fangelsi og 

gæsluvarðhald í tilfelli beitingar 66. gr. hgl. Hæstiréttur vísaði ákærunni frá 

dómi þar sem rétturinn hefði áður fjallað um málið og komist að niðurstöðu. 

Jafnframt taldi rétturinn að ekkert nýtt kæmi fram í málinu um hvernig vistun 

skyldi háttað. Því fékkst ekki efnisleg umfjöllun um beitingu úrræðis 66. gr. 

hgl. fyrir dómi. 

Ætla má að þung og sterk rök þurfi að liggja fyrir til að beiting 66. gr. hgl. 

um gæsluvistun sakbornings verði heimiluð enda er verið að vista menn 

ótímabundið, mögulega án þess að þeir hafi verið dæmdir fyrir refsiverðan 

verknað eða sökum þess að refsing ein og sér hafi ekki verið talin nægileg. 

Ekki hefur reynt á úrræði 66. gr. hgl. um að aðila sé gert að leggja fram 
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tryggingu en það er ekki jafn íþyngjandi úrræði fyrir sakborning og mögulega 

væru ekki jafn miklar kröfur gerðar um beitingu þess. Hins vegar má ætla að 

koma þurfi til lagabreytingar til að mögulegt verði að krefjast beitingar þess. 

Ákvæðið sjálft og lögskýringargögn taka ekki til þess hvað telst tækt sem 

trygging og ekki er tekið fram lágmark eða hámark slíkrar tryggingar. Ekkert 

kemur heldur fram um hvað gera skuli við trygginguna ef brotið er gegn 

ákvæðinu. Samkvæmt ofangreindum dómum þarf að skýra betur hvað átt er 

við með gæslu. Því þarf að koma til lagabreytinga til að mögulegt sé að beita 

66. gr. hgl. í framkvæmd sökum skorts á skýrleika.  

3.3.2 Varðhald og gæsluvarðhald 

Í 1. mgr. 90. gr. sml. er tiltekin heimild til að handtaka mann ef rökstuddur 

grunur leikur á að hann hafi framið brot sem sætt getur ákæru eða til að koma 

í veg fyrir áframhaldandi brot. Þótt slíkt myndi almennt ekki teljast til 

vitnaverndarúrræðis kemur handtaka í veg fyrir frekara brot gegn brotaþola 

og að hinn grunaði geti haft áhrif á framburð brotaþola eða annarra vitna.
35

 

Sá handtekni er þá vistaður í varðhaldi sem má ekki vara lengur en nauðsyn 

krefur og aldrei lengur en 24 klukkustundir, samkvæmt 94. gr. sml. Sá tími 

nýtist yfirvöldum til að meta þörf fyrir frekari úrræði, svo sem 

gæsluvarðhald. 

Heimilt er að úrskurða mann í gæsluvarðhald samkvæmt a-lið. 1. mgr. 95. 

gr. sml. í þeim tilgangi að koma í veg fyrir að sakborningur torveldi rannsókn 

ef ætla má að hann muni hafa áhrif á vitni eða samseka aðila. Í c-lið kemur 

fram slík heimild til gæsluvarðhalds til að koma í veg fyrir áframhaldandi 

brot á meðan máli sakbornings er ekki enn lokið. Samkvæmt d-lið 95.gr. sml. 

er gæsluvarðhald heimilt sé það talið nauðsynlegt til að verja aðra gegn 

árásum sakbornings. 

Gæsluvarðhaldi má, samkvæmt d-lið 1. mgr. 95. gr. sml., beita í tveim 

tilvikum. Í fyrsta lagi til að vernda menn gegn árásum sakbornings, til dæmis 

ef hann hefur haft í hótunum við þá. Í öðru lagi er unnt að nýta heimildina til 

að vernda sakborninginn sjálfan gegn árásum eða áhrifum frá öðrum, sem 

geta verið mögulegar hefndaraðgerðir meðsekra manna ef þeir telja 

                                                      
35

 Stjepan Gluščič o.fl.: Procedural protective measures for witnesses. Training 

manual for law-enforcement agencies and the judiciary, bls. 29. 



17 

sakborning hafa uppljóstrað um þátttöku þeirra.
36

 Til að unnt sé að beita 

ákvæðinu er ekki nóg að árás sé líkleg heldur verður eitthvað í málinu hafa 

komið fram sem bendir til þess að árás sé yfirvofandi eða að minnsta kosti 

mjög líkleg.
37

  

Gæsluvarðhald skal ákveðið með úrskurði dómara samkvæmt 97. gr. sml. 

og skal því markaður ákveðinn tími en þó aldrei lengur en fjórar vikur í senn. 

Þó er heimilt að endurnýja gæsluvarðhald með nýjum úrskurði. 

Gæsluvarðhald má þó ekki vara lengur en tólf vikur í heildina, samkvæmt 4. 

mgr. 95. gr. sml., nema mál hafi verið höfðað gegn sakborningi eða brýnir 

rannsóknarhagsmunir krefjist þess. 

Varðhald og gæsluvarðhald geta reynst raunhæfir kostir til að tryggja 

vitnum vernd gegn ógnun eða yfirvofandi hættu sem stafar frá sakborningi. 

Skilyrði beitingu gæsluvarðhalds eru þó ströng og hættan þarf því að vera 

mikil og raunveruleg eða brot ítrekuð.  

3.3.3 Nálgunarbann 

Nálgunarbann er úrræði sem heimilar bann við því að tiltekinn aðili komi á 

ákveðinn stað eða svæði, veiti öðrum manni eftirför, heimsæki hann eða setji 

sig í samband við hann, sbr. 1. mgr. 1. gr. laga um nálgunarbann og 

brottvísun af heimili nr. 85/2011. Skilyrði fyrir beitingu nálgunarbanns er að 

rökstuddur grunur sé um að sakborningur hafi framið refsivert brot eða 

raskað á annan hátt friði brotaþola eða hætta sé á að viðkomandi brjóti gegn 

brotaþola, sbr. samkvæmt 4. gr. laganna. Því er unnt að beita nálgunarbanni í 

þeim tilvikum sem hætta er á að brotaþoli verði fyrir þvingunum, ofbeldi eða 

hótunum.  

Í 5. gr. laganna er heimilað að beita brottvísun af heimili ef grunur leikur á 

um að sakborningur hafi framið refsivert brot eða raskað á annan hátt friði 

brotaþola eða að hætta sé á að viðkomandi brjóti gegn brotaþola. Er 

sakborningi þá vísað af heimili og heimilt er að beita nálgunarbanni samhliða 

brotvikningunni. Slíkt úrræði getur verið mikilvægt fyrir brotaþola svo unnt 

sé að tryggja að sakborningur hafi ekki heimild til að vera inn á heimili hans.  

                                                      
36

 Eríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar – rannsókn, þvingunarráðstafanir. Reykjavík 

2012, bls. 277. 
37

 Eríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar – rannsókn, þvingunarráðstafanir, bls. 277. 
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Í dómaframkvæmd má sjá hvernig framkvæmd nálgunarbanns er háttað. Í 

dómi Hæstaréttar frá 14. október 2011 í máli nr. 557/2011 er 

frávísunarúrskurður héraðsdóms staðfestur. Í úrskurði héraðsdóms má sjá að 

sakborningi var gert að sæta brottvísun af heimili og nálgunarbanni í fjórar 

vikur og lagt var bann við að hann kæmi á eða í námunda við heimilið. Slíkt 

svæði var afmarkað sem 50 metra radíus frá miðju heimili. Jafnframt var lagt 

bann við að hann veitti brotaþola eftirför, nálgaðist brotaþolann á 

almannafæri eða hefði sambandi við hann símleiðis, með tölvupósti eða með 

öðrum hætti.  

Í 232. gr. hgl. er fjallað um brot gegn nálgunarbanni sem getur varðað 

sektum eða allt að eins árs fangelsi en allt að tveimur árum sé brot ítrekað eða 

stórfellt.  

Í dómi Hæstaréttar frá 25. febrúar 2014 í máli nr. 135/2014 var 

sakborningi gert að sæta gæsluvarðhaldi með tilvísun til a-liðar 1. mgr. 95. 

gr. sml. þar sem rökstuddur grunur lék á að hann hefði lagt eld að íbúð 

fyrrverandi sambýliskonu sinnar. Hún hafði áður fengið nálgunarbann gegn 

sakborningi. Gæsluvarðhaldið var einnig rökstutt með því að sakborningur 

hefði ítrekað brotið nálgunarbann sem fallist hefði verið á vegna líkamsárásar 

gegn konunni. Í héraðsdómi voru tiltekin nokkur tilvik þar sem hann sendi 

brotaþola smáskilaboð í gegnum síma með hótunum og fólu þau í sér brot 

gegn nálgunarbanninu. 

Í dómi Hæstaréttar frá 7. mars 2014 í máli nr. 162/2014 var sama 

sakborningi gert að sæta gæsluvarðhaldi aftur, nú samkvæmt c-lið 95. gr. 

sml., vegna ýmissa brota, þar á meðal vegna áframhaldandi brota gegn 

nálgunarbanninu. Auk þess bar yfirvöldum að flýta meðferð máls samkvæmt 

171. gr. sml. Ekki kom fram í dómnum í hverju hin frekari brot gegn 

nálgunarbanninu væru fólgin en eingöngu var tekið fram að brotin væru 

ítrekuð og að ásetningur sakbornings til brota væri óvenju sterkur og 

staðfastur, auk þess sem hann virti skilyrði nálgunarbannsins algjörlega að 

vettugi. 

Til að unnt sé að grípa til gæsluvarðhalds vegna brots á nálgunarbanni má 

ætla að brot þurfi að vera alvarlegt og mikið þurfi að koma til. Í þessum 

tveim málum var sakborningur grunaður um íkveikju á heimili brotaþola sem 

nálgunarbann sakbornings beindist gegn, sem og önnur ítrekuð brot gegn 

nálgunarbanni. Í síðara málinu var gæsluvarðhald heimilað til að koma í veg 

fyrir áframhaldandi brot á grundvelli c-liðar 95. gr. sml., meðal annars til að 
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koma í veg fyrir áframhaldandi brot gegn nálgunarbanni. Ætla má í ljósi þess 

að grunur lék á um að sakborningur hefði kveikt í íbúð brotaþola að minna 

hafi þurft til að úrskurða sakborning í gæsluvarðhald í síðara skiptið. Slíkt 

ræðst væntanlega einnig af því hversu einbeittur brotavilji aðila er og hversu 

líklegur hann er til áframhaldandi brota. 

Í dómi Héraðsdóms Vesturlands frá 28. september 2011 í máli nr. S-

184/2011 var fjallað um mál þar sem sakborningur braut nálgunarbann með 

því að senda tíu smáskilaboð og tíu tölvupósta, auk bréfpósts einu sinni, 

andstætt skilyrðum nálgunarbannsins. Var hann dæmdur til 30 daga 

fangelsisvistar skilorðsbundið í tvö ár. Sami aðili var dæmdur í dómi 

Héraðsdóms Reykjaness frá 27. júní 2012 í máli nr. S-100/2012 fyrir brot 

gegn nálgunarbanni þar sem hann hafði ónáðað brotaþola með sex 

símhringingum, 31 smáskilaboði og um 60 tölvupóstum. Þar var um að ræða 

brot á skilorði og honum var gerð refsing í einu lagi; þriggja mánáða 

óskilorðsbundin fangelsisvist. Í síðari dómnum sagði að skilaboðin fælu í sér 

ónæði en ekki var um hótanir að ræða. 

Með dómi Héraðsdóms Reykjanes frá 13. desember 2011 í máli nr. S-

1007/2011 var sakborningi gert að greiða 75.000 kr. sekt innan fjögurra vikna 

ella sæta fangelsi í sex daga fyrir brot gegn nálgunarbanni. Málið var 

sameinað öðru máli sem varðaði einnig brot á nálgunarbanni. Brotin voru 

margítrekuð með símhringingum, smáskilaboðum, tölvupóstum og því að 

nálgast brotaþola.  

Nálgunarbann hefur fælingarmátt líkt og önnur brot gegn 

hegningarlögum. Nálgunarbann er til þess fallið að veita aðila vernd gegn 

sakborningi og minna þarf til að afskipti lögreglu séu heimil og sakborningur 

sé handtekinn. Úrræðið felur ekki í sér virka beina vernd og nýtist aðeins í 

vissum málum. Því gæti þurft koma til frekari úrræða til að tryggja vitnum 

raunhæfa beina vernd. Slík úrræði eru hvergi tilgreind í lögum, fyrir utan 

almenn ákvæði lögreglulaga um tilgang og hlutverk lögreglu og heimild til 

varðhalds og gæsluvarðhalds í alvarlegum og ítrekuðum brotum.   

3.4 Almenn réttarfarsleg verndarúrræði 

Almenn réttarfarsleg vitnaverndarúrræði eru til þess fallin að auka 

öryggistilfinningu vitnis. Þau eru: lokað þinghald, að sakborningi sé gert að 

víkja úr þingsal á meðan vitni gefur skýrslu og veita vitni öruggan stað til að 
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bíða á þar til það gefur skýrslu. Að vitni sé flutt til og frá dómstól með 

öruggum hætti, tekið sé tillit til þarfa vitnis við skýrslutöku, svo sem vegna 

ungs aldurs eða fötlunar, svo það sé því ekki of þungbært, hvort sem mál er á 

rannsóknar- eða dómstigi.
38

 Hér verður fjallað um þau úrræði sem eru tæk 

með öryggistilfinningu vitnis að leiðarljósi. 

3.4.1 Lokað þinghald 

Hér á landi gildir meginreglan um opinbera málsmeðferð en hana er að finna 

í 70. gr. stjskr. þar sem segir að dómþing skuli háð í heyranda hljóði nema 

annað sé ákveðið með lögum.
39

 Meginreglan er svo staðfest í 10. gr. sml. þar 

segir að þinghald skuli almennt háð í heyranda hljóði. Meginreglan felur í sér 

að réttarhöld í sakamálum skuli almennt vera opin hverjum sem er.
40

 

Mannréttindadómstóll Evrópu hefur haldið því fram að meginreglan sé til 

þess fallin að styrkja tiltrú almennings á réttarkerfinu og einnig til þess að 

treysta réttaröryggi þeirra sem eiga aðild að málum.
41

 Heimilt að takmarka 

þennan rétt samkvæmt síðari málslið 1. mgr. 70. gr. stjskr., meðal annars 

vegna hagsmuna aðila máls. Í 1. mgr. 10. gr. sml. er finna slíka takmörkun en 

samkvæmt henni hefur dómari heimild til að ákveða að eigin frumkvæði eða 

eftir kröfu ákæranda, sakbornings eða brotaþola að þinghald fari fram fyrir 

luktum dyrum að öllu leyti eða að hluta.  

Í liðum a–g í 1. mgr. 10. gr. er tilgreint í hvaða tilvikum lokað þinghald er 

heimilt. Hér verða eingöngu tilgreind þau atriði sem tengjast vitnavernd. 

Heimild dómara til að loka þinghaldi samkvæmt a-lið er ætluð til að hlífa 

brotaþola, vandamanni þeirra, vitni eða öðrum sem málið varðar. Í b-lið 

kemur fram að slík heimild sé veitt vegna nauðsynjar brotaþola, vitnis eða 

annars sem málið varðar til að halda leyndum atriðum varðandi 

viðskiptahagsmuni eða samvarandi aðstöðu. Heimild er veitt af 

velsæmisástæðum samkvæmt d-lið og til að halda uppi þingfriði samkvæmt 
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 Stjepan Gluščič o.fl.: Procedural protective measures for witnesses. Training 

manual for law-enforcement agencies and the judiciary, bls. 30. 
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 Eríkur Tómasson: Meginreglur sakamálaréttarfars. 2. útg. Reykjavík 2009, bls. 

15. 
40

 Eríkur Tómasson: Meginreglur sakamálaréttarfars. 2. útg., bls. 16. 
41

 Eríkur Tómasson: Meginreglur sakamálaréttarfars. 2. útg., bls. 17. 
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e-lið. Heimild til að loka þinghaldi vegna nafnleyndar vitnis, sbr. 8. mgr. 122. 

gr. sml., er að finna í g-lið.
42

  

Heimild til að loka þinghaldi nýtist til að skapa vitni þægilegt umhverfi og 

auka öryggistilfinningu þess en það er einn þáttur vitnaverndar almennra 

réttarfarslegra verndarúrræða. Í 2. gr. 11. gr. er lagt bann við því að skýrt sé 

frá því sem gerist í lokuðu þinghaldi nema með leyfi dómara. Ákvæðið 

tilgreinir einnig að ef málsmeðferð er opin geti dómari bannað að skýrt verði 

frá því sem fram kemur við reksturs máls ef það það getur valdið brotaþola 

eða öðrum aðilum þjáningum eða verulegum óþægindum. Almennt er bannað 

að hljóðrita eða taka myndir í þinghaldi, samkvæmt 1. mgr. 11. gr. sml.  

3.4.2 Sakborningi gert að víkja úr þinghaldi 

Það er mikilvægur þáttur í réttlátri málsmeðferð fyrir dómi að sakborningur 

fái að vera viðstaddur þinghald en réttur sakbornings til réttlátrar 

málsmeðferðar er tryggður samkvæmt í 70. gr. stjskr, sbr. 1. mgr. 6. gr. 

MSE.
43

 Slíkur réttur er liður í að tryggja að sakborningur fái að spyrja eða 

láta spyrja vitni sem leidd eru gegn honum en slíkan rétt ber að tryggja 

samkvæmt d-lið 3. mgr. 6. gr. MSE.  

 Dómara er veitt heimild til undantekningar á þessum rétti samkvæmt 1. 

mgr. 123. gr. sml. Dómari getur samkvæmt ákvæðinu, að kröfu ákæranda eða 

vitnis, vikið ákærða úr þinghaldi á meðan vitni gefur skýrslu ef dómari telur 

að nærvera ákærða geti orðið vitninu sérstaklega til íþyngingar og haft áhrif á 

framburð þess. Ákvæði 1. mgr. 123. gr. sml. beinist eingöngu að sakborningi 

og fær verjandi því að vera viðstaddur skýrslutökuna.  

Miðað við dómaframkvæmd hefur ákvæði 1. mgr. 123. gr. verið beitt 

bæði þegar brotaþoli hefur orðið fyrir nauðgun eða grófu ofbeldi af hendi 

sakbornings og þegar sakborningur hefur haft í hótunum við vitni, sem og ef 

sakborningur er þekktur ofbeldismaður og óttast er að nærvera hans geti haft 

áhrif á vitnið. 

Til að bæta fyrir takmarkanir á rétti sakbornings til að vera viðstaddur 

þinghald ber að tryggja sakborningi samkvæmt 3. mgr. 123. gr. sml. að 
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 Nánar verður fjallað um nafnleynd samkvæmt 8. mgr. 122. gr. í kafla 3.5.4. 
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honum sé fært að fylgjast með skýrslutöku um leið og hún fer fram, ásamt 

því að leggja spurningar fyrir vitnið.
44

  

3.4.2 Tillit til ungs aldurs og fötlunar 

Börn og líkamlega og andlega fatlaðir einstaklingar teljast viðkvæm vitni og  

því ber að taka tilit til þarfa þeirra og skapa þeim öruggar og þægilegar 

kringumstæður ef þörf þykir.
45

 Dæmi um úrræði sem tæk eru með tilliti til 

þarfa viðkvæmra vitna eru lokað þinghald og að sakborningi sé gert að víkja 

úr þinghaldi. Tilgangurinn er að tryggja að það sé slíkum viðvæmum vitnum 

ekki of íþyngjandi að gefa skýrslu.  

Í 12. gr. sml. kemur fram að þingmál í dómsmálum hér á landi sé íslenska 

en það getur skapað erfiðleika ef vitnið kann ekki íslensku eða sökum 

fötlunar getur ekki skilið eða tjáð sig á íslensku. Ef vitni eiga við 

tungumálaerfiðleika að stríða, hvort sem slíkt stafar af fötlun eða 

vanþekkingu á íslensku máli, er heimilt samkvæmt 2. mgr. 12. gr. sml. að 

kalla til dómtúlk til að annast þýðingu í dómsal. Í 4. mgr. sömu greinar er 

ákæruvaldinu veitt heimild til að kalla kunnáttumann til aðstoðar ef vitni er 

ekki fært um að eiga orðaskipti á mæltu máli. Úrræði 2. og 4. mgr. 12. gr. sml 

eru liður í að skapa öruggt umhverfi fyrir vitni með tilliti til þarfa þess.
46

 

3.5 Sértæk réttarfarsleg vitnaverndarúrræði 

Sértæk úrræði eru í boði fyrir mjög viðkvæm vitni eða þau sem hafa sætt 

hótunum. Með þeim er tryggt að viðkvæm vitni geti gefið skýrslu við öruggar 

aðstæður að viðstöddum sérfræðingum eða túlkum.
47

 Sem dæmi má taka að 

þegar barn er brotaþoli skal yfirheyrsla framkvæmd af sérfræðingi í sérstöku 
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 Í tveim öðrum sértækum vitnaverndarúrræðum er einnig heimilt að víkja 

sakborningi úr þinghöldum. Nánar verður fjallað um þau í kafla 3.5. 
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 Stjepan Gluščič o.fl.: Procedural protective measures for witnesses. Training 

manual for law-enforcement agencies and the judiciary, bls. 23. 
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 Ýmis önnur úrræði eru tæk með þarfir vitnis að leiðarljósi og verður nánari grein 

gerð fyrir þeim í kafla 3.2. um sértæk réttarfarsleg vitnaverndarúrræði. 
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 Stjepan Gluščič o.fl.: Procedural protective measures for witnesses. Training 

manual for law-enforcement agencies and the judiciary, bls. 30. 
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herbergi. Vitni sem hafa þolað hótanir skulu eiga kost á að njóta nafnleyndar 

og að sérstökum yfirheyrsluaðferðum sé beitt til að tryggja nafnleynd.
48

  

Nokkur sértæk úrræði eru tæk til verndar brotaþolum annars vegar og hins 

vegar fyrir vitni. Hér verður fjallað um rétt brotaþola til að fá skipaðan 

réttargæslumann og nánar er rætt um úrræði til handa brotaþolum og vitnum 

sem eru yngri en 15 ára. Einnig er fjallað um nafnleynd vitnis og sértæk 

úrræði í mansalsmálum.  

3.5.1 Réttargæslumaður 

Samkvæmt 41. gr. sml. er lögreglu skylt að tilnefna réttargæslumann fyrir 

brotaþola ef rannsókn máls beinist að kynferðisbroti, samkvæmt XXII. kafla 

hgl., og brotaþoli óskar þess. Jafnframt skal lögregla alltaf tilnefna 

réttargæslumann ef brotaþoli er yngri en 18 ára þegar rannsókn hefst. 

Hlutverk réttargæslumanns er samkvæmt 45. gr. sml. að gæta hagsmuna 

brotaþola og veita honum aðstoð í málinu ásamt því að leggja fram bótakröfu 

í málinu fyrir hönd brotaþola. Til að hann geti sinnt hlutverki sínu er 

réttargæslumanni heimilt að vera viðstaddur skýrslutöku brotaþola, sbr. 46. 

gr. sml., og fá aðgang að gögnum máls sem varða þátt brotaþolans í málinu, 

sbr. 47. gr. sml. Lögreglu ber skylda til að tilkynna brotaþola þegar hann á 

rétt á réttargæslumanni, samkvæmt 1. mgr. 40. gr. sml. 

3.5.2 Skýrslutaka barna 

Í 2. mgr. 123. gr. sml. er sérstaklega tekið tillit til vitnis sem er yngra en 15 

ára. Samkvæmt greininni getur dómari kallað sérfræðing til aðstoðar við 

skýrslutökuna. Sömuleiðis eiga ákærandi, ákærði og verjandi hans ekki rétt á 

að vera viðstaddir skýrslutökuna ef dómari telur að nærvera þeirra geti orðið 

vitninu sérstaklega til íþyngingar eða haft áhrif á framburð þess. Í reglum 

dómstólaráðs nr. 190/2009 um tilhögun skýrslutöku fyrir dómi af vitni 

samkvæmt 123. gr., sem sett eru með heimild í 3. mgr. 123. gr. sml., er útfært 

nánar hvernig standa eigi að skýrslutökum barna fyrir dómi.  

Skýrsla af barni skal almennt vera tekin á dómþingi fyrir luktum dyrum 

samkvæmt 3. gr. reglnanna, sbr. a-lið 1. mgr. 10. gr. sml. Í 4. gr. reglnanna er 
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dómara heimilað að ákveða að skýrslutaka fari fram annars staðar en í dómsal 

og þá í sérútbúnu húsnæði, sé það æskilegt með tilliti til hagsmuna barnsins. 

Þegar skýrslutaka fer fram annars staðar kemur fram í 5. gr. reglnanna að 

aðstaðan í salnum eða herberginu skuli vera innréttuð með húsgögnum og 

leikföngum svo að barninu líði sem best. Samkvæmt 9. gr. reglnanna getur 

dómari kvatt kunnáttumann, til dæmis sérþjálfaðan sálfræðing eða 

lögreglumann, til aðstoðar við skýrslutökuna. Dómari stýrir skýrslutöku og 

skal hún fara fram á eins varfærinn hátt og tækt er. Dómari getur spurt vitnið 

sjálfur eða fengið kunnáttumann til að gera það fyrir sig. Eins skulu verjandi, 

ákærandi eða réttargæslumaður geta lagt spurningar fyrir vitnið með 

milligöngu dómara nema dómari heimili þeim að spyrja vitnið beint. 

Réttargæslumaður á ávallt rétt á að vera viðstaddur skýrslutöku vitnis, sbr. 9. 

gr. reglnanna. 

Í 3. mgr. 5. gr. reglnanna er að finna úrræði til handa sakborningi til að 

tryggja honum réttláta málsmeðferð. Í ákvæðinu er tryggt að þeir sem ekki fá 

að vera viðstaddir skýrslutökuna sjálfa skuli eiga kost á að heyra allt sem 

fram fer og jafnframt að fylgjast með skýrslutöku í gegnum þar til gert gler 

eða á sjónvarpsskjá. Dómari skal, samkvæmt 11. gr. reglnanna, kanna hvort 

þeir sem ekki fá að vera viðstaddir hafi einhverjar spurningar sem þeir vilja 

að bornar verði fyrir vitnið.  

Í tíð eldri laga nr. 19/1991 um meðferð opinberra mála reyndi á 

sambærileg ákvæði og núgildandi 2. mgr. 123. gr. sml. fyrir dómi í Hrd. 

2000. bls. 63 (mál nr. 499/1999). Brotaþolar í málinu voru báðir undir 18 ára 

aldri og samkvæmt framlögðu sérfræðimati var talin þörf á að þeir þyrftu að 

fá öruggt umhverfi til skýrslugjafar og að skýrslutöku yrði stjórnað af 

kunnáttumanni svo vitnisburður yrði eins glöggur og ótvíræður og kostur 

væri. Dómari féllst á kröfu réttargæslumanns brotaþola um að sakborningi og 

verjanda yrði gert að víkja úr þingsal og að kunnáttumaður skyldi kallaður til 

að framkvæma skýrslutökuna. Rétturinn féllst ekki á rök verjanda um að slíkt 

væri andstætt fyrirmælum 1. mgr. 70. gr. stjskr. og 6. gr. MSE um réttláta 

málsmeðferð, þar sem tryggt var að málsaðilar gætu fylgst með 

skýrslutökunni um leið og hún færi fram og sakborningur ætti rétt á að leggja 

fram þær spurningar sem hann óskaði. 
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3.5.3 Sérstök úrræði fyrir brotaþola í mansalsmálum 

Fórnarlömbum mansals eru umfram ofangreind atriði tryggð ýmis sértæk 

verndarúrræði með tilliti til þess að oftast er um erlenda aðila að ræða. 

Fórnarlömbum mansals er tryggt dvalarleyfi hér á landi samkvæmt 12. gr. h. 

laga um útlendinga nr. 96/2002 í allt að sex mánuði en ekki skemur en 30 

daga og ekki skal vísa brotaþola úr landi á því tímabili. Samkvæmt 12. gr. i. 

sömu laga er heimilt að endurnýja slíkt dvalarleyfi í eitt ár teljist það 

nauðsynlegt vegna persónulegra aðstæðna brotaþola, mats lögreglu eða vegna 

samvinnu viðkomandi við rannsókn máls og meðferð sakamáls.  

Í 15. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 er erlendum 

ríkisborgurum veitt fjárhagsaðstoð af dvalarsveitarfélagi að höfðu samráði 

við ráðuneyti.  

Í reglugerð nr. 1130/2013 um heilbrigðisþjónustu við þá sem ekki eru 

sjúkratryggðir samkvæmt lögum um sjúkratryggingar og greiðslur þeirra til 

heilbrigðisþjónustu er fórnarlömbum mansals tryggður réttur til 

neyðaraðstoðar á viðeigandi heilbrigðisstofnun samkvæmt 4. mgr. 15. gr., 

sbr. 1. mgr. 15. gr. reglugerðarinnar.  

Í áætlun ríkisstjórnar Íslands um aðgerðir gegn mansali 2013–2016 kemur 

fram að konum sem seldar hafa verið í kynlífsánauð eða upplifað aðrar 

tegundir mansals býðst dvöl í Kristínarhúsi sem rekið er af Stígamótum. Sé 

ekki mögulegt að vista brotaþola þar stendur konum Kvennaathvarfið til 

boða. Ekki hefur verið tryggt öruggt húsnæði fyrir karlmenn sem eru 

fórnarlömb mansals.
49

 

Engin sérstök virk verndarúrræði eru til staðar fyrir fórnarlömb mansals 

sem tryggja vernd ef líf þeirra er í hættu. Í aðgerðaráætluninni segir að slík 

vernd sé verkefni lögreglu sem beri ábyrgð á að fyrirbyggja að brotaþoli 

verði fyrir frekara ofbeldi. Ásamt því þurfi lögregla að leita úrræða til að 

koma í veg fyrir að sakborningar eða glæpasamtök nái að hafa áhrif á vitni til 

þöggunar eða neyða þau til að gefa rangan framburð.
50

 Þar að auki er embætti 
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 Áætlun ríkisstjórnar Íslands um aðgerðir gegn mansali 2013–2016. 

Innanríkisráðuneytið. Reykjavík 2013, bls. 16. Sótt 13. maí. 2014 af  
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 Í aðgerðaráætluninni er notast við orðið „manseljendur“ í stað „sakborninga“. Það 

orð er þó hvorki skilgreint í aðgerðaráætluninni né Evrópuráðssamningi um aðgerðir 

gegn mansali og því verður hér notast við orðið sakborningur.  
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ríkislögreglustjóra sett það hlutverk að þróa betri úrræði fyrir vitnavernd og 

útfæra þau.
51

 

3.5.4 Heimild til nafnleyndar á rannsóknarstigi og fyrir dómi 

Ákvæði 3. mgr. 65. gr. og 8. mgr. 122. gr. sml. ganga hvað lengst í að veita 

vitnum vernd í íslensku réttarfari, þar sem nafnleynd samhliða beitingu 2. 

mgr. 123. gr. sml. um að ákærði og verjandi skuli víkja úr þingsal á meðan 

vitnisburður fer fram dregur úr líkum á að vitni getir orðið fyrir hótunum eða 

hættu gegn lífi og heilsu. 

Á rannsóknarstigi heimilar 3. mgr. 65. gr. sml. vitni að fara fram á að nafn 

þess, kennitala, heimili og aðrar persónugreinanlegar upplýsingar komi ekki 

fram í lögregluskýrslu. Einnig er heimilt að gera slíkt hið sama varðandi 

vitnaskrá í ákæru samkvæmt 154. gr. sml. Samkvæmt 3. mgr. 65. gr. sml. er 

skilyrði fyrir beitingu ákvæðisins að vitni telji líf, heilbrigði eða frelsi sitt eða 

náinna vandamanna í hættu. Jafnframt skal vekja athygli vitnis á slíkum rétti 

ef talið er að hætta á slíku sé fyrir hendi. Ef skilyrði fyrir nafnleynd eru fyrir 

hendi fá rannsakandi, ákærandi og dómari einir að sjá ofangreindar 

upplýsingar. Vegna brýnna einkahagsmuna annarra er heimilt að synja 

verjanda um afhendingu gagna samkvæmt 3. mgr. 37. gr. sml. Heimild til 

nafnleyndar felur þar með í sér viðamikla takmörkun á rétti verjanda til að fá 

afhend gögn. Af þeim sökum er tryggt í sömu málsgrein að verjanda sé 

heimilt að bera synjun um afhendingu slíkra gagna undir dómara.  

Nafnleynd vitnis er heimil fyrir dómi samkvæmt 8. mgr. 122. gr. sml. 

Dómari getur samkvæmt kröfu ákæranda eða vitnis veitt leyfi fyrir því að 

vitni geri ekki grein fyrir nafni sínu, kennitölu og heimildi í heyranda hljóði 

eða segi önnur deili á sér. Skilyrði fyrir beitingu ákvæðisins er að dómari telji 

að lífi, heilbrigði eða frelsi vitnisins eða náinna vandamanna yrði stefnt í 

hættu ef skýrt yrði frá slíkum upplýsingum. Dómari skal ekki fallast á kröfu 

um nafnleynd nema brýna nauðsyn beri til og sannað þyki að hún spilli ekki 

fyrir vörn ákærða svo máli skipti. Dómara skal greint skriflega og í trúnaði 

frá nafni vitnis og öðrum atriðum sem leynt skulu fara og hann skal varðveita 

þær upplýsingar örugglega. Í greinargerð með frumvarpi að lögum um 

meðferð sakamála kemur fram í umfjöllun um 122. gr. sml að raunveruleg 
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ógn verði að steðja að þeim sem ákvæðið er ætlað að vernda þar sem brýn 

nauðsyn verði að vera fyrir hendi til að nafni vitnis sé haldið leyndu.
52

 Í 

athugasemdunum kemur fram að um raunverulega ógn verði að vera fyrir 

hendi og brýn nauðsyn á beitingu heimildarinnar. Dómari á einnig rétt á að 

koma í veg fyrir að vitni svari spurningum sem gætu gefið upp slíkar 

upplýsingar. Þess í stað ber að svara slíkum spurningum skriflega eða í 

trúnaði.  

Samhliða beitingu 8. mgr. 122. gr. sml. er í 2. mgr. 123. gr. sml. veitt 

heimild til að vísa ákærða og málsflytjendum úr þinghaldi á meðan slíkt vitni 

gefur skýrslu. Í greinargerð með lögunum kemur fram í skýringu um 123. gr. 

að heimildin til að víkja málsflytjendum úr þingsal vegna nafnleyndar sé til 

að tryggja að sakborningur fái ekki að vita hvert vitnið er, þar sem 

þagnarskylda gildi ekki milli verjanda og sakbornings. Ákæranda er einnig 

gert að víkja úr þinghaldi í þeim tilgangi að gæta að jafnræði málsaðilanna.
53

 

Samkvæmt 3. mgr. 123. gr. sml. skal tryggt að ákærða og málflytjendum 

sé unnt að fylgjast með skýrslutökunni um leið og hún fer fram ásamt því að 

bera upp spurningar jafnóðum.  

Dómstólaráð hefur sett reglur með heimild í 3. mgr. 123. gr. sml. um 

tilhögun skýrslutöku þegar aðilum er gert að víkja úr þinghaldi. Það eru 

reglur nr. 190/2009 um tilhögun skýrslutöku fyrir dómi af vitni, samkvæmt 

123. gr. laga um meðferð sakamála, einkum ef vitnið er yngra en 15 ára. 

Reglurnar taka ekki mið af skýrslutöku þegar sakborningi er gert að víkja 

sökum heimildar um nafnleynd samkvæmt 8. mgr. 122. gr. sml. Því verður að 

skoða dómaframkvæmd til að sjá hvernig réttur sakbornings til réttlátrar 

málsmeðferðar er tryggður í slíkum málum.  

 Í dómi Hæstaréttar frá 9. ágúst 2012 í máli nr. 535/2012 var staðfestur 

úrskurður héraðsdóms um að heimilt væri að beita ákvæðum 8. mgr. 122. gr. 

og 2. mgr. 123. gr. sml. um nafnleynd vitnis og að ákærði og verjandi skyldu 

víkja af dómþingi á meðan skýrslutaka færi fram. Málið varðaði meint 

manndráp á Litla-Hrauni 17. maí 2012. Þar hafði fangi fundist látinn í klefa 

sínum og voru tveir samfangar hans grunaðir um að hafa beitt hann ofbeldi 

sem leiddi til dauða hans. Fjögur vitni, sem einnig voru fangar á Litla-Hrauni, 
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höfðu öll lýst miklum ótta um að framburður þeirra gæti skapað þeim 

lífshættu sökum þess hverjir hinir grunuðu voru. Lögregla tryggði af þeim 

sökum vitnunum nafnleynd við meðferð málsins hjá lögreglu, samkvæmt 3. 

mgr. 65. gr. sml., og að reynt yrði að tryggja að nöfn þeirra kæmu ekki fram 

við dómsmeðferð, samkvæmt 8. mgr. 122. gr. sml., kæmi til þess að ákæra 

yrði gefin út. Héraðsdómur féllst á kröfu lögreglustjóra um nafnleynd og að 

grunuðu skyldu víkja úr þingsal sökum þess að vitnin væru fangar í sama 

fangelsi og grunuðu og hefðu þar með minni tækifæri til að koma sér undan 

yfirvofandi árás en frjálsir menn. Til að tryggja réttláta málsmeðferð skyldu 

verjandi, grunuðu og ákærandi vera í hliðarherbergi og tryggt yrði að þeir 

heyrðu allt sem fram færi í þingsal. Spurningum sem væru til þess fallnar að 

afhjúpa vitni skyldi svarað skriflega og skýrslutakan yrði tekin upp, bæði 

hljóð og mynd. Nafnleynd vitna yrði ekki tryggð nema sakborningi og 

verjanda yrði gert að víkja úr þingsal.  

Kom fram í héraðsdóminum að skýrslutaka yrði hagað með þeim hætti að 

vitni yrði leitt eitt inn í þingsal með dómara. Sakborningur, verjandi og 

sækjandi yrðu allir í hliðarherbergi þar sem tryggt væri að þeir gætu heyrt allt 

sem fram færi í þingsalnum og ættu möguleika á að beina spurningum beint 

til vitnisins með talsambandi. Þeim spurningum sem væru til þess fallnar að 

afhjúpa vitni skyldi svarað skriflega. Skýrslutaka vitnis skyldi tekin upp, 

bæði hljóð og mynd.  

Hæstiréttur tók ekki fyrir vægi heimildar til nafnleyndar og að 

sakborningar skyldu víkja sæti gagnvart rétti sakbornings til réttlátrar 

málsmeðferðar, heldur fjallaði eingöngu um hvort skilyrðum um beitingu 

ákvæðanna væri fullnægt og staðfesti héraðsdóm að öðru leyti. Var það álit 

héraðsdóms að réttindi sakborninga væru nægjanlega tryggð með slíkri 

framkvæmd, að ákvæði 70. gr. stjskr. og d-lið 3. mgr. 6. gr. MSE myndu ekki 

girða fyrir slíka framkvæmd og að tilvist tilvitnaðra ákvæða sml. væri ekki í 

andstöðu við þau.
54

.  

Í Hrd. 2004. bls. 4684 (mál nr. 460/2004) var höfð uppi krafa um að X 

viki úr þinghaldi á meðan þrjú vitni gæfu skýrslu fyrir dómi samkvæmt 8. 

mgr. 59. gr. laga um meðferð opinbera mála nr. 19/1991, sbr. nú 3. mgr. 123. 

gr. sml. Vitnin höfðu notið nafnleyndar á rannsóknarstigi málsins samkvæmt 
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8. mgr. 59. gr. oml., sbr. nú 3. mgr. 65. gr. sml. Umræddur sakborningur var 

grunaður um tilraun til manndráps og sjö aðrar líkamsárásir. Héraðsdómur 

taldi skilyrði nægjanleg til að ætla að vitni stafaði raunveruleg ógn af 

sakborningi og því væri unnt að láta sakborning víkja úr þingsal. Jafnframt 

taldi héraðsdómur að slík heimild væri ekki í andstöðu við meginreglur MSE 

um réttláta málsmeðferð, enda yrði sakborningi tryggður réttur til að hlusta á 

framburð vitna og þannig væru uppfyllt skilyrði d-liðar 3. mgr. 6. gr. MSE. 

Hæstiréttur felldi úrskurð héraðsdóms úr gildi þar sem ekki var talið að sýnt 

hefði verið fram á að vitnunum stafaði raunveruleg ógn af sakborningi. 

Hæstiréttur tók ekkert annað fyrir í málinu.
55

 

Ekki hefur mikið reynt á ákvæði 3. mgr. 65. gr. eða 8. mgr. 122. gr. sml. í 

framkvæmd og aðeins hefur reynt á ákvæðin í sakamáli í þessum tveim 

dómum. Sú framkvæmd sem lýst er dómi Hrd. frá 9. ágúst 2012 í máli nr. 

535/2012 gengur út á að tryggja nafnleynd vitnisins samhliða því að gæta 

réttar sakbornings til réttlátrar málsmeðferðar fyrir dómi.  

Skortur er á reglum um tilhögun skýrslutöku vitnis sem hefur verið 

heimiluð nafnleynd fyrir dómi þar sem tekið er mið af þörfum vitnis. Ef vitni 

hefur verið veitt heimild fyrir nafnleynd fyrir dómi hefur dómari fallist á að 

vitni eða aðilum nákomnum því sé raunverulega ógnað en einungis kemur 

fram í ofangreindum heimildum hvernig tryggja beri nafnleynd vitnis á 

meðan dómþing er háð. Engar heimildir eru til um hvernig tryggja skuli 

nafnleynd vitnis áður en í dómsal er komið. Ef nafnleynd á að bera árangur 

þarf einnig að vera til úrræði varðandi hvernig flytja eigi vitni til og frá 

dómsal, ásamt því að veita vitni öruggan stað til að bíða á þar til það er kallað 

inn í dómsal. Mögulega þyrfti einnig að vera ti heimild til að auka 

öryggisgæslu við dómshúsið og jafnvel veita vitni lögreglufylgd til og frá 

dómstað þegar vitni hefur verið heimluð nafnleynd. Að þessu sögðu væri rík 

ástæða fyrir dómstólaráð til að setja reglur um hvernig haga beri aðstæðum 

við skýrslutöku samkvæmt 8. mgr. 122. gr. sml en dómstólaráð hefur heimild 

til slíks samkvæmt 3. mgr. 123. gr. sml.  
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3.6 Vitnaverndaráætlun 

Vitnaverndaráætlun er virk vitnaverndarúrræði og skilgreind sem úrræði sem 

heimiluð eru af löggjafa ríkis í þeim tilgangi að veita vitnum og 

fórnarlömbum vernd í málum ef alvarleg ógn beinist gegn þeim og ekki er 

unnt að veita þeim vernd með öðrum vægari úrræðum. Skiptir þá máli hvort 

vitnisburður þeirra hefur mikla þýðingu fyrir tiltekið sakamál eða ekki.
56

 

Vitnaverndaráætlun er framkvæmd af sérstakri verndarsveit lögregluyfirvalda 

viðkomandi ríkis og ákvarðanir um vitnavernd eru teknar af þar til gerðum 

yfirvöldum sem geta verið bæði innan embættis saksóknara eða 

lögreglustjóra þess ríkis. Verndin getur verið fólgin í úrræðum sem tryggja 

persónulega vöktun, til dæmis lögreglumönnum sem vakta dvalarstað vitnis 

og fylgja því til og frá heimili auk tæknilegra verndarúrræða á borð við 

hreyfiskynjara, myndavélakerfi eða neyðarhnapp.
57

 Vitnaverndaráætlun felur 

einnig í sér íþyngjandi úrræði, svo sem tímabundninn eða varanlegan 

búferlaflutning innanlands eða erlendis auk tímabundinnar eða varanlegrar 

breytingar á persónuauðkennum, til dæmis nafni eða kennitölu. Slík úrræði 

eru þá sérstaklega regluvædd með tilliti til hæfisskilyrða vitnis til þátttöku í 

vitnaverndaráætlun og þess hvenær verndarúrræðum skuli lokið.
58

  

Reglur um vitnaverndaráætlun skulu hafa að geyma leiðbeiningar um 

hvaða hæfisskilyrði vitni þurfi að uppfylla til að slík úrræði séu tæk. 

Skilgreina þarf í hvaða brotaflokkum úrræðin séu tæk og gefa leiðbeiningar 

um hvernig meta skuli hvaða úrræða er þörf og hversu langt þurfi að ganga til 

að vitnum eða nákomnum aðilum þeirra sé tryggð vernd.
59

  

Hvað varðar þennan flokk vitnaverndar hér á landi kemur fram í skýrslu 

um aðgerðaráætlun gegn mansali í aðgerð nr. 15 að Ísland hafi tekið þátt í 

vitnaverndarsamstarfi Norðurlandanna sem sett var á laggirnar árið 2001. 

Samstarfið felur í sér að Norðurlöndin eiga þess kost að senda vitni og taka 

við vitnum frá öðrum Norðurlöndum. Slík vernd felur í sér að vitni er komið 
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fyrir á nýjum stað, fær ný persónuauðkenni og dvalarstað er haldið 

leyndum.
60

 Hvergi er að finna réttarheimildir um slíkt samstarf eða hvernig 

eigi að standa að slíku. Engin lög, reglugerðir eða reglur eru til um slíka 

vernd.  

Í lögum um mannanöfn nr. 45/1996 er heimilt að breyta bæði eiginnafni 

og kenninafni samkvæmt 13. og 14. gr. Almennt skal nafnabreyting einungis 

heimiluð einu sinni nema sérstaklega standi á, samkvæmt 17. gr. sömu laga. 

Því er ekkert því til fyrirstöðu að breyta nafni vitnis varanlega eða 

tímabundið í þágu verndar en tímabundin breyting væri háð mati nefndar um 

hvort slík breyting teldist til sérstakra ástæðna. Hentugra væri ef til staðar 

væri sérstök heimild til tímabundinnar eða varanlegrar breytingar nafns í 

þágu vitnaverndar. Jafnframt þyrfti trygg trúnaðarákvæði í lögum um 

nafnabreytingar í verndartilvikum.  

Hvergi í lögum er að finna heimild til að breyta kennitölu einstaklings eða 

fá úthlutað nýrri kennitölu. Einu úrræðin sem í boði eru hér á landi til virkrar 

verndar eru almennar heimildir lögreglu og skyldur til aðstoðar. Það er því 

undir lögreglunni komið að ákveða til hvaða úrræða skuli grípa. Möguleg 

úrræði eru: eftirlitsferðir um hverfi viðkomandi, vöktun húsnæðis, að veita 

líkamlega vernd með lögreglufylgd til og frá heimili eða bjóða aðila 

tímabundið skjól á lögreglustöðinni. Slík úrræði duga einungis til skamms 

tíma og eru háð getu hvers lögregluumdæmis til að manna slíka vöktun með 

tilliti til fjárhagslegrar getu og mannaforráða hvers umdæmis.  

3.7 Samantekt 

Hér hefur verið fjallað um flokka vitnaverndar og tæk úrræði samkvæmt 

gildandi rétti. Engin vitnaverndaráætlun er til staðar hér á landi og verður 

ekki séð af heimildum að vitnaverndarsamstarfi Norðurlandanna sé í raun 

beitt í slíkum tilgangi. Ýmis verndarúrræði eru tæk en skortur er á virkum 

verndarúrræðum sem fela í sér raunhæfa vernd fyrir vitni. Þau úrræði sem eru 

tæk hér á landi og felast í verndarskyldu lögreglu eru ekki til þess fallin að 

veita vernd í lengri tíma og eru háð því að mannaforráð hvers 

lögregluumdæmis séu nægjanlega góð til að lögregla geti sinnt öllum 

skyldum sínum samhliða því að tryggja vitnum vernd. Sértækustu 
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verndarúrræðin sem eru til þess fallin að tryggja vitnum vernd eru heimild til 

nafnleyndar og nálgunarbann. Slík úrræði henta ekki í öllum tilvikum og því 

geta komið upp aðstæður þar sem þörf er á frekari úrræðum til að tryggja 

öryggi vitnis og líf þess eða nákominna aðila. Sökum skorts á 

vitnaverndaráætlun verður hér á eftir leitast við að skoða hverjar skyldur 

okkar eru samkvæmt þjóðarétti til vitnaverndar með áherslu á virk 

verndarúrræði. Auk þess verða skoðuð dómafordæmi og reynt að leggja mat 

á hvort þörf sé á vitnaverndaráætlun.  
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4 Skuldbindingar Íslands að þjóðarétti 

varðandi vitnavernd 

Ísland er aðildarríki að Sameinuðu þjóðunum og Evrópuráðinu og á þeim 

vettvangi hefur íslenska ríkið skrifað undir ýmsar skuldbindingar að 

þjóðarétti.
61

 Hér verður fjallað um helstu skuldbindingarnar af þessu tagi með 

áherslu á virk verndarúrræði ásamt því að skoðað verður dómafordæmi MDE 

sem tengjast vitnavernd.
62

 

4.1 Mannréttindasáttmáli Evrópu 

Mannréttindasáttmáli Evrópu var lögfestur hér á landi með lögum nr. 

62/1994. Samningurinn hefur haft miklar breytingar í för með sér, bæði hér á 

landi og annars staðar í Evrópu.
63

 MDE gegnir viðamiklu hlutverki varðandi 

túlkun á samningsákvæðum sáttmálans þar sem dómstóllinn beitir 

framsækinni túlkun og lítur svo á að sáttmálinn sé lifandi tæki.
64

 Í ljósi 

dómaframkvæmdar og framsækinna skýringa dómstólsins á ákvæðum 

sáttmálans gefur texti samningsins eingöngu takmarkaða mynd af þeim 

réttindum sem hann hefur að geyma.
65

 Því verður að hafa dómaframkvæmd 

MDE til hliðsjónar við skýringu ákvæða laga nr. 62/1994.  

Engin ákvæði í samningnum varða vitnavernd beint. Því verður að líta til 

þeirra réttinda sem samningurinn veitir aðilum og eru til þess fallin að 

réttlæta tilvist vitnaverndar eða veita aðilum rétt til slíkrar verndar. Þau 

ákvæði sem fjallað er um hér varða rétt sakbornings til að fá að spyrja eða 
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láta spyrja vitni sem eru leidd gegn honum, samkvæmt d-lið 3. mgr. 6. gr. 

MSE, rétt til lífs, sbr. 1. tölul. 2. gr. MSE, og loks rétt til friðhelgi einkalífs og 

fjölskyldu samkvæmt 8. gr. MSE. Dómaframkvæmd verður skoðuð í því ljósi 

til að varpa ljósi á hvað felst í þessum ákvæðum MSE og hver skylda íslenska 

ríkisins er að þjóðarétti með tilliti til vitnaverndar.  

4.1.1 Réttur til að spyrja vitni, sbr. d-lið 3. mgr. 6. gr. MSE 

Ákvæði 6. gr. MSE leggur þá skyldu á aðildarríki að tryggja einstaklingum 

innan lögsögu þess réttláta málsmeðferð. Sami réttur er tryggður með 70. gr. 

stjskr. Í 6. gr. MSE er nánar tilgreint hvernig tryggja beri réttláta 

málsmeðferð. Hér verður lögð áhersla á ákvæði d-liðar 3. mgr. 6. gr. MSE en 

samkvæmt ákvæðinu ber að tryggja sakborningi rétt til að spyrja eða láta 

spyrja vitni sem leidd eru gegn honum. Viðamiklar undantekningar frá þeim 

rétti eru nafnleynd vitnis, samkvæmt 8. mgr. 122. gr. sml., ásamt því að 

sakborningi sé gert að víkja úr dómsal samkvæmt 1. og 2. mgr. 123. gr. sml. 

Við mat á þessum tveimur undantekningum þarf að huga að þeim ólíku 

hagsmunum vitnis og sakbornings sem vegast á, það er rétti sakbornings til 

réttlátrar málsmeðferðar og öryggi vitnis gagnvart yfirvofandi hættu. Hér 

stangast því á ákvæði 6. gr. MSE um réttláta málsmeðferð sakbornings og 1. 

mgr. 2. gr. MSE um rétt vitnis til lífs.
66

 Líkt og áður hefur verið tekið fram 

fela undantekningarnar um heimild til nafnleyndar vitnis og að sakborningi sé 

gert að víkja úr þinghaldi, vernd fyrir vitnið hvort sem verndin er vegna tillits 

til þarfa vitnisins eða sökum ógnar sem steðjar að því.  

Ef hagsmunir vitnis eru taldir ríkari en sakbornings er samkvæmt 

fyrrgreindri dómaframkvæmd Hæstaréttar tryggt að sakborningar fái að 

spyrja eða láta spyrja vitni.
67

 Sakborningur gæti þar af leiðandi þurft að þola 
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 Nánar verður fjallað um rétt til lífs samkvæmt 1. mgr. 2. gr. MSE í kafla 4.1.2. 
67

 Í Dómi Hæstaréttar frá 9. ágúst 2012 í máli nr. 535/2012, sem reifaður var hér að 

framan, tók rétturinn ekki beint á því hvort heimild til nafnleyndar væri í samræmi 

við ákvæði d.-liðar 3. mgr. 6. gr. MSE. Í dómnum staðfesti Hæstiréttur úrskurð 

héraðsdóms sem hafði orð á því að stjórnarskrá og MSE girtu ekki sjálfkrafa fyrir 

slíkar undantekningar á réttindum sakbornings, enda var tryggt í málinu að 

sakborningar gætu heyrt vitnisburð í beinni útsendingu og borið upp spurningar 

jafnóðum.  
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að fá ekki að sjá vitnið gefa skýrslu og, ef um nafnleynd er að ræða, að 

sakborningur geti síður lagt fram rök sem varða trúverðugleika vitnis.  

Eins og nefnt var hér að framan gefa ákvæði MSE einungis takmarkaða 

mynd af því sem felst í ákvæðum sáttmálans og því verður skoðuð 

dómaframkvæmd MDE varðandi d-lið 3. mgr. 6. gr. MSE. Í ljósi þess hversu 

fá fordæmi liggja fyrir hjá Hæstarétti um beitingu nafnleyndar verður lögð 

áhersla á slíka heimild. 

Í dómi MDE í máli Doorson gegn Hollandi frá 26. mars 1996 hafði 

málsaðili verið dæmdur sekur fyrir fíkniefnabrot og sakfelling var byggð á 

framburði nokkurra nafnlausra vitna.
68

 Honum hafði ekki verið heimilað að 

sjá umrædd vitni vegna ótta þeirra við hefndaraðgerðir. Hins vegar fékk 

verjandi sakbornings að vera viðstaddur skýrslutökur og bera upp spurningar 

gegn vitnunum. Dómarinn í málinu lagði fram skýrslu fyrir áfrýjunardómstól 

þar sem hann rökstuddi af hverju vitnin væru talin áreiðanleg. Í málinu tók 

MDE fram að þótt 6. gr. MSE taki ekki tillit til þarfa vitnis gæti engu að síður 

líf, frelsi og öryggi einstaklings verið í hættu en slík réttindi eru varin af 

ákvæðum sáttmálans. Sá réttur felur í sér að ríki beri að haga málarekstri 

sakamála með þeim hætti að slíkir hagsmunir vitna séu ekki lagðir í hættu. 

Því ber að túlka rétt sakbornings um réttláta málsmeðferð með hliðsjón af 

réttindum annarra málsaðila.
69

  

Yfirvöld veittu vitnum nafnleynd í því skyni að fá þau til að gefa upp 

upplýsingar auk þess að koma í veg fyrir hefndaraðgerðir sakbornings gegn 

þeim. Varðandi þörf fyrir nafnleynd í þessu tilteknu máli voru rökin þau að 

fíkniefnasalar hefðu oft áður gripið til hótana og ofbeldis gegn þeim sem 

borið hefðu vitni gegn þeim. Slíkri staðhæfingu hafði ekki verið mótmælt af 

sakborningi. Einnig lá fyrir í málinu að eitt vitni hafði áður orðið fyrir ofbeldi 

af hendi fíkniefnasala sökum vitnisburðar gegn honum, ásamt því að önnur 

vitni höfðu orðið fyrir hótunum af sömu ástæðum. Taldi MDE slík rök vera 

nægjanlega ástæðu fyrir beitingu nafnleyndar og réttlæta takmarkanir á rétti 

sakbornings til réttlátrar málsmeðferðar.
70

   

Í málinu setti MDE það fordæmi að nafnleynd væri heimil þegar líf og 

heilsa vitna væri annars í hættu. Í niðurstöðu dómsins tók MDE það jafnframt 
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 Dómur MDE Doorson gegn Hollandi frá 26. mars 1996, mál nr. 20524/92, 

Reports of Judgments and Decisions 1996-II. 
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 Dómur MDE Doorson gegn Hollandi frá 26. mars 1996, mál nr. 20524/92, § 70. 
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 Dómur MDE Doorson gegn Hollandi frá 26. mars 1996, mál nr. 20524/92, § 71. 



36 

fram að sakfelling skyldi aldrei eingöngu vera byggð á vitnisburði nafnlausra 

vitna heldur yrði hún einnig að styðjast við önnur sönnunargögn. Athygli 

vekur að matið á hættunni sem stafaði gegn vitninu var almennt. Litið var til 

þess að í fíkniefnamálum hefði oft komið fyrir að vitni sem borið hefðu gegn 

sakborningi hefðu orðið fyrir hótunum eða líkamlegu ofbeldi. Ákvæði 8. 

mgr. 122. gr. sml. hafa því að geyma mun strangari skilyrði fyrir heimild til 

nafnleyndar en MDE.  

Í dómi MDE í máli Van Mechelen og fleiri gegn Hollandi frá 23. apríl 

1997 höfðu málsaðilar verið sakfelldir fyrir rán og  tilraun til manndráps.
71

 

Aðalsönnunargögn ákæruvaldsins til sakfellingar voru vitnisburðir fjögurra 

nafngreindra lögreglumanna og ellefu lögreglumanna sem eingöngu voru 

auðkenndir með númeri. Ástæður auðkenningar með númeri voru þær að 

lögreglumennirnir voru hluti af leyniaðgerðasveit og vildu að auðkenni þeirra 

færu leynt svo þeir gætu starfað áfram sem flugumenn í þágu 

rannsóknarhagsmuna. Þeir tóku einnig fram að tilgangur auðkenningar með 

númeri væri að vernda vini þeirra og fjölskyldumeðlimi. Nokkrir 

lögreglumannanna höfðu tilgreint að fjölskyldur þeirra hefðu áður þurft að 

þola hótanir. Vitnaleiðslur fóru þannig fram að sækjandi, verjendur og 

sakborningar voru í öðru herbergi en vitni og dómari. Þeir fyrrgreindu gátu 

spurt vitni í gegnum hljóðbúnað en gátu ekki séð hvað fór fram við 

vitnaleiðsluna eða hverjir voru viðstaddir skýrslutökuna. 

Í niðurstöðu MDE var tekið fram að þrátt fyrir að lögreglumenn og 

fjölskyldur þeirra verðskulduðu vernd sáttmálans teldi MDE að lögreglumenn 

hefðu aðra stöðu sem vitni en almenningur þar sem þeim bæri skylda til 

hlýðni við ríkið og að aðstoða ákæruvaldið. Því skyldu lögreglumenn aðeins 

geta notið nafnleyndar við mjög sérstakar kringumstæður.
72

 MDE telur það 

geta veriðréttlætanlegt sé að lögreglumenn sem vinna sem flugumenn njóti 

nafnleyndar til að vernda fjölskyldu þeirra eða vegna rannsóknarhagsmuna.
73

 

Framkvæmd skýrslutökunnar var með þeim hætti að varnaraðilar gátu ekki 

fylgst með háttalagi vitnis og þar með ekki lagt mat á áreiðanleika þess. Þeir 
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 Dómur MDE Van Mechelen og fleiri gegn Hollandi frá  23. apríl 1997, mál nr. 

21363/94, 21364/94, 21427/93 og 22056/96, Reports of Judgments and Decisions 
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 Dómur MDE Van Mechelen og fleiri gegn Hollandi frá 23. apríl 1997, mál nr. 

21363/94, 21364/94, 21427/93 og 22056/96, § 56. 
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 Dómur MDE Van Mechelen og fleiri gegn Hollandi frá 23. apríl 1997, mál nr. 

21363/94, 21364/94, 21427/93 og 22056/96, § 57. 
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höfðu því ekki tækifæri til að véfengja áreiðanleika allra vitna sem leidd voru 

gegn þeim.
74

 Yfirvöld höfðu ekki rökstutt fyrir MDE af hverju framkvæmd 

skýrslutöku var með svo íþyngjandi hætti eða af hverju vægari úrræði hefðu 

ekki verið tekin til greina.
75

 Ekki var gengið úr skugga um hvort hætta á 

hefndaraðgerðum gegn lögreglumönnunum eða fjölskyldum þeirra væri 

raunverulega fyrir hendi. Ekkert kemur fram um hvort sakborningar voru í 

aðtöðu til að láta verða af hótunum eða hvetja aðra til slíks. Hætta á hefnd var 

einungis byggð á því hversu alvarlegur glæpur sakborninganna í málinu var. Í 

því ljósi að eitt vitnið sem var almennur borgari og hafði komið fyrir dóm 

undir nafni og gefið skýrslu í málinu, þurfti ekki að þola neinar hótanir eða 

hefndir í kjölfar vitnisburðarins.
76

 Einu sönnunargögnin í málinu sem tengdu 

sakborninga við afbrotið var vitnisburður lögreglumanna sem voru einungis 

auðkenndir með númeri. Því  var vitnisburður nafnlausra vitna ráðandi þáttur 

í ákvörðun sektar sakborninga.
77

 Með tilliti til þessa taldi MDE að 

framkvæmd málsins fæli í sér brot á 1. mgr. 6. gr. og d-lið 3. mgr. 6. gr. 

MSE.  

Fordæmi málsins er að strangari skilyrði eru sett fyrir nafnleynd 

lögreglumanna og aukin krafa gerð um að hætta gegn lífi og limum 

lögreglumanna eða aðila tengdum þeim sé raunverulega fyrir hendi vegna 

náinna tengsla starfa lögreglu við þátt ákæruvaldsins í málarekstri sakamáls. 

Hættan þarf að vera raunveruleg og liggja þarf fyrir mat á slíkri hættu. 

Skýrslutaka skal taka eins mikið tillit til réttinda sakbornings til réttlátrar 

málsmeðferðar og mögulegt er og vægasta úrræðið skal að settu 

verndarmarkmiði vera tekið.   

Í dómi MDE í máli SN gegn Svíþjóð frá 2. júlí 2002 hafði kennari verið 

sakfelldur fyrir kynferðisbrot gegn tíu ára gömlum nemanda.
78

 Sakfelling var 

að mestu byggð á myndbandsupptöku af viðtali við brotaþola sem tekin var 
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 Dómur MDE SN gegn Svíþjóð frá 2. júlí 2002, mál nr. 34209/96, Reports of 

Judgments and Decisions 2002-V. 
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af sérþjálfuðum lögreglumanni. Verjandi var viðstaddur og gat borið upp 

spurningar til lögreglumannsins sem kom þeim að í samtali við brotaþola. 

MDE taldi að slíkar ráðstafanir væru réttlætanlegar til að verja brotaþola og 

til þess að framkvæmdin tryggði nægjanlega rétt sakbornings til varnar 

samkvæmt 6. gr. MSE. 

Ef framkvæmd gildandi íslensks réttar, sem lýst hefur verið hér að framan, 

við beitingu ákvæða 8. mgr. 122 gr. og 123. gr. sml. er borin saman við 

fyrrgreind fordæmi MDE má telja að hún myndi standast skoðun MDE. Svo 

virðist sem MDE heimili slíka takmörkun svo framarlega sem varnaraðilum 

er gert fært heyra vitnisburð og láta leggja spurningar fyrir vitnið. Þegar 

metið hér á landi er hvort heimilt sé að leyfa vitni að njóta nafnleyndar 

samkvæmt 8. mgr. 122. gr. sml. eru starangari skilyrði á þörf fyrir beitingu 

slíkrar undantekningu á réttlátri málsmeðferð sakbornings. Því ganga 

íslenskar reglur lengra í slíku mati en þörf er á samkvæmt mati MDE. 

Höfundur telur slíkt gagnrýnisvert því það getur reynst erfitt að sanna að vitni 

stafi raunveruleg ógn af sakborningi eða aðilum honum tengdum. Því hallar á 

vitnið varðandi hagsmunamat á því hvort skerða beri rétt sakbornings vegna 

þarfa vitnis þegar lagt mat er á hvort nafnleynd skuli heimil eða ekki. 

Varðandi nafnleynd lögreglumanna setti MDE það skilyrði að mat á hættu 

væri strangara en almennt er. Höfundur telur að hið stranga mat sem MDE 

setur sem skilyrði fyrir heimild lögreglumanna til að njóta nafnleyndar sé 

sambærilegt og skilyrði fyrir beitingu nafnleyndar er almennt hér á landi 

samkvæmt gildandi rétti. Að því sögðu skiptir ekki máli hvort það er 

almennur borgari eða lögreglumaður sem fái að njóta nafnleyndar, því hvort 

tveggja myndi standast skoðun MDE sé miðað við hvernig mat Hæstaréttar 

hefur verið hingað til um beitingu heimildinar.. 

Samkvæmt því sem hér hefur komið fram má draga þá ályktun að ef lagt 

er mat á þörf fyrir takmarkanir á réttlátri málsmeðferð og málefnalegar 

ástæður liggja að baki beitingu nafnleyndar, ásamt því að ekki sé gengið 

lengra í takmörkunum á rétti sakbornings en þörf krefur miðað við málavexti, 

yrði framkvæmd ákvæða 8. mgr. 122. gr. og 123. mgr. sml. talin standast 70. 

gr. stjskr. og 1. mgr. og d-lið 3. mgr. 6. gr. MSE.  
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4.1.2 Réttur til lífs, sbr. 1. mgr. 2. gr. MSE 

Réttur til lífs skal tryggður með lögum, sbr.1. mgr. 2. mgr. MSE. Líkt og áður 

hefur verið nefnt þarf að skoða dómaframkvæmd MDE til að átta sig á hvaða 

réttindi og skyldur ákvæðið hefur að geyma. Hvað dómaframkvæmd MDE 

varðar felur ákvæðið í sér þríþætta vernd: 1. Skyldu ríkis til að koma í veg 

fyrir að á vegum þess sé framkvæmt ólögmætt manndráp.
79

 2. Skyldu til að 

rannsaka grunsamleg dauðsföll. 3. Í vissum tilvikum gildir jákvæð skylda 

ríkis til aðgerða þegar mögulegt er að koma í veg fyrir andlát.
80

 

Hér verður skoðuð dómaframkvæmd MDE varðandi rétt til lífs með 

áherslu á jákvæðar skyldur sem hvíla á aðildarríkjum samkvæmt ákvæðinu. 

Markmiðið er að reyna að komast að því hve langt íslenska ríkinu ber að 

ganga við að tryggja vitnum vernd þegar að vitni stafar lífshættuleg ógn. 

Byrjað er á að tilgreina þau atvik sem tengjast umfjölluninni þar sem MDE 

hefur aukið við jákvæða skyldu aðildarríkja. Því næst verður fjallað um mál 

sem eru tæk til samanburðar varðandi jákvæða skyldu ríkis til verndar lífi og 

ef vitni er í hættu vegna hótana. 

Í dómi MDE í máli LCB gegn Bretlandi frá 9. júní 1998 var litið svo á að 

jákvæð skylda væri fyrir hendi og var hún talin felast í ákvæðum 1. mgr. 2. 

gr. MSE.
81

 Þar var fyrst lögð sú skylda á aðildarríki MSE að grípa til 

viðeigandi aðgerða til að vernda líf þeirra sem eru innan lögsögu ríkjanna.
82

  

MDE gekk enn lengra hvað varðar jákvæða skyldu ríkis til aðgerða til að 

vernda líf borgara aðildarríkisins í dómi MDE í máli Öneryildiz gegn 

Tyrklandi frá 30. nóvember 2004. Þar var þess getið að skyldan fæli í sér að 

ríki bæri að grípa til viðeigandi ráðstafana til að tryggja líf þeirra sem eru 

innan lögsögu þess. Skyldan nær bæði til verndar gagnvart ógn sem stafar frá 

hinu opinbera og einstaklingum þegar líf einstaklinga er í hættu.
83

 Samkvæmt 
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 Manndráp eða dauðsfall getur verið talið lögmætt af hendi yfirvalda eða 
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þessu hvílir sú skylda á ríki að hafa til staðar regluverk og stjórnvald sem 

hefur virkan fælingarmátt til að koma í veg fyrir ólögmæt dauðsföll. 

Í dómi MDE í máli Kontrová gegn Slóvakíu frá 31. maí 2007 skilgreindi 

MDE hvað fælist í því að grípa til viðeigandi aðgerða til verndar lífi innan 

lögsögu aðildarríkis og í þeim jákvæðu skyldum samkvæmt ákvæði 1. mgr. 2. 

gr. MSE.
84

 Í fyrsta lagi ber ríkjum að hafa virk refsiákvæði sem hafa 

fælingarmátt og koma þannig í veg fyrir manndráp, ásamt því að halda úti 

lögreglu og dómskerfi sem hefur það hlutverk að koma í veg fyrir manndráp 

og refsa þeim sem gerast sekir um slíkt. Jafnframt leggur MDE þá skyldu á 

yfirvöld, þegar það er viðeigandi, að grípa til virkra aðgerða til verndar aðila 

sem er í lífshættu vegna ógnunar frá öðrum.
85

 

MDE tekur tillit til þess hversu erfitt það getur verið að stjórna 

nútímasamfélagi sökum ófyrirsjáanleika mannlegrar hegðunar. Dómurinn 

túlkar því jákvæða skyldu þannig að hún megi ekki fela í sér ómögulegar 

aðgerðir eða aðgerðir sem eru ekki í samræmi við þá ógn sem er yfirvofandi. 

Því getur ekki öll meint ógn gagnvart lífi kallað á skyldu ríkis til að grípa til 

aðgerða til að koma í veg fyrir að úr ógninni verði. Hins vegar setur MDE 

fram eftirfarandi viðmið til að komast að því hvort ríki hafi brotið gegn 

jákvæðri skyldu ákvæðisins: Til að jákvæð skylda skapist fyrir aðildarríki til 

að grípa til aðgerða gagnvart yfirvofandi ógn, þarf að liggja fyrir að yfirvöld 

hafi vitað eða hefðu átt að vita af ógn á þeim tíma sem hætta gegn lífi lá fyrir. 

Hættan þarf að vera raunveruleg, yfirvofandi og stafa af refsiverðri háttsemi 

þriðja aðila. Ef yfirvöld hafa ekki beitt tækum úrræðum sem væri innan 

þeirra valdmarka og hefðu verið eðlileg í samræmi við yfirvofandi hættu, 

teldist slíkt brot á 2. gr. MSE.86 

Í dómi Akkoc gegn Tyrklandi frá 10. október 2000 taldi MDE að 

tyrkneska ríkið hefði brotið gegn 2. gr. MSE um réttinn til lífs.
87

 Sóknaraðili í 

málinu höfðaði málið fyrir MDE vegna morðs eiginmanns hennar sem var 

skotinn til bana af óþekktum aðila. Bæði voru hjónin kennarar og tilheyrðu 
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stéttarfélaginu Eğit-Sen sem stóð í réttindabaráttu fyrir kennarastéttina en 

félagið var talið ólögmætt af yfirvöldum. Sökum réttindabaráttunnar höfðu 

hjónin fengið ítrekaðar líflátshótanir símleiðis stuttu fyrir morðið. 

Eiginmaðurinn var Kúrdi en þeir voru ofsóttir á svæðinu þar sem þau bjuggu 

á þeim tíma. Hótanirnar voru tilkynntar til yfirvalda en ekkert var gert til að 

tryggja öryggi hjónanna. Dómurinn taldi hótanirnar alvarlegar og til þess 

fallnar að ríkinu hefði borið jákvæð skylda til að tryggja öryggi hjónanna 

með virkum úrræðum, sérstaklega í ljósi þeirra starfa sem þau sinntu í 

stéttarbaráttu og þess að eiginmaðurinn tilheyrði minnihlutahópi sem sætti 

ofsóknum. MDE leit svo á að yfirvöld hefðu vitað af hættunni í ljósi þessara 

atriða og taldi alvarlegt að saksóknari hefði ekki brugðist við tilkynningu 

hjónanna og gripið til virkra úrræða. Slík úrræði væru fjölmörg og hefðu 

getað tryggt öryggi hjónanna og rétt þeirra til lífs. Því var talið að brotið hefði 

verið gegn 2. gr. MSE.
88

  

Ætla má að hér á landi séu verndarskilyrði 1. mgr. 2. gr. MSE uppfyllt 

með ákvæðum hegningarlaga og tilvist þeirra stofnana sem sjá um að 

framfylgja þeim. Hvað varðar virk verndarúrræði sem eru til þess fallin að 

tryggja raunhæfa vernd gegn ógnun er ekki hægt að tilgreina þau þar sem 

verklagsreglur lögreglu hafa ekki verið birtar. Ætla má að aðgerðir lögreglu 

og umfang þeirra sé metið í hvert skipti eftir aðstæðum. Samkvæmt 

dómaframkvæmd MDE má ætla að þegar yfirvofandi hætta er fyrir hendi og 

vitað er að hverjum hún beinist eða hótanir gagnvart einhverjum eru taldar 

yfirvofandi og raunverulegar aukist skylda lögreglu til að grípa til virkra 

úrræða til verndar lífi þess sem er í hættu.  

Af þessum sökum þurfa að vera til staðar skýrar verklagsreglur um mat á 

yfirvofandi hættu einstaklings vegna hótana og hvernig bregðast skuli við 

þegar slíkar aðstæður eru fyrir hendi. Ef tryggja á líf og heilsu vitna og 

tengdra aðila með öruggum hætti hér á landi þarf að vera til staðar 

vitnaverndaráætlun. Þegar slík áætlun er til staðar eru til taks sérfræðingar 

sem eru færir um að meta hættuna í slíkum tilvikum og leggja mat á hvaða 

úrræði eru viðeigandi hverju sinni og grípa skal til. Meðan íslenska ríkið 

hefur ekki vitnaverndaráætlun er hætta á að upp komi aðstæður þar sem 

íslenska ríkið sé talið hafa brotið gegn ákvæði 1. mgr. 2. gr. MSE.  
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4.1.3 Friðhelgi einkalífsins, sbr. 1. mgr. 8. gr. MSE 

Sérhver maður á rétt á friðhelgi einkalífs síns, fjölskyldu, heimilis og 

bréfskrifta samkvæmt 8. gr. MSE. Í dómaframkvæmd MDE hefur einkalíf 

verið skilgreint sem svo víðtækt hugtak að ekki er hægt að tilgreina það með 

tæmandi hætti.
89

 MDE hefur ítrekað talið aðildarríki bera jákvæðar skyldur 

samkvæmt 8. gr. MSE til verndar gagnvart brotum á ákvæðinu, hvort sem 

hættan stafar frá opinberum aðilum, einkaaðilum eða einstaklingum.
90

 Í dómi 

MDE í máli Dickson gegn Bretlandi frá 4. desember 2007 kom fram að þrátt 

fyrir að tilgangur 8. gr. MSE væri fyrst og fremst að tryggja vernd 

einstaklinga gegn ómálefnalegum aðgerðum af hálfu opinberra aðila
91

 fæli 

ákvæðið í sér jákvæða skyldu aðildarríkis til að vera með úrræði sem tryggja 

einka- og fjölskyldulíf einstaklinga í samskiptum á milli einstaklinganna 

sjálfra. Hins vegar eru þessar jákvæðu skyldur ekki skilgreindar frekar í 

dómnum.
92

  

Til að tryggja vernd samkvæmt ákvæðinu þurfa aðildarríki í það minnsta 

hafa refsiákvæði sem banna einstaklingum að brjóta gegn friðhelgi 

einkalífsins líkt og nú er tryggt með hegningarlögum. Má þar helst nefna 

húsbrot eða hótanir sem valda því að einstaklingur er ekki öruggur á eigin 

heimili. Friðhelgi einkalífsins er jafnframt tryggð með 71. gr. stjskr. Þótt 

almennt sé talið að ákvæðið verndi einstaklinga gegn afskiptum hins opinbera 

má gera ráð fyrir að túlkun MDE um að ríkinu beri jákvæð skylda til að 

tryggja sömu vernd gagnvart öðrum en opinberum aðilum hafi þýðingu sem 

lögskýringarsjónarmið við túlkun ákvæðisins. Ætla má að sú jákvæða skylda 

aðildarríkis að vernda aðila gegn brotum á 8. gr. MSE sé sambærileg þeirri 

jákvæðu skyldu samkvæmt 2. gr. MSE sem nefnd hefur verið hér að framan.  
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4.2 Evrópuráðssamningur um aðgerðir gegn 

mansali 

Samningur Evrópuráðsins um aðgerðir gegn mansali tók gildi hér á landi 1. 

júní 2012 eftir að hafa verið fullgiltur með breytingum á nokkrum lögum.
93

 

Markmið samningsins kemur fram í 1. gr. hans en það er að gæta 

mannréttinda fórnarlamba mansals og koma á rammafyrirkomulagi til 

verndar og aðstoðar fórnarlömbum mansals og vitnum. Samningurinn hefur 

þýðingu varðandi vernd vitna en samningsaðili skal samkvæmt 2. mgr. 12. 

gr. samningsins taka tilhlýðilegt tillit til öryggis- og verndarþarfa 

fórnarlambsins. Aðildarríki skal enn fremur tryggja vitnavernd fórnarlamba 

samkvæmt 28. gr. samningsins sem fjallar um vernd fórnarlamba, vitna og 

þeirra sem vinna með dómsmálayfirvöldum. Samkvæmt 1. mgr. 28. gr. 

samningsins skal ríki veita aðilum örugga og viðeigandi vernd gegn 

hugsanlegum hefndum eða ógnunum, einkum á meðan rannsókn og saksókn 

stendur. Samkvæmt a–d liðum 1. mgr. 28. gr. samningsins skal vernd ná til 

fórnarlamba, þeirra sem kæra brot eða vinna með öðrum hætti með 

rannsóknaryfirvaldi eða ákæruvaldi, vitna sem gefa vitnisburð og ættingja 

þessara aðila ef þörf krefur.  

Í 2. mgr. 28. gr. kemur fram að ríki skuli setja lagaákvæði eða samþykkja 

aðrar ráðstafanir eftir því sem nauðsyn krefur til þess að tryggja eða veita 

vernd af ýmsu tagi. Ákvæðið tilgreinir nokkur virk verndarúrræði í 

dæmaskyni en þau eru: að tryggja aðila líkamlega vernd, að finna 

viðkomandi ný heimkynni, breytt persónuauðkenni og aðstoð við 

atvinnuöflun.  

Skyldur aðildarríkis eru, samkvæmt 4. mgr. 28. gr. samningsins, að setja 

lagaákvæði eða samþykkja aðrar ráðstafanir til að veita meðlimum hópa, 

stofnana, samtaka eða frjálsra félagasamtaka vernd gagnvart hugsanlegum 

hefndum eða ógnunum. Í 5. mgr. 28. gr. samningsins er lagt til að aðildarríki 

leiti samninga eða samkomulags við önnur ríki til að tryggja slíka vernd. 

Eftirfarandi lögum var breytt í þeim tilgangi að fullgilda samninginn: 

lögum um útlendinga nr. 96/2002 með breytingarlögum nr. 116/2010, sem 
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eru til þess fallinað veita fórnarlömbum mansals dvalarleyfi, og almennum 

hegningarlögum nr. 19/1940 með breytingarlögum nr. 149/2009 sem gera 

mansal og skipulagða glæpastarfsemi refsiverða.
94

 Hins vegar hafa virku 

verndarúrræðin samkvæmt 28. gr. samningsins ekki verið lögfest. Ákvæðið 

felur ekki beint í sér þá skyldu að vitnaverndaráætlun sé til staðar en skyldar 

þó ríki til að lögfesta verndarúrræði eftir því sem nauðsyn krefur. Ekkert 

kemur fram í lögskýringargögnum um af hverju hin virku verndarúrræði voru 

ekki lögfest eða hvort ekki hafi verið talin þörf á slíku.  

4.3 Samningur Sameinuðu þjóðanna um 

aðgerðir til að sporna við skipulagðri 

fjölþjóðlegri glæpastarfsemi 

 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um aðgerðir til að sporna við skipulagðri 

fjölþjóðlegri glæpastarfsemi (Palermó-samningurinn) auk tveggja viðauka
95

 

var undirritaður af Íslands hálfu 13. desember 2000 og öðlaðist gildi 29. 

september 2003.
96

 Samningurinn var fullgiltur að stórum hluta með lögum nr. 

116/2010 og 149/2009 samhliða samningi Evrópuráðsins um aðgerðir gegn 

mansali.
97

 Báðir samningarnir taka að hluta á sömu málum og leggja 

sambærilegar skyldur á aðildarríkin hvað varðar virk verndarúrræði. Hér 

verður fjallað um þau ákvæði Palermó-samningsins sem Ísland hefur 

skuldbundið sig að þjóðarétti til að uppfylla og tengjast virkri vernd vitna. 

Vitnum skal tryggð vernd samkvæmt 24. gr. Palermó-samningsins en 

samkvæmt 1. mgr. 24. gr. samningsins skal hvert aðildarríki grípa til 
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viðeigandi ráðstafana til að tryggja virka vernd gegn mögulegum 

hefndaraðgerðum eða ógnun í garð vitna í sakamáli. Þegar slíkt er viðeigandi 

skal einnig vernda skyldmenni vitnis og aðra nákomna. Þegar metið er hvort 

verndarúrræðum skuli beitt skal samkvæmt 2. mgr. 24. gr. samningsins taka 

slíka ákvörðun án fordóma í garðs sakbornings og með rétt sakbornings til 

réttlátrar málsmeðferðar til hliðsjónar. Í a og b-liðum 2. mgr. 24. gr. 

samningsins kemur fram að aðilarríki skuli innleiða úrræði sem tryggja 

líkamlega vernd vitna og skuli þau ganga eins langt og þurfa þykir miðað við 

aðstæður. Slík úrræði geta verið búferlaflutningar eða nafnleynd á 

rannsóknar- og dómstigi máls, auk þess sem tryggt skal að vitni geti gefið 

skýrslu á þann hátt sem tryggir öryggi þess, til dæmis með rafrænum 

samskiptabúnaði.  

Í 25. gr. samningsins er aðilarríkjum lagðar þær skyldur á herðar að 

tryggja fórnarlömbum aðstoð og vernd. Samkvæmt 1. mgr. 25. gr. 

samningsins ber ríki að gera viðeigandi ráðstafanir sem tækar eru til að 

tryggja aðstoð og vernd fórnarlamba í þeim brotaflokkum sem samningurinn 

tekur til, sérstaklega þegar hætta er á hefndaraðgerðum eða fórnarlambi stafar 

ógn af aðilum tengdum málinu. Í 4. mgr. 26. gr. samningsins er einnig lögð 

sú skylda á ríki að tryggja uppljóstrurum vernd í málum sem tengjast 

málaflokki samningsins.  

Líkt og í tilfelli samnings Evrópuráðsins um aðgerðir gegn mansali var sá 

hluti Palermó-samningsins sem varðar virk verndarúrræði ekki fullgiltur. 

Ríkjum ber ekki skylda til að taka upp vitnaverndaráætlun en skyldur um 

virka vernd komast ansi nærri slíku. Höfundur telur því að hvorugur 

samningurinn hafi verið fullgiltur að öllu leyti. 

4.4 Samantekt 

Dómaframkvæmd MDE hefur lagt á ríki jákvæðar skyldur til verndar 

samkvæmt 1. mgr. 2. gr. og 1. mgr. 8. gr. MSE. Miðað við skilgreiningu 

MDE á jákvæðri skyldu ríkis til að vernda aðila gætu í raun alltaf komið upp 

þær aðstæður hér á landi að íslenska ríkið væri talið hafa brotið gegn 1. mgr. 

2. gr. MSE. Þótt lögreglan hafi löggæsluhlutverki að gegna og beri almennar 

verndarskyldur gagnvart borgurunum þarf, til að unnt væri að draga úr líkum 

á að brotið væri alvarlega á vitnum, að vera til staðar lög og reglur um 
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hvernig bregðast eigi við ógn sem beinist gegn aðila, hvort sem hann er vitni 

eða ekki.  

Íslenska ríkið hefur undirritað tvo alþjóðlega samninga þar sem það 

skuldbindur sig til að tryggja fórnarlömbum, vitnum og uppljóstrurum virk 

verndarúrræði. Íslenska ríkið hefur fullgilt umrædda samninga að 

undanskyldum ákvæðum um virka vitnavernd. Hvergi í þingskjölum er að 

finna ástæðu þess að samningarnir hafi ekki verið fullgiltir að öllu leyti og 

engar undanþágur hafa verið gerðar frá umræddum samningum.  

Ljóst er að íslenska ríkið hefur skuldbundið sig að þjóðarétti til að tryggja 

vissum aðilum virka vernd. Ef sú vernd er ekki tryggð gæti íslenska ríkið 

verið talið hafa brotið gegn þjóðréttarskuldbindingum sínum og jafnvel 

ákvæðum MSE. Alvarlegra er hins vegar að ef vitnum er ekki tryggð 

nægjanleg vernd með virkum úrræðum gætu einstaklingar orðið fyrir 

óbætanlegum skaða vegna ofbeldis sem þeir eru beittir. 
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5 Er þörf á frekari vitnavernd á Íslandi? 

Komið hefur fyrir í dómsmálum að vitni breyta framburði sínum fyrir dómi 

frá því sem áður hafði komið fram í skýrslutöku hjá lögreglu. Einnig hafa 

komið upp mál þar sem grunur leikur á að vitni hafi verið beitt hótunum eða 

þvingunum. Það er ekki óþekkt að ofbeldismenn eða hópur manna viðhafi 

hótanir hér á landi. Tilgangur slíkra hótana getur verið ýmiss konar, til dæmis 

að kúga fé út úr fólki, koma í veg fyrir að brotaþolar tilkynni brot eða jafnvel 

fá þá til að breyta vitnisburði sínum. Allt er þetta ólöglegt athæfi sem felur í 

sér brot á ákvæðum almennra hegningarlaga. Vitnaverndarúrræðum er ætlað 

að vera verkfæri í baráttunni gegn glæpum og tryggja öryggi brotaþola eða 

vitna svo þau gefi viljug vitnisburð óháð þrýstingi eða ógn. Tilgangurinn með 

slíkum úrræðum er því að leita leiða til þess að hið sanna og rétta komi í ljós. 

Hér verður farið yfir nokkra dóma þar sem mögulega var þörf á frekari 

vitnavernd með virkum úrræðum. 

5.1 Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur frá 14. 

febrúar 2014 í máli nr. S-929/2013 

(Stokkseyrarmálið) 

Skýrasta dæmið sem komið hefur upp hérlendis um að vitni hafi verið beitt 

hótunum eða óttast um líf sitt er að finna í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur frá 

14. febrúar 2014 í máli nr. S-929/2013 eða hinu svo kallaða Stokkseyrarmáli. 

Þar voru málavextir í stuttu máli þeir að fimm menn voru ákærðir fyrir aðild 

að frelsissviptingu og misþyrmingu tveggja annarra manna. Ákærðu voru 

þekktir afbrotamenn og höfðu áður hlotið dóma fyrir brot gegn 2. mgr. 218. 

gr. hgl. um alvarlega líkamsárás. Málsatvik voru í stuttu máli þau að tveir 

aðilar voru frelsissviptir og lamdir ítrekað. Öðrum brotaþola var haldið 

föngnum í rúman sólarhring þar sem hann var pyntaður með grófum hætti. 

Við rannsókn málsins voru tveir ákærðu taldir vera höfuðpaurar og hinir þrír 

hafa átt minni hlutdeild í árásunum eða tekið þátt til að þóknast meintum 
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höfuðpaurum. Greinanlegur munur var á framburði meintra höfuðpaura og 

þeirra þriggja sem minna höfðu sig frammi í málinu en þeir þrír drógu ýmist 

framburð sinn til baka frá skýrslutöku hjá lögreglu eða gáfu óljósa mynd af 

því sem gerst hafði og báru oft fyrir sig minnisleysi. Hér verður vitnisburður 

þeirra þriggja sakborninga skoðaður, sem og annarra vitna, með tilliti til 

hótana eftir að rannsókn á málinu hófst. 

Einn hinna ákærðu, D, var spurður fyrir dómi af hverju hann hefði farið úr 

landi skömmu eftir atburði málsins. Hann svaraði á þá leið að honum hefði 

verið kippt upp í bíl og menn hefðu verið með leiðindi við hann og því hefði 

verið best að fara úr landi til að ná áttum. Aðspurður hvort honum hefði verið 

hótað svaraði hann játandi en vildi ekki segja hverjir hefðu gert það eða á 

hverra vegum þeir hefðu verið. Í lögregluskýrslu hafði hann áður sagt að 

hann hefði verið beittur þvingunum og síðar hefði verið borið á hann fé í 

þeim tilgangi að fá hann til að taka á sig alla sök í málinu. D staðfesti að 

skýrslan væri rétt en neitaði að S, einn hinna ákærðu og meintur höfuðpaur 

málsins, hefði staðið á bak við hótanirnar og vildi ekki tjá sig um þetta atriði 

að öðru leyti. 

Ákærði H vildi ekki staðfesta lögregluskýrslur og dró fyrir dómi mikið úr 

framburði sínum í lögregluskýrslu. Ákærði G neitaði öllu fyrir dómi og vildi 

ekki staðfesta lögregluskýrslu heldur sagði hana uppspuna og sagðist 

einungis hafa sagt það sem hann hefði haldið að lögreglan vildi í þeim 

tilgangi að losna úr varðhaldi sem fyrst. Ekki kom fram í dómnum hvort H og 

G hefðu orðið fyrir hótunum eða þvingun.  

Brotaþoli B sagði fyrir dómi að skömmu eftir atburðina hefði verið haft 

samband við hann og hann varaður við því að kæra. Sagt var við hann að 

hinn bróðirinn væri ekki í fangelsi og var þá líklega verið að vísa til bróður S. 

B þorði ekki lengur að búa á höfuðborgarsvæðinu og flutti út á land af ótta 

við hefndaraðgerðir. Faðir brotaþolans staðfesti að sonur hans hefði óttast 

hefndaraðgerðir og flutt út á land og einnig dvalið um tíma erlendis.  

Vitni J breytti framburði sínum fyrir dómi frá því sem haldið var fram í 

lögregluskýrslu. Staðfesti hún að einn ákærðu hafi hótað sér en sagði það 

hafa verið í bræðikasti.  

Húsráðandi þar sem B var komið fyrir og skilinn eftir gaf skýrslu fyrir 

dómi sem stangaðist verulega á við framburð B og var til þess fallin að draga 

úr alvarleika þess hluta málsins sem húsráðandi var viðstaddur. Ekkert kemur 
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fram í dómnum um hvort húsráðandi hafi verið beittur hótunum eða þvingun 

til að hafa áhrif á vitnisburð hans fyrir dómi. 

Vitni K gaf skýrslu fyrir dómi. Þegar undir hana var borinn framburður 

hennar við skýrslutöku hjá lögreglu bar hún fyrir sig minnisleysi um  

skýrslugjöfina og það sem þar var sagt. K staðfesti skýrsluna þó að litlu leyti 

hvað varðar að S hefði hótað henni en sagði að það hefði verið í bræðikasti.
 
 

Því voru minnst þrír aðilar sem að eigin sögn urðu fyrir hótunum eða 

þvingun í tengslum við málið. Vararíkissaksóknari sagði í fjölmiðum að þörf 

væri á úrræðum til verndar vitna.
98

 Í ljósi þess að nokkur vitni og ákærðu 

drógu mikið úr framburði sínum í skýrslutöku hjá lögreglu vaknar sá grunur 

hjá höfundi að þau hafi mátt þola hótanir eða verið undir ógn þegar þau gáfu 

skýrslu fyrir dómi.
99

  

Auðvelt er að vera vitur eftir á en miðað við alvarleika brotanna sem 

fimmmenningarnir frömdu, sem og þá staðreynd að um þekkta ofbeldismenn 

var að ræða, hefði hið minnsta átt að tryggja brotaþolum og vitnum virk 

verndarúrræði. Nafnleynd hefði ekki gagnast brotaþolum í þessu máli og þeir 

hefðu því þurft á virkum verndarúrræðum að halda til að tryggja öryggi þeirra 

og andlega heilsu í kjölfar árásarinnar. 

Ef vitnaverndaráætlun væri til staðar hér á landi hefði mögulega verið 

hægt að kalla til sérfræðinga til að leggja mat á aðstæður og segja til um 

hverjir þyrftu á vernd að halda og hverjir væru tækir til verndar. Þau úrræði 

sem nefnd voru í 3. kafla veita ekki þá vernd sem þarf í svo alvarlegum 

málum þegar um hættulega ofbeldismenn er að ræða. Miðað við málavexti 

þessa máls og það ofbeldi sem átti sér stað er ljóst að lögfesta og regluvæða 

þyrfti vitnaverndaráætlun hér á landi með virkum verndarúrræðum sem 

ganga nægjanlega langt eftir því sem aðstæður krefjast. Í ljósi þess að D, einn 
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 Fanney Birna Jónsdóttir. (2013, desember). Grunur um að vitnum í 

Stokkseyrarmálinu hafi verið hótað. Sótt 14. maí 2014 af  
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 Í tengslum við aðalmeðferð málsins kom fram í fréttaflutningi Vísis að sjálfstæð 

rannsókn sé hafin á líkamsárás á húsráðanda í húsinu þar sem brotaþoli var skilinn 
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sakborninga, þurfti að þola hótanir, ógnun og að reynt var að bera á hann fé í 

þeim tilgangi að fá hann til að taka á sig alla sök í málinu væri mögulega þörf 

á að breyta íslenskum lögum í þá veru að hann hefði getað fengið stöðu 

uppljóstrara og verið veitt sakaruppgjöf gegn því að uppljóstra um málið. 

Einnig hefði þurft að veita honum virk verndarúrræði. Virk verndarúrræði 

sem tryggja raunhæfa vernd ásamt heimild til að veita aðila stöðu 

uppljóstrara auka líkurnar á því að vitni þori að segja satt og rétt frá við 

skýrslutöku í dómi og draga úr líkum á því að dómur í sakamáli sé byggður á 

stórum hluta á skýrslutöku fyrir lögreglu, sem er í andstöðu við meginregluna 

um milliliðalausa sönnunarfærslu.  

5.2 Dómur Hæstaréttar frá 31. janúar 2013 í 

máli nr. 521/2012 

Í dómi Hæstaréttar frá 31 janúar 2013 í máli nr. 521/2012 hafði brotaþoli 

verið beittur miklu og grófu ofbeldi þar sem meðal annars var reynt að klippa 

fingur af honum ásamt því að einn ákærðu stakk fingrum inn í leggöng og 

endaþarm brotaþola og kleip á milli. Umtalsverðir áverkar voru víðs vegar á 

líkama brotaþola og stóð árásin yfir í klukkutíma. Allir fimm ákærðu voru 

sakfelldir í málinu fyrir 2. mgr. 218. gr. hgl. en sýknað var fyrir 

kynferðisbrot. Hluti ákærðu voru meðlimir samtakanna Hells Angels sem 

lögregla hér á landi og erlendis skilgreinir sem alþjóðleg glæpasamtök. Ekki 

var talið sannað í málinu að brotið væri liður í skipulagðri glæpastarfsemi.  

Hér verður skoðað atvik sem gerðist eftir að brotið var framið og kom 

fram við málarekstur og haft var eftir brotaþola. Kannað verður hvort það 

geti talist til hótana eða þvingana með tilliti til þess hvort þörf hafi verið á 

virkum verndarúrræðum. Ein af ástæðunum fyrir árásinni sem brotaþoli 

tilgreindi og kom fram í málinu var að einn ákærðu vildi koma í veg fyrir að 

brotaþoli myndi kæra hann fyrir þjófnað. Þess ber að geta að ástæðan fyrir 

árásinni er nokkuð óljós þar sem nokkrar ástæður voru nefndar á mismunandi 

stigum málsins.  

Ákærðu höfðu hótað brotaþola að allir fingur hennar yrðu teknir af henni 

ef hún myndi segja frá líkamsárásinni sem málið varðar. Tíu dögum eftir 

árásina varð brotaþoli fyrir annarri árás þar sem komið var aftan að henni og 

sagt „djöfull ertu heimsk“. Hún missti meðvitund við þá árás og mundi ekkert 

fyrr en hún vaknaði á sjúkrahúsi. Í dómnum kemur ekkert fram frekar um 
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þessa síðari árás en mögulegt er að hér hafi verið um að ræða hefnd fyrir að 

brotaþoli ræddi við lögreglu um árásina sem kærð var og málið fjallar um.  

Í málinu kom fram að brotaþoli hefði haldið eftir þætti ákærða X í málinu 

á rannsóknarstigi en hann var meðlimur í Hells Angels. Ekki verður lagt mat 

á hér hvort brotaþoli hafi gert það vegna þeirra hótana eða ofbeldis sem hún 

varð fyrir í kjölfar árásarinnar. Hins vegar má álykta að í ljósi þess að margir 

sakborninga voru meðlimir í alþjóðlegum glæpasamtökum hefði slíkt átt að 

vera nægjanleg ástæða til að bjóða brotaþola virk vitnaverndarúrræði. Væri 

það í samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar Íslands samkvæmt Palermó-

samningnum um vernd vitna þegar um skipulagða glæpastarfsemi er að ræða.  

5.3 Dómur Héraðsdóms Reykjaness frá 20. 

desember 2013 í máli nr. S-1055/2013 

Í dómi Héraðsdóms Reykjaness frá 20. desember 2013 í máli S-1055/2013 

var ákærða dæmd til refsingar fyrir að flytja inn fíkniefni. Í dómnum kom 

fram, samkvæmt skýrslu ákærðu, að hún hefði verið þvinguð af tveim 

ótilgreindum mönnum til þess að flytja fíkniefnin til landsins. Hún hefði 

verið tekin með valdi og fíkniefnum troðið í leggöng hennar og henni hótað 

að ef hún stæði ekki við innflutninginn yrði móður hennar og systur gert 

mein. Dómurinn mat framburð ákærðu trúverðugan og var hann ekki hrakinn.  

Í dómnum kom fram að ákærða hefði ekki gefið sig fram við lögreglu, 

hvorki hér á landi né erlendis. Hótanir gagnvart fjölskyldu hennar gætu hafa 

haft áhrif á að hún gaf sig ekki fram. Lýsing ákærða á atvikum og ástæðum 

fyrir innflutningnum getur fallið undir skilgreiningu á mansali samkvæmt a-

lið 4. gr. Evrópuráðssamnings um aðgerðir gegn mansali, sem er eftirfarandi:  

 

„Mansal“ merkir að taka í þjónustu sína, flytja, afhenda, hýsa eða taka við 

einstaklingum, með því að hóta valdbeitingu eða beita valdi eða með annars 

konar nauðung, brottnámi, svikum, blekkingum, misnotkun valds eða 

varnarleysis viðkomandi eða með því að afhenda eða taka við greiðslu eða ágóða 

í því augnamiði að fá fram samþykki einstaklings, sem hefur vald yfir öðrum 

einstaklingi, til að koma fram misneytingu. Í misneytingu felst m.a., að minnsta 

kosti, að fénýta sér vændi annarra eða kynferðisleg misneyting í annarri mynd, 
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nauðungarvinna eða nauðungarþjónusta, þrælkun eða aðgerðir í líkingu við 

þrælkun, ánauð eða það að fjarlægja líffæri.
100

 

 

Mögulega hefði fremur en að refsa ákærðu átt að veita henni þau úrræði 

sem í boði eru handa fórnarlömbum mansals, líkt lög og 

þjóðaréttarskuldbindingar íslenska ríkisins segja til um í slíkum málum, og 

rannsaka málið sem brot gegn 227. gr. a. hgl.
101

 Fíkniefnainnflutningurinn er 

engu að síður sjálfstætt brot og fórnarlömb mansals eru ekki undanskilin 

refsingu gagnvart þeim brotum sem þau fremja samkvæmt gildandi rétti. 

Ekki er skylda samkvæmt alþjóðasamningum að fórnarlömbum mansals sé 

gerð uppgjöf sakar við brotum sem framin eru á þeim tíma sem þau eru í 

slíkum kringumstæðum. Refsimildunarástæður hljóta þó að koma til 

skoðunar, svo sem 6. tölul. 1. mgr. 74. gr. hgl. sökum þvingunar eða ef 

yfirvofandi ógn gagnvart fjölskyldumeðlimum er með þeim hætti að skilyrði 

neyðarréttar samkvæmt 13. gr. hgl. er uppfyllt og brotið þar með refsilaust. 

Málsatvik eins og lýst var í þessu máli eru þess eðlis að vegna ótta við hefnd 

er ekki upplýst hverjir standa að baki innflutningi eða hafa neytt aðila til slíks 

lögbrots. Því þyrftu að vera til staðar virk verndarúrræði sem hefðu tryggt 

sakborningi og fjölskyldumeðlimum hennar virk verndarúrræði, eða í það 

minnsta að samráð hefði verið haft við spænsk yfirvöld í málinu og leitast við 

að þau tryggðu fjölskyldu ákærðu vernd.  

5.4 Dómur Hæstaréttar frá 24. janúar 2008 í 

máli nr. 354/2007 

Málavextir í dómi Hæstaréttar frá 24. janúar 2008 í máli nr. 354/2007 voru í 

stuttu máli þeir að þrír menn réðust að brotaþola þar sem hann hélt til í 

yfirgefnu húsi. Þar var hann laminn með hnefum og bareflum ásamt því að 

sparkað var í hann og á endanum migið á hann. Þegar lögregla hafði verið 

kölluð á vettvang neitaði brotaþoli að gefa upp hverjir árásarmennirnir væru 

                                                      
100

 Innanríkisráðuneytið. (e.d.). Samningur Evrópuráðsins um aðgerðir gegn mansali 
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og sagði að kærasta hans hefði líklega sigað þeim á sig. Daginn eftir lagði 

brotaþoli fram kæru á hendur þrem meðlimum í mótorhjólaklúbbnum 

Fáfni.
102

 Við skýrslutöku hjá lögreglu lýsti hann atvikum með skýrum hætti 

og þætti allra sakborninga. Tæpum mánuði síðar kom brotaþoli á 

lögreglustöð í þeim tilgangi að draga kæruna til baka þar sem hann hefði 

tekið afsökunarbeðni eins af ákærðu. Neitaði brotaþoli að hann hefði verið 

beittur hótunum til að draga ákæruna til baka. Tveir voru ákærðir í málinu. 

Annar þeirra tók á sig mestalla sökina bæði í skýrslutöku hjá lögreglu og fyrir 

dómi og samkvæmt þeim framburði átti einungis hann að hafa verið á 

staðnum. 

Brotaþoli greindi frá allt annarri atburðarás fyrir dómi en við skýrslutöku 

hjá lögreglu. Frásögn hans fyrir dómi var í samræmi við frásögn ákærðu að 

undanskyldu því að brotaþoli tók fram að sá ákærði sem hafi eingöngu átt að 

vera viðstaddur hafi stigið á haus brotaþola og migið á hann. Þar með 

staðfesti brotaþoli hluta skýrslu sinnar hjá lögreglu. Hann sagði annað í 

lögregluskýrslu vera uppspuna og að áverkarnir hefðu flestir verið eftir aðra 

líkamsárás sem átti hafa gerst deginum áður en ekki verið kærð. 

Mennirnir voru fundnir sekir um líkamsárás, annar sem hlutdeildarmaður. 

Ekki kemur fram í dómnum hvort brotaþoli hafi þurft að þola hótanir. Í ljósi 

þess hve mikið brotaþoli dró úr framburði sínum hjá lögreglu, og þá til 

samræmis við framburð hinna ákærðu, vaknar sá grunur að brotaþoli hafi 

orðið fyrir hótunum. Sú staðreynd að brotaþoli dró ákæru sína til baka rennir 

stoðum undir þann grun. Ákærðu voru meðlimir í samtökunum Fáfni, sem á 

þessum tíma voru grunuð um skipulagða glæpastarfsemi. Þegar það er tekið 

til greina, auk alvarleika árásinnar sem brotaþoli varð fyrir, má telja að 

brotaþoli hefði þurft á virkri vitnavernd að halda.  

5.5 Dómur Hæstaréttar frá 12. maí 2010 í máli 

nr. 502/2009 

Í dómi Hæstaréttar frá 12. maí 2010 í máli nr. 502/2010 voru málavextir  í 

stuttu máli þeir að ákærði braut ítrekað gegn sambýliskonu sinni með 

líkamlegu og andlegu ofbeldi. Hann seldi hana út til annarra manna sem 
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hópnauðguðu henni. Ákærði tók ýmist þátt í nauðgununum eða tók þær upp á 

myndband. Samband þeirra varði í nokkur ár og var ákærði mjög stjórnsamur 

og oft ógnandi við brotaþola. Brotaþoli hafði gert nokkrar tilraunir til að fara 

frá honum en átt erfitt með að standa við slíkar ákvarðanir.  

Í héraðsdómnum kom fram að eftir að ákærði hafði verið látinn laus úr 

gæsluvarðhaldi var honum gert að sæta nálgunarbanni í sex mánuði. Það var 

staðfest í dómi Hæstaréttar frá 7. febrúar 2008 í máli nr. 58/2008. Beiðni um 

áframhaldandi nálgunarbann var hafnað í héraði og var sá úrskurður 

staðfestur með dómi Hæstaréttar frá 7. ágúst 2008 í máli nr. 423/2008. 

Ástæða synjunar um áframhaldandi nálgunarbann var sú að ekki lægi fyrir 

rökstudd ástæða til að ætla að varnaraðili myndi frema afbrot gagnvart 

brotaþola eða raska á annan hátt friði hennar. Því voru ekki talin skilyrði fyrir 

beitingu nálgunarbanns samkvæmt þágildandi lögum.  

Í fréttaflutningi í tengslum við málið kom fram, þar sem haft var eftir 

brotaþola sjálfum, að dómþoli hefði gengið laus eftir að héraðsdómur var 

fallinn og beðið var endanlegrar niðurstöðu Hæstaréttar. Á þeim tíma hafði 

dómþola ekki verið gert að sæta farbanni en brotaþoli hafði flutt til Noregs til 

að komast frá dómþola. Þar sem dómþoli var frjáls ferða sinna fór hann til 

Noregs og setti sig strax í samband við brotaþola símleiðis. Brotaþoli 

tilkynnti veru dómþola í landinu og aðstæður málsins strax til lögreglu og 

fékk lögreglu til að vakta hús sitt allan sólarhringinn á meðan sakborningur 

var í Noregi. Slík vöktun kom þó ekki í veg fyrir ítrekaðar símhringingar að 

næturlagi sem ollu miklum ótta hjá henni auk þess sem dómþoli gerði tilraun 

til að heimsækja hana og komst inn í næsta garð við hús hennar.
103

  

Í ljósi þess hve alvarlegt heimilisofbeldi átti sér stað í málinu og hversu 

langvarandi það var hefði brotaþoli að minnsta kosti átt rétt á áframhaldandi 

nálgunarbanni og jafnvel þurft á líkamlegri vernd að halda á meðan 

sakborningur beið afplánunar, líkt og gert var í Noregi. Mögulega hefði verið 

ráðlagt í ljósi aðstæðna að gefa henni nýtt nafn og persónuauðkenni og flytja 

hana til annars óuppgefins lands. Auðvelt er að vera vitur eftir á en ef 

vitnaverndaráætlun hefði verið til staðar hefði hætta verið metin af 

sérfræðingum og gripið til viðeigandi úrræða samkvæmt slíku mati. 
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5.6 Dómur Hæstaréttar frá 16. júní 2010 í máli 

nr. 224/2010 

Málavextir í dómi Hæstaréttar frá 16. júní 2010 í máli nr. 224/2010 voru í 

stuttu máli þeir að stúlka var flutt til landsins með fölsuðum skilríkjum í þeim 

tilgangi að stunda hér vændi. Ákærðu í málinu voru fundnir sekir um mansal. 

Ekkert kemur fram í málinu um að stúlkan hafi verið í hættu eða þurft á virkri 

vitnavernd að halda. Dómurinn er dæmi um að mansals mál hafi komið upp 

hér á landi. Ástæða þess að dómurinn er nefndur hér að ef þörf er á virkum 

vitnaverndarúrræðum í slíkum málum eru tæk virkverndarúrræði sem þörf 

væri á takmörkuð eða jafnvel ekki til staðar. Ef til dæmis í þessu máli hefði 

verið um skipulagða glæpstarfsemi að ræða eða ef hætta hafi stafað frá 

samverkamönnum sakborninga, hefði mögulega verið þörf á að veita 

brotaþola virk verndarúrræði með því að veita henni t.d. öryggann dvalarstað 

eða jafnvel ný persónuauðkenni.  Að því sögðu, og að teknu tilliti til þess að 

mansalsmál hafa komið upp hér á landi, er ljóst að til að mögulegt sé að 

uppfylla alþjóðlegar skuldbindingar sem íslenska ríkið hefur gengist undir í 

mansalsmálum þurfa að vera til staðar virk verndarúrræði sem ganga nógu 

langt til að tryggja líkamlegt öryggi brotaþola eða þeirra vitna sem koma 

fram í slíkum málum.. 

5.7 Samantekt 

Sé eingöngu litið til hins svokallaða Stokkseyrarmáls er greinilegt að þörf er 

á virkum verndarúrræðum fyrir vitni og brotaþola. Ekki verður lagt mat á það 

hér hvort undirheimarnir á Íslandi séu orðnir harðari en áður var eða ekki en 

miðað við þá dóma sem tilgreindir hafa verið í þessum kafla er nokkuð víst 

að alvarleg brot hafa verið framin þar sem mögulega var þörf fyrir virk 

verndarúrræði. Í einum dómnum sem tilgreindur var hér að framan kom fram 

að hér á landi væri starfandi mótorhjólaklúbbur sem er skilgreindur af 

lögreglu hér á landi og erlendis sem alþjóðleg skipulögð glæpasamtök. 

Mansalsmál hefur enn fremur komið til kasta dómstóla.  

Með þetta að leiðarljósi telur höfundur þörf fyrir vitnaverndaráætlun vera 

til staðar hér á landi. Upplýsingar um virk verndarúrræði þyrftu að vera fyrir 

hendi, sem og um rétt vitna til slíkra úrræða. Vitnaverndaráætlun er til þess 
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fallin að auka líkurnar á að vitni þori að stíga fram og tilkynna afbrot, vitandi 

að mögulegt sé að veita þeim virk verndarúrræði. Sama gildir ef réttur 

sakborninga til að gerast uppljóstrarar væri rýmkaður. Ef vitnum og 

uppljóstrurum eru tryggð virk verndarúrræði aukast líkurnar á að slíkir aðilar 

segi satt og rétt frá við skýrslutöku fyrir dómi. Þar af leiðandi telst slíkt liður í 

að tryggja milliliðalausa sönnunarfærslu fyrir dómi sem er hluti af rétti 

sakbornings til réttlátrar málsmeðferðar. Hversu langt ber að ganga í að veita 

aðilum virk verndarúrræði yrði að meta hverju sinni en mörg úrræði eru tæk. 

Rannsókn þarf að fara fram á því hvaða úrræði er raunhæft að hafa tæk með 

tilliti til landfræðilegrar sérstöðu Íslands og fámennis. 
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6 Tilmæli ráðherranefndar Evrópuráðsins 

og samanburðarskoðun á úrræðum 

Norðurlandanna 

Mörg Evrópuríki hafa tekið upp vitnaverndaráætlun og má þar til dæmis 

nefna Þýskaland, Bretland og Ítalíu. Hér verður þó eingöngu litið til 

Norðurlandanna, það er Svíþjóðar, Noregs og Danmerkur, og skoðað hvað 

þar hefur verið gert varðandi virk verndarúrræði.
104

 Sökum þess hve skylt 

réttarfarið er og lagasamstarf landanna hefur verið mikið í gegnum árin á 

hinum ýmsu réttarsviðum þótti rétt að afmarka skoðunina við þau ríki. Byrjað 

verður á að skoða tilmæli ráðherranefndar Evrópuráðsins sem gefið hefur út 

nokkur tilmæli varðandi vitnavernd. Nefndin hefur þar hvatt aðildarríki 

Evrópuráðsins til að taka upp virk verndarúrræði auk þess að gefa 

leiðbeiningar um hvernig vitnaverndaráætlun skuli vera háttað. 

6.1 Tilmæli ráðherranefndar Evrópuráðsins er 

varðar vitnavernd 

Evrópuráðið hefur sent frá sér nokkur tilmæli til aðildarríkja um að tryggja 

vitnum raunhæfa vernd gegn ógnun, hótunum og hefndaraðgerðum. Slík 

tilmæli eru ekki bindandi en hafa það að markmiði að koma á nánari einingu 

meðal aðildarríkja og móta sameiginlega stefnu á sviði fórnarlamba- og 

vitnaverndar. Það var fyrst gert með tilmælum ráðherranefndar 

Evrópuráðsins til aðildarríkja frá 28. júní 1985 um stöðu vitna á sviði 

refsiréttar og réttarfars, þar sem hvatt var til þess að vitnum og fjölskyldum 

þeirra skyldu tryggð virk verndarúrræði gagnvart ógnun og hefnd 

sakbornings og þá sérstaklega ef um skipulagða glæpastarfsemi væri að ræða. 
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 Í Finnlandi er ekki í notkun vitnaverndaráætlun og engar heimildir er að finna um 

virk verndarúrræði finnsku lögreglunnar. Af þeim sökum var Finnland ekki tekið 

með í þessari samanburðarskoðun. 
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Ekki var nánar farið út í hvernig slíkt úrræði skyldi vera uppbyggt eða því 

framfylgt.
105

  

Í tilmælum ráðherranefndar Evrópuráðsins til aðildarríkja frá 10. 

september 1997, um ógnanir gagnvart vitnum og réttindi varnarinnar, voru 

aðildarríki aftur hvött til að taka upp virk úrræði til verndar vitnum.
106

 

Tilmælin voru aðeins ítarlegri en þau fyrri þar sem ríki voru hvött til að koma 

sér upp vitnaverndaráætlun í þeim tilgangi að vernda líf og persónulegt 

öryggi vitna, skyldmenna vitna og annarra nákominna. Skyldi þá mismunandi 

vernd vera tæk í formi nafnbreytingar, búferlaflutninga, útvegunar nýs starfs, 

útvegunar lífvarða auk annarrar líkamlegrar verndar. 

Tilmæli ráðherranefndar Evrópuráðsins frá 2005 og 2006 ganga mun 

lengra og eru ítarlegri. Hér verður fjallað nánar þau. Hafa ber í huga að 

tilmæli ráðherranefndarinnar hafa ekki skuldbindingargildi fyrir íslenska 

ríkið en fela í sér hvatningu til aðildarríkja um að grípa til aðgerða til að 

tryggja virk verndarúrræði handa vitnum og brotaþolum. Jafnframt ber 

aðildarríki að hafa tilmælin til hliðsjónar kjósi það að innleiða slík úrræði.  

6.1.1 Tilmæli ráðherranefndar Evrópuráðsins til aðildarríkja frá 

20. apríl 2005 um vernd vitna og uppljóstrara 

Tilmæli ráðherranefndar Evrópuráðsins til aðildarríkja frá 20. apríl 2005 um 

vernd vitna og uppljóstrara hafa að geyma svipuð úrræði og fyrri tilmæli sem 

nefnd hafa verið hér að framan en ganga þó mun lengra. Hér verður gerð 

grein fyrir tilmælunum með áherslu á virk verndarúrræði.
107

 Í 1. kafla 

tilmælanna er vitni skilgreint sem hver sú manneskja sem býr yfir vitneskju 

sem tengist tilteknu refsimáli og hefur gefið eða mun gefa vitnisburð í 

málinu, óháð stöðu vitnis eða formi vitnisburðarins sem getur verið beinn eða 

óbeinn, skriflegur eða munnlegur. 
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 Council of Europe. Recommendation no. R (85) 11 of the committee of ministers 

to member states on the position of the victim in the framework of criminal law and 

procedure, sjá 16. gr. 
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 Council of Europe. Recommendation no. R (97) 13 of the committee of ministers 

to member states, concerning intimidation of witnesses and the rights of the defence, 

in particular with respect to the measures to be taken in relation to vulnerable 

witnesses, sjá 14. og 15. gr. 
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 Council of Europe. Recommendation Rec (2005) 9 of the Committee of Ministers 

to member states on the protection of witnesses and collaborators of justice. 
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Í 2. kafla tilmælanna eru taldar upp þær almennu reglur sem lagt er til að 

eigi að gilda. Í 1. gr. kemur fram að lagaleg og raunhæf úrræði skuli vera til 

staðar til að tryggja að vitni geti gefið skýrslu án þess að vera undir pressu 

sökum ógnunar. Vernd skal vera til staðar fyrir, á meðan og eftir að 

dómsmáli er lokið samkvæmt 2. gr. 

Í 3. kafla tilmælanna eru leiðbeiningar um hvernig standa skuli að 

vitnavernd og tiltekið er hvaða úrræði séu tæk og hvernig. Lagt er til að þegar 

aðildarríki taki upp regluverk til að berjast gegn skipulagðri glæpastarfsemi 

skuli það gera ráð fyrir viðunandi úrræðum til verndar vitnum gagnvart ógn 

sem að þeim stafar í tengslum við málið. Í 12. gr. tilmælanna eru tilgreind 

þau atriði sem lagt skal mat á þegar metið er hvort vitni eigi rétt á 

verndarúrræðum eða verndaráætlun. Þau eru eftirfarandi: Hver þáttur aðila 

sem á að vernda er í málinu, það er hvort hann er fórnarlamb, vitni, 

flugumaður, vitorðsmaður eða samverkamaður; mikilvægi þáttar aðila við 

málarekstur og alvarleiki ógnunar; og vilji verndarþola eða hvort verndarþoli 

er tækur til að þola virk verndarúrræði.  

Hvað varðar virk vitnaverndarúrræði mælir ráðherraráðið með því, 

samkvæmt 22. gr. tillaganna, að þegar slíkt er viðeigandi skuli 

vitnaverndaráætlun vera til staðar og aðgengileg fyrir vitni sem þurfa vernd. 

Megintilgangur vitnaverndaráætlunar er að vernda vitni fyrir hættu sem stafar 

gegn lífi þeirra sjálfra og þeirra sem eru þeim nákomnir. Áhersla er lögð á að 

tryggja líkamlega, sálræna, félagslega og fjárhagslega vernd og stuðning.  

Í 23. gr. tilmælanna kemur fram að ef vitnaverndaráætlun felur í sér 

íþyngjandi íhlutun í líf aðila skuli slíkum úrræðum einungs beitt þegar önnur 

vægari úrræði eru ekki talin árangursrík. Til íþyngjandi úrræða teljast til 

dæmis búferlaflutningar í öruggt húsnæði og breytt persónuauðkenni. Þeim 

skal einungis beitt í málum þar sem þörf er á vernd á meðan mál er til 

meðferðar hjá dómstólum eða ævilangt. Ef aðildarríki ætlar sér að beita 

íþyngjandi úrræðum þarf samkvæmt 24. gr. tilmælanna að liggja fyrir upplýst 

samþykki þess sem nýtir sér slíka vernd ásamt því að viðunandi lagarammi 

sem tryggir réttindi þess sem nýtur verndar þarf að vera til staðar. 

Það yfirvald sem hefur yfirumsjón með og framkvæmir 

vitnaverndaráætlun skal samkvæmt 28. gr. tilmælanna vera sjálfstætt í 

ákvarðanatöku sinni um verndina og óháð rannsókn sakamálsins sem gefa á 

skýrslu í eða undirbúningi þess fyrir dómstólum. Þetta girðir þó ekki fyrir að 

samstarf sé haft milli slíkra stofnana til að framfylgja vitnaverndinni. 
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Samkvæmt þessu ber að hafa sérstaka stofnun sem sér um vitnaverndaráætlun 

eða að minnsta kosti sjálfstæða deild innan lögreglunnar sem sinnir slíku 

starfi og tryggt skal að leynd hvíli yfir störfum hennar. 

6.1.2 Tilmæli ráðherranefndar Evrópuráðsins til aðildarríkja frá 

14. júní 2006 um aðstoð fyrir brotaþola 

Tilmæli ráðherranefndar Evrópuráðsins til aðildarríkja frá 14. júní 2006 um 

aðstoð fyrir brotaþola eru sérsniðin út frá þörfum brotaþola fyrir vernd og 

aðstoð sem þeir gætu þurft umfram önnur vitni.
108

 Brotaþoli er skilgreindur í 

1. gr. tilmælanna sem: Manneskja sem hefur orðið fyrir líkamlegum, 

andlegum eða fjárhagslegum skaða eða andlegri þjáningu sem valdið hefur 

verið með broti á refsilöggjöf aðildarríkis. Hugtakið brotaþoli getur einnig 

tekið til nánustu fjölskyldumeðlima brotaþola. 

Þau verndarúrræði sem nefndin leggur til að ríki innlimi eru talin upp í 10. 

gr. tilmælanna. Þar er lagt til að ríki skuli vernda líkamlega og sálræna heilsu 

brotaþola. Lögð er áhersla á að slíka vernd gæti þurft ef brotaþoli þarf að gefa 

skýrslu fyrir dómi. Í 2. mgr. 10. gr. tilmælanna er lagt til grípa skuli til 

sérstakra úrræða ef hætta er á að brotaþoli verði fyrir ógnunum, 

hefndaraðgerðum eða endurtekinni árás. Í 3. mgr. 10. gr. tilmælana er lagt til 

að aðildarríki skuli grípa til nauðsynlegra aðgerða þegar sakborningi er sleppt 

úr haldi og talið er að brotaþoli sé enn í hættu. Í slíkum tilfellum skal vera 

heimilt að láta fórnarlamb vita af lausn dómþola.  

6.2 Svíþjóð 

Svíþjóð er eitt þeirra Evrópuríkja sem hefur lögfest og regluvætt 

vitnaverndaráætlun. Sú áætlun er þó víðtækri en lýst hefur verið hér að 

framan. Hún er einstaklingsverndaráætlun (s. personsäkerhetsarbete) og nær 

því til allra þeirra sem er ógnað eða eru í þeim aðstæðum að líf þeirra eða 

frelsi sé í hættu. Með lögum nr. 2006:515 var einstaklingsverndaráætlun 

gefin lagaheimild með breytingu á lögreglulögunum.
109

 Fram kemur í 
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 Lag (2006:515) om ändring i polislagen (1984:387). 
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almennum athugasemdum í frumvarpi að þeim lögum sem lögfestu 

einstaklingsverndaráætluninina að tilgangurinn með lagasetningunni sé ekki 

að lögfesta hvaða virk verndarúrræði séu tæk heldur sé það viðkomandi 

yfirvalda að ákveða hvað beri að gera í hverju máli.
110

 Í frumvarpinu kemur 

fram að tekið sé mið af tilmælum ráðherranefndar Evrópuráðsins frá 20. apríl 

2005 um vernd vitna og uppljóstrara, ásamt því að 

einstaklingsverndaráætlunin sé byggð á ítarlegri rannsóknarskýrslu sem gerð 

var fyrir sænska þingið. Hér verður nánar fjallað um 

einstaklingsverndaráætlun Svíþjóðar þar sem skoðaður verður gildandi réttur.  

Í sænskum lögreglulögum nr. 1984:287 kemur fram í 4. mgr. 2. gr. að 

hlutverk lögreglu sé meðal annars að vernda fólk þegar slík vernd er best 

veitt af lögreglu.
111

 Með breytingalögum nr. 2006:515 var 2. gr. a. bætt inn í 

lögreglulögin. Með því ákvæði er lögreglu veitt heimild til að grípa til 

sértækra aðgerða til að tryggja öryggi vitna og annarra aðila sem sæta 

hótunum eða ógn. Ákvæðið er þannig grundvöllur fyrir 

einstaklingsverndaráætlunina sem er nánar útfærð í reglugerð sem sett var á 

grundvelli lagaákvæðisins, það er reglugerð nr. 2006:519 um sérstaka 

einstaklingsvernd o.fl.
112

 Hér verður nánar fjallað um þær heimildir og 

skyldur sem lögreglan ber samkvæmt reglugerðinni.   

Samkvæmt 1. gr. rg. skal þeim einstaklingum sem þurfa á vernd að halda 

veitt aðstoð með hvers kyns virkum verndarúrræðum sem talin eru við hæfi 

og nauðsynleg til að tryggja öryggi viðkomandi. Slík vernd skal framkvæmd 

af lögreglu eða fangelsisyfirvöldum. Verndarúrræði eru tæk fyrir eftirfarandi 

aðila samkvæmt 2. gr. rg.: Grunaða menn, verjendur, sækjendur, vitni og 

uppljóstrara, auk annarra aðila ef viðkomandi hefur verið hluti af rannsókn 

máls eða ef mál tengist skipulagðri glæpastarfsemi. Ef uppi eru sérstakar 

ástæður er heimilt samkvæmt ákvæðinu að veita öðrum vernd. Jafnframt skal 

tryggja aðstandendum ofangreindra aðila vernd.  

Skilyrði fyrir því að aðili njóti verndar eftir verndaráætlun er samkvæmt 3. 

gr. rg. að mikil hætta sé á að brotið verði með alvarlegum hætti gegn rétti 

aðila, eða nákominna aðila tengdum honum, til lífs, heilsu, frelsis og friðar. 

Viðbótarskilyrði eru sett fyrir heimild til verndaráætlunar þegar um 

sérfræðivitni er að ræða í 4. gr. rg. en þau eru að upplýsingar sem slík vitni 
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hafi fram að færa þurfi að hafa eða hafa haft mikilvæga þýðingu fyrir 

rannsókn máls eða málarekstur fyrir dómi. Samhengi þarf að vera milli 

yfirvofandi hættu og þeirra upplýsinga sem sérfræðivitni gaf eða mun gefa 

fyrir dómi. Sérfræðivitnið þarf að samþykkja að taka þátt í verndaráætlun og 

lúta þeim reglum sem því eru settar í tengslum við slíkt. Sérfræðivitnið þarf 

að búa í Svíþjóð eða ætla sér að gera það. Loks kemur fram að önnur 

verndarúrræði séu ekki talin nægjanleg til að tryggja öryggi sérfræðivitnisins. 

Í 5. gr. rg. kemur fram að lögreglan sé almennt ábyrg fyrir, og sjái um, 

framkvæmd verndaráætlunar en fangelsisyfirvöld veita þá vernd sem þörf er 

á fyrir fanga í afplánun í fangelsi. Ef aðili er á reynslulausn eða undir rafrænu 

eftirliti sér lögreglan um verndina. Samkvæmt 6. gr. rg. skulu vera til staðar 

innan lögreglu sérstakar sveitir sem sjá um framkvæmd 

einstaklingsverndaráætlunar. Slíkar sveitir kallast einstaklingsverndarsveitir 

(s. personsäkerhetsenheter) og heyra undir ríkislögreglustjóra. Samkvæmt 

ákvæðinu skulu einn eða fleiri starfsmenn innan fangelsismálayfirvalda sjá 

um málaflokkinn. Skulu lögreglu- og fangelsismálayfirvöld vinna saman auk 

annarra yfirvalda þegar þess er þörf við framkvæmd verndaráætlunar, sbr. 7. 

gr. rg. 

Í 8. gr. rg. kemur fram að einstaklingsverndarsveit skuli að beiðni lögreglu 

eða fangelsisyfirvalda rannsaka og meta hvort til úrræða skuli grípa til að 

tryggja vernd aðila í hverju máli. Í 9. gr. rg. kemur fram að það yfirvald sem 

fer með vernd í hverju tilviki, hvort sem það er einstaklingsverndarsveit eða 

fangelsisyfirvöld, eða verndaraðilar til styttingar, skuli bera ábyrgð á öryggi 

aðila og meta í hverju tilviki til hvaða úrræða skuli grípa. Þegar ákveðið hefur 

verið að veita aðila vernd geta verndaraðilar sett aðila skilyrði fyrir þátttöku í 

verndaráætlun sem aðila ber skylda til að fara eftir. Í 10 gr. rg. kemur fram að 

það séu verndaraðilar sem ákveða hvenær verndaráætlun skuli lokið 

samkvæmt mati á því hvort þörf til verndar sé enn til staðar eða ekki.  

Aðilar sem eru undir vernd geta samkvæmt 11. gr. rg. fengið bætur frá 

ríkinu í formi dagpeninga. Að auki er mögulegt að bæta aðila samkvæmt 12. 

gr. rg. tjón vegna fjárhagsútgjalda, tapaðra tekna, viðskiptahamlana og vegna 

taps á sölu á eignum sökum þeirra úrræða sem grípa þarf til vegna 

verndarinnar. Loks er yfirvöldum í 18. gr. rg. veitt heimild til að koma á 

samstarfi við önnur ríki varðandi framkvæmd verndaráætlunar. 
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Sænska ríkislögreglustjóraembættið hefur sett sér reglur (rgl.) um 

framkvæmd verndar en regluheimildin á sér stoð í 16. gr. rg.
113

 Verður nú 

fjallað nánar um þær viðbætur sem koma fram í reglunum. Í 7. gr. rgl. er 

útskýrt með dæmum hvað geti talist til sérstakra aðstæðna, samkvæmt 2. gr. 

rg., til að aðilar geti talist þurfa á vernd að halda samkvæmt 3. gr. rg. Í 7. gr. 

rgl. kemur fram að sérstakar aðstæður geti til dæmis verið ef ógn stafar gegn 

stjórnmálamönnum eða blaðamönnum. Við sérstakar aðstæður er einnig 

heimilt að veita aðilum vernd þótt ógn stafi ekki af skipulagðri 

glæpastarfsemi eða sökum annarra alvarlega glæpa. Slík ógn gæti þá stafað af 

trúarlegum öfgamönnum, til dæmis vegna hættu á heiðursmorði eða 

sambærilegrar hættu.  

Í 9. gr. reglanna kemur fram að skipulag verndarstarfsemi skuli vera með 

þeim hætti að tryggt sé að óviðkomandi aðili komist ekki yfir gögn eða 

upplýsingar um störf verndarsveitarinnar. Með slíkt að markmiði skulu 

lögreglumenn sem fara með vernd aðila því einungis starfa í þessum 

málaflokki og ekki taka þátt í öðrum lögreglustörfum.  

Ekki koma fram í ofangreindum réttarheimildum upplýsingar um hvaða 

úrræði séu tæk samkvæmt einstaklingsverndaráætluninni til að tryggja aðilum 

virka vernd. Á heimasíðu sænsku lögreglunnar er að finna nánari upplýsingar 

sem gagnast við þessa rannsókn. Sænska lögreglan skiptir verndarúrræðunum 

í tvo flokka, sérstök tæknileg úrræði og sértæk verndarúrræði, eftir því hversu 

alvarleg ógnin er og hversu langt þarf að ganga til að tryggja öryggi 

einstaklingins.
114

  

Sérstök tæknileg úrræði eru þau sem lögreglan hefur almennt heimildir til 

að veita aðilum til verndar. Þau eru vægustu úrræðin og geta verið ráðgjöf, 

eftirlit eða tæknileg úrræði. Slík tæknileg úrræði eru fólgin í því að lögreglan 

veitir aðilum síma með neyðarhnappi, upptökubúnaði og GPS-

staðsetningarbúnaði. Auk þess getur aðili fengið tengilið innan lögreglunnar 

sem getur veitt upplýsingar um gang máls eða ráðleggingar um hvernig aðili 

geti aukið öryggi sitt með ýmsum hagnýtum ráðum.
115

   

Sértæk verndarúrræði eru hluti einstaklingsverndaráætlunar og til þeirra er 

einungis gripið ef önnur og vægari úrræði eru ekki talin nægjanleg. Á 
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heimasíðu sænsku lögreglunnar kemur fram að einstaklingsverndarsveitirnar 

séu fjórar og er ein starfandi hverju af eftirfarandi umdæmum: Stokkhólmi, 

Vestur-Gautalandi, Skáni og Vesturbotni.
116

 Á heimasíðu lögreglunnar kemur 

ekkert nánar fram um til hvaða virkra úrræða hægt sé að grípa til að tryggja 

vitnum vernd samkvæmt einstaklingsverndaráætluninni. 

Sænska ríkisstjórnin skipaði rannsóknarnefnd undir forystu Stens 

Heckscher ríkislögreglustjóra til að svara spurningum varðandi vernd 

einstaklinga sem eru undir ógn vegna hótunar, auk þess að hanna 

verndaráætlun fyrir slíka aðila og leggja fram frumvarp til að koma slíkri 

verndaráætlun í framkvæmd.
117

 Þau lagaákvæði og reglugerðir sem hér hafa 

verið nefndar voru gerð samkvæmt tillögum nefndarinnar.
118

 Í skýrslunni 

koma fram ýmsar upplýsingar um hvernig einstaklingsverndaráætlun skuli 

framkvæmd og hefur hún að geyma ýmis praktísk atriði. Hér verður einungis 

fjallað um þau sértæku verndarúrræði sem einstaklingsverndarsveitum eru 

tækar.  

Úrræðin geta varðað öryggisatriði varðandi húsnæði eða vægari úrræði, 

svo sem að póstur sé áframsendur, auk þess að einstaklingsverndarsveit hafi 

samstarf við önnur yfirvöld, til dæmis skattayfirvöld, um vernd 

persónuupplýsinga.
119

  

Eitt það mikilvægasta við verndun einstaklinga er að tryggja þeim öruggt 

húsnæði. Það er hægt að gera með því að bæta öryggisráðstafanir í húsi 

aðilans sjálfs með uppsetningu á öryggiskerfi eða með því að flytja hann í 

öruggt húsnæði, hvort sem það er tímabundið eða varanlega. Slík úrræði eru 

einungis framkvæmd í alvarlegum málum og þau eru tímabundin. Varanlegur 

flutningur er því líklegri kostur til að tryggja öryggi aðila. Það getur þó verið 

gott að geta leyft aðila að búa áfram í sínu húsnæði, sé unnt að gera það 

nægjanlega öruggt, þar sem það getur reynst erfitt fyrir manneskju að vera 

lengi í felum.
120
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Dvöl í skemmri eða lengri tíma í öruggu húsnæði, öðru en aðilans sjálfs, 

kallast verndað hús (s. skyddat boende) og er þá vanalega um þrenns konar 

búsetuúrræði að ræða sem eru flokkuð á eftirfarandi hátt: Fyrsti flokkur er 

fyrir áríðandi og tafarlausan flutning aðila sem stendur yfir í nokkra daga eða 

vikur á meðan lagt er mat á aðstæður og hvort grípa þurfi til frekari aðgerða. 

Hótel eða gistiheimili eru hentug sem húsnæði fyrir fyrsta flokk. Flokkur tvö 

er flutningur í öryggisíbúð. Yfirvöld skulu gera leigusamninga um slíkar 

íbúðir svo unnt sé að flytja reglulega. Slík íbúð getur verið innan borgar en 

það getur verið æskilegt að vernd fari fram í minni nálægum bæjum og þarf 

að meta það hverju sinni. Mikilvægast er að komast eins langt frá ógninni og 

mögulegt er. Flokkur þrjú er flutningur í íbúð í annarri borg en það krefst 

mikils undirbúnings og samstarfs við önnur yfirvöld. Þegar aðili er fluttur í 

öruggt húsnæði er alltaf byrjað í flokki eitt áður en aðili er fluttur í húsnæði 

eftir flokki 2 og 3. Það er gert svo að staðsetning íbúðar haldist leynd ef 

verndarþoli vill ekki sæta verndarúrræðum.
121

  

Tæknileg úrræði sem notast er við eru uppsetning öryggiskerfis í íbúð og 

bíl auk myndavélakerfis við inngang í húsnæði. Tæknileg úrræði verða 

sérstaklega mikilvæg ef aðili býr enn í eigin húsnæði þegar mælt er með því 

að hann sé fluttur til en ekki hefur orðið af því af einhverjum ástæðum.
122

 

Sýnileg vernd getur þurft að vera til staðar og skulu lífverðir vera eitt af 

tiltækum úrræðum. Ekki er þó algilt að grípa þurfi til þess. Það fer eftir mati 

enda er slíkt mikið inngrip í líf og friðhelgi einstaklingsins. Þess háttar vernd 

er dýr en sýnileg vernd skal vera framkvæmd af lögreglumönnum eða 

sérþjálfuðum hundum.
123

 Verndarþoli skal hafa síma og eiga möguleika á að 

ná í lögreglumann sem hefur þekkingu á málinu allan sólarhringinn til að 

auka öryggistilfinningu og draga úr sálrænum áhrifum þess að vera undir 

vernd.
124

  

Breyting persónuupplýsinga og vernd slíkra upplýsinga er mikilvægt 

úrræði þar sem nafnbreyting er möguleg og hægt er að fá nýtt 
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persónuauðkenni. Mikilvægt er að samstarf milli yfirvalda sé á þessu sviði til 

að tryggja að breyting á persónuupplýsingum sé möguleg og að þagnarskylda 

ríki um slíkt.
125

 Í skýrslunni kemur fram að reynsla annarra ríkja sé sú að 

aðilarnir sjálfir sem njóta verndar eigi í mestum erfiðleikum af öllum, frekar 

en yfirvöld, með að tryggja að ný persónuauðkenni séu leynileg.
126

  

Verndarúrræði fyrir fanga skulu vera nafnbreyting og aðrar breytingar á 

persónuupplýsingum. Fangelsisyfirvöld skulu einnig tryggja öryggi fangans 

með öllum tækum ráðum. Lögreglan er ábyrg fyrir slíkri vernd þótt hún skuli 

framkvæmd af fangelsisyfirvöldum. Þurfi aðilar nákomnir fanga vernd skal 

lögreglan sjá um hana með þeim tæku úrræðum sem hér hafa verið nefnd.
127

  

6.3 Noregur 

Í Noregi gilda engar reglur um það hvernig lögregla eða ákæruvald eigi að 

tryggja vitnum vernd. Því verður hér fjallað um almennar heimildir norsku 

lögreglunnar til virkrar verndar aðila. Samkvæmt 2. gr. norsku 

lögreglulaganna nr. 53/1995 er það hlutverk lögreglunnar að vernda 

borgarana gegn hættu og veita þeim aðstoð og þjónustu í hættulegum 

aðstæðum, í lögmætum tilgangi og þegar tilefni er til nauðsynlegrar 

aðstoðar.
128

 Norsku lögreglulögunum hefur ekki verið breytt líkt og þeim 

sænsku en þó er heimild í norsku lögreglulögunum til að veita mönnum 

skálduð persónueinkenni. 

Í kafla II. a. í norsku lögreglulögunum nr. 53/1995 er að finna reglur um 

skálduð persónuauðkenni. Þeir sem eru skráðir í norsku þjóðskránni og eiga á 

hættu að verða fyrir alvarlegum glæpum sem beinast gegn lífi, heilsu eða 

frelsi þeirra geta fengið að nota skálduð persónueinkenni. Samkvæmt 14. gr. 

a. sömu laga er einungis heimilt að nota slíkt úrræði ef önnur úrræði eru ekki 

talin duga. Auk þess er heimilt að nota ný auðkenni fyrir sambúðarfólk aðila. 

Í 14. gr. b. norsku lögreglulaganna kemur fram að lögregluyfirvöld sjái um 
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ákvörðunarvald þess hvort heimilt skuli að nota skáldað nafn. Lögregla skal 

aðstoða umsækjanda í ferlinu og miðla upplýsingum til þeirra stofnana sem 

koma að slíkri breytingu. Sá sem fær nýtt auðkenni getur samkvæmt 14. gr. f. 

norsku lögreglulaganna notað auðkennið í löggerningum. Í 14. gr. g. sömu 

laga kemur fram að lögregla skuli veita yfirvöldum og einkaaðilum aðstoð 

við að komast í samband við aðila með nýtt auðkenni ef slíkt er í réttmætum 

eða málefnalegum tilgangi. Úrræðið getur verið tímabundið eða varanlegt 

samkvæmt 14. gr. h. norsku lögreglulaganna. Þegar um tímabundið úrræði er 

ræða hefur lögreglan heimild til að endurskoða þörf á framlengingu eða synja 

um slíkt. Lögreglu er jafnframt heimilt að afturkalla leyfið ef það er misnotað 

eða reglur þess brotnar. Við lok tímabundins úrræðis skal lögregla láta 

viðeigandi yfirvöld vita og láta breyta skráningu.  

Í reglugerð um norsku þjóðskrána nr. 1268/2007 (rgl.) er í grein 2-2 veitt 

heimild til að breyta kennitölu viðkomandi og skráningu í þjóðskrá.
129

 

Samkvæmt 10. tölul. gr. 2-2 rgl. er þjóðskrá veitt heimild til að fela 

heimilisfang aðila eftir ákvörðun lögreglu þannig að heimilisfang birtist ekki 

í opinberum skrám. Slíkt er þá gert eftir að aðili flytur, hvort sem hann hefur 

fengið nýtt nafn eða ekki. Tilgangurinn er að sá sem ógnin stafar af geti ekki 

komist að því í gegnum opinberar skrár hvar brotaþoli sé búsettur eftir 

fluttning.
130

 Dæmi um skrár sem unnt er að breyta eru símaskrá, 

bifreiðaskráning og ökuskírteini.
 131

 

Á heimasíðu norsku lögreglunnar er að finna ýmis úrræði sem í boði eru 

til verndar einstaklingum en engar réttarheimildir eru fyrir þeim. Hér verður 

stuttlega gerð grein fyrir þeim.  

Unnt er að grípa til sérstakra úrræða í samráði við þann sem er í hættu 

ásamt öðrum aðilum og stofnunum. Sérstök úrræði eru eftirfarandi: 

 uppsetning öryggiskerfis 

 bætt lýsing í og við húsnæði og ljós tengd við hreyfiskynjara 

 upplýsingar um íbúa fjarlægð af hurð, dyrabjöllu og póstkassa 

 gægjugat sett í útidyrahurð 

 gluggar gerðir tryggari gegn innbroti 

 uppsetning þjófavarnarkerfis með eða án myndbandsupptökuvéla 
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 tryggja að húsnæði líti út fyrir að búið sé í því í tilvikum þar sem 

fólk hefur verið flutt tímabundið í öruggt húsnæði 

 sími lánaður eða aðstoð veitt við að tryggja leynt símanúmer
132

 

Ætla má að þessum úrræðum sé beitt í samstarfi við öryggisfyrirtæki. Til 

viðbótar við þessi úrræði er ráðgjöf veitt um hvernig einstaklingur geti sjálfur 

betur tryggt eigið öryggi.
133

 Jafnframt hefur lögreglan sambærileg úrræði og 

hér á landi varðandi heimilisofbeldi og vegna kynferðisbrota, svo sem að 

brotaþola sé veittur neyðarhnappur, farið sé fram á nálgunarbann auk þess 

sem hægt er að koma þolendum að hjá félagslegum stofnunum sem veita 

aðstoð í slíkum málum.
134

 

Neyðarhnappur er veittur í ýmiss konar málum þar sem hætta er á ofbeldi. 

Aðili getur sótt um slíkan hnapp og sætir slík umsókn engu sérstöku mati. 

Hnappurinn er veittur í þrjá mánuði í senn nema hættan sé talin þess eðlis að 

heimilt sé að veita hann til lengri tíma.
135

 Ekki kemur fram í heimildum hvort 

boð úr neyðarhnappi berist beint til lögreglu eða til öryggisfyrirtækis.  

Lögreglan hefur úrræði til að flytja aðila í félagslegt húsnæði, athvarf, 

leiguíbúð eða sumarbústað, sem þá er haldið leyndu fyrir öllum sem tengdir 

eru aðila. Slíkur flutningur getur verið innan sýslu, lands eða milli landa.
136

 

Engar reglur eða lög er að finna í norskum lögum eða reglum um slíkt úrræði 

eða hvort það sé tímabundið eða varanlegt. 

Lögreglan hefur heimildir til að beita virkum verndarúrræðum þegar 

einstaklingur er undir ógn. Þau virku verndarúrræði sem eru tæk fyrir aðila 

undir ógn geta verið eftirfarandi: Reglulegar eftirlitsferðir um hverfi þar sem 

verndarþoli býr, vinnur eða er í skóla. Vöktun lögreglu fyrir utan heimili, 

vinnu eða skóla, auk lögreglufylgdar til og frá heimili. Lögreglu ber að kanna 
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hvort þörf sé á að fylgja vitnum til og frá dómsal. Jafnframt skal lögregla 

leggja mat á hvort þörf sé á öruggu herbergi í dómshúsi þar sem brotaþolar 

og vitni geti beðið þar til þau eru kölluð inn í þingsal.
137

 

6.4 Danmörk 

Í Danmörku ber lögreglunni almenn skylda til að koma borgurum til aðstoðar 

og vernda þá samkvæmt 1. gr. danskra lögreglulaga nr. 444/2004.
138

 Auk 

þess ber lögreglunni samkvæmt 4. tölul. 2. gr. sömu laga að aðstoða 

borgarana í hættulegum aðstæðum. Danmörk er með vitnaverndaráætlun (d. 

vidnebeskyttelsesforanstaltninger) sem er framkvæmd af dönsku 

öryggislögreglunni (PET). Engar réttarheimildir eru til um 

vitnaverndaráætlun Danmerkur þar sem áætlunin er leynileg. Hins vegar 

koma fram í svari dómsmálaráðherra til dönsku réttarfarsnefndarinnar ýmsar 

upplýsingar. Spurt var hvort ráðherra muni tryggja vitnum vernd sem veita 

lögreglu upplýsingar í málum tengdum skipulagðri glæpastarfsemi og til 

hvaða ráðstafana ráðherra muni taka til að tryggja slíkum vitnum vernd.
139

 Í 

svarinu kemur fram að lögregla sjái um almenn verndarúrræði, svo sem 

eftirlitsferðir um hverfi vitnis, lögreglufylgd og líkamsvernd.  

Í svarinu kemur einnig fram að í sérstökum málum þar sem verndarúrræði 

lögregluumdæma eru ekki talin nægjanleg getur PET tekið við vernd og lagt 

mat á hvort þörf sé á að vitni fari í vitnaverndaráætlun. Vitnaverndaráætlun 

PET hefur verið til í núverandi mynd síðan 2001 og þróast í takt við lærdóm 

af fyrri reynslu.
140

 Einnig koma fram í svarinu almennar upplýsingar um 

vitnaverndaráætlunina sem eru eftirfarandi: 

Hættan er rannsökuð og alvarleiki hennar er metinn auk þess sem lagt er 

mat á hvort vitnið geti búið við þær kringumstæður sem áætlunin býður upp 

                                                      
137

 Politiet. (2010-d, desember). Skjerming. Sótt 13. maí 2014 af  

https://www.politi.no/rad_fra_politiet/vold_i_nare_relasjoner/voldsoffer_og_kvinne/

skjerming. 
138

 Lov nr. 444 af 09/06/2004 om politiets virksomhed (Politiloven).   
139

 Justministeret Civil- og Politiafdelingen Kontor, 2010, Besvarelse af spørgsmål 

nr. 1258 af 12. juli 2010 fra  Folketingets Retsudvalg. Sótt 14. maí 2014 af  

http://www.ft.dk/samling/20091/almdel/reu/spm/1258/svar/731446/875381/index.ht

m. 
140

 Justministeret Civil- og Politiafdelingen Kontor, 2010, Besvarelse af spørgsmål 

nr. 1258 af 12. juli 2010 fra  Folketingets Retsudvalg. 



70 

á. Áður en vitnið fer inn í slíka verndaráætlun er lagt ítarlegt mat á þörf fyrir 

vernd í hverju tilviki og hvers lags verndarúrræði myndu skila árangri. Í 

flestum málum þar sem aðila er veitt vernd eftir vitnaverndaráætlun er 

persónuauðkennum breytt, auk þess sem aðili gæti verið aðstoðaður við að 

flytja til annars lands. Til að unnt sé að breyta persónuauðkennum 

einstaklings þarf vitnið að vera tilbúið að mæta ýmsum skilyrðum, svo sem 

að slíta tímabundið tengsl við fjölskyldu, vini og kunningja, auk þess að 

hætta í vinnu eða námi. Ef vitnið er ekki tilbúið til að fara eftir settum 

skilyrðum verður ítrustu úrræðum ekki beitt. Í ljósi þess hversu mikill 

kostnaður er fólginn í því að veita aðila ný persónuauðkenni skal það 

eingöngu gert í allra alvarlegustu málunum og þegar engin önnur úrræði duga 

til.
141

 Á heimasíðu PET koma fram upplýsingar um þau skilyrði sem vitni 

þarf að samþykkja en þau eru að vitni mega ekki fremja glæpi á meðan þau 

njóta verndar samkvæmt vitnaverndaráætlun, auk þess sem þau mega ekki 

hafa samband við gamla vini. Vitnaverndaráætlun getur verið felld niður 

vegna brota á þessum skilyrðum.
142

 

6.5 Samantekt 

 

Ráðherranefnd Evrópuráðsins hefur hvatt aðildarríki í fjórgang til að tryggja 

virka vernd vitna, fórnarlamba og uppljóstrara og síðast lagt til leiðbeiningar 

um hvernig standa skuli að slíku. Tilmæli ráðherranefndar Evrópuráðsins frá 

20. apríl 2005 hafa að geyma ýmsar leiðbeiningar um hvernig 

vitnaverndaráætlun skuli framkvæmd og hvernig aðildarríki skuli tryggja 

aðilum rétt til verndar í lögum. Svíþjóð er eina Norðurlandaríkið sem er með 

vitnaverndaráætlun þar sem tekið er tillit til tilmæla ráðherranefndarinnar.   

Eftir skoðun á þessum löndum er greinilegt að Svíþjóð er sú 

Norðurlandaþjóð sem gengur hvað lengst í að tryggja aðilum rétt til virkra 

verndarúrræða. Rannsóknarskýrslan sem gerð var í aðdraganda lagabreytinga 

er virkilega góð heimild um hvernig standa eigi að slíkum verndarúrræðum. Í 
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skýrslunni kemur fram hvað þurfi að gera til að slík úrræði geti gengið upp 

og aðilum sé veitt sú vernd og aðstoð sem þörf er á hverju sinni. Þar kemur 

einnig fram hvernig staðið skuli að mati einstaklinga, hvaða verndarúrræði 

eru tæk, skipulag innviða og menntun starfsmanna.  

Norska úrræðið um skálduð persónuauðkenni þar sem nýtt nafn og 

persónunúmer er gefið auk þess sem mögulegt er að fela heimilisfang 

viðkomandi í opinberum skrám er gott úrræði sem vert væri að taka til 

skoðunar hér á landi.  

Þótt Danmörk hafi vitnaverndaráætlun eru engar lögfestar heimildir fyrir 

slíku og hvergi er tilgreint í lögum eða reglum hver skilyrði fyrir vitnavernd 

eru eða hvaða rétt verndarþolar hafa, líkt og 28. gr. tilmæla ráðherranefndar 

Evrópuráðsins frá 20. apríl 2005 segir til um. Tilmælin eru til þess fallin að 

veita vitnum vernd og tryggja að samræmi sé á milli réttinda vitna á milli 

aðildarríkja. Ef ákveðið yrði að taka upp vitnaverndaráætlun hér á landi væri 

eðlilegt að slíkt yrði gert til samræmis við tilmæli ráðherranefndarinnar. 
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7 Mögulegar úrbætur í þágu vitnaverndar 

Í þessum kafla verða gerðar tillögur að úrbótum á gildandi rétti í þágu 

vitnaverndar og í samræmi við þjóðaréttarskuldbindingar sem íslenska ríkið 

hefur gengist undir, tillögur ráðherranefndar Evrópuráðsins og úrræði sem 

tæk eru á öðrum Norðurlöndum.  

Höfundur leggur til að gerð verði sambærileg breyting á lögreglulögum 

nr. 90/1996 og gerð var á sænsku lögreglulögunum með það að markmiði að 

koma á vitnaverndaráætlun. Með breytingunni yrði lögreglu veitt heimild til 

að tryggja aðilum vernd sem þurfa að þola hótanir eða ef lífi þeirra og frelsi 

er ógnað með virkum verndarúrræðum. Með breytingunni skyldi fylgja 

reglugerðarheimild þar sem framkvæmd á slíkri vernd yrði nánar ákveðin. Í 

reglugerð yrði þá útfært nánar hver réttindi og skyldur vitna væru og hvaða 

skyldur yfirvöld hefðu samkvæmt áætluninni. Þau virku verndarúrræði sem 

þyrftu að vera tæk eftir verndaráætluninni þyrftu að vera til þess fallin að 

tryggja aðilum vernd með árangursríkum hætti með tilliti til landfræðilegra 

aðstæðna á Íslandi og fámennis. Taka yrði mið af þeim úrræðum sem í boði 

eru í Svíþjóð og laga þau að íslensku umhverfi.  

Breytingin á norsku lögreglulögunum um aðstoð lögreglu þegar 

einstaklingar verða sér úti um skálduð persónuauðkenni, svo sem nafn og 

kennitölu, er áhugaverður kostur. Höfundur leggur til að sambærilegar 

breytingar verði gerðar á lögreglulögum svo slíkt yrði heimilt og þá 

sérstaklega í málum þar sem nálgunarbanni er beitt eða ef vitni eða aðrir 

einstaklingar eru undir mikilli ógn. Til að slíkt væri mögulegt þyrfti að gera 

samhliða breytingar á lögum um þjóðskrá og almannaskráningu nr. 54/1962. 

Höfundur mælir einnig með því að heimilt verði að fela heimilisfang í 

opinberum skráningum. Þá þyrfti einnig að breyta lögum svo að heimild fyrir 

leynd lögheimilis og dvalarstaðar væri tryggð í lögum um þjóðskrá í vissum 

tilvikum að ákveðnum skilyrðum uppfylltum.  

Lagt er til að breyting verði gerð á merkingu hugtaksins uppljóstrari og 

þeim réttaráhrifum sem slíkri stöðu gætu fylgt í málum sem tengjast 

skipulagðri brotastarfsemi eða ef um alvarleg brot væri að ræða. Með 

breytingunni er lagt til að ef fleiri en einn sakborningur er í sakamáli að 
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heimilt verði að veita einum eða fleiri stöðu uppljóstrara sé þátttaka aðila í 

broti minni háttar eða sakir litlar. Einnig að slíkt væri heimilt ef grunur leikur 

á um að einn eða fleiri sakborninga sé beittur hótunum eða þvingunum um að 

taka á sig alla sök í máli. Þá mætti endurskoða samhliða slíkri breytingu 1. og 

2. mgr. 64. gr. hgl. og heimila lækkun eða niðurfellingu refsinga þegar aðili 

hefur stöðu uppljóstrara. Lækkun eða niðurfelling refsingar væri til þess 

fallin að gefa hvetja aðila frekar til að gefa sig fram og gerast uppljóstrarar. 

Auknar heimildir til að veita aðilum stöðu uppljóstrara myndu heimila að 

tryggja slíkum aðilum virk verndarúrræði. 

Lagt er til að dómstólaráð setji reglur með stoð í 3. mgr. 123. gr. sml. um 

framkvæmd skýrslu vitnis sem veitt hefur verið heimild til nafnleyndar fyrir 

dómi samkvæmt 8. mgr. 122. gr., sbr. 2. mgr. 123. gr. sml. þar sem vitni væri 

tryggð eftir þörfum öryggisfylgd til og frá dómstól og dómsal. Í slíkum 

reglum þyrfti að vera ákvæði um að slíku vitni skyldi vera tryggður öruggur 

staður innan dómshúss til að bíða á til að tryggja nafnleynd vitnis og draga úr 

líkum á að það verði fyrir árás. Dómarar geta mótað slíka framkvæmd í 

úrskurðum sínum en hins vegar telur höfundur æskilegra að reglur um 

framkvæmd skýrslutöku vitna sem hlotið hafa nafnleynd séu birtar til að vitni 

geti betur kynnt sér rétt sinn og framkvæmd skýrslutökunnar. 

Heimild samkvæmt 8. mgr. 122. gr. sml. leyfir að vitni geri ekki grein 

fyrir persónupplýsingum í heyranda hljóði sem eru til þess fallnar að bera 

kennsl á vitnið. Heimildin, samkvæmt ákvæðinu, nær til allra 

persónuupplýsinga og beiting ákvæðis þarf að uppfylla þau skilyrði að um 

raunverulega ógn sé að ráða í tilteknu máli. Af dómaframkvæmd MDE má 

sjá að heimild til nafnleyndar þarf ekki að sæta svo ströngu mati nema þegar 

um lögreglumenn er að ræða. Því leggur höfundur til að heimild til 

nafnleyndar verði veitt ef mál tengist skipulagðri glæpastarfsemi eða um 

alvarleg afbrot er að ræða, til dæmis stórfelld fíkniefnabrot eða gróf 

ofbeldisbrot. Höfundur leggur einnig til að vitnum verði heimilt að njóta 

leyndar um persónuupplýsingar að hluta. Heimild til slíkrar leyndar fæli þá í 

sér að vitni gæfi í heyranda hljóði grein fyrir fullu nafni en fengi heimild til 

að skila til dómara skriflega kennitölu, heimilisfangi og símanúmeri og 

dómara væri gert að tryggja að verjendur og sakborningur fengju ekki slíkar 

upplýsingar upp gefnar. Heimild til leyndar að hluta um persónuupplýsingar 

væri þáttur í að veita vitnum og aðilum nákomnum þeim vernd. Sem dæmi 

má nefna að slíkt yrði heimilt ef vitni hefði notið nafnleyndar á 
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rannsóknarstigi samkvæmt 3. mgr. 65. gr. sml. en skilyrði fyrir beitingu 8. 

mgr. 122. gr. sml er ekki fyrir hendi. Slík heimild væri einnig æskileg þegar 

vitni hefur komið að sakamáli í skyldustörfum sínum, til dæmis í tilfelli 

heilbrigðisstarfsfólks, lögreglumanna eða annarra viðbragðsaðila, og væri 

slíkt til þess fallið að tryggja öryggi nákominna aðila slíkra opinberra 

starfsmanna og friðhelgi einkalífs þeirra. 

Höfundur telur að breytinga sé þörf á ákvæði 66. gr. hgl. Í núverandi 

mynd uppfyllir það ekki skilyrði um skýrleika refsiheimilda þegar um svo 

viðamikla takmörkun á einstaklingsfrelsi er að ræða eða heimildir til 

eignarupptöku. Höfundur telur að ef aðila væri gert að leggja fram tryggingu 

eða mögulega veð fyrir því að láta ekki verða af hótunum gæti það reynst góð 

hvatning fyrir aðila til að hætta við hótun eða tryggja að nálgunarbann sé virt. 

Erfitt er að sjá að mögulegt væri að láta aðila sæta gæslu með vistun í 

fangelsi eða á viðeigandi stofnun samkvæmt 66. gr. hgl. þar sem nú þegar er 

unnt að vista aðila í gæsluvarðhald samkvæmt 95. gr. sml. vegna ítrekaðra 

brota eða til að koma í veg fyrir áframhaldandi brot. Eins er heimilt að láta 

aðila þola sviptingu sjálfræðis samkvæmt II. kafla lögræðislaga nr. 71/1997 

og leggja þá inn á viðeigandi stofnun. Slík úrræði eru þegar til staðar og eru 

mun skýrari en heimild til gæslu samkvæmt 66. gr. hgl. Erfitt er að sjá í 

hvaða tilvikum heimilt væri að láta mann sæta gæslu, til dæmis í fangelsi eða 

á viðeigandi stofnun, þegar öðrum heimildum sleppir til að dómari teldi slíkt 

vera réttlætanlegt. Því leggur höfundur til að ákvæði 66. gr. hgl. verði breytt 

og skýrleiki þess bættur þannig að tilgreint verði við hvaða aðstæður sé 

heimilt að beita ákvæðinu og til hvaða gæsluúrræða væri heimilt að grípa. 

Skerpa þarf á heimild til að krefjast tryggingar þannig að fram komi efri og 

neðri mörk fjárhæða, form tryggingar, heimild fyrir upptöku framlagðrar 

tryggingar eða heimildar til aðfarar í framlögðum veðum. Höfundur leggur 

jafnframt til að tímamörkum ákæðisins verði breytt varðandi tryggingu til 

samræmis við hámarkstíma nálgunarbanns en tímamörk gæslu væru þá í 

samræmi við tímamörk gæsluvarðhalds. Einnig er lagt til að ákvörðunar-  og 

kæruheimildir úrræða samkvæmt 66. gr. hgl. verði sambærilegar og er í nú 

gildandi lögum varðandi gæsluvarðhald. 

Höfundur stingur upp á að réttindi vitna verði betur tryggð í lögum um 

meðferð sakamála þegar vitni er undir ógn og sætir hótunum og hefur fengið 

heimild til nafnleyndar eða er í vitnaverndaráætlun. Lagt er til að skylda væri 

að hraða málsmeðferð í slíkum málum og að heimild væri til staðar um að 
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slík mál fengju flýtimeðferð fyrir dómi eða að slík vitni skyldu gefa skýrslu 

fyrir dómi strax á rannsóknarstigi. Væri slíkt til þess fallið að bið eftir 

skýrslutöku yrði ekki íþyngjandi fyrir vitni og líkurnar á því að sakborningar 

gætu haft áhrif á þau með hótunum eða líkamlegu ofbeldi minnkuðu.  

Hvað varðar almennar heimildir lögreglu leggur höfundur til að 

samningur verði gerður við öryggisfyrirtæki, líkt gert hefur verið í Noregi og 

Svíþjóð, um öryggisráðstafanir fyrir aðila sem hafa sætt hótunum eða orðið 

fyrir ofbeldi. Því er lagt til að ríkislögreglustjóraembættið geri samning við 

öryggisfyrirtæki varðandi neyðarhnappa eða uppsetningu öryggis- og 

myndavélakerfis á heimili aðila. Heimild fyrir aðila til að fá slíkan búnað yrði 

þá tímabundin og þörf fyrir slíkt háð mati á aðstæðum hverju sinni. Skilyrði 

fyrir aðstoðinni væri jafnframt að einstaklingur væri sjálfur ekki bær um að 

bera kostnað af slíkum úrræðum.  
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8 Lokaorð 

Í ljósi þeirra lagalegu úrræða sem tæk eru hér á landi og eftir skoðun á þeim 

með hliðsjón af dómsmálum, tilmælum ráðherranefndar Evrópuráðsins og 

þjóðaréttarskuldbindinga sem Ísland hefur gengist undir er óhætt að segja að 

mögulegt sé að gera betur til að tryggja vitnum, brotaþolum og eftir atvikum 

öðrum aðilum betri réttarvernd auk virkra verndarúrræða. Íslenska ríkið hefur 

gengist undir þjóðaréttarskuldbindingar um að vera með vitnaverndaráætlun 

samkvæmt Evrópuráðsamningi um aðgerðir gegn mansali og samningi 

Sameinuðu þjóðanna um aðgerðir til að sporna við skipulagðri fjölþjóðlegri 

glæpastarfsemi. Vissulega er íslenskum yfirvöldum þó frjálst að meta hvort 

þörf sé á að fullgilda þau ákvæði samninganna sem lúta að slíku og hvort 

tryggja beri þá vernd sem slíkir samningar varða.  

Ráðherranefnd Evrópuráðsins hefur gefið út nokkur tilmæli þar sem lagt 

er til að aðildarríki komi sér upp vitnaverndaráætlun og tryggi með virkri 

vernd vitni, brotaþola og uppljóstrara. Vissulega eru slík tilmæli ekki 

bindandi en þau gefa góða hugmynd um hvert ætlast er til að aðildarríki 

stefni í þessum málefnum og hafa að markmiði að samræmi sé í vernd vitna 

milli aðildarríkja. 

Þrátt fyrir að alþjóðlegar skuldbindingar veiti aðilum ekki beinan rétt 

sökum tvíeðlis þjóðaréttar og landsréttar er óhætt að telja að þær aðstæður 

gætu skapast, sökum skorts á virkum verndarúrræðum, að íslenska ríkið yrði 

talið hafa brotið gegn 2. gr. og 8. gr. MSE þar sem ákvæðin leggja á herðar 

íslenska ríkinu þær jákvæðu skyldur að tryggja líf og öryggi einstaklinga og 

friðhelgi þeirra.  

Miðað við þá dóma sem farið hefur verið yfir er ljóst að upp hafa komið 

mál þar sem þörf er á virkum verndarúrræðum. Hið svokallaða 

Stokkseyrarmál er gott dæmi um slíkt, sem og dómur Hæstaréttar frá 9. 

ágúst 2012 í máli nr. 535/2012 þar sem grunur var um morð á Litla-Hrauni 

og fjórum föngum var veitt nafnleynd fyrir dómi. Eins og áður hefur verið 

tekið fram er heimild til nafnleyndar einungis leyfð þegar líf vitna er 

raunverulega í hættu. Af því sögðu var mögulega þörf fyrir virk 

verndarúrræði gagnvart hefndaraðgerðum, þar sem fangar eru yfirleitt ekki 
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margir saman á fangagangi og því er auðvelt að beita útilokunaraðferð til að 

komast að því hvaða fjórir fangar báru vitni í málinu, eða að allir fangarnir á 

ganginum sem mögulega gætu hafa verið vitni yrðu beittir hefndaraðgerðum.  

Að þessu sögðu telur höfundur að hér á landi sé þörf fyrir 

vitnaverndaráætlun og þar með sérþjálfað starfsfólk til að greina aðstæður og 

þörf fyrir vernd. Vitnaverndaráætlun ýtir undir að skýrar reglur séu settar um 

réttindi og skyldur vitna varðandi virk verndarúrræði og hvaða skyldur ríkið 

ber vegna slíkra mála. Ef vitnaverndaráætlun verður til þess að koma í veg 

fyrir að hótanir og ógn geti haft áhrif á vitni og skýrslugjöf fyrir dómi, og þar 

með að líkamlegt og tilfinningalegt öryggi þeirra sé tryggt, telur höfundur 

slíkt réttlæta tilvist áætlunarinnar. Vitnaverndaráætlun er til þess fallin að 

tryggja framgang réttarvörslukerfisins í sakamálum þar sem dregið er úr 

líkum á að sakborningur verði sýknaður sökum sönnunarskorts ef hótanir eða 

ofbeldi gagnvart vitnum hefur gert það að verkum að hið sanna og rétta hafi 

ekki komið fram í málinu.  

Að lokum er það von höfundar að yfirvöld skoði hvað betur megi fara í 

vitnavernd og að lagabreytingar verði gerðar til að tryggja virka vitnavernd 

með tilliti til sérstöðu íslensk samfélags sökum smæðar þess og fámennis.  
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