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1 Inngangur 

Eitt það versta sem hent getur í samfélagi sem kennir sig við réttarríki er að saklaus maður sé 

sakfelldur og dæmdur til að þola refsingu. Út frá sjónarmiðum réttarríkis hefur það verið talið 

skárra að tíu sekir menn gangi lausir en að saklaus maður sitji bak við lás og slá. Reglur 

sakamálaréttarfars eiga að tryggja að aðeins þeir sem framið hafa afbrot hljóti refsingu 

samkvæmt lögum. Þar af leiðandi er mikilvægt að vinnubrögð lögreglu og ákæruvalds séu 

vönduð og farið sé eftir settum lögum og reglum.  

 Það liggur í hlutarins eðli að sakamálarannsóknum er oftast beint að atburðum fortíðarinnar. 

Lögreglan reynir að komast að hinu sanna um hvað hafi gerst og hvort um refsiverða háttsemi 

hafi verið að ræða. Ef svo er, þá er allt kapp lagt á að finna sökudólginn. Lögreglan hefur 

nokkuð frjálsar hendur við að rannsaka afbrot. Skýrslutaka af sakborningi, brotaþola og öðrum 

vitnum, ef þeim er til að dreifa, er ein rannsóknaraðferð sem notuð er til að leiða sannleikann í 

ljós. Framburðir vitna geta, eftir atvikum, haft mikla þýðingu við að upplýsa afbrot. Þegar 

afbrotamaðurinn er óþekktur, það liggur jafnvel enginn undir grun, er framburður vitnis oft það 

eina sem leitt getur lögregluna áfram í leit að hinum seka. Þau úrræði sem koma þá að notum 

eru sak- og myndbending, í sumum tilvikum myndfletting. Þegar slíkum aðferðum er beitt er 

aðalsönnunargagnið í raun minni vitnisins, ef svo má að orði komast. Hvaða upplýsingar 

minnið hefur að geyma, hvernig þær eru geymdar og hvernig þeim er komið á framfæri skiptir 

því höfuðmáli fyrir niðurstöður sakbendingarinnar. Nánar tiltekið ræður úrslitum í þessu 

samhengi hversu áreiðanlegt minnið er.  

 Innan sálfræðinnar hafa réttarsálfræðingar rannsakað minnið, áreiðanleika þess og 

framburði vitna með vísindalegum aðferðum. Lögfræðin hefur einnig fengist við framburði 

vitna, en þó fyrst og fremst með skipulagðri umfjöllun um þær réttarreglur sem gilda um þetta 

efni, svo og reglur um sönnun. Þessir tveir fræðiheimar hafa því báðir fengist við framburði 

vitna. Lögfræðin er fræðigrein sem flokkast með hugvísindum, þótt hún sé stundum einnig 

flokkuð með félagsvísindum. Réttarsálfræði er ein af sérgreinum sálfræðinnar og hefur verið 

flokkuð með heilbrigðisvísindum, sem meginstefnu á undir raunvísindi. Bæði fræðasvið hafa 

tekist á við sín viðfangsefni með þeim vísindalegu aðferðum sem viðurkenndar eru innan hvors 

sviðs. Ármann Snævarr sagði í riti sínu Almenn lögfræði um samspil lögfræði og 

þjóðfélagsvísinda að: 

Hætta er á, að sérgreining valdi því, að hver fræðigrein byggi um sig múr, er taki fyrir yfirsýn yfir 
rannsóknarsviðið allt. Lögfræði 19. aldarinnar hefir oft verið sökuð um að hafa látið sig litlu 
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skipta lyktir annarra greina þjóðfélagsvísinda, svo sem þjóðhagfræðinnar, og sjálfsagt má áfellast 
lögfræðina enn fyrir að taka ekki nægilegt tillit til slíkra granngreina.1 
 

Seinna í sama riti fjallaði Ármann um samband sálarfræði og lögfræði: 

Vitnasálarfræðin kannar, hversu mikið hald sé í skýrslum manna í dómþingum og á öðrum 
opinberum vettvangi um þau atvik, er þeir hafa skynjað eða heyrt um. Rannsóknir sálfræðinga 
hafa leitt í ljós, að vætti manna er oft mjög ótraust, þótt ekkert efni sé til að væna vitni um 
vísvitandi ósannsögli. Almennur hæfileiki manna til að skynja og túlka rétt fyrirbrigði og atburði 
er mjög misjafn. Þess er og að gæta, að einstök atvik geta ruglað skynjunina, svo sem sefjun, 
skynvillur, eftirvænting, ótti, óvild, vinátta eða vensl við aðila, er t.d. verður fyrir árás eða áreitni, 
ef skýrsla varðar slík efni. Minni manna er mjög ótrútt og margt skolast til í huga manna. 
Rannsóknir sálarfræðinnar um þessi efni hafa bæði gildi fyrir lögfræðina og einnig fyrir 
réttarframkvæmdina. [...] Væri bót að því, að meiri samvinna en nú er tækist milli sálarfræðinga 
og dómenda, er fjalla um mat á gildi vitnaskýrslna.2  
 

Líkt og Ármann nefnir þá hafa rannsóknir sálfræðinga leitt í ljós að framburðir manna eru oft 

mjög ótraustir. Þar að auki hafa rannsóknir sýnt að hæfileikar manna til þess að endurþekkja 

fólk eru mjög misjafnir. Í erlendum rétti hefur það margoft komið fyrir að saklausir menn hafa 

verið sakfelldir á grundvelli þess að vitni bar ranglega kennsl á þá.3 Sálfræðingar og aðrir 

vísindamenn hafa því í gegnum árin rannsakað hvað það er sem veldur því að vitni muni ekki 

rétt málsatvik og beri ranglega kennsl á aðila. Þá hafa þeir einnig rannsakað hvaða aðferðir eru 

heppilegastar til þess að minnka líkurnar á því að vitni beri ranglega kennsl á saklausan 

einstakling.  

 Meginmarkmið þessarar ritgerðar er að meta gildandi rétt og réttarframkvæmd 

sakbendingaraðgerða í ljósi niðurstaðna réttarsálfræðilegra rannsókna á áreiðanleika 

vitnisburða. Nánar tiltekið verður leitast við að svara þeirri spurningu hvort niðurstöður 

reynslurannsókna sálfræðinnar endurspeglist í íslensku regluverki, framkvæmd lögreglu og 

dómaframkæmd um sakbendingaraðgerðir. Á vissan hátt verður þannig kannað hvort 

sérgreiningin sem Ármann Snævarr nefnir hér að framan, sé orðin svo mikil að við sjáum ekki 

lengur yfir hinn „lagalega múr“ og hvort það hafi þær afleiðingar að ekki sé verið að beita 

bestu hugsanlegu aðferðum við framkvæmd sakbendinga. Þannig er markmið ritgerðarinnar 

einnig að kanna hvort réttarsálfræðilegar rannsóknir geti nýst til þess að betrumbæta 

framkvæmd sakbendinga svo að bestu mögulegu aðferðum sé beitt og niðurstöður þeirra verði 

áreiðanlegri en ella.  

                                                
1 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 118. 
2 Skáletrun höfundar. Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 124. 
3 Sjá t.d. vefsíðu the Innocence Project: http://www.innocenceproject.org 



  

7 
 

 Í 2. kafla ritgerðarinnar er leitast við að lýsa réttarsálfræðilegum rannsóknum á minni 

sjónarvotta og fara yfir það með skipulögðum hætti hvaða þættir geta haft áhrif á áreiðanleika 

framburða vitna. Kaflanum er ætlað að vera yfirlit yfir rannsóknir á því hvaða þættir haft geta 

áhrif á vitni þegar þau bera kennsl á sakborninga (e. eyewitness identification) og rannsóknir á 

framburðum sjónarvotta (e. eyewitness testimony). Umfjöllunin byggir að meginstefnu til á 

rannsóknum breskra og bandarískra vísindamanna. Ekki er um sjálfstæða greiningu á hverri 

rannsókn að ræða heldur samantekt á þeim atriðum sem vísindamenn hafa helst beint sjónum 

sínum að og rannsakað undanfarin ár. Í þeirri viðleitni að greina sem skilmerkilegast frá 

rannsóknarniðurstöðum er efninu skipt í tvo meginþætti, annars vegar þætti er lúta að 

réttarkerfinu og hins vegar þætti er lúta að afbroti og sjónarvottum.  

 Að lokinni umfjöllun um réttarsálfræðilegar rannsóknir er gildandi réttur um 

sakbendingaraðgerðir rannsakaður með hefðbundinni lögfræðilegri aðferð (3. og 4. kafli). 

Leitast er við að gera grein fyrir því með hlutlausum eða lýsandi hætti hvaða réttarreglur gilda 

um úrræðin, einkum með vísan til þess hvaða gildi úrræðin hafa sem sönnunargögn fyrir dómi. 

Með greiningu á dómum Hæstaréttar er þannig reynt að varpa ljósi á stöðu 

sakbendingaraðgerða sem sönnunargagna og hvort ágallar á framkvæmd úrræðanna leiði til 

sakfellingar eða sýknu. Í lok fjórða kafla er einnig nokkrum lagalegum álitaefnum velt upp um 

eðli sakbendingaraðgerða sem rannsóknarúrræða, m.a. hvort sakbendingaraðgerðir séu í raun 

þvingunarráðstafanir og hvort lagastoð úrræðanna sé nægilega skýr. Þá er drepið á álitaefnum 

um friðhelgi einkalífs og reynt að varpa ljósi á það hvaða gildi samþykki hefur, annars vegar 

fyrir framkvæmd sakbendingar og hins vegar fyrir framkvæmd myndbendinga og 

myndflettinga. Sú mynd sem þannig birtist er borin saman við danskan rétt, m.a. í þeim tilgangi 

að kanna hvort breytinga kunni að vera þörf í íslenskum rétti. Að lokum verður lagastoð 

sakbendingaraðgerða skoðuð og í kjölfarið reynt að leggja mat á það hvort umbóta sé þörf á 

gildandi regluverki. 

 Til viðbótar umfjöllun um gildandi rétt er einnig vikið stuttlega að því hvernig framkvæmd 

sakbendingaraðgerða er háttað í reynd hjá tæknideild lögreglunnar. Höfundur hafði samband 

við Theódór Kristjánsson, yfirmann tæknideildar lögreglunnar, til þess að kynna sér 

framkvæmd aðgerðanna í raun.4 Theódór veitti höfundi óformlegt viðtal þar sem hann fór yfir 

framkvæmd sakbendingaraðgerða og sýndi höfundi hvernig myndbendingar eru framkvæmdar. 

Þær upplýsingar sem fengust í viðtalinu eru gerðar að umfjöllunarefni í kafla 4.4, sem byggist 

                                                
4 Einnig var haft samband við Kolbrúnu Benediktsdóttur, saksóknara, sem lét höfundi í té afrit af óbirtum 
verklagsreglum lögreglunnar um sakbendingar. Höfundur færir bæði Kolbrúnu og Theódóri sínar bestu þakkir 
fyrir aðstoðina, góð ráð og leiðbeiningar.  
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því á munnlegri heimild. Einnig er stuðst við upplýsingarnar, eftir því sem að tilefni gefst til, í 

annarri umfjöllun um framkvæmd sakbendingaraðgerða í raun.  

 Í þriðja og síðasta efnishluta ritgerðarinnar (5. kafli) eru reglur og réttarframkvæmd um 

sakbendingaraðgerðir teknar til gagnrýninnar skoðunar í ljósi þeirra réttarsálfræðilegu 

rannsókna sem raktar voru í öðrum kafla ritgerðarinnar. Kannað verður hvort nægur skilningur 

sé á þeim atriðum sem sálfræðin hefur rannsakað þegar horft er til gildandi reglna og 

framkvæmdar. Þá verður einnig lagt mat á það hvaða gallar á framkvæmd sakbendingaraðgerða 

ættu að leiða til þess að sakbendingaraðgerð teljist þýðingarlaus á grundvelli reynslurannsókna 

sálfræðinnar. Dómaframkvæmd og reglur um sak- og myndbendingu, sem reifuð eru í fjórða 

kafla, verða skoðaðar með hliðsjón af þessum göllum og afstaða tekin til þess hvort hafna hefði 

átt sakbendingaraðgerðum sem þýðingarlausum í einstökum dómum. Að lokum verður rætt 

hvort ástæða sé til að endurskoða breytingar á gildandi reglum á grundvelli þeirra ályktana sem 

dregnar hafa verið í umfjöllun kaflans. 
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2 Réttarsálfræðilegar rannsóknir á áreiðanleika minnis 

2.1  Inngangur 

Alveg frá því í byrjun síðustu aldar hefur skeikulleiki minnis verið rannsóknarefni sálfræðinga. 

Þýski sálfræðingurinn Hugo Munsterberg er einn upphafsmanna rannsókna á sviði minninga og 

áreiðanleika þeirra. Hann gaf út bókina On the Witness Stand árið 1908 þar sem hann sagði að 

„réttlætið myndi mun sjaldnar misfarast ef þeir sem legðu mat á sönnunargögn væru 

meðvitaðari um hve oft minnið svíkur menn“.5 Síðan þá hafa sálfræðingar verið ötulir í 

rannsóknarvinnu á minni vitna og framburðum þeirra (e. eyewitness testimony), sérstaklega í 

Bandaríkjunum og Bretlandi.6 Réttarkerfi þessara landa eru ólík réttarkerfi Íslands m.a. að því 

leyti að þau byggja á fordæmisrétti, sérfræðivitni eru leyfð og kviðdómendur skera oft úr um 

sekt eða sýknu manna.7 Þá hafa framburðir vitna mikið vægi sem sönnunargögn við úrlausn 

mála fyrir dómstólum í Bretlandi og Bandaríkjunum, þótt ekkert verði fullyrt um hvort þetta 

vægi er meira en tíðkast í íslenskum rétti. 

 Réttarsálfræðingar hafa velt því fyrir sér hvort raunhæft sé að gera ráð fyrir því að vitni 

muni í smáatriðum eftir atburði sem þau hafa orðið sjónarvottar að, stundum jafnvel mörgum 

mánuðum eftir að hann hefur átt sér stað. Bandarískir réttarsálfræðingar og lögfræðingar hafa í 

sameiningu reynt að betrumbæta réttarkerfi sitt síðan á níunda áratugnum og koma í veg fyrir 

að saklausir menn hljóti refsidóma fyrir glæpi sem þeir frömdu ekki. Eftir að erfðafræðileg 

sönnunargögn komu til skjalanna hafa yfir 300 einstaklingar í Bandaríkjunum verið sýknaðir, 

eftir að hafa fengið endurupptöku mála sinna. Í þeim málum sem menn voru ranglega sakfelldir 

var sakfellingin í 72% tilvika byggð á grundvelli framburðs vitnis eða vitna.8 Spurningar 

vöknuðu því meðal réttarsálfræðinga hvað ylli því að vitni bæru kennsl á ranga aðila og veltu 

þeir fyrir sér hvort, og þá hvernig, kenningar sálfræðinnar gætu komið í veg fyrir slík mistök.9 

                                                
5 Hugo Munsterberg: On the Witness stand, bls. 45. Frumtextinn: „Justice would less often miscarry if all who 
were to weigh evidence were more conscious of the treachery of human memory.“ 
6 James M. Doyle: „Giving Psychology Away to Lawyers“, bls. 573. 
7 Konrad Zweigert og Hein Kötz: Introduction to comparative law, bls. 259-260 og bls. 271-275. 
8 Vefsíða the Innocence Project: http://www.innocenceproject.org og Tim Valentine: „Identifying perpetrators“, 
bls. 60. Erfitt er að sanna og rannsaka nákvæmlega hversu oft menn sitja saklausir í fangelsi vegna rangs 
framburðar vitnis. Rannsakendur í Bandaríkjunum hafa áætlað að hlutfall slíkra ranglega dæmdra manna sé í 
mesta lagi 5%. Varfærnislegustu ályktanirnar gera ráð fyrir að 0,6% allra fanga séu saklausir. Jafnvel þó að það líti 
út fyrir að vera lágt hlutfall þá er það engu að síður staðreynd að yfir 10.000 einstaklingar á ári eru ranglega 
dæmdir til að þola refsingu, sjá Elizabeth Loftus, James M. Doyle og Jennifer E. Dysart: Eyewitness testimony: 
Civil and criminal, bls. 81-82. 
9 Peter B. Ainsworth: Psychology, law and eyewitness testimony, bls. 1-2.  
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Ef slíkt væri hægt, þá væri réttlæti betur tryggt, því að hinn seki hlyti þá refsingu, en fengi ekki 

að ganga laus á kostnað saklauss manns, vegna mistaka vitnis.10  

 Íslenskir sálfræðingar hafa einnig veitt minninu athygli. Bjarni Jónsson frá Vogi lét 

eftirfarandi orð falla á Alþingi árið 1915, fyrir hundrað árum, við umræðu um stofnun 

prófessorsembættis í sálfræði: „Hvernig á dómari að meta brot manna eða gildi vitnisburða án 

sálarfræði eða dæma um hvort maður sé sekur eða saklaus?“.11 Þá skrifaði Símon Jóhannes 

Ágústsson, prófessor í sálfræði grein í Úlfljót, tímarit laganema, árið 1961 um framburði vitna. 

Þar taldi hann upp níu atriði sem ber að hafa í huga við mat á framburði vitna. Þó að greinin sé 

komin til ára sinna er vel þess virði að rifja upp helstu ábendingar Símonar. Hann tekur m.a. 

fram að huga þurfi að því hvort frásögn sé frjáls eða fengin með spurningum, en ef hið síðara á 

við þá er áríðandi að vita orðalag spurninganna, því spurningar og svör eru ein heild. Símon 

telur mikilvægt að reynt sé að komast að því hvort frásögn byggi á skynreynslu eða áhrifum frá 

öðrum. Þá nefnir hann að ef hægt er að prófa með tilraunum gildi framburðar um mikilvæg 

atriði þá skuli gera það. Hann setur varnagla við sannleiksgildi framburða „barna, vangefinna 

manna, geðveikra, geðvilltra og elliærra, svo og eiturlyfjaneytenda og manna undir áhrifum 

eitur- eða deyfilyfja“ og telur að meta eigi þá af sérstakri varfærni. Áreiðanleiki framburða 

getur síðan verið háður eftirtekt og áhuga viðkomandi vitnis og því skemmri tími sem líður frá 

atviki til framburðar þeim mun áreiðanlegri er framburðurinn yfirleitt. Því er brýnt að fá vitnið 

til að gefa skýrslu sem fyrst.12 Þá taldi hann minninguna oft vera frekar „endursköpun 

(endurtúlkun) en rétta endurspeglun liðinnar reynslu. Hin upphaflega minning getur þannig 

stórbrjálast í minninu, án þess að maðurinn geri sér þess sjálfur grein.“13 Með erindi sínu vildi 

hann vekja athygli á því „hve athugunarhæfileiki og minni manna er mörgum takmörkunum 

háð, svo að rétt og tæmandi frásögn sjónar- og heyrnarvotta, jafnvel um tiltölulega einfalda 

atburði, má teljast undantekning, en ekki almenn regla.“ Í greininni ræddi hann aðallega um 

„vitni, sem „segja satt“, en rangminnir, blekkja sjálf sig að því er varðar sannleiksgildi 

framburðar síns. Þetta eru heiðarleg vitni, þótt þau séu ekki alltaf góð vitni.“14  

 Rannsóknir hafa sýnt að slík „heiðarleg vitni“ eiga það til að rangminna er þau reyna að 

endurþekkja fólk. Vitni eiga það til að bera kennsl á rangan aðila, oft í góðri trú um að það hafi 

endurþekkt réttan mann. Þegar vitni tekur þátt í sakbendingaraðgerð (sakbendingu, 

                                                
10 Peter B. Ainsworth: Psychology, law and eyewitness testimony, bls. 78. 
11 Jón Friðrik Sigurðsson og Gísli H. Guðjónsson: „Réttarsálfræði á Íslandi“, bls. 7-8.  
12 Símon Jóhannes Ágústsson: „Framburður vitna“, bls. 17-18. 
13 Símon Jóhannes Ágústsson: „Framburður vitna“, bls. 11. 
14 Símon Jóhannes Ágústsson: „Framburður vitna“, bls. 18. 
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myndbendingu eða myndflettingu) getur útkoman verið á þrjá vegu. Í fyrsta lagi getur vitnið 

borið kennsl á hinn grunaða í málinu.15 Hinn grunaði getur annað hvort verið hinn seki, sá sem 

raunverulega framdi afbrotið, eða hann getur verið ranglega hafður að sök um að hafa framið 

afbrotið og því verið alsaklaus. Í öðru lagi getur vitnið borið kennsl á þátttakanda í 

sakbendingarröð, sem liggur ekki undir grun við rannsókn málsins og vitað er að sé saklaus. 

Um er að ræða aðila sem fenginn hefur verið til þess að stilla sér upp í röð (eða mynd af honum 

er stillt upp) ásamt öðrum aðilum og sakborningi málsins. Hugtakið „rangbending“16 verður 

notað í ritgerð þessari yfir þá athöfn þegar að vitni bendir á slíkan aðila í sakbendingarröð. Í 

þriðja lagi getur það verið svo að vitnið endurþekki engan í röðinni og bendi því ekki á neinn.  

 

2.2  Rannsóknaraðferðir sálfræðinga og áreiðanleiki tilrauna 

Meðal rannsóknaraðferða sálfræðinar eru tilraunir. Til þess að tilraun fullnægi vísindalegum 

kröfum þurfa tveir meginþættir að vera til staðar. Annars vegar verður rannsakandinn að geta 

stjórnað breytilegum þætti sem hann ætlar að rannsaka og hins vegar verður niðurröðun 

þátttakenda tilraunarinnar í hópa að vera tilviljunarkennd. Fyrri þátturinn tryggir að hægt sé að 

gera samanburð á rannsóknarhópunum. Til dæmis ef rannsaka á áhrif streitu á einstaklinga, þá 

væri streita hinn breytilegi þáttur. Þá gæti annar hópurinn verið rannsakaður í mjög 

streituvaldandi aðstæðum á meðan hinn hópurinn væri það ekki. Seinni þátturinn á að tryggja 

að hóparnir séu nokkuð jafnir, þ.e. samsetning þeirra gerir það að verkum að hægt er að bera þá 

saman og draga ályktanir af samanburðinum, án þess að þættir eins og persónueinkenni 

einstakra þátttakenda hafi áhrif á breytuna.17 

 Sálfræðingar nota einnig samanburðaraðferðir (e. meta-analyses). Aðferðafræðin byggist þá 

á því að bera saman tölfræði og niðurstöður fleiri fyrirliggjandi rannsókna. Nýjum 

upplýsingum eða nýrrar tölfræði er því ekki aflað, aðeins byggt á gögnum fyrri rannsókna um 

það efni sem til rannsóknar er. Rannsakandinn þarf að safna upplýsingum um allar 

rannsóknirnar um viðkomandi efni og móta svo rannsóknarspurninguna. Niðurstöður 

samanburðarrannsókna takmarkast því af niðurstöðum rannsóknanna sem byggt er á. Þannig 

geta slíkar rannsóknir ekki gefið nein svör við spurningum sem hafa ekki verið rannsakaðar 

                                                
15 Í íslenskum rétti er ekki gerður greinarmunur á sakborningi og grunuðum manni. Sakborningur telst vera 
varnaraðili máls allt frá því að ákveðinn grunur beinist að honum og þar til að málinu lýkur, sbr. lög um meðferð 
sakamála nr. 88/2008. Sjá Eiríkur Tómasson: Réttarstaða sakbornings og verjanda, bls. 1. 
16 Hugtakið er nýyrði, búið til af höfundi, og er sett fram sem þýðing á enska orðasambandinu „mistaken 
identification“. 
17 Elizabeth F. Loftus, James M. Doyle og Jennifer E. Dysart: Eyewitness testimony: Civil and criminal, bls. 4-5. 
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áður. Enn önnur rannsóknaraðferð sem rannsakendur beita við rannsóknir á framburðum 

sjónarvotta, felst í því að skoða fyrirliggjandi gögn og upplýsingar um raunverulega atburði (e. 

archival research). Vandinn við slíkar rannsóknir sálfræðinga á sakamálum er að þeir geta ekki 

stjórnað breytum og rannsóknarhópum og þá er ekki hægt að draga eins afdráttarlausar 

ályktanir og hægt er í tilraunum, þar sem slíkt er gert. Einnig þarf að treysta á nákvæmni 

annarra við slíkar rannsóknir, þ.e. að treysta því að gögnin sem eru til skoðunar hafi verið 

unnin af nákvæmni og vandvirkni. Kosturinn við slíkar rannsóknir er að þær geta gefið 

gagnlega mynd af því hvernig framkvæmdin er í raun og veru. Vettvangsrannsóknir eru líka 

gerðar þó þær séu ekki jafn algengar.18  

 Hafa ber í huga að þegar sálfræðirannsóknir eru gerðar að ekki er ávallt hægt að heimfæra 

niðurstöður þeirra yfir á raunveruleikann með einföldum hætti. Það skiptir máli að spyrja sig 

hversu „raunveruleg“ tilraunin er, hversu nálægt veruleikanum komust vísindamennirnir. 

Siðareglur setja rannsakendum ákveðin takmörk og geta verið því til fyrirstöðu að rannsóknir 

endurspegli veruleikann (e. generalizability).19 Í skýrslu Bandarísku rannsóknarakademíunnar 

(e. The National Academy of Research)20 (hér eftir skammstöfuð NAR) sem gefin var út í 

fyrra, er komið inn á þau vandkvæði sem fylgja því að ætla að heimfæra og nýta niðurstöður 

rannsókna í framkvæmd: 

Grundvallar vísindarannsóknir á skynjun og minni veita mikilvæga innsýn inn í þá þætti sem geta 
takmarkað nákvæmni vitna er þau bera kennsl á sakborninga. Rannsóknir sem hafa það að 
markmiði að rannsaka ákveðin vandamál er varða sakbendingar mynda eina heild með þessum 
grundvallarrannsóknum. Hins vegar er þessi sterka vísindalega undirstaða ófullnægjandi til þess 
að skilja til hlítar kosti og galla sakbendinga í raunveruleikanum. Margar hagnýtar rannsóknir, 
sem hafa rannsakað lykilþætti er snerta beinlínis getu vitnis til að bera kennsl á sakborning í 
tilraunastofu, eru ekki heimfæranlegar yfir á raunverulega framkvæmd og stefnu. Ástæður þess 
eru að hagnýtar rannsóknir skortir áreiðanleg og stöðluð gögn af vettvangi, sérfræðingar hafa ekki 
komið að ákvörðunum um rannsóknirnar, ósambærileg aðferðafræði er notuð og brestir í gagnsæi 
rannsóknaraðferða leiða til þess að ekki er unnt að endurskapa rannsóknirnar, auk þess sem 
ófullnægjandi skráning rannsóknargagna hefur einnig þær afleiðingar.21 

                                                
18 Elizabeth F. Loftus, James M. Doyle og Jennifer E. Dysart: Eyewitness testimony: Civil and criminal, bls. 8-11. 
19 Elizabeth F. Loftus, James M. Doyle og Jennifer E. Dysart: Eyewitness testimony: Civil and criminal, bls. 7-8. 
20 Skýrslan er yfirgripsmikið yfirlit yfir helstu rannsóknir á sviði áreiðanleika minninga, framburða vitna og 
álitaefnum tengdum sakbendingaraðferðum. Í skýrslunni er að finna tillögur að innleiðingu bestu 
sakbendingaraðgerða á grundvelli rannsóknarniðurstaðna fyrir lögregluyfirvöld og leiðir til þess að styrkja 
sakbendingar sem sönnunargögn fyrir dómi. Einnig er að finna tillögur að því hvernig hægt er að betrumbæta 
vísindalega undirstöðu rannsókna er lúta að sjónarvottum og hæfni þeirra til að bera kennsl á fólk (sjá Identifying 
the culprit, assessing eyewitness identification, bls. 2). 
21 Identifying the culprit, assessing eyewitness identification, bls. 6-7. Frumtextinn: „Basic scientific research on 
visual perception and memory provides important insight into the factors that can limit the fidelity of eyewitness 
identification. Research targeting the specific problem of eyewitness identification complements basic scientific 
research. However, this strong scientific foundation remains insufficient for understanding the strengths and 
limitations of eyewitness identification procedures in the field. Many of the applied studies on key factors that 
directly affect eyewitness performance in the laboratory are not readily applicable to actual practice and policy. 
Applied research falls short because of a lack of reliable or standardized data from the field, a failure to include a 
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Að þessu sögðu verður vikið að helstu niðurstöðum rannsókna sálfræðinga á minninu og hvað 

það er sem getur haft áhrif á getu vitna til að endurþekkja fólk og rifja upp atburði.  

 

2.3  Minnið 

Skráning upplýsinga í minni er flókið ferli. Almennt eru minningar manna meira eða minna 

réttar og sannar.22 Ef svo væri ekki, ættum við erfitt með að komast í gegnum lífið og sinna 

okkar daglegu störfum. Minnið starfar þó ekki eins og myndbandsupptökuvél sem tekur allt 

upp sem við sjáum og vistar það. Tveir einstaklingar sem verða vitni að sama atburði muna 

ekki endilega eftir atburðinum á sama hátt, þar sem skráning minninga er háð skynjun og 

athygli hvers einstaklings. Við skynjum upplýsingar úr umhverfinu með skynfærunum, m.a. 

augum og eyrum. Þær upplýsingar sem við skynjum eru vistaðar í mjög skamman tíma í 

svokölluðu skynminni (e. sensory memory). Athygli okkar virkar síðan eins og sía á 

upplýsingar, sem fara í meðvitund okkar, líkt og áður sagði. Athyglin sigtar út þær upplýsingar 

sem skipta máli hverju sinni og því tökum við oft aðeins eftir litlum hluta þess gríðarlega 

magns upplýsinga sem umlykja okkur hvern dag.23 Þær upplýsingar sem athygli okkar hefur 

beinst að fara í meðvitund okkar (skammtímaminnið). Skammtímaminnið (e. short-term 

memory/working memory) geymir upplýsingar aðeins í skamman tíma, líkt og nafnið gefur til 

kynna. Við gleymum upplýsingum hratt ef þær eru ekki skráðar yfir langtímaminnið (e. long-

term memory) sem hefur meira geymslurými.24  

 Minnisrannsóknir hafa leitt í ljós að skráning minninga fer fram á þremur stigum. Þegar við 

verðum vitni að atburði þá skráum við atburðinn í minni okkar. Það er fyrsta stigið, kallað 

tileinkun (e. acquisition/encoding stage). Á næsta stigi, eru upplýsingarnar sem skráðar voru á 

tileinkunarstiginu geymdar (e. retention/storage stage). Síðasta stigið lítur síðan að endurheimt 

þeirra upplýsinga sem varðveittar voru á fyrra stigi (e. retrieval stage).25 Sálfræðingar hafa 

rannsakað hvert stig fyrir sig og reynt að komast að því hvaða þættir hafa áhrif á virkni þessara 

                                                                                                                                                     
range of practitioners in the establishment of research agendas, the use of disparate research methodologies, failure 
to use transparent and reproducible research procedures, and inadequate reporting of research data.“ 
22 Barbara Susan Nolen-Hoeksema o.fl.: Atkinson & Hilgard’s Introduction to psychology 15th edition, bls. 272. 
23 Athygli er einnig flókið fyrirbæri sem hefur verið mikið rannsakað. Athyglinni verður ekki gerð frekari skil hér 
en vísað er til nánari umfjöllunar í 7. kafla bókar Jeremy M. Wolfe o. fl.: Sensation & Perception, bls. 187-217.  
24 Barbara Susan Nolen-Hoeksema o.fl.: Atkinson & Hilgard’s Introduction to psychology 15th edition, bls. 272-
273. 
25 Elizabeth F. Loftus, James M. Doyle og Jennifer E. Dysart: Eyewitness testimony: Civil and criminal, bls. 14-
15, Peter B. Ainsworth: Psychology, law and eyewitness testimony, bls. 32-33 og Elizabeth F. Loftus: Eyewitness 
testimony, bls. 21. 
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stiga. Á hverju stigi getur minnið brugðist eða atriði komið til sem raska eða brengla nákvæmni 

minninganna.26  

 Upplýsingar sem við munum og skráum enda í langtímaminninu og það er þaðan sem þær 

eru endurheimtar við upprifjun atburða. Þær fara þá aftur yfir í skammtímaminnið og þannig 

geta upplýsingar farið fram og til baka í skammtíma- og langtímaminni.27 Minningar eru 

geymdar í langtímaminninu, en jafnvel þar eru þær móttækilegar fyrir breytingum; við bætum 

við þær nýjum upplýsingum úr umhverfinu og þannig tekur minnið stöðugum breytingum. 

Þegar upplýsingar eru í skammtímaminninu eru þær mjög óstöðugar og það er margt sem getur 

haft áhrif á það hvernig við tileinkum okkur upplýsingar. Tilfinningar geta til dæmis haft áhrif 

á skynjun manna og svo getur fyrri reynsla, þekking og væntingar brenglað þá mynd af 

atburðum sem menn urðu vitni að.28  

 Þegar refsiverðir atburðir eiga sér stað, sem varðað geta viðurlögum, er oft treyst á 

framburði vitna til þess að gefa upplýsingar um atburðinn sjálfan og þann sem framdi brotið. 

Vitni geta því haft tvíþætt hlutverk, annars vegar að greina frá atriðum sem varða atburðinn 

sjálfan og hins vegar að greina frá útliti eða einkennum gerandans. Vitni geyma og skrá 

upplýsingar um þessi atriði í atburðaminni (e. event memory) og í minni til að bera kennsl á 

andlit (e. facial recognition).29 

 Líkt og flestir kannast við þá eiga menn það til að gleyma. Ástæður þess að við gleymum 

eru margþættar. Stundum gleymum við einfaldlega af því að við lögðum atriðið aldrei á 

minnið. Við veittum því ekki næga athygli og þess vegna geymist það ekki í minninu. Stundum 

gerist eitthvað sem leiðir til þess að það truflar eða skarast á við upphaflegu minninguna. Tveir 

eða fleiri atburðir „blandast saman“ í minningunni. Stundum er það síðan svo, að menn 

hreinlega vilja ekki muna. Hugurinn getur með virkum hætti útilokað minningar, en stundum 

getur það líka gerst að vitni getur ekki af tímabundnum ástæðum endurheimt tiltekna 

minningu.30 Minni fólks versnar með tímanum og því getur það valdið ónákvæmni í framburði 

ef langur tími líður frá atburðum til upprifjunar.31 Það er þó hægt að sefa gleymskuna með 

                                                
26 Peter B. Ainsworth: Psychology, law and eyewitness testimony, bls. 32-33 og Elizabeth F. Loftus, James M. 
Doyle og Jennifer E. Dysart: Eyewitness testimony: Civil and criminal, bls. 15, Barbara Susan Nolen-Hoeksema 
o.fl.: Atkinson & Hilgard’s Introduction to psychology 15th edition, bls. 272-273 og Identifying the culprit, 
assessing eyewitness identification, bls. 60-61.  
27 Peter B. Ainsworth: Psychology, law and eyewitness testimony, bls. 9-11 og Barbara Susan Nolen-Hoeksema 
o.fl.: Atkinson & Hilgard’s Introduction to psychology 15th edition, bls. 273-274. 
28  Identifying the culprit, assessing eyewitness identification, bls. 46 og 61-62 og Johs. Andenæs: Norsk 
straffeprocess, bls. 195. 
29 Peter B. Ainsworth: Psychology, law and eyewitness testimony, bls. 35. 
30 Elizabeth F. Loftus, James M. Doyle og Jennifer E. Dysart: Eyewitness testimony: Civil and criminal, bls. 54-55. 
31 Identifying the culprit, assessing eyewitness identification, bls. 15. 
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endurtekinni upprifjun atburða. Slík aðferð er hins vegar ekki lýtalaus. Þannig segir t.d. í 

skýrslu NAR að „við höfum tilhneigingu til að fegra atburði þannig að þeir endurspegli frekar 

skoðanir okkar, tilfinningar og fordóma heldur en það sem raunverulega átti sér stað“.32 

 

2.4  Að bera kennsl á sakborninga 

Síðastliðin 130 ár hafa sálfræðingar rannsakað áreiðanleika framburða vitna. Þeir hafa sýnt 

fram á að það er margt sem getur komið í veg fyrir að menn endurþekki fólk réttilega. Gary L. 

Wells, sálfræðiprófessor, greindi atriðin í tvo meginþætti á áttunda áratugnum.33 Annars vegar 

eru það þættir er lúta að afbrotinu og vitninu sjálfu (e. estimator variables), þ.e. hvernig 

aðstæður voru á vettvangi, hvernig vitnið skynjar atburð, hvernig það skráir atburðinn í minni 

sínu og hvernig það lýsir atburðinum í endurfrásögn. Hins vegar eru það þættir er snúa að 

réttarkerfinu (e. system variables), þ.e. hvernig yfirheyrsluaðferðum er beitt, hvort leiðandi 

spurningar eru notaðar eða hvernig sak- og myndbending fer fram svo dæmi séu tekin.34  

 Þessi tvískipting í þætti er lúta að atburðinum/vitninu annars vegar og réttarkerfinu hins 

vegar er mikilvæg til þess að reyna að skilja betur hvað það er sem hefur áhrif á framburð vitna 

og getu til að endurþekkja fólk (e. eyewitness identification). Þáttum er lúta að atburðinum og 

vitninu er ekki hægt að stjórna, en þessi atriði geta hjálpað okkur að skilja afhverju vitni gera 

stundum mistök í sakbendingum. Þáttum sem hafa áhrif á vitni og lúta að réttarkerfinu er á hinn 

bóginn hægt að stjórna upp að ákveðnu marki. Sálfræðingar hafa rannsakað það sérstaklega og 

reynt að þróa aðferðir til þess að minnka líkurnar á því að vitni beri ranglega kennsl á saklausan 

einstakling. 

 

2.5  Þættir er lúta að afbroti og sjónarvottum 

Í þessum undirkafla verða fyrrgreindir þættir sem hafa áhrif á nákvæmni minninga vitnis af 

atburðum skoðaðir. Glæpi ber oft að með skjótum og óvæntum hætti. Glæpir eru ólíkir og 

upplifun manna af þeim mismunandi, því eru ákveðnir þættir að þeim lútandi sem ekki er hægt 

                                                
32 Identifying the culprit, assessing eyewitness identification, bls. 62. Frumtextinn: „We may add embellishments 
that reflect opinions, emotions, or prejudices rather than observed facts“. 
33 Gary L. Wells: „Applied eyewitness testimony research: system variables and estimator variables“, bls. 1548 og 
Jón Friðrik Sigurðsson og Gísli H. Guðjónsson: „Réttarsálfræði á Íslandi“, bls. 7. 
34 Gary L. Wells og Elizabeth A. Olson: „Eyewitness testimony“, bls. 279 og Identifying the culprit, assessing 
eyewitness identification, bls. 1. 
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að hafa stjórn á.35 Ætlunin er ekki að greina ítarlega frá hverjum þætti heldur einungis að gefa 

stutt yfirlit yfir þá meginþætti sem hafa vakið athygli vísindamanna síðastliðin ár.36 Það skal 

ítrekað að flestar rannsóknir á þessu sviði hafa farið fram á rannsóknarstofum vegna þess hve 

erfitt það er að rannsaka þessa þætti á vettvangi.37  

 Tíðkast hefur að greina atriðin í tvo flokka, annars vegar eiginleika vitnis og hins vegar 

einkenni atburðar. Þá verður í þessum kafla einnig litið til atriða er varða framburði vitna og 

hve mikið vægi þeir hafa sem sönnunargögn fyrir dómi. 

 

2.5.1 Eiginleikar vitnis (e. characteristics of the witness) 

Kyn virðist ekki skipta máli ef marka má þær empírísku rannsóknir sem liggja fyrir; konur og 

karlar eru álíka góð vitni.38 Aldur hefur almennt ekki áhrif á getu manna til að bera kennsl á 

sakborninga þegar þeir eru í sakbendingarröð. Börn og aldraðir eiga þó erfiðara með að bera 

kennsl á fólk undir vissum kringumstæðum. Þegar sakborningurinn er í sakbendingarröðinni (e. 

culprit-present line up) þá eru börn og aldraðir álíka góð vitni og aðrir en þegar hann er ekki 

viðstaddur (e. culprit-absent line up) þá eiga þau það til að gera frekar mistök og benda á 

rangan aðila. Greind virðist ekki skipta máli í þessu samhengi, en miðað við fyrirliggjandi 

rannsóknir er ekki hægt að slá því algjörlega föstu. Frekari rannsókna er þörf.39 

 Kynþáttur skiptir máli varðandi getu vitnis til þess að greina andlit (e. cross-race 

identification). Menn eiga mun auðveldara með að bera kennsl á fólk sem er af sama kynþætti 

og það sjálft (e. own-race bias).40 Sem dæmi má nefna að af 75% þeirra saklausu manna, sem 

sýnt hefur verið fram á að voru ranglega dæmdir í Bandaríkjunum á grundvelli framburðar 

                                                
35 Identifying the culprit, assessing eyewitness identification, bls. 16. 
36 Þess ber að geta að margir aðrir þættir geta haft áhrif á nákvæmni minninga vitnis. Margar rannsóknir hafa t.d. 
verið gerðar á börnum sem vitnum og verður þeim ekki gerð ítarleg skil hér. Þá verður heldur ekki fjallað um 
rannsóknir um áhrif fjarlægðar, milli vitnis og afbrotamanns, á getu vitnisins til þess að greina andlitsdrætti 
gerandans né hvernig náttúrulegar breytingar í útliti manna (sem koma til með aldri) geta haft áhrif á getu vitnis til 
að endurþekkja viðkomandi einstakling.  
37 Identifying the culprit, assessing eyewitness identification, bls. 92. 
38 Gary L. Wells og Elizabeth A. Olson: „Eyewitness testimony“, bls. 280. Rannsóknir hafa þó verið misvísandi að 
einhverju leyti, þeim hefur ekki alltaf borið saman en talið er að rekja megi þann mun til ólíkra 
menningarbakgrunna kynjanna. Konur og karlar hafa t.d. ekki alltaf áhuga á sömu hlutunum og því geta þau tekið 
eftir mismunandi atriðum þegar þau verða vitni að atburði, sjá nánar um þetta í Elizabeth F. Loftus, David 
Wolchover og Douglas Page: „General review of the psychology of witness testimony“, bls. 18. 
39 Gary L. Wells og Elizabeth A. Olson: „Eyewitness testimony“, bls. 280. 
40 Gary L. Wells og Elizabeth A. Olson: „Eyewitness testimony“, bls. 280-281, Daniel B. Wright og Elizabeth F. 
Loftus: „Eyewitness memory“, bls. 99-100, Tim Valentine: „Identifying perpertrators“, bls. 68-69 og Identifying 
the culprit, assessing eyewitness identification, bls. 97.  
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vitnis, voru 42% þeirra af öðrum kynþætti en vitnið.41 Daniel B. Wright og Elizabeth Loftus, 

prófessorar í sálfræði, leggja til tvær leiðir til að halda rangbendingum af þessu tagi í lágmarki. 

Í fyrsta lagi leggja þau til að hægt sé að vara lögreglumenn, saksóknara og dómara við því að 

áreiðanleiki sakbendingaraðgerða geti verið minni ef vitnið og aðilarnir í sakbendingarröðinni 

eru ekki af sama kynþætti. Líkurnar á því að vitni bendi á réttan aðila þegar sakborningurinn er 

af sama kynþætti eru tvöfalt hærri en þegar sakborningurinn er af ólíkum kynþætti. Í öðru lagi 

getur lögreglan haft fleiri þátttakendur í sakbendingarröðum þegar ólíkir kynþættir eiga hlut að 

máli eða reynt að passa að sá aðili innan lögreglunnar, sem sér um framkvæmd 

sakbendingarinnar, sé af sama kynþætti og þeir aðilar sem valdir eru í sakbendingarröðina. Það 

ber þó að varast að draga of sterkar ályktanir af niðurstöðum kynþáttarannsókna og ekki hafna 

sakbendingum sem ógildum sönnunargögnum ef ekki er gætt að framangreindum atriðum, og 

vitni og sakborningur eru af ólíkum kynþætti.42 

 Mikil streita getur dregið úr nákvæmni í framburði sjónarvotta, en hún þarf ekki endilega að 

gera það. Streita getur haft þveröfug áhrif og betrumbætt athyglisgáfu vitnis og nákvæmni 

framburðar við ákveðnar aðstæður. Það fer eftir því hversu streituvaldandi aðstæðurnar eru og 

hvort þær valdi viðkomandi einstaklingi streitu. Þannig getur það verið mjög 

einstaklingsbundið hvernig menn glíma við streitu og eitthvað sem getur reynst streituvaldandi 

fyrir suma, getur haft lítil sem engin áhrif á aðra. Áhrif streitu við erfiðar aðstæður er í 

samræmi við hið svokallaða Yerkes-Dodson lögmál, þ.e. að undir ákveðnu álagi virkar minnið 

best. Samkvæmt lögmálinu er til nokkurs konar ákjósanlegt stig streitu og þá virkar skynjun og 

minni vel. Örvun sem veldur meiri streitu en ákjósanlegt er getur haft slæm áhrif á minnið. Það 

sama á við ef örvunin er mjög lítil, þá eigum við erfiðara með að muna. Sem dæmi má nefna að 

þegar við erum nývöknuð, er örvun í lágmarki og þá eru skynfærin ekki jafn virk og þau væru 

undir venjulegum kringumstæðum að degi til.43 Rannsóknir hafa þó sýnt að þegar ofsahræðsla 

grípur menn (sem veldur mikilli streitu) þá getur það haft töluverð áhrif á minnið. Ástæður þess 

eru m.a. að athyglin breytist, þrengist. Í mjög streituvaldandi aðstæðum einblína menn frekar á 

fá atriði heldur en fleiri.44  

                                                
41  Edwin Grimsley: „What Wrongful Convictions Teach Us About Racial Inequality“, 
http://www.innocenceproject.org. 
42 Daniel B. Wright og Elizabeth F. Loftus: „Eyewitness memory“, bls. 100. 
43 Gary L. Wells og Elizabeth A. Olson: „Eyewitness testimony“, bls. 282 og Elizabeth F. Loftus, James M. Doyle 
og Jennifer E. Dysart: Eyewitness testimony: Civil and criminal, bls. 29-30. 
44 Elizabeth F. Loftus, James M. Doyle og Jennifer E. Dysart: Eyewitness testimony: Civil and criminal, bls. 28-
32. Rannsókn á bandarískum hermönnum sýndi að minnið virkar ekki jafn vel undir mjög streituvaldandi 
aðstæðum og það gerir undir minni streitu. Hermennirnir voru yfirheyrðir í 40 mínútur annars vegar undir mjög 
streituvaldandi aðstæðum (tilkominni vegna framkomu þess sem yfirheyrði þá) og hins vegar undir vægum 
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 Rannsakendur hafa einnig sýnt fram á að væntingar manna og fyrri lífsreynsla geta haft 

áhrif á skynjun þeirra. Veiðimaður í Bandaríkjunum gerðist sekur um manndráp af gáleysi 

þegar hann skaut á gult tjald sem hann hélt að væri björn. Það var dimmt úti og veiðimaðurinn 

átti von á því að sjá björn frekar en útilegumann í tjaldi. Þá geta fordómar manna og 

staðalímyndir haft áhrif á skynjun og upplifun þeirra af atburðum. Árið 1947 komust 

rannsakendur einmitt að slíkri niðurstöðu með rannsókn á sjónarvottum sem sáu sviðsett rifrildi 

milli tveggja manna. Annar maðurinn var hvítur og hélt á rakvél. Hinn var svartur og hélt ekki 

á neinu. Það sem gerðist var að við upprifjun rifrildisins töldu margir sjónarvottarnir svarta 

manninn hafa haldið á rakvélinni en ekki hvíta manninn. Tilraunin var endurtekin 40 árum 

síðar með ákveðnum breytingum. Niðurstöðurnar voru þær sömu, að staðalímyndir höfðu áhrif 

á minningu manna af atburðum, en þó ekki í jafn miklum mæli og áður.45 Þá hafa rannsóknir 

sýnt að lögreglumenn eru ekkert betri í því að lýsa smáatriðum atburða, þrátt fyrir að hafa 

fengið þjálfun. Þeir sem hafa fengið þjálfun geta þó verið betri í því að taka eftir tæknilegum 

atriðum, líkt og hversu margar brunaslöngur voru notaðar við að slökkva eldsvoða. Í rannsókn 

sem gerð var á almennum borgurum og lögreglumönnum voru þátttakendurnir beðnir um að 

horfa á myndband af einstaklingum og segja til um hvort vasaþjófnaður hefði átt sér stað. Í ljós 

kom að vegna fyrirfram mótaðra hugmynda lögreglumannanna töldu þeir glæpi oftar eiga sér 

stað en áttu sér stað í raun og veru.46 

 Minni fólks, sem er undir áhrifum áfengis, fíkniefna eða lyfja þegar það upplifir atburð, 

getur verið óáreiðanlegt, vegna áhrifa efnanna á huga þess. Þetta hefur verið margsannað með 

tilraunum. Það getur þó farið eftir aðstæðum og andlegu atgervi viðkomandi einstaklings 

hversu mikil áhrif áfengisdrykkja hefur á minnið, sérstaklega þegar um hófsama drykkju (e. 

moderate drinking) er að ræða. Svo virðist vera sem fáar tilraunir hafi verið gerðar á áhrifum 

hófsamrar drykkju á hæfni einstaklinga til þess að endurþekkja fólk. Niðurstöður nýlegra 

rannsókna hafa verið mótsagnakenndar og því er fleiri rannsókna þörf áður en hægt er að 

fullyrða nokkuð um áhrif hófsamrar áfengisdrykkju á minni til að bera kennsl á sakborninga.47  

                                                                                                                                                     
streituvaldandi aðstæðum. Þeir áttu síðan að bera kennsl á yfirheyranda sinn. Rannsóknin var viðamikil og voru 
niðurstöður hennar nokkuð afdrifaríkar. Þeir sem voru rannsakaðir við mjög streituvaldandi aðstæður bentu aðeins 
í 30% tilvika á réttan aðila í sakbendingarröð á meðan þeir sem voru rannsakaðir undir minni streitu í 62% tilvika. 
Þegar notuð var myndbending þá var hlutfallið svipað, mikil streita og 34% bentu á réttan aðila, lítil streita og 
76% bentu á réttan aðila, sjá Elizabeth F. Loftus, James M. Doyle og Jennifer E. Dysart: Eyewitness testimony: 
Civil and criminal, bls. 31-32 og Tim Valentine: „Identifying perpertrators“, bls. 67. 
45 Elizabeth F. Loftus, James M. Doyle og Jennifer E. Dysart: Eyewitness testimony: Civil and criminal, bls. 35. 
46 Elizabeth F. Loftus, James M. Doyle og Jennifer E. Dysart: Eyewitness testimony: Civil and criminal, bls. 42-
43. 
47 Elizabeth F. Loftus, James M. Doyle og Jennifer E. Dysart: Eyewitness testimony: Civil and criminal, bls. 44-
46. 
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 Þá verður einnig að taka með í reikninginn að geta manna til þess að endurþekkja ókunnug 

andlit er mjög misjöfn. Almennt eiga menn auðvelt með að þekkja kunnugleg andlit, en fyrir 

suma getur það einnig reynst erfitt.48  

 

2.5.2 Einkenni atburðar (e. characteristics of the event) 

Ákveðin einkenni atburða geta haft áhrif á getu vitnis til að endurþekkja afbrotamann. Það 

skiptir t.d. máli hversu lengi vitnið sér glæpamanninn og hvernig birtuskilyrði eru á vettvangi. 

Sérkenni í fari eða útliti sakbornings geta einnig haft áhrif. Þá getur skipt máli hvort vopni er 

beitt og á hvaða tímapunkti vitni gerir sér grein fyrir því að það sé að verða vitni að afbroti. 

 Rannsóknir benda til þess að oft geri sjónarvottar sér ekki grein fyrir því að þeir hafi orðið 

vitni að glæp fyrr en eftir að afbrotamaðurinn hefur yfirgefið vettvang. Í tilraun frá 1978 urðu 

sjónarvottar vitni að sviðsettum þjófnaði þar sem pakka var stolið. Sjónarvottunum var skipt í 

hópa, sumir fengu að vita að innihald pakkans væri verðmætt en öðrum var sagt að innihald 

hans væri ómerkilegt. Þá var sá háttur einnig hafður á að sumir fengu að vita hvert innihald 

pakkans var áður en honum var stolið en aðrir fengu að vita það eftir að þjófurinn hafði 

yfirgefið vettvang. Allir hóparnir fengu jafn gott tækifæri til þess að virða þjófinn fyrir sér. Þeir 

sem vissu hvert innihald pakkans var áður en þau urðu vitni að þjófnaðinum gátu gefið mun 

nákvæmari lýsingu á þjófinum heldur en þátttakendur í hinum hópunum, þeir höfðu meiri 

ástæðu til þess að fylgjast með þjófinum.49 

 Beiting vopna og ofbeldis getur líka haft áhrif á minningar vitna af atburðum. Rannsóknir 

sýna að vitni eiga erfiðara með að lýsa útliti afbrotamanns ef hann beitir vopni, t.d. byssu eða 

hníf. Niðurstöður rannsóknar Nancy M. Steblay, sálfræðiprófessors, frá árinu 1992 sýndu fram 

á að vitni eru ekki eins góð í því að endurþekkja fremjanda afbrots ef hann beitir vopni.50 Tvær 

kenningar hafa verið settar fram til útskýringar þessara áhrifa. Önnur þeirra byggir á því að 

vopn valdi kvíða og ótta hjá viðstöddum, þannig að tileinkunn upplýsinga minnkar að því 

leytinu til að vitnið tekur ekki eftir jaðaratriðum. Athyglin beinist að vopninu, en ekki 

                                                
48 Identifying the culprit, assessing eyewitness identification, bls. 69. Sumir einstaklingar eru „blindir“ á andlit (e. 
„face-blindness“) á meðan að aðrir eru mjög góðir mannþekkjarar (e. super recognizers) og gleyma aldrei 
andlitum. Þeir sem eru hvað mest blindir á andlit eiga í erfiðleikum með að þekkja fólk, jafnvel þó það sé þeim 
mjög kunnugt, en það stafar af taugafræðisjúkdómi sem nefnist prosopagnoisics. Þeir „taka mynd“ af andliti eins 
og það er á hverjum tíma, þannig að nýr svipur eða svipbrigði kallar á nýja ljósmynd. Viðkomandi á erfitt með að 
samtvinna þessar upplýsingar og því á hann í erfiðleikum með að þekkja manneskju sem hann hefur séð áður. 
49 Gary L. Wells og Elizabeth A. Olson: „Eyewitness testimony“, bls. 282. 
50 Nancy M. Steblay: „A meta-analytic review of the weapon focus effect “, bls. 420-422. 
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klæðaburði eða andlitsdráttum afbrotamannsins.51 Hin kenningin, byggir á því að vegna þess 

hve vopn eru sjaldgæf sjón í daglegu lífi, þá beinir fólk athygli sinni að þeim þegar þau birtast, 

með sömu afleiðingum og að framan greinir, þ.e. að nákvæmni framburðar vitnis skerðist.52 

 Þetta rannsóknarefni hefur þó reynst eilítið erfitt viðureignar og enn er mörgum spurningum 

ósvarað, meðal annars vegna þess að siðareglur vísindamanna setja rannsakendum ákveðin 

takmörk, það má t.d. ekki hræða líftóruna úr fólki í vísindalegum tilgangi.53 Flestar rannsóknir 

sem gerðar hafa verið í Bandaríkjunum um návist vopna fara fram á tilraunastofum og því hafa 

vaknað upp spurningar í hvaða mæli hægt sé að heimfæra niðurstöður þeirra rannsókna yfir á 

raunveruleikann. Þá hafa rannsóknir á fyrirliggjandi gögnum um glæpi (e. archival research), 

þar sem vopnum hefur verið beitt, verið gerðar en þær hafa verið takmörkunum háðar vegna 

skorts á upplýsingum og aðferðafræðilegum vandkvæðum. Að auki hafa ekki verið gerðar 

heildstæðar rannsóknir á samspili hinna ólíku þátta sem geta haft áhrif á minni vitna af 

atburðum. Af þessu leiðir að ekki er hægt að draga afdráttarlausar ályktanir af niðurstöðum 

bandarískra rannsókna um beitingu vopna. Aðeins er hægt að álykta að ef vopni er beitt, benda 

rannsóknir til þess að vopn geti mögulega haft áhrif á nákvæmni minninga vitnis.54  

 Þá hafa rannsóknir sýnt að birtuskilyrði skipta máli fyrir sjónina. Líkt og flestir þekkja af 

eigin reynslu þá er sjón manna ekki jafn góð í birtu og í myrkri. Ökumaður sem keyrir á 90 

km/klst hraða í myrkri getur séð gangandi vegfaranda í 90 m fjarlægð og það við bestu 

mögulegu aðstæður, þ.e. ef bílljósin eru í lagi, engin sjóntruflun er frá annarri umferð og 

vegfarandinn er klæddur hvítu. Ef aðstæður eru ekki svo ákjósanlegar getur sjónin greint 

vegfaranda niður í allt að 30 m fjarlægð. Að meðaltali er stöðvunarlengd bifreiðar á 90 km/klst 

hraða 96 m.55 Við eigum einnig erfiðara með að greina liti í myrkri, sérstaklega þegar við 

förum úr birtu yfir í myrkur. Það tekur mann nokkurn tíma að aðlagast breyttum 

birtuskilyrðum, við getum t.d. ekki greint liti alveg strax, sérstaklega ekki ef við förum úr 

mikilli birtu yfir í litla birtu. Menn eiga hins vegar almennt auðveldara með að aðlagast birtu 

                                                
51 Kerri L. Pickel: „Remembering and Identifying menacing Perpetrators: Exposure to Violence and the Weapon 
Focus Effect“, bls. 353 og Tim Valentine: : „Identifying perpertrators“, bls. 67.  
52 Kerri L. Pickel: „Remembering and Identifying menacing Perpetrators: Exposure to Violence and the Weapon 
Focus Effect“, bls. 353. 
53 Elizabeth F. Loftus, James M. Doyle og Jennifer E. Dysart: Eyewitness testimony: Civil and criminal, bls. 25. 
54 Identifying the culprit, assessing eyewitness identification, bls. 93-94. 
55 Elizabeth F. Loftus, James M. Doyle og Jennifer E. Dysart: Eyewitness testimony: Civil and criminal, bls. 17. 
Tekið skal fram að ekki er vísað í heimildir fyrir þessum niðurstöðum í bókinni, engin tilvísun var við 
málsgreinina. Höfundur þurfti einnig að umbreyta mælieiningum úr bandaríska kerfinu yfir í það evrópska. 
Upplýsingar á vefsíðu vegagerðarinnar benda þó til þess að tölurnar reynist réttar, en þá að því gefnu að skilyrði 
hafi verið góð á blautum vegi, sbr.  
http://www.vegagerdin.is/SthbThjon.nsf/45d32057b454da890025702d0054455e/c8a5cc570aaf6f18002571100055
b203?OpenDocument. 
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eftir að hafa verið í myrkri. Í myrkri getum við ekki séð liti, við sjáum aðeins mismunandi 

styrkleikastig. Þetta á við um næstum alla. Litaskynjun er flókið ferli og geta tveir einstaklingar 

skynjað sama litinn sem sitthvorn litinn, jafnvel þó að birtuskilyrði séu nægjanleg, líkt og að 

degi til. Það getur þurft að taka með í reikninginn þegar tvö vitni greinir á um hvernig litur á 

t.d. bíl eða fatnaði hafi verið.56  

 Menn eiga mjög erfitt með að meta tímalengdir nákvæmlega og hafa rannsóknir sýnt að 

vitni eiga það til að ofmeta hversu lengi atvik standa yfir. Sem dæmi þá sýndi ein rannsókn að 

þátttakendur rannsóknarinnar töldu myndband, sem þeim var sýnt, vera að meðaltali 90 

sekúndur, þegar þeir voru spurðir viku seinna hvað þeir teldu það hafa varað lengi. 

Myndbandið var í raun 42 sekúndur. Í annarri rannsókn, þar sem menn voru látnir horfa á stutt 

myndband og giska á lengd þess, giskuðu aðeins 6% karlmanna og 1% kvennmanna á réttan 

tíma eða styttri. Sama rannsókn sýndi mjög ýktar niðurstöður, myndbandið sem þátttakendur 

sáu var 30 sekúndur en að meðaltali töldu þátttakendur það vera 152 sekúndur, sumir töldu það 

jafnvel hafa verið allt að 900 sekúndur eða um 15 mínútur.57 Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

tími skiptir einnig máli í öðru samhengi. Því lengur sem vitni hefur andlit afbrotamansins í sjón 

því meiri líkur eru á því að vitnið geti borið kennsl á hann seinna meir.58  

 Þá benda rannsóknir einnig til þess að menn eigi mjög erfitt með að greina hraða og 

vegalengdir. Rannsóknir hafa sýnt fram á að menn eigi það til að vanmeta fjarlægðir og því 

lengri sem vegalengdin er því ónákvæmara er mat manna. Rannsóknir benda einnig til þess að 

menn eigi mjög erfitt með að meta hversu hratt farartæki ferðast. Stærð farartækja skiptir máli í 

þessu samhengi en svo virðist vera að því stærra sem farartæki er, því hægar telja menn það 

ferðast. Þannig virðist vöruflutningabílar fara hægar en t.d. mótorhljól sem ferðast á sama 

hraða. Menn eiga það því til að vanmeta hraða stórra farartækja en ofmeta hraða minni 

farartækja.59 

 

                                                
56 Elizabeth F. Loftus, James M. Doyle og Jennifer E. Dysart: Eyewitness testimony: Civil and criminal, bls. 17-19 
og bls. 24. Stafir og keilur eru ljósnæmar taugafrumur í sjónhimnu augans. Keilur greina liti, en til þess þurfa þær 
á ljósi að halda. Ef ljós er ekki til staðar þá getum við ekki greint liti. Stafirnir taka við í myrkri en þeir geta ekki 
greint mismunadi bylgjulengdir ljóss og því sjáum við aðeins svart, hvítt og grátt (sjá bls. 17-18 og 24).  
57 Elizabeth F. Loftus, James M. Doyle og Jennifer E. Dysart: Eyewitness testimony: Civil and criminal, bls. 19-
20. 
58 Identifying the culprit, assessing eyewitness identification, bls. 97-98. 
59 Elizabeth F. Loftus, James M. Doyle og Jennifer E. Dysart: Eyewitness testimony: Civil and criminal, bls. 22-
23. Ökumenn í Bandaríkjunum hafa oft brennt sig á þessu þegar það kemur að því að meta hraða lesta. Um 650 
dauðsföll verða í Bandaríkjunum árlega, vegna árekstra lesta og bíla. Hluta slysanna má rekja til þess að ökumenn 
vanmátu hraða lestarinnar og keyrðu yfir teinana í veg fyrir lestina. 
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2.5.3 Framburðir vitna (e. characteristics of testimony) 

Stjórnendur tilraunar geta metið hlutlægt hvort vitni segi rétt frá þeim atburðum sem því hafa 

verið sýndir á meðan tilrauninni stóð. Í raunveruleikanum er slíkt ekki hægt, þ.e. erfitt er að 

vita hvort vitni sé að segja satt og rétt frá, nema ef svo vill til að atburðurinn hafi náðst á 

myndbandsupptöku. Menn eiga það til að meta áreiðanleika vitna út frá sjálfsöryggi þeirra (e. 

witness confidence).60 Rannsóknir hafa þó sýnt að „sannfærandi“ framburður vitnis er ekki 

endilega „sannur“.61 Vísindalegar rannsóknir hafa sýnt fram á að tiltrú vitnis á eigin framburði 

getur tekið breytingum frá einum tíma til annars og hægt er með áhrifaríkum hætti að hafa áhrif 

á sjálfsöryggi þeirra. Af þeim sökum lögðu skýrsluhöfundar skýrslu NAR það til að vitni sem 

borið hefur kennsl á sakborning, sé spurt hversu öruggt það sé með ákvörðun sína og að skráð 

sé orðrétt niður eftir vitninu.62  

 Þá getur það farið eftir atvikum hvort samhengi sé á milli sjálfsöryggis vitnis og 

sannleiksgildi framburðar þess. Ef aðstæður eru hagstæðar fyrir vitni til að leggja atburði á 

minnið, lýsing er t.d. góð og streita er ekki of mikil eða lítil, þá benda rannsóknir til þess að 

sannfærandi vitnisframburður sé sannur. Ef hins vegar, aðstæður eru óhagstæðar þá er ekki 

endilega samhengi á milli sjálfsöryggis vitnis og sannleiksgildi framburðar þess. Ástæða þess 

er að ef aðstæður voru óhagstæðar fyrir tileinkun og skráningu upplýsinga getur viðkomandi 

einstaklingur reynt að fylla inn í „eyðurnar“ sem mynduðust í ferlinu. Til dæmis getur verið 

erfitt fyrir tjónþola alvarlegs umferðarslys að muna í smáatriðum hvernig það átti sér stað. 

Hann tók ef til vill ekki eftir því hvernig litur bifreiðarinnar sem olli árekstrinum var eða hvort 

það voru fleiri en einn farþegi í bifreiðinni. Þetta væru því „eyður“ í minninu. Ef um stóran 

                                                
60 Barbara Susan Nolen-Hoeksema o.fl.: Atkinson & Hilgard’s Introduction to psychology, 15th edition, bls. 303-
304 og Identifying the culprit, assessing eyewitness identification, bls. 32, en þar er vísað í dóm Hæstaréttar 
Bandaríkjanna (Manson v. Brathwaite, 432 U.S. 98, 1977) sem lagði til að við mat á áreiðanleika framburðar 
vitnis skyldi meðal annars litið til fullvissu vitnisins um ákvörðun sína við sakbendingu. 
61 Elizabeth F. Loftus, James M. Doyle og Jennifer E. Dysart: Eyewitness testimony: Civil and criminal, bls. 121 
og glærur Jóns Friðriks Sigurðssonar um áreiðanleika sjónarvotta, kennsluefni í áfanganum Hlutverk lögmanna og 
dómara, 11. nóvember 2014, glæra nr. 45. Mikið hefur verið fjallað um bandarískt kynferðisbrotamál í þessu 
samhengi. Jennifer Thompson var nauðgað af innbrotsþjófi að kvöldi til á heimili sínu. Hún sagðist hafa lagt sig 
alla fram við að muna hvernig nauðgari hennar leit út á meðan á árásinni stóð. Hjá lögreglunni bar hún kennsl á 
Ronald Cotton í myndbendingu. Hún bar aftur kennsl á hann í sakbendingu þar sem fimm aðrir þátttakendur voru í 
röðinni. Það voru allt menn sem hún hafði ekki séð áður á mynd. Þess ber að geta að Jennifer og Ronald eru af 
ólíkum kynþáttum. Jennifer bar vitni fyrir dómi og staðfesti að Ronald Cotton væri maðurinn sem nauðgaði henni. 
Hún var þess fullviss. Kviðdómendur trúðu sannfærandi framburði Jennifer og var Cotton dæmdur í 
lífstíðarfangelsi, þrátt fyrir að Cotton hefði gilda fjarvistarsönnun. Cotton hélt ávallt fram sakleysi sínu og reyndi 
að fá mál sitt endurupptekið. Síðar kom í ljós að annar maður, Bobby Poole, var sá sem hafði nauðgað Jennifer. 
Erfðafræðileg sönnunargögn staðfestu það. Áður en að sú staðfesting lá fyrir þá var það borið undir Jennifer hvort 
Bobby gæti verið maðurinn sem nauðgaði henni. Hún sagði svo ekki geta verið enda hafi hún aldrei séð hann á 
ævi sinni. Cotton var sýknaður eftir að hafa setið í fangelsi í 11 ár (sjá Barbara Susan Nolen-Hoeksema o.fl.: 
Atkinson & Hilgard’s Introduction to psychology, 15th edition, bls. 271-272 og bls. 305-306). 
62 Identifying the culprit, assessing eyewitness identification, bls. 108-109. 
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viðburð í lífi einstaklings er að ræða, líkt og alvarlegt umferðarslys, þá er tilhneiging manna sú 

að fara ítrekað yfir atburðinn í minni sér (e. rehearse the event). Við slíka síendurtekna 

upprifjun geta væntingar viðkomandi, fyrri lífsreynsla, fordómar og/eða upplýsingar sem menn 

fá eftir atburðinn haft áhrif á minnið og „fyllt upp í eyðurnar“. Í rauninni getur það verið 

tilviljunarkennt hvað það er sem fyllir upp í eyðurnar og þar að auki þarf „uppfyllingarefnið“ 

ekki að vera rétt eða sannleikanum samkvæmt. Minningin getur því brenglast og eftir því sem 

menn hugsa oftar um atburðinn verða menn vissari í sinni sök um að svona hafi atburðurinn átt 

sér stað. Af þessum niðurstöðum er hægt að álykta að betra sé að taka með fyrirvara 

sannfærandi framburði vitnis af atburðum ef aðstæður voru þannig að ólíklegt er að 

viðkomandi geti hafa skynjað og tileinkað sér allt það sem fram kemur í máli hans.63 

 Rannsakendur hafa einnig uppgötvað tengsl milli skjótrar ákvarðanartöku vitnis í 

sakbendingu og áreiðanleika ákvörðunar vitnisins. Þannig hafa nokkrar rannsóknir sýnt fram á 

að því fljótari sem vitni er að benda á sakborning í sakbendingarröð, því meiri líkur eru á að 

vitnið hafi bent á réttan aðila. Vitni sem tóku ákvörðun á eða innan við 10-12 sekúndum bentu í 

90% tilvika á réttan aðila, á meðan að þau vitni sem voru lengur að taka ákvörðun bentu í 50% 

tilvika á réttan aðila.64  

 Líkt og áður kom fram þá er kviðdómendakerfi í Bandaríkjunum og Bretlandi. 

Kviðdómendur eru almennir borgarar sem skera úr um sekt eða sýknu manna og þurfa því að 

leggja mat á sönnunargögn sem hafa verið færð fram í hverju máli. Sýnt hefur verið fram á með 

rannsóknum að kviðdómendur leggja of mikið vægi á framburði vitna. Þannig sýndi ein 

rannsókn fram á að þegar að enginn sjónarvottur var að tveimur morðum, í uppspunnu 

sakamáli, vildu 18% kviðdómenda sakfella ákærða á fyrirliggjandi sönnunargögnum málsins. 

Annað úrtak fékk nákvæmlega sömu málsatvikalýsingu og sönnunargögn, auk þess sem í þetta 

skiptið var framburður vitnis, sem sagðist hafa séð ákærða fremja morðin, hluti 

sönnunargagnanna. Sakfellingarhlutfallið fjórfaldaðist og var 72%. Kviðdómendurnir virtust 

virða að vettugi orð verjandans, sem dró trúverðugleika framburðar vitnisins í efa. Enn annað 

úrtak fékk sömu upplýsingar, sjónarvottur var að árásinni og kvaðst hann geta borið kennsl á 

sakborninginn. Dæminu var þó breytt að því leyti að vitnið var sagt vera með mjög slæma sjón, 

svo slæma að nær útilokað var að vitnið hafi getað séð hvernig glæpamaðurinn leit út. Þessar 

upplýsingar virtust ekki skipta miklu máli fyrir kviðdómendurna, 68% kviðdómendanna vildi 

sakfella.  

                                                
63 Barbara Susan Nolen-Hoeksema o.fl.: Atkinson & Hilgard’s Introduction to psychology, 15th edition, bls. 303-
304. 
64 Gary L. Wells og Elizabeth A. Olson: „Eyewitness testimony“, bls. 284. 
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 Af niðurstöðum þessarar rannsóknar er ljóst að kviðdómendur leggja mjög mikið vægi á 

framburði vitna. Í Bandaríkjunum er heimilt að leiða sérfræðivitni fyrir dóm til þess að gefa 

skýrslu, þ. á m. um áreiðanleika framburða vitna. Sé það ekki gert, er það hlutverk dómarans að 

greina kviðdómendum frá því hvernig minnið virkar. Rannsókn frá árinu 2004 sýndi fram á að 

bandarískir dómarar eru ekki jafn vel að sér um áreiðanleika framburða vitna og gera mætti 

kröfu um.65 Þá hafa rannsóknir sýnt að menn eiga erfitt með að greina á milli réttra og rangra 

framburða vitna og þeim er hvorum tveggja trúað til jafns.66 Lögin eiga auðvitað að vera 

þannig úr garði gerð að saklausir menn séu ekki dæmdir sekir. Í Bandaríkjunum hafa 

rannsóknir sýnt að varnaglar í lögum eru ófullnægjandi, þeir virka ekki m.a. vegna þess að gert 

er ráð fyrir því að verjendur, sækjendur, dómarar og kviðdómendur búi yfir almennri þekkingu 

um minni vitna, að þær kenningar sem sálfræðin hefur rannsakað undanfarna áratugi sé 

viðtekin þekking (e. common sense). Rannsóknir benda á hinn bóginn til þess að svo sé ekki og 

því er lítið gagn í verjanda sem er viðstaddur sakbendingu ef hann veit ekki hvaða atriðum 

hann á að vera vakandi fyrir að séu í lagi.67 

 

2.6  Þættir er lúta að réttarkerfinu  

Það eru ákveðnir þættir sem geta haft áhrif á nákvæmni framburðar vitna sem réttarkerfið getur 

haft stjórn á. Þessum þáttum er að minnsta kosti mun frekar hægt að stjórna en þeim þáttum er 

lúta að vitninu og atburðinum sjálfum. Um er að ræða þætti líkt og hvernig sakbending er sett 

upp, hvernig fyrirmæli vitni fær áður en sakbending fer fram, hvernig svörun til vitnis er háttað 

eftir að hafa bent á aðila í sakbendingarröð og hvort tvöföld blindni sé viðhöfð við framkvæmd 

sakbendingaraðgerðar, þ.e. hvorki stjórnandi sakbendingar né vitnið vita hver sakborningurinn 

er. 

 

2.6.1 Leiðbeiningar fyrir sakbendingaraðgerð 

Samkvæmt fjölda rannsókna getur það skipt miklu máli fyrir áreiðanleika sakbendinga, að vitni 

fái leiðbeiningar fyrir sakbendingu þess efnis að manneskjan, sem það sá, geti verið í röðinni, 

                                                
65 Daniel B. Wright og Elizabeth F. Loftus: „Eyewitness memory“, bls. 94 og Elizabeth F. Loftus, James M. Doyle 
og Jennifer E. Dysart: Eyewitness testimony: Civil and criminal, bls. 128. 
66 Melissa Boyce, Jennifer L. Beadry og R.C.L. Lindsay: „Belief of Eyewitness Identification Evidence“, bls. 501-
502. 
67 Lori R. Van Wallendael o.fl.: „Mistaken identification = Erroneous Conviction? Assessing and Improving Legal 
Safeguards“, bls. 558.  
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en sé þar ekki endilega. Mikilvægt er að gera vitninu skýrlega grein fyrir því að það þurfi ekki 

að bera kennsl á neinn, vitninu á ekki að líða eins og á því hvíli skylda til að benda á 

þátttakanda í sakbendingu.68 Samanburðarrannsókn, sem bar saman átján rannsóknir, sýndi að 

þar sem slíkar leiðbeiningar voru gefnar og þar sem sakborningur var ekki í 

sakbendingarröðinni, minnkuðu líkurnar á röngum sakbendingum um 41,6%. Þar sem 

hlutdrægar leiðbeiningar voru gefnar (þ.e. leiðbeiningar sem bentu ekki á þá staðreynd að 

sakborningurinn gæti verið fjarverandi), voru meiri líkur á því að vitnið benti á einhvern í 

röðinni, sama hvort það var réttur aðili eða ekki. Niðurstöður þessara rannsókna leiddu til þess 

að dómsmálayfirvöld í Bandaríkjunum gáfu út leiðbeinandi reglur fyrir lögreglu um framburði 

vitna.69 Niðurstöður annarrar rannsóknar sýndu að rannnsóknarhópur sem fékk hlutdrægar 

leiðbeiningar benti í 78% tilvika á rangan aðila í sakbendingarröð þar sem sakborningurinn var 

ekki viðstaddur. Sá hópur sem fékk hlutlægar leiðbeiningar, um að sakborningurinn gæti verið í 

röðinni eða ekki, benti í 33% tilvika á rangan aðila, þegar sakborningurinn var fjarverandi.70 Þá 

hefur það einnig verið lagt til að vitni sé tilkynnt um að sá sem stjórni sakbendingaraðgerðinni 

viti ekki hver sé sakborningurinn, hann sé „blindur“ á það. Slíkar leiðbeiningar gegna þeim 

tilgangi að koma í veg fyrir að vitni líti til stjórnandans eftir vísbendingum um hver 

sakborningurinn sé.71 

 

2.6.2 Framkvæmd sakbendingaraðgerða (e. line-up content) 

Framkvæmd sakbendinga skiptir miklu máli og eru nokkur atriði sem þarf að huga að við 

undirbúning sakbendingaraðgerðar. Sakborningur skal ekki skera sig úr fjöldanum eða vera á 

einhvern hátt auðgreinanlegri en aðrir í sakbendingarröðinni.72 Það sama á við um aðra 

þátttakendur í röðinni, það á enginn að skera sig sérstaklega úr. Þar af leiðandi eiga 

þátttakendurnir að vera alveg jafn góðir kostir (e. equally good alternatives). Mikilvægt er að 

                                                
68 Gary L. Wells o.fl.: „Eyewitness Identification Procedures: Recommendations for Lineups and Photospreads“, 
bls. 629 og Elizabeth F. Loftus, James M. Doyle og Jennifer E. Dysart: Eyewitness testimony: Civil and criminal, 
bls. 91. 
69 Gary L. Wells og Elizabeth A. Olson: „Eyewitness testimony“, bls. 286-287 og Time Valentine: „Identifying 
perpertrators“, bls. 71. 
70 Elizabeth F. Loftus, James M. Doyle og Jennifer E. Dysart: Eyewitness testimony: Civil and criminal, bls. 91. 
71 Gary L. Wells o.fl.: „Eyewitness Identification Procedures: Recommendations for Lineups and Photospreads“, 
bls. 629-630. 
72 Gary L. Wells o.fl.: „Eyewitness Identification Procedures: Recommendations for Lineups and Photospreads“, 
bls. 630. 
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aðilarnir í sakbendingarröðinni líkist hver öðrum í vexti.73 Áratuga rannsóknarvinna hefur leitt í 

ljós að vitni eru líklegri til þess að benda á sakborning ef hann er á einhvern hátt meira áberandi 

eða auðgreinanlegri en aðrir í sakbendingarröðinni. Augljós dæmi um slíkar óréttlátar 

sakbendingar er að finna í erlendri dómaframkvæmd. Í Suður-Afríku bar vitni um að hafa séð 

þrjá Indverja fremja rán. Þegar til sakbendingar kom voru aðeins þrír Indverjar í 

sakbendingarröðinni en hinir þrír aðilarnir voru hvítir menn. Vitnið gat því af augljósum 

ástæðum aðeins valið þá aðila sem voru Indverjar.74 

 Tvær aðferðir hafa verið þróaðar af sálfræðingum til að meta réttmæti sakbendinga, annars 

vegar fer fram mat á hlutdrægni sakbendingar (e. line up bias) og hins vegar er lengd 

sakbendingarraðar (e. line up size) athuguð. Það getur verið alveg augljóst ef sakbending er 

hlutdræg. Ef vitnið segir gerandann hafa verið með t.d. ör eða húðflúr og sakborningurinn er sá 

eini í sakbendingarröðinni sem er með ör eða húðflúr þá er sakbendingin greinilega hlutdræg. 

Lengd sakbendingarraðar er skilgreind sem fjöldi þeirra manna sem teljast geta verið raunhæfir 

valkostir, þeim svipar þannig til útlits sakbornings og skera sig ekki úr. Hlutverk þátttakanda í 

sakbendingarröð er mikilvægt. Ef þátttakandi er ekki raunhæfur valkostur miðað við hinn 

grunaða, þá minnkar gildi þess að hafa hann í röðinni. Fjöldi þátttakenda í sakbendingarröð er 

einnig mikilvægur. Ef fjöldi þátttakanda í röðinni er sex og hinn seki er ekki í röðinni, þá eru 

líkurnar einn á móti sex að vitni sem ekki getur borið kennsl á þann seka en bendir samt sem 

áður á aðila í röðinni, bendi á saklausan grunaðan þátttakanda í röðinni. Ef aðeins fjórir aðilar 

væru í röðinni þá væru líkur á þessu einn á móti fjórum. Með öðrum orðum, ef saklaus 

grunaður aðili er í sakbendingarröð, en sá seki er fjarverandi, og vitni er lélegt og bendir af 

handahófi á einhvern, þá eru líkurnar á að bent sé á saklausan grunaðan 1/6 ef sex aðilar eru í 

röðinni, en 1/4 ef fjórir eru í röðinni. Slíkt er auðvitað mjög hættulegt, ef maður liggur undir 

grun og lélegt vitni bendir á hann í sakbendingarröð, þá gæti rannsakandi sakamálsins talið það 

vera mjög sterka vísbendingu um sekt hans.75  

                                                
73 Roy S. Maplass, Colin G. Tredoux og Dawn McQuiston-Surret: „Lineup Construction and Lineup Fairness“, 
bls. 156-157. 
74 Roy S. Maplass, Colin G. Tredoux og Dawn McQuiston-Surret: „Lineup Construction and Lineup Fairness“, 
bls. 156. 
75 Með lélegu vitni er þá átt við vitni sem skynjaði atburðinn ekki rétt eða hefur ekki skýra og góða minningu af 
gerandanum. Roy S. Maplass, Colin G. Tredoux og Dawn McQuiston-Surret: „Lineup Construction and Lineup 
Fairness“, bls. 157-158. Frumtextinn til skýringar: The effectiveness of the fillers in a lineup as alternatives to the 
suspect is of great importance. When a filler is not a plausible alternative to the suspect, the function of that 
individual in the lineup is reduced. The number of individuals in the lineup is an important matter. When the 
number of persons in a lineup is 6, a witness who cannot identify the offender but makes a lineup choice anyway 
will have a 1 in 6 chance of wrongfully choosing the innocent suspect when the offender is actually absent. The 
corresponding risk in a 4 person lineup is 25%. 
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 Vísindamenn virðast ekki vera alveg sammála um hvaða aðferðafræði sé best að nota við 

val á þátttakendum (e. fillers) í sak- og myndbendingaröðum. Tvær leiðir hafa aðallega verið 

rannsakaðar. Annars vegar er hægt að velja aðila í röðina út frá lýsingu sjónarvotts á útliti hins 

seka (e. culprit-description line-ups). Hins vegar er hægt að velja aðila á þeim grundvelli að 

þeir líkist sem mest sakborningi sem lögreglan hefur grunaðan (e. suspect resemblance line-

up). Samkvæmt Tim Valentine, sálfræðiprófessor, er lítið um empírískar sannanir þess að 

önnur aðferðin leiði til nákvæmari niðurstaðna.76 

 

2.6.3 Aðferðafræði og val á sakbendingaraðgerð (e. line-up presentation method) 

Framkvæmd sak- og myndbendinga hefur verið rannsökuð ítarlega, þar á meðal hvaða 

aðferðafræði sé best að nota til að minnka líkurnar á rangbendingum. Tvær aðferðir hafa 

sérstaklega verið rannsakaðar, annars vegar samtíma aðferð (e. simultaneous line-up) þar sem 

vitni sér alla aðila sakbendingarraðar á sama tíma og hins vegar raðbundin aðferð (e. sequential 

line-up) þar sem vitni sér einn aðila í einu, koll af kolli.77 

 Niðurstöður nokkurra rannsókna benda til þess að þegar að vitni bendir á aðila í 

hefðbundinni sakbendingarröð, þar sem hinn seki er ekki á meðal aðilanna, eiga vitni það til að 

velja þann aðila sem líkist hvað mest þeim sem vitnið sá á vettvangi afbrots. Það hafnar því 

ekki að velja aðila heldur bendir frekar á rangan mann, oftast þann sem er líkastur gerandanum. 

Gary L. Wells gerði tilraun árið 1993 ásamt samstarfsmönnum sínum á vali sjónarvotta í 

sakbendingum. Þeir sviðsettu glæp og létu 100 sjónarvotta bera kennsl á hinn seka í sex manna 

sakbendingarröð. Tvær raðir voru settar upp, önnur þar sem sakborningurinn var meðal 

þátttakenda raðarinnar, en í hinni var hann ekki á meðal þeirra. Úrtakið sem sá fyrri röðina 

(með sakborningnum) bar kennsl á sakborninginn í 54% tilvika, 21% valdi engan og 25% 

bentu á aðra þátttakendur raðarinnar, þar af bentu 13% vitnanna á þátttakanda númer tvö, sem 

þótti líkastur sakborningnum. Í seinna úrtakinu, þar sem sakborningurinn var ekki í röðinni, 

voru aðeins 32% vitna sem völdu engan, 38% völdu þátttakanda númer tvö og 30% völdu 

einhvern hinna þáttakendanna. Þessar niðurstöður sýna skýrlega að vitni hafa tilhneigingu til 

þess að benda frekar á þann sem líkist sakborningnum mest, í stað þess að hafna því að velja. 

Sambærileg rannsókn var gerð árið 2005 og voru meginniðurstöðurnar þær sömu, þ.e. að vitni 

hafa tilhneigingu til þess að velja þann aðila sem er líkastur gerandanum þegar hinn 

                                                
76 Time Valentine: „Identifying perpertrators“, bls. 73. 
77 Elizabeth F. Loftus, James M. Doyle og Jennifer E. Dysart: Eyewitness testimony: Civil and criminal, bls. 88-89. 
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raunverulegi gerandi er ekki á meðal aðilanna í röðinni. Af þessum niðurstöðum má draga þá 

ályktun að hér sé fundin að minnsta kosti ein útskýring á því afhverju menn eru ranglega hafðir 

að sök, sérstaklega í þeim tilfellum þar sem þátttakandi í sakbendingaraðgerð líkist mjög 

afbrotamanninum í útliti.78  

 Til þess að reyna að komast hjá þessum afleiðingum þróuðu tveir sálfræðiprófessorar 

raðbundnu aðferðina. Með tilraunum gátu prófessorarnir sýnt fram á að þegar raðbundnu 

aðferðinni var beitt minnkaði hlutfall rangbendinga í sakbendingarröðum þar sem 

sakborningurinn var ekki meðal aðilanna. Á sama tíma varð ekki breyting á fjölda réttra 

sakbendinga, þar sem vitni báru réttilega kennsl á sakborninginn. Aðrir rannsakendur hafa 

staðfest þessar niðurstöður í nýlegum tilraunarannsóknum, þ.e. að raðbundna aðferðin sé betri 

aðferð til þess að fækka rangbendingum, nú síðast með tilraun gerðri árið 2011. Þá hafa 

rannsóknir á raunverulegum málum gefið svipaðar niðurstöður.79 

 Vert er að minnast á stóra rannsókn sem gerð var í fjórum fylkjum Bandaríkjanna. Um var 

að ræða yfirgripsmikla vettvangsrannsókn þar sem gögnum var safnað um 

sakbendingaraðgerðir frá fjórum lögreglustöðum. Engan teljanlegan mun var að finna á 

raðbundnum og samtíma sakbendingum í niðurstöðum rannsóknarinnar, er litið var til þess 

hvort vitni báru kennsl á réttan aðila, þ.e. hinn grunaða. Aftur á móti voru niðurstöðurnar ólíkar 

eftir aðferðum með tilliti til rangbendinga. Þannig var hlutfallið 12,2% fyrir raðbundnar 

sakbendingar en 18,1% fyrir samtíma, þ.e. niðurstöðurnar eru samhljóma niðurstöðum fyrri 

tilrauna. Í athugasemdum við rannsóknina er bent á og það áréttað að jafnvel þegar 

ákjósanlegustu aðferðum var beitt, var hlutfall rangbendinga samt 30,9%. Þar af leiðandi 

verður að hafa í huga að þótt að hægt sé að minnka líkurnar á því að vitni beri kennsl á rangan 

aðila, að þá er ekki hægt að koma algjörlega í veg fyrir það.80 

 Þrátt fyrir niðurstöður framangreindra rannsókna er ekki samhljóða álit meðal rannsakenda 

um hvor aðferðin hefur yfirburði. Í skýrslu NAR kemur fram að aðferðarfræðilegur munur sé á 

rannsóknum á þessu sviði og því séu niðurstöður þeirra ekki að fullu samanburðarhæfar. 

                                                
78 Time Valentine: „Identifying perpertrators“, bls. 74 og Elizabeth F. Loftus, James M. Doyle og Jennifer E. 
Dysart: Eyewitness testimony: Civil and criminal, bls. 88. 
79 Elizabeth F. Loftus, James M. Doyle og Jennifer E. Dysart: Eyewitness testimony: Civil and criminal, bls. 88-
89. 
80 Elizabeth F. Loftus, James M. Doyle og Jennifer E. Dysart: Eyewitness testimony: Civil and criminal, bls. 96-
99. 
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Viðmið rannsóknanna hafi ekki verið þau sömu og því sé erfitt að draga ályktanir af 

fyrirliggjandi rannsóknum um hvor aðferðin sé betri.81 

 Sálfræðingar hafa spurt sig hvort það geti haft áhrif á ákvarðanir vitnis að það hafi áður séð 

ljósmynd af sakborningi. Sú staða getur komið upp að vitni hafi flett í gegnum ljósmyndasafn 

lögreglunnar til þess að reyna að bera kennsl á fremjanda afbrots. Seinna er sama vitni fengið 

til að bera kennsl á sakborning í sakbendingarröð eða myndbendingu. Þá er álitamál hvort sú 

staðreynd að vitnið hafi séð ljósmynd af sakborningnum sem stillt hefur verið upp meðal 

þáttakenda raðarinnar geri það að verkum að aðgerðin sé hlutdræg. Í rannsókn frá árinu 2006 

komust rannsakendur að því að vitni sem höfðu þegar skoðað ljósmyndir af sakborningum, sem 

þau sáu síðar í sakbendingaraðgerð, voru líklegri til þess að bera ranglega kennsl á þann aðila. 

Það stafar af því að andlitið var kunnuglegt og vitni staðsetti andlitið ranglega á vettvang 

glæpsins. Áhrifin voru meiri ef aðeins fáar myndir (fimmtán myndir eða færri) voru skoðaðar. 

Þá gætti áhrifanna sérstaklega ef vitnið hafði áður bent ranglega á viðkomandi aðila í 

myndflettingunni, en slíkt er þekkt fyrirbæri, þ.e. vitni heldur sig við fyrri framburð og er 

þannig samkvæmt sjálfu sér (e. effect of commitment to the earlier identification). Engra áhrifa 

gætti ef viðkomandi vitni hafði ekki séð aðila sakbendingarraðarinnar áður á mynd. Í sömu 

rannsókn var sviðsettur glæpur og það athugað hvort sjónarvottar gætu ruglað saman 

sakborningi og öðrum sjónarvottum á vettvangi glæpsins. Aðilum, sem höfðu verið á vettvangi 

sýndarglæpsins, var komið fyrir í sakbendingarröð og það athugað hvort vitni gætu borið 

kennsl á sakborninginn. Rannsóknin leiddi í ljós aukningu á rangbendingum, þ.e. vitnin áttu 

það til að benda á þann aðila sem það hafði séð á vettangi glæpsins, en ekki raunverulega 

gerandann. Aukningin var þó ekki jafn mikil og þegar vitni hafði áður séð aðilann sem það bar 

kennsl á, á ljósmynd. Að mati Tims Valentine, skipta þessar niðurstöður máli þar sem álíka 

aðstæður geta komið upp í raunveruleikanum, þ.e. að aðili sem var á vettvangi brots viðurkenni 

að hafa verið á staðnum en neiti aðild að málinu, sem hann er ranglega sakaður um. Samkvæmt 

þessu ætti vitni ekki að mæta í fleiri en eina sakbendingu hjá sama sakborningi.82 

 

                                                
81  Identifying the culprit, assessing eyewitness identification, bls. 104. Nánari umfjöllun um greinarmun 
rannsóknaraðferða á raðbundnum og samtíma rannsóknum er að finna á bls. 76-91. 
82 Time Valentine: „Identifying perpertrators“, bls. 72 og bls. 80. Hér má einnig benda á mál Ronalds Cotton sem 
fjallað er um í neðanmálsgrein 42. 
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2.6.4 Tvöföld blindni (e. double blindness) 

Hugtakið „tvöföld blindni“ merkir að stjórnandi sakbendingar veit ekki hvaða einstaklingur í 

sakbendingarröðinni liggur undir grun, hann er „blindur“ á það hver sakborningurinn er. Það 

sama á við um vitnið og því er talað um tvöfalda blindni.83 Væntingar stjórnanda rannsóknar 

geta, bæði meðvitað og ómeðvitað, haft áhrif á vitnið. Áhrifin geta slæðst inn í skýrslutökuna 

óviljandi, stjórnandinn getur t.d. ómeðvitað litið á vitnið þegar það skoðar mynd 

sakborningsins og hann getur verið líklegri til þess að taka gilda sakbendingu þar sem vitni 

hefur hikandi borið kennsl á sakborning. Í rannsókn sem gerð var árið 1999 komust 

rannsakendurnir að því að sakbendingaraðgerðir sem framkvæmdar voru með tvöfaldri blindni 

minnkuðu líkurnar á því að vitnið bæri kennsl á rangan mann. Tvöföld blindni á þannig að 

útiloka það að stjórnandi aðgerðarinnar geti, meðvitað eða ómeðvitað, gefið vitni merki sem 

leiði vitnið áfram og geri sakbendinguna hlutdræga. Með þeim hætti er hægt að auka gildi 

sakbendingaraðgerðarinnar sem sönnunargagns.84 

 

2.6.5 Áhrif upplýsinga, sem berast sjónarvotti eftir að hann verður vitni að atburði, á minni 

hans (e. post-event information) 

Áhrif upplýsinga, sem berast sjónarvotti eftir að hann verður vitni að atburði, á minni hans hafa 

verið töluvert rannsökuð. Framburðir vitna byggjast oft ekki einungis á því sem þeir urðu vitni 

að heldur líka á upplýsingum, sem þau fengu eftir atburðinn. Slíkar upplýsingar geta haft 

veruleg áhrif á hina upprunalegu minningu, en rannsóknir hafa sýnt að þær geta bæði haft góð 

og slæm áhrif. Fái vitni sannar upplýsingar, getur það hjálpað viðkomandi að muna atburði 

betur. Ósannar eða villandi upplýsingar geta aftur á móti haft gagnstæð áhrif. Ein rannsókn 

sýndi fram á að hægt var að villa um fyrir fólki með því að spyrja leiðandi spurninga sem 

innihéldu rangar upplýsingar. Hópurinn var látinn horfa á myndband af bíl keyra eftir 

sveitavegi. Þau voru síðan spurð, viku seinna, hversu hratt bíllinn hefði keyrt fram hjá hlöðunni 

á sveitaveginum. Staðreyndin var sú að engin hlaða sást í myndbandinu, en samt sem áður 

svöruðu 17% þeirra, sem fengu röngu upplýsingarnar, aðspurð að þau hefðu séð hlöðu í 

                                                
83 Time Valentine: „Identifying perpertrators“, bls. 71-72. Þetta er þekkt aðferð innan raunvísindanna og er t.d. 
notuð í læknisfræði þegar prófuð eru ný lyf. Þá veit hvorki læknirinn né sjúklingurinn hvort sjúklingurinn hafi 
fengið tilraunalyfið eða lyfleysu, svo að hægt sé að komast hjá því að læknirinn hafi áhrif á sjúklinginn, sjá 
Elizabeth F. Loftus, James M. Doyle og Jennifer E. Dysart: Eyewitness testimony: Civil and criminal, bls. 92. 
84  Time Valentine: „Identifying perpertrators“, bls. 72 og Gary L. Wells o.fl.: „Eyewitness Identification 
Procedures: Recommendations for Lineups and Photospreads“, bls. 627-628. 
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myndbandinu.85 Þessi rannsókn, gefur til kynna, og raunar gera margar aðrar rannsóknir það 

líka, að hægt er að koma fyrir upplýsingum í hugum manna sem búa til falskar minningar. Við 

„munum“ eftir atburðum sem áttu sér aldrei stað.86 Vísindamenn sem rannsaka sjónarvotta hafa 

því bent á mikilvægi þess að þær upplýsingar sem berast vitnum eftir að þeir hafa orðið 

sjónarvottar að afbroti séu réttar.87 

 Þeir sem koma að rannsókn mála geta reynt að minnka líkurnar á því að vitni berist villandi 

eða rangar upplýsingar og að það „smitist“ af upplýsingum um atburðinn sem voru ekki hluti af 

upprunalegu minningu þess. Framburður sjónarvotts getur orðið fyrir áhrifum af orðalagi 

spurninga rannsakenda og því er mjög varasamt að spyrja leiðandi spurninga við yfirheyrslur.88 

Menn eru mismóttækilegir fyrir áhrifum slíkra villandi upplýsinga en rannsóknir hafa sýnt að 

mjög ungt og mjög aldrað fólk er móttækilegra en annað. Ef vitni hafa borist upplýsingar um 

atburðinn, það hefur heyrt annað vitni gefa skýrslu um atburðinn eða þau jafnvel skipts á 

upplýsingum, þá telja áðurnefnd Wright og Loftus það vera mikilvægt að réttarkerfið átti sig á 

því að skýrsla viðkomandi vitnis hafi ekki lengur sjálfstætt gildi.89 

 Hvað er það sem veldur því að hin upprunalega minning brenglast? Hvers vegna geta nýjar 

upplýsingar haft svona mikil áhrif á upprunalegu minninguna? Nokkrar tilgátur hafa verið 

settar fram. Ein þeirra gerir ráð fyrir því að nýju upplýsingarnar breyti upprunalegu 

minningunni. Önnur gerir ráð fyrir því að upplýsingarnar fylli upp í eyður í minninu, eyður sem 

eru líklegast til staðar vegna þess að vitnið tileinkaði sér ekki upplýsingarnar á fyrsta stigi 

minnis. Síðan getur það gerst að jafnvel þótt að nýjar upplýsingar mái ekki endilega út þær sem 

fyrir eru þá verða þær meira áberandi í minningunni.90 Einnig hefur verið talið að nýjar 

                                                
85 Elizabeth F. Loftus, James M. Doyle og Jennifer E. Dysart: Eyewitness testimony: Civil and criminal, bls. 55-56 
og Daniel B. Wright og Elizabeth F. Loftus: „Eyewitness memory“, bls. 94-95. 
86 Identifying the culprit, assessing eyewitness identification, bls. 63 og Johs. Andenæs: Norsk straffeprosess, bls. 
194-195. Í bók Andenæs er tekið klassískt dæmi um hvernig hægt er að hafa áhrif á minnið með því að spyrja 
leiðandi spurninga. Fimm lögmenn, sem reyktu daglega Camel sígarettur, fengu spurninguna: „Á Camel 
sígarettupakkanum: leiðir maðurinn kameldýrið eða situr hann ofan á því?“ Tveir lögmannanna svöruðu því að 
maðurinn leiddi dýrið, tveir að hann sæti á því en aðeins einn gat svarað spurningunni rétt, að það væri enginn 
maður á myndinni framan á sígarettupakkanum. Sjá bls. 195 í ofangreindri bók Johs. Andenæs.  
87 Identifying the culprit, assessing eyewitness identification, bls. 63. 
88 Elizabeth F. Loftus og Palmer gerðu tilraun árið 1974 um áhrif orðalags spurninga. Þau létu tvo rannsóknarhópa 
horfa á sama umferðarslysið. Annar hópurinn var beðinn um að leggja mat á hraða bifreiðanna þegar þær „rákust“ 
hvor á aðra (e. „hit“). Hinn hópurinn var einnig beðinn um að leggja mat á hraða bifreiðanna en spurningin var 
orðuð á annan hátt, þ.e. þegar bifreiðarnar „skullu“ saman (e. „smashed“). Þeir sem voru í seinni hópnum töldu 
hraða bifreiðanna hafa verið meiri en þeirra í fyrri hópnum. Þegar hóparnir voru síðan spurðir hvort þeir myndu 
eftir glerbrotum á vettvangi slyssins voru fleiri sem töldu svo hafa verið í seinni hópnum. Sjá Daniel B. Wright og 
Elizabeth F. Loftus: „Eyewitness memory“, bls. 94. 
89 Daniel B. Wright og Elizabeth F. Loftus: „Eyewitness memory“, bls. 95-96 
90  Daniel B. Wright og Elizabeth F. Loftus: „Eyewitness memory“, bls. 96-97 og glærur Jóns Friðriks 
Sigurðssonar um áreiðanleika sjónarvotta, kennsluefni í áfanganum Hlutverk lögmanna og dómara, 11. nóvember 
2014, glæra nr. 23.  
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upplýsingar hafi í raun ekki áhrif á hina upprunalegu minningu heldur einungis áhrif á frásögn 

vitnisins.91 

 Í samanburðarrannsókn á yfir 2400 þáttakendum kom í ljós hversu mikil áhrif jákvæðrar 

svörunar (e. confirming feedback) hefur á vitni sem hefur undirgengist sakbendingu. 

Niðurstöðurnar sýndu m.a. að jákvæð svörun styrkti trú þeirra á eigin framburð, þau töldu sig 

hafa séð gerandann lengur en þau gerðu, töldu atburðinn hafa varað lengur en hann gerði og 

skýrleiki minninga af gerandanum jókst. Þá hafa vettvangsrannsóknir einnig staðfest þessar 

niðurstöður.92 Í nýlegri rannsókn frá 2012 könnuðu rannsakendur áhrif jákvæðrar svörunar og 

tvöfaldrar blindi (e. double blind administration), þ.e. þegar stjórnandi sakbendingar veit ekki 

hver sakborningurinn er. Hluti þátttakenda rannsóknarinnar fengu svarið „Takk fyrir, þú hefur 

verið frábært vitni“ eftir að hafa bent á einhvern í sakbendingarröðinni. Þegar vitni sem fengu 

slíka svörun frá stjórnanda sem vissi hver sakborningurinn var (e. non-blind administrator) þá 

komu fram sömu áhrif og lýst er hér að framan, þ.e. tiltrú vitnis á eigin framburði jókst og 

sjálfsöryggi þeirra efldist. Þegar vitnin fengu hins vegar sömu svörun frá stjórnanda sem bjó 

ekki yfir upplýsingum um hver sakborningurinn var, þá tóku þátttakendurnir því frekar sem 

kurteisislegu hrósi og litu svörunina ekki sömu augum, þ.e. þau litu ekki á þetta sem endurgjöf 

á frammistöðu sína og áhrifanna gætti ekki.93 

 

2.7  Niðurstöður 

Af framangreindu er ljóst að minni sjónarvotta er skeikult og það eru margir þættir sem geta 

haft áhrif á nákvæmni og áreiðanleika þess á öllum þremur stigum minnisins, tileinkunn, 

geymd og endurheimt. Skynjun og athygli manna ákvarða hvaða eru upplýsingar skráðar í 

minni en þar geta aðstæður haft áhrif og takmarkað hvaða upplýsingar skráðar eru, t.d. ef 

afbrotið átti sér stað í skjóli næturs við léleg birtuskilyrði eða ef vopni var beitt. Eyður geta 

myndast í minni manna vegna slíkra aðstæðna, en einnig vegna persónulegra eiginleika vitna. 

Vitnin geta óafvitandi fyllt upp í eyðurnar með röngum upplýsingum. Minnið tekur stöðugum 

breytingum, sérstaklega ef vitni fær leiðandi upplýsingar eftir að atburðurinn á sér stað. Allt eru 

þetta atriði sem erfitt er að hafa stjórn á, en nauðsynlegt er að gera sér grein fyrir og vera 

meðvitaður um við mat á áreiðanleika framburða vitna.  

                                                
91 Elizabeth F. Loftus, James M. Doyle og Jennifer E. Dysart: Eyewitness testimony: Civil and criminal, bls. 61. 
92 Elizabeth F. Loftus, James M. Doyle og Jennifer E. Dysart: Eyewitness testimony: Civil and criminal, bls. 70. 
93 Elizabeth F. Loftus, James M. Doyle og Jennifer E. Dysart: Eyewitness testimony: Civil and criminal, bls. 71.  
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 Líkt og að framan greinir eru það margbreytilegir þættir sem geta haft áhrif á áreiðanleika 

minninga og hæfni vitna til þess að bera kennsl á sakborninga. Samspil allra þessara þátta er 

erfitt viðfangsefni og hefur ekki verið rannsakað kerfisbundið. Vísindamenn leggja enn mikið 

kapp á að betrumbæta rannsóknaraðferðir og leita svara við ósvöruðum spurningum. Heill 

hafsjór af rannsóknum er til um áreiðanleika minninga og getu vitna til þess að bera kennsl á 

sakborninga, en vegna þess hve ólíkum rannsóknaraðferðum er beitt, reynist í sumum tilfellum 

erfitt að bera þær saman og draga heildstæðar ályktanir af þeim.94 

 Hin mikla rannsóknarvinna sem farið hefur fram síðastliðna áratugi hefur þó leitt til 

hægfara breytinga, m.a. á réttarkerfi Bandaríkjanna. Á grundvelli rannsóknarvinnunnar er hægt 

að slá því föstu að ákveðnar aðferðir við framkvæmd sak- og myndbendinga séu hentugri 

kostur en aðrar.95 Tvöföld blindni er þannig nauðsynleg til þess að komast hjá því að stjórnandi 

sakbendingar leiði vitni áfram, óafvitandi eða ekki, og til þess að hann gefi því ekki jákvæða 

svörun, sem getur haft skaðleg áhrif á nákvæmni minnisins. Þá þarf að haga framkvæmd 

sakbendingaraðgerðar þannig að sakborningurinn sé ekki meira áberandi en aðrir, að hann skeri 

sig ekki úr fjöldanum á einhvern hátt. Sakbendingaraðgerðir geta verið óréttlátar ef vitni gengst 

oftar en einu sinni undir fleiri en eina aðgerð, t.d. fer fyrst í myndflettingu og svo í 

sakbendingu. Ef sakborningurinn kemur fyrir í bæði skiptin, getur aðgerðin talist vera leiðandi 

og óréttlát. Gildi leiðbeininga lögreglu fyrir vitni áður en sakbending hefst, hefur einnig sannað 

sig. Ef gætt er að ofangreindum atriðum við framkvæmd sakbendingaraðgerða er hægt að draga 

verulega úr líkum þess að vitni beri kennsl á rangan aðila.   

                                                
94 Identifying the culprit, assessing eyewitness identification, bls. 92-93. 
95 Identifying the culprit, assessing eyewitness identification, bls. 3. 
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3 Markmið og meginreglur við rannsóknir sakamála  

3.1  Almenn atriði 

Um rannsóknir sakamála er fjallað í öðrum þætti laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála (hér 

eftir skammstöfuð sml.). Við rannsókn máls kannar lögreglan hvort refsiverð háttsemi hafi átt 

sér stað og þá hver eða hverjir beri ábyrgð á henni. Lögreglan reynir að upplýsa brot að fullu, 

svo hægt sé að rannsókn lokinni að taka ákvörðun um saksókn. Þannig er lagður grunnur að 

ákvörðun um saksókn og útgáfu ákæru.96 Rannsóknir sakamála eru í höndum lögreglu nema 

öðruvísi sé fyrir mælt í lögum, sbr. 1. mgr. 52. gr. sml. Í 1. mgr. 8. gr. lögreglulaga nr. 90/1996 

(hér eftir skammstöfuð lögrl.) er einnig kveðið á um að lögreglan annist rannsókn brota í 

samráði við ákærendur. Æðsti handhafi ákæruvalds er ríkissaksóknari, sbr. 1. mgr. 20. gr. 

sml.97 Um nánari framkvæmd og tilhögun rannsókna gilda ýmsar reglugerðir, m.a. reglugerð 

nr. 192/2008 um stjórn lögreglurannsókna, rannsóknardeildir, rannsóknaraðstoð og samvinnu 

lögreglustjóra við rannsókn opinberra mála og reglugerð nr. 651/2009 um réttarstöðu 

handtekinna manna, yfirheyrslur hjá lögreglu o.fl.  

 Í 2. mgr. 52. gr. er mælt fyrir um hvenær lögregla skuli hefja rannsókn út af vitneskju eða 

gruns um að refsivert brot hafi verið framið. Þar segir að hvenær sem þess er þörf skal lögregla 

„hefja rannsókn út af vitneskju eða grun um að refsivert brot hafi verið framið hvort sem henni 

hefur borist kæra eða ekki.“ Þá skal hún enn fremur „rannsaka mannslát, mannshvörf, 

eldsvoða, slys og aðrar ófarir, þótt ekki liggi fyrir grunur um refsiverða háttsemi.“ Af ákvæðinu 

leiðir að rannsókn máls getur borið að með tvennum hætti, annars vegar að frumkvæði lögreglu 

og hins vegar að brot sé kært til lögreglu eða ákæruvalds.  

 Meginreglum sakamálaréttarfars hefur verið lýst sem nokkurs konar grundvelli réttarfarsins 

sem einstakar réttarreglur taka mið af. Meginreglur geta átt sér stoð í stjórnarskrá, almennum 

lögum eða verið ólögfestar og er þeim ætlað að vera til leiðbeiningar, „til að vísa veginn“.98 

Meginreglurnar hafa breyst frá einum tíma til annars og mótast af almennum viðhorfum og 

stjórnskipun í þjóðfélaginu. Nú á dögum hafa flestar meginreglurnar það að markmiði að koma 

í veg fyrir að mannréttindi einstaklinga, sem sakaðir eru um refsiverð athæfi, verði skert að 

óþörfu. Að sama skapi hafa þær það markmið að koma í veg fyrir að einstaklingar verði 

                                                
96 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 13 og 17 og Ib Henricson: Politiret, bls. 108-109. 
97 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 21. 
98 Jónatan Þórmundsson: Opinbert réttarfar, 1. hefti, bls. 49. 
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saklausir dæmdir sekir. Sú yfirburða staða sem ákæruvald og lögregla hafa gagnvart 

sakborningi setur svip sinn á þær meginreglur sem gilda um meðferð sakamála. 99 

 Í ákvæði 53. gr. sml. koma fram fjórar mikilvægar grunnreglur sakamálaréttarfars. Í 1. mgr. 

53. gr. er markmið rannsóknar skilgreint. Í 1. málsl. 2. mgr. 53. gr. er síðan annars vegar mælt 

fyrir um að þeir sem rannsaka sakamál skuli vinna að því að hið sanna og rétta komi í ljós 

(sannleiksreglan), og hins vegar að gæta jafnt að þeim atriðum sem horfa til sýknu og sektar 

(hlutlægnisskyldan). Um málshraðaregluna er síðan fjallað í 2. málsl. 2. mgr. 53. gr. sml., og að 

lokum er í 3. mgr. 53. gr. að finna meðalhófsregluna. Þær reglur sem hvað mestu máli skipta 

fyrir sak- og myndbendingu eru hlutlægnisskyldan og sannleiksreglan, sbr. 1. málsl. 2. mgr. 53. 

gr. sml., þó að auðvitað séu allar meginreglurnar mikilvægar. Hlutlægnisskylda hvílir einnig á 

ákæruvaldinu, sem og skyldan til að vinna að því að hið sanna og rétta komi í ljós, sbr. 3. mgr. 

18. gr. sml.100 Verður nú vikið að þeim meginreglum og öðrum mikilvægum reglum sem hafa 

þýðingu við framkvæmd sakbendingaraðgerða. 

 

3.2  Markmið rannsóknar 

Í 1. mgr. 53. gr. kemur fram að markmið rannsóknar sé að afla allra nauðsynlegra gagna til þess 

að ákæranda sé fært að ákveða að henni lokinni hvort sækja skuli mann til sakar, svo og að afla 

gagna til undirbúnings málsmeðferðar fyrir dómi. Meginmarkmið rannsóknar er að komast að 

því hvort skilyrði séu fyrir hendi til að draga mann til refsiábyrgðar eða annarra refsikenndra 

viðurlaga.101 Þannig á rannsóknin að miða að því að upplýsa hvort huglæg og hlutlæg skilyrði 

til útgáfu ákæru séu til staðar að rannsókn lokinni.102 Í lögreglulögum er hlutverk lögreglunnar 

skilgreint, en þar segir að hlutverk lögreglu sé m.a. að vinna að uppljóstrun brota, stöðva 

ólögmæta háttsemi og fylgja málum eftir í samræmi við það sem mælt er fyrir um í 

sakamálalögum eða öðrum lögum, sbr. c-lið 2. mgr. 1. gr. lögrl.  

 Í 54. gr. sml. er að finna í stórum dráttum reglu um að hverju rannsókn skuli beint til þess 

að upplýsa brot.103 Þar segir orðrétt í 1. mgr. ákvæðisins: „Rannsaka skal og afla allra tiltækra 

gagna um verknað þann sem um er að ræða, svo sem stað og stund og öll nánari atvik, sem ætla 

                                                
99  Jónatan Þórmundsson: Opinbert réttarfar, 1. hefti, bls. 49 og Eiríkur Tómasson: Meginreglur 
sakamálaréttarfars, bls. 1-2. 
100 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 122. 
101 Eva Smith o.fl.: Straffeprocessen, bls. 375. 
102 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 48. Af ákvæðinu leiðir að rannsókn annarra stjórnvalda en lögreglu 
telst almennt ekki vera rannsókn sakamáls skv. lögum nr. 88/2008, jafnvel þó að rannsókn stjórnvaldsins beinist 
að atvikum sem geta falið í sér refsiverða háttsemi, sjá Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 19-20. 
103 Alþt. 2007-2008, A-deild, bls. 1428. 
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má að skipt geti máli, leita þess sem grunaður er um brot, finna sjónarvotta og aðra sem ætla 

má að borið geti vitni, svo og að hafa uppi á munum sem hald skal leggja á og öðrum 

sýnilegum sönnunargögnum. Þá skal rannsaka vettvang ef við á og yfirleitt öll ummerki sem 

kunna að vera eftir brot.“104 Þarna er því skýr athafnaskylda lögð á lögregluna um að rannsaka 

mál nægilega vel svo að hægt sé að ná markmiði rannsóknar sem mælt er fyrir um í 1. mgr. 53. 

gr. sml. Mikilvægt er að rannsakendur afbrots hafi ávallt í huga hvert markmið rannsóknar er 

og missi ekki sjónar á því að markmið rannsóknar er fyrst og fremst að leggja grundvöll að 

ákvörðun um saksókn. 105  

 Lögreglunni er heimilt að beita ýmsum aðferðum við að upplýsa brot. Aðferðirnar eru 

misíþyngjandi fyrir borgarana, geta verið allt frá því að vinna úr upplýsingum eða gera 

tæknilegar rannsóknir yfir í það að hneppa menn í gæsluvarðhald. Af lögmætisreglunni leiðir 

að aðgerðir stjórnvalda verða annars vegar að eiga sér stoð í lögum, settum með stjórnskipulega 

réttum hætti, og hins vegar mega þær ekki vera í andstöðu við lög.106 Aðgerðir í þágu 

rannsóknar máls sem skerða réttindi borgaranna eða eru íþyngjandi fyrir þá verða almennt að 

eiga sér viðhlítandi stoð í settum lögum. Því meira íþyngjandi sem inngripið er, því ríkari 

kröfur eru gerðar til lagaheimildarinnar. 107  Að þessari almennu kröfu slepptri gera 

mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar lagaáskilnaðarkröfur um skerðingar á ákveðnum 

sviðum, t.d. friðhelgi einkalífs, sbr. 2. og 3. mgr. 71. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 

33/1944 (hér eftir skammstöfuð stjskr.).  

 Mikilvægir þættir í rannsókn sakamáls eru öflun sýnilegra sönnunargagna og almenn 

upplýsingaöflun. Það á sérstaklega við þegar geranda brots er leitað. Aðgerðir til 

upplýsingaleitar geta verið almenns eðlis, líkt og þegar auglýst er í fjölmiðlum eftir vitnum að 

atburði eða öðrum upplýsingum frá almenningi. Þá geta þær líka verið sértækari, t.d. þegar rætt 

er við kunningja eða ættingja þess sem grunaður er. Annar mjög mikilvægur þáttur er 

yfirheyrsla vitna og sakborninga.108 Ef ekki er ljóst hver gerandinn er, og það er jafnvel enginn 

sem liggur undir grun, en brotaþoli og/eða vitni geta borið um hvernig gerandinn lítur út þá 

getur lögreglan óskað eftir því að fram fari sakbending, myndbending eða myndfletting, líkt og 

nánar verður fjallað um í 4. kafla. Með beitingu slíkra rannsóknarúrræða getur markmiðið verið 

                                                
104 Skáletrun höfundar. 
105 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 50. Í Hrd. 2005, bls. 2011 (509/2004) var talið að mjög hafi skort 
upp á að rannsókn málsins hafi náð lögmæltum markmiðum sínum, sem voru sambærileg þeim sem kveðið er á 
um í núgildandi lögum, og því var málinu vísað frá dómi.  
106 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 72. 
107 Hans Gammeltoft-Hansen: „Om lovregulering af de straffeprocessuelle tvangsindgreb“, bls. 186. 
108 Jónatan Þórmundsson: Opinbert réttarfar, 2 hefti, bls. 130-131 og Ib Henricson: Politiret, bls. 255. 
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tvíþætt: annars vegar að fá vitni til að gefa lögreglunni vísbendingu um hver hinn brotlegi er, ef 

gerandinn er óþekktur, og hins vegar að fá vitni til þess að staðfesta að vitni endurþekki hinn 

grunaði í málinu. Þannig getur vitni rennt stoðum undir kenningu lögreglunnar um að hinn 

grunaði sé sá sem rannsaka þurfi frekar.  

 

3.3  Saklaus þar til sekt er sönnuð 

Það eru grundvallarmannréttindi hvers manns að teljast saklaus þar til sekt hans er sönnuð. Þau 

réttindi eru lögfest í 2. mgr. 70. gr. stjskr. og 2. mgr. 6. gr. laga nr. 62/1994 um 

Mannréttindasáttmála Evrópu (hér eftir skammstöfuð MSE). Þetta er ein mikilvægasta 

grundvallarregla sakamálaréttarfars, að saklaus maður verði ekki dæmdur sekur. Stundum er 

talað um „réttarmorð“ ef saklaus maður er dæmdur sekur fyrir glæp sem hann framdi ekki.109 

Þessi grundvallarregla er ekki beinlínis orðuð í sakamálalögum en mikilvægan lið hennar er að 

finna í 108. gr. sml. Ákvæðið mælir fyrir um að sönnunarbyrði um sekt sakbornings og atvik 

sem telja má honum í óhag hvíli á ákæruvaldinu. Vafi skal virtur sakborningi í hag og ber að 

dæma í þágu hins seka (in dubio pro reo).110  

 

3.4  Leiða skal hið sanna og rétta í ljós 

Í sakamálum er höfuðáhersla lögð á það að leiða hið sanna í ljós í hverju máli fyrir sig.111 Í 

sakamálalögum er mælt fyrir um að bæði ákæruvaldið og lögreglan skuli vinna að því að hið 

sanna og rétta komi í ljós líkt og fyrr sagði, sbr. 3. mgr. 18. gr. og 2. mgr. 53. gr. sml. Hin 

svonefnda sannleiksregla leggur því skyldu á herðar rannsakendum sakamáls til að afla allra 

nauðsynlegra gagna, sbr. 1. mgr. 53. gr. sml. Þar að auki hvílir skylda á dómara að hafa 

frumkvæði að því að upplýsa þau atriði í sakamáli sem hann telur óljós. Meginreglan á að 

tryggja að hinir seku verði dregnir til ábyrgðar og verja hina saklausu frá því að vera ranglega 

dæmdir. 112  Til þess að bæta úr ágöllum á rannsókn máls getur dómari beint því til 

ákæruvaldsins að afla gagna um tiltekin atriði, sbr. 2. mgr. 110. gr. sml.113 

                                                
109 Eva Smith o.fl.: Straffeprocessen, bls. 37 og 598-599 og Jónatan Þórmundsson: Opinbert réttarfar, 1. hefti, bls. 
18. 
110 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 343. 
111 Eiríkur Tómasson: Meginreglur sakamálaréttarfars, bls. 8. Þannig gildir málsforræðisreglan almennt ekki í 
sakamálum, ólíkt því sem gildir í einkamálum. Dómari er ekki bundinn af kröfum aðila, sbr. 2. mgr. 180. gr. sml.  
112 Eva Smith o.fl.: Straffeprocessen, bls. 27. 
113 Í Hrd. 26. október 2011 (578/2011) felldi Hæstiréttur úrskurð úr gildi og tók fram að ef héraðsdómurinn teldi 
málið ekki nægilega upplýst til dómsálagningar gæti dómurinn alltaf beint þeim tilmælum til ákæranda að afla 
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 Líkt og áður sagði er kveðið á um í seinni hluta 1. málsl. 2. mgr. 53. gr. sml. að þeir sem 

rannsaka sakamál skuli gæta jafnt að þeim atriðum sem horfa til sýknu og sektar.114 Í ákvæðinu 

felst hin svokallað hlutlægnisregla og leggur hún skyldu á rannsakendur afbrota til að rannsaka 

brot hlutlaust. Við rannsókn afbrota verður lögreglan að ganga út frá því að tveir möguleikar 

séu til staðar (þ.e. ef sakborningur hefur neitað sök), annars vegar að neitun hans eigi við rök að 

styðjast og hins vegar að hann sé í raun afbrotamaðurinn.115 Þannig verka hlutlægnis- og 

sannleiksreglan saman þannig að hið sanna og rétta á að koma í ljós í hverju máli fyrir sig.  

 

3.5  Málshraða- og meðalhófsreglan 

Öllum ber réttur til að fá úrlausn um ákæru á hendur sér um refsiverða háttsemi innan hæfilegs 

tíma fyrir óháðum og óhlutdrægum dómstóli, sbr. 1. mgr. 70. gr. stjskr. Sömu reglu er að finna 

í 1. mgr. 6. gr. MSE. Reglurnar hafa verið skýrðar þannig að þær ná einnig yfir málsmeðferð á 

rannsóknarstigi.116 Þannig getur óhóflegur dráttur á rannsókn máls verið brot gegn þessum 

ákvæðum.117 Sakamálalögin kveða einnig á um að hraða skuli rannsókn eftir því sem kostur er, 

sbr. 2. málsl. 2. mgr. 53. gr. sml., líkt og var minnst á. Það er mikilvægt fyrir sakborning að 

máli hans sé hraðað og að rannsókn ljúki sem fyrst, sérstaklega ef hann er saklaus af 

sakargiftum.118 Það eru ýmis rök sem mæla með því að meðferð máls á rannsóknar- og 

dómsstigi sé hraðað. Með tilliti til áreiðanleika sakbendinga sem sönnunargagna er sérstaklega 

mikilvægt að rannsókn máls sé hraðað, því eftir því sem lengri tími líður frá afbrotinu, aukast 

líkurnar á því að framburðir vitna verði óáreiðanlegri.119  

 „Þeir sem rannsaka sakamál skulu gæta þess að mönnum verði ekki gert meira tjón, 

óhagræði eða miski en óhjákvæmilegt er eftir því sem á stendur. Ekki mega þeir beita 

sakborning eða aðra harðræði umfram það sem lög heimila og nauðsynlegt er til að vinna bug á 

mótþróa þeirra gegn lögmætum aðgerðum né á annan hátt að beita þá ólögmætri þvingun í orði 

eða verki, svo sem með hótunum“. Svona hljóðar hin almenna meðalhófsregla í 3. mgr. 53. gr. 

                                                                                                                                                     
frekari gagna skv. 2. mgr. 110. gr. sml., þar á meðal að leiða ákærða eða tiltekin vitni fyrir dóm, sbr. til hliðsjónar 
168. gr. sml.  
114 Í Hrd. 1993, bls. 1296 taldi Hæstiréttur að rannsókn lögreglu væri verulegum annmörkum háð þar sem ekki 
hefði farið fram óháð úttekt á gögnum sem skiptu miklu fyrir úrlausn málsins. Dómurinn vísaði í 67. gr. laga nr. 
19/1991 um meðferð opinberra mála, nú 1. mgr. 53. gr. sml., er það felldi héraðsdóminn úr gildi og vísaði ákæru 
málsins frá dómi. 
115 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 54-55. 
116 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 62. 
117 Sjá t.d. Hrd. 2003, bls. 1500 (338/2002) og Hrd. 2003, 3377 (112/2003). 
118 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, mannréttindi, bls. 254. 
119 Vísað er til umfjöllunar að framan í kafla 2.2. 



  

39 
 

sml. Samsvarandi ákvæði er að finna í 2. mgr. 13. gr. lögrl. þó það sé ekki jafn víðtækt og 

almenna reglan. Meðalhófsreglan hefur sérstaka þýðingu við beitingu þvingunarúrræða og 

aðgerða lögreglu þar sem reynir á sjónarmið um meðalhóf.120 Meðalhófsregla stjórnsýslulaga 

nr. 37/1993 (hér eftir skammstöfuð ssl.) sem er að finna í 12. gr. ssl. er nátengd fyrrgreindum 

meðalhófsreglum en hún er svohljóðandi: „Stjórnvald skal því aðeins taka íþyngjandi ákvörðun 

þegar lögmætu markmiði, sem að er stefnt, verður ekki náð með öðru og vægara móti. Skal 

þess þá gætt að ekki sé farið strangar í sakirnar en nauðsyn ber til.“  

 

3.6  Réttindi sakbornings við rannsókn máls 

Ein af grundvallarreglum íslensks sakamálaréttarfars er meginreglan um réttláta 

málsmeðferð.121 Reglan er lögfest í 1. mgr. 70. gr. stjskr. og 1. mgr. 6. gr. MSE. Bæði 

stjórnarskráin og MSE kveða á um að hver sá sem borinn er sökum um refsiverða háttsemi skal 

talinn saklaus þar til sekt hans hefur verið sönnuð, sbr. 2. mgr. 70. gr. stjskr. og 2. mgr. 6. gr. 

MSE. Í 1. mgr. 6. gr. MSE er lýst almennum rétti til réttlátrar málsmeðferðar, sem síðan er 

nánar útfærður í 3. mgr. ákvæðisins þar sem upp eru talin ákveðin lágmarksréttindi sakbornings 

við meðferð máls í fimm stafliðum. Ekki þótti ástæða til að taka upp í 70. gr. stjskr. 

sambærilega upptalningu og í 3. mgr. 6. gr. MSE en gengið er út frá því að 70. gr. stjskr. tryggi 

sömu réttindi og kveðið er á um 3. mgr. 6. gr. MSE.122  

 Jafnræðisreglan er grundvallarregla bæði í einka- og sakamálum. Í sakamálum er það 

ríkisvaldið sem rannsakar og saksækir mál á hendur þeim sem grunaðir eru um að hafa framið 

refsiverða háttsemi. Þar sem ríkisvaldið hefur ákveðna yfirburðastöðu gangvart sakborningi er 

honum búin ýmisleg réttarfarshagræði í sakamálalögum til þess að tryggja jafnræði aðila við 

meðferð máls. Hér verður aðeins vikið að nokkrum þeirra sem skipta máli við rannsókn máls 

og framkvæmd sakbendingaraðgerða. 

 Hluti af því réttarfarshagræði sem sakborningi er tryggt í sakamálaréttarfari er rétturinn til 

að halda uppi vörnum með aðstoð löglærðs verjanda. Sakborningur er varnaraðili máls og með 

því að tryggja honum rétt til verjanda, gefa honum tækifæri á að taka til varna og undirbúa 

málsvörn sína er jafnræði aðila betur tryggt, á sama tíma og réttaröryggi sakbornings er það 

                                                
120 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 70. 
121 Við meðferð sakamála verður réttur sakbornings virkur strax við upphaf rannsóknar máls, en er ekki 
einskorðaður við meðferð mála fyrir dómi. Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, mannréttindi, bls. 239. 
122 Eiríkur Tómasson: „Réttur sakaðs manns til að leiða vitni og spyrja þau“, bls. 359. 
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líka.123 Í 2. mgr. 28. gr. sml. er kveðið á um fortakslausan rétt sakbornings sem handtekinn 

hefur verið í þágu rannsóknar máls til að hafa samband við lögmann þegar eftir handtöku.124 Þá 

er í sakamálalögum einnig gert ráð fyrir því að lögreglu sé skylt að verða við ósk sakbornings, 

sem handtekinn hefur verið í þágu rannsóknar máls, um að tilnefna honum verjanda, sbr. 1. 

mgr. 30. gr. sml. Auk þess kveður c. liður 3. mgr. 6. gr. MSE á um að sakborningur fái að halda 

uppi vörnum sjálfur eða með aðstoð verjanda að eigin vali. Verjanda eru tryggð ýmis rýmri 

réttindi en sakborningi við rannsókn máls.125 Sakborningur hefur t.d. ekki rétt til að vera 

viðstaddur skýrslutöku hjá lögreglu af öðrum sakborningum eða vitnum á meðan á rannsókn 

málsins stendur, sbr. 3. mgr. 62. gr. sml. Verjanda er á hinn bóginn heimilt að vera „viðstaddur 

skýrslutökur af öðrum sakborningum og vitnum í máli skjólstæðings síns ef það þykir 

hættulaust vegna rannsóknar málsins“, sbr. 2. mgr. 36. gr. sml. Í 5. mgr. 37. gr. sml. segir 

jafnframt að lögregla skuli „gefa verjanda færi á að fylgjast með framvindu rannsóknar að svo 

miklu leyti sem kostur er. Skal hún taka til greina ábendingar hans um tilteknar 

rannsóknaraðgerðir nema hún telji þær óheimilar eða þýðingarlausar.“ Hlutverk verjanda er 

skilgreint í 1. mgr. 35. gr. sml. en þar segir: „Hlutverk verjanda er að draga fram í málinu allt 

sem verða má skjólstæðingi hans til sýknu eða hagsbóta og gæta réttar hans í hvívetna“.  

 

3.7  Sönnunarreglur 

Í íslenskum rétti gildir meginreglan um frjálst sönnunarmat dómara. Meginreglan er mikilvæg 

regla í íslensku sakamálaréttarfari. Í reglunni felst að dómari metur hverju sinni hvort nægileg 

sönnun sé fram komin, sem ekki verði véfengd með skynsamlegum rökum.126 Meginreglan er 

lögfest í 1. mgr. 109. gr. sml. og kveður ákvæðið einnig á um að dómari meti hvert atriði sem 

varðar sekt og ákvörðun viðurlaga við broti. Hann metur þannig gildi einstakra sönnunargagna, 

þar á meðal sönnunargildi vitnisburða og skýrslur ákærða. Þá gildir einnig meginregla um að 

sönnunarfærsla fyrir dómstólum er frjáls hér á landi. Það þýðir að aðilar máls geta lagt fram 

sönnunargögn með þeirri aðferð eða þeim gögnum sem þeir kjósa. Meginregluna um frjálsa 

sönnunarfærslu er ekki að finna í bandarískum og breskum rétti, en þar gilda nákvæmar reglur 

um hvaða gögn komast að fyrir dómi.127 Tilgangur meginreglnanna um frjálst sönnunarmat og 

                                                
123 Eiríkur Tómasson: Réttarstaða sakbornings og verjanda, bls. 12. 
124 Eiríkur Tómasson: Réttarstaða sakbornings og verjanda, bls. 11. 
125 Eiríkur Tómasson: Réttarstaða sakbornings og verjanda, bls 9. 
126  Eiríkur Tómasson: Meginreglur sakamálaréttarfars, bls. 28 og Stefán Már Stefánsson: Um sönnun í 
sakamálum, bls.  
127 Stefán Már Stefánsson: Um sönnun í sakamálum, bls. 12. 
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frjálsa sönnunarfærslu er að ná fram efnislega réttri niðurstöðu, þannig að saklaus maður verði 

ekki dæmdur sekur.128 

 Hér á landi er ekki lagt bann við framlagningu ólögmætra sönnunargagna. Með ólögmætum 

sönnunargögnum er átt við sönnunargögn sem aflað hefur verið í andstöðu við gildandi lög og 

reglur. Þá er hvergi að finna reglu sem bindur hendur dómara við mat á gildi slíkra gagna.129 

Sem fyrr segir hefur meginreglan um að leiða skuli hið sanna og rétta í ljós í hverju máli mikið 

vægi hér á landi og það skiptir miklu máli að komist sé að efnislega réttri niðurstöðu. „Því má 

búast við að sönnunargögn sem aflað hefur verið með ólögmætum hætti verði ekki metin 

þýðingarlaus þótt réttra reglna hafi ekki verið gætt við öflun þeirra.“ 130  Ólögmætt 

sönnunargagn verður þannig ekki skilyrðislaust metið ógilt. Slík sönnunargögn geta haft rýrara 

sönnunargildi, og jafnvel ekki neitt, en það fer allt eftir því hvaða hagsmunir eru verndarandlag 

þeirra reglna sem brotnar voru við öflun gagnanna.131 

 Sönnunarmat dómara er frjálst sem fyrr sagði, og þó það sé ekki bundið tilteknum 

formbundnum sönnunaraðferðum, líkt og í eldri rétti, þá eru dómara settar ákveðnar skorður. Í 

fyrsta lagi má dómari aðeins byggja dómsniðurstöðu á þeim gögnum sem færð hafa verið fram 

í málinu. Í öðru lagi verður dómari að ná réttri niðurstöðu á hlutlægan og málefnalegan hátt. 

Hann má ekki láta persónuleg viðhorf og skoðanir hafa áhrif á úrlausn sína. Í þriðja lagi verður 

dómari ávallt að taka mið af meginreglunni um að sönnunarbyrðin hvíli á ákæruvaldinu.132 Þó 

að matið sé frjáls þá hafa verið lögfestar nokkrar leiðbeiningarreglur um mat á sönnun, líkt og 

115. gr. sml., en ákvæðið kveður á um að dómari skuli meta sönnunargildi framburðar ákærða, 

þar á meðal trúverðugleika hans, við úrlausn máls.133 Þá segir í 2. málsl. að í því sambandi 

skuli dómari meðal annars huga að ástandi og hegðun ákærða við skýrslugjöf og stöðugleika í 

frásögn hans. Sambærileg regla er í 126. gr. sml. er varðar vitnaframburði. Þar er þó nánari 

útlistun á því hverju dómari skuli huga að. Í 2. málsl. 126. gr. kemur fram að dómari skuli huga 

að afstöðu vitnis til ákærða og eftir atvikum brotaþola, hagsmunum þess af málsúrslitum, 

þroska þess, áreiðanleika skynjunar þess á atvikum, minni, ástandi og hegðun þess við 

skýrslugjöf, öryggi þess og skýrleika í svörum og samræmi í frásögn. Stefán Már Stefánsson, 

prófessor í lögfræði, tekur fram í umfjöllun um mat á vitnaframburðum að: 

                                                
128 Stefán Már Stefánsson: Um sönnun í sakamálum, bls. 12. 
129 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 351 og Stefán Már Stefánsson: Um sönnun í sakamálum, bls. 15. 
130 Stefán Már Stefánsson: Um sönnun í sakamálum, bls. 20. 
131 Stefán Már Stefánsson: Um sönnun í sakamálum, bls. 20 og Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 347. 
132 Eiríkur Tómasson: Meginreglur sakamálaréttarfars, bls. 28-29. 
133 Stefán Már Stefánsson: Um sönnun í sakamálum, bls. 33 og bls. 35. 
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Nauðsynlegt er að dómari geri sér grein fyrir þeirri óvissu sem fylgir vitnaframburðum áður en 
hann beitir þeim upplýsingum sem í þeim kann að felast. Framburður vitnis fyrir dómi um 
tiltekinn atburð styðst t.d. við minni þess (sem getur brugðist). Minni vitnisins á atburðinum lýsir 
því hvernig það skildi atburðarrásina (getur verið misskilningur) og loks styðst skilningur 
vitnisins á atburðarrásinni við það hvernig vitnið nam atburðinn (sem getur líka verið 
misskilningur). Bæta má við fjórða óvissuatriðinu, þ.e. hvernig dómarinn hefur skilið framburð 
vitnisins.134 
 

Sönnunarbyrði um sekt ákærða og atvik, sem telja má honum í óhag hvílir á ákæruvaldinu, sbr. 

108. gr. sml. Af ákvæðinu leiðir að vafa skuli skýra ákærða í hag (in dubio pro reo), líkt og 

fjallað var um hér að framan í kafla 3.5. Sönnunarkröfur eru almennt strangar í íslenskum rétti. 

Það þýðir að styrkleiki sönnunargagna þarf að vera það mikill að hafið sé yfir skynsamlegan 

vafa að ákærði hafi framið þá háttsemi sem hann er sakaður um.135 

 Í íslenskum rétti gildir einnig meginreglan um milliliðalausa sönnunarfærslu. Hún er lögfest 

í ákvæðum 1. mgr. 111. gr. og 1. mgr. 112. gr. sml. Í meginreglunni felst að sönnunarfærslan 

fer fram fyrir sama dómara, allt frá þingfestingu til dómsuppkvaðningar. Dómur verður aðeins 

byggður á þeim sönnunargögnum sem lögð eru fram við meðferð málsins fyrir dómstólum. Það 

er dómarans að leggja mat á þau gögn og þá framburði vitna sem koma fyrir dóm.136 Dómara 

ber að leggja mat á trúverðugleika vitna og því ber honum að hafna álitum sérfræðinga um 

trúverðugleika vitnaframburða, sbr. Hrd. 2002, bls. 3 (451/2001) og Hrd. 2002, bls. 115 

(31/2002).137 Mannréttindadómstóll Evrópu hefur ályktað að í d-lið 3. mgr. 6. gr. MSE felist 

fyrirmæli um milliliðalausa sönnunarfærslu. Samkvæmt Eiríki Tómassyni hefur sú ályktun leitt 

til þess að verulega hefur dregið úr vægi lögregluskýrslna sem sönnunargagna í sakamálum, 

þegar þær hafa að geyma skýrslur sem teknar hafa verið af vitnum og sakborningum fyrir 

lögreglu.138 Vitnin þurfa að koma fyrir dóm og staðfesta framburð sinn fyrir dómara svo hægt 

                                                
134 Stefán Már Stefánsson: Um sönnun í sakamálum, bls. 35. Svipaða umfjöllun er að finna í Johs. Andenæs: 
Norsk straffeprocess, bls. 194-195 og bls. 197. 
135 Stefán Már Stefánsson: Um sönnun í sakamálum, bls. 31-32.  
136 Eiríkur Tómasson: Meginreglur sakamálaréttarfars, bls. 22-23. 
137 Dómarnir varða báðir sama málið þar sem flugstjóri var ákærður fyrir að flytja tólf manneskjur í tiltekinni ferð 
frá Vestmannaeyjum þegar flugvélin var aðeins búin sætum og öryggisbeltum fyrir tíu manns. Í fyrri dómnum 
krafðist ákærði þess aðallega að fá að leggja fram álitsgerð sálfræðingsins J um trúverðugleika framburða vitnanna 
tólf hjá lögreglunni og leiða J fyrir dóm sem vitni. Dómarinn vísaði í meginreglurnar um frjálst mat 
sönnunargagna og milliliðalausa sönnunarfærslu og sagði að „sálfræðiskýrsla sú, sem hér um ræðir fjallar almennt 
um trúverðugleika umræddra vitna hjá lögreglu meðal annars í ljósi innbyrðis samræmis á framburði þeirra, 
fréttaflutnings og almennrar þjóðfélagsumræðu. Sálfræðingurinn var ekki viðstaddur skýrslutöku af vitnum hjá 
lögreglu eða hefur hlýtt á framburði þeirra. Það er augljóst að í dómi yrði ekki byggt á sálfræðiskýrslunni um 
trúverðugleika vitnanna enda í ósamræmi við áðurnefndar meginreglur. Þetta mat mun hins vegar dómurinn annast 
eftir að aðalmeðferð málsins hefur farið fram. Er skýrslan því sýnilega þarflaus og ber að hafna kröfu verjanda 
ákærða um framlagningu hennar, sbr. 4. mgr. 128. gr. laga nr. 19/1991. Þar af leiðandi ber sömuleiðis að hafna 
kröfu hans um að leiða vitnið dr. Jón Friðrik.“ Í seinni dómnum vildi ákærði fá að leggja fram skýrslu sama 
sálfræðings þar sem J svaraði fjórum spurningum verjanda ákærða um trúverðugleika vitnaframburðanna.  
138 Eiríkur Tómasson: „Réttur sakaðas manns til að leiða vitni og spyrja þau“, bls. 361. 
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sé að byggja á framburðinum við úrlausn málsins. Þó hafa að minnsta kosti þrír 

Hæstaréttardómar fallið þar sem framburður úr lögregluskýrslu var lagður til grundvallar 

sakfellingu, sbr. Hrd. 1996, bls.674, Hrd. 1997, bls. 3450 og Hrd. 1998, bls. 2060.139 

 Hér á landi er það almennt svo að framburður eins vitnis, gegn neitun ákærða, nægir ekki 

einn og sér til sakfellingar. Framburður vitnis verður að eiga sér stoð í öðrum gögnum málsins 

ef hann á vera grundvöllur áfellisdóms. Ef svo væri ekki þyrfti dómarinn að leggja mat á það 

hvor aðilinn væri trúverðugri, þ.e. brotaþoli eða ákærði. Slíkt mat er mjög huglægt og margir 

óvissuþættir geta spilað inn í það. Dómsniðurstaða sem styðst eingöngu við framburð eins 

vitnis er því ekki á reist á mjög traustum grunni. Það geta verið undantekningar frá þessari 

meginreglu, líkt og þegar barn ber um eitthvað sem það getur ómögulega lýst vegna aldurs og 

þroska þess, nema að hafa upplifað það af eigin raun. Sönnunarmatið er strangt í íslenskum 

rétti. Full sönnun verður að liggja fyrir í sakamálum og ekki má slá af sönnunarkröfum jafnvel 

þó að sönnun reynist erfið í ákveðnum málaflokkum vegna eðli brotanna.140  

 Framburðir vitna eru ólíkir öðrum sönnunargögnum, m.a. vegna þess hve erfitt er að leggja 

mat á áreiðanleika þeirra, menn eiga það t.d. til að ljúga en lífsýni geta það ekki. Tvær leiðir 

eru færar til að leggja mat á framburð vitnis, annars vegar með mati á frásögn þess, hvort hún 

er sennileg og áreiðanleg. Hins vegar með mati á hegðun þess, hvort vitnið virðist vera 

heiðarlegt og áreiðanlegt. Hæfni manna til þess að leggja andlit á minnið er misgóð, líkt og 

rannsóknir hafa sýnt. Þegar vitni er komið í vitnastúkuna er í raun erfitt að álykta hver geta og 

hæfni manna er í þeim efnum.141  

 

4 Gildandi reglur um sak- og myndbendingu 

4.1  Hugtakanotkun 

Sak- og myndbending teljast til sérstakra rannsóknaraðferða sem lögreglan getur beitt þegar 

hún leitar að fremjanda afbrots. Samkvæmt Lögfræðiorðabókinni er sakbending skilgreind sem 

„úrræði við rannsókn sakamáls sem felst í því að brotaþola eða öðrum, sem orðið hefur vitni að 

                                                
139 Eiríkur Tómasson: Meginreglur sakamálaréttarfars, bls. 25-26. 
140 Stefán Már Stefánsson: Um sönnun í sakamálum, bls. 46-48. Af Hrd. 31. mars 2011 (509/2010) er hægt að 
draga þá ályktun að nauðsynlegt er að láta taka skýrslu af barni, sem er brotaþoli í meintu kynferðisbrotamáli, eins 
skjótt og hægt er til þess að framburðurinn sé sem trúverðugastur og laus við áhrif annarra. Í málinu var 
dómsskýrsla stúlkunnar ekki tekinn fyrr en mánuði eftir að grunur vaknaði um brot og var framburður brotaþola 
talin bera merki þess, í einhverjum tilfellum, að hafa litast af því sem móður hennar hafði sagt henni. 
141 Report to the Secretary of State for the Home Department of the Deparmental Committee on Evidence of 
Identification in Criminal Cases, bls. 76 og Johs. Andenæs: Norsk straffeprocess, bls. 195. 
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refsiverðu broti, er ætlað að benda á þann seka úr hópi manna.“142 Myndbending er úrræði af 

sama meiði en þá er brotaþola eða vitni gert að benda á þann seka úr safni ljósmynda. Við 

beitingu þessara úrræða hefur lögreglan yfirleitt einhvern undir grun og við gerð sakbendingar 

er hinum grunaða komið fyrir í sakbendingarröð. Við myndbendingu er ljósmynd af hinum 

grunaða látin vera í safni annarra ljósmynda.  

 Myndfletting er líka úrræði sem kemur til greina að beita þegar enginn ákveðinn aðili liggur 

undir grun. Þá er vitni látið fletta í gegnum myndir úr myndabanka lögreglunnar. Engar reglur 

eru til um myndflettingu í íslenskum rétti en drög hafa verið gerð að reglum.143 Úrræðið er ekki 

jafn algengt og sak- og myndbending en er þó notað, sbr. Hrd. 2003, bls. 1783 (48/2003) þar 

sem ákærði var látinn fletta í gegnum 79 ljósmyndir úr safni ríkislögreglustjóra í því skyni að 

bera kennsl á mann sem hafði rétt honum tösku með fíkniefnum.  

 Af dómaframkvæmd Hæstaréttar verður ráðið að allur gangur er á því hvaða hugtök eru 

notuð yfir úrræðin.144 Þannig er hugtakið „myndsakbending“ oft notað yfir „myndbendingu“ 

og/eða „myndflettingu“.145 Hugtakið „myndsakbending“ er vissulega gott og gilt yfirheiti 

þessara tveggja aðferða, enda er í báðum tilvikum reynt að benda á hinn seka. Þá er hugtakið 

„myndsakbending“ einnig notað yfir myndbendingar í reglum um sakbendingu, sbr. grein 4.1. 

Einnig virðist Hæstiréttur stundum nota hugtakið „sakbending“ sem yfirheiti fyrir 

myndbendingu og sakbendingu.146 Til einföldunar verður í ritgerð þessari einungis notast við 

hugtökin „sakbending“, „myndbending“ og „myndfletting“ og framangreindar skilgreiningar 

þeirra, nema annað sé tekið fram.147  Einnig verður til hægðarauka notast við hugtakið 

„sakbendingaraðgerð“ sem yfirheiti allra þessara aðgerða, þ.e. sakbendingu, myndbendingu og 

myndflettingu. 

 

                                                
142 Páll Sigurðsson: Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 357.  
143 Viðtal við Theódór Kristjánsson, yfirmann tæknideildar lögreglunnar, þann 13. febrúar 2015.  
144 Í Hrd. 4. júní 2009 (49/2009) er t.d. ýmist talað um „myndsakbendingu“ eða „sakbendingu“ en aldrei minnst á 
„myndflettingu“. Af samhenginu er þó ljóst að myndfletting fór fram þar sem talað er um vitinu hafi verið sýnd 
ljósmyndamappa. 
145 Hugtakið „myndsakbending“ kemur m.a. fyrir í Hrd. 2006, bls. 3536 (479/2006), Hrd. 26. mars 2009 
(505/2008), Hrd. 2005, bls. 3678 (130/2005) og Hrd. 4. júní 2009 (49/2009). 
146 Sjá t.d. Hrd. 11. ágúst 2011 (473/2011).  
147 Í Danmörku er gerður greinarmunur á sakbendingum eftir því hvort hún á sér stað á vettvangi brots eða seinna 
á rannsóknarstigi málsins. Fyrra tilvikið heitir „direkt konfrontation“, þá hefur sakborningur iðulega verið gripinn 
á staðnum og er vitni látið staðfesta að um réttan afbrotamann sé að ræða. Seinna tilvikið heitir 
„konfrontationsparade“ en þá er sakborningi stillt upp í sakbendingarröð. Hugtakið „fotoforvisning“ er síðan notað 
um myndbendingu (sjá Evu Smith: Straffeprocessen, bls. 514).  
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4.2  Forsaga reglna um sak- og myndbendingu 

Fyrstu heildarlög um meðferð sakamála voru sett árið 1951 með lögum nr. 27/1951 um 

meðferð opinberra mála, en sakamál voru þá kölluð opinber mál.148 Ákvæði um sakbendingu 

var að finna í 2. mgr. 2. tl. 35. gr. laganna og var það svohljóðandi: „Þegar sannreyna skal, 

hvort maður endurþekki annan mann, skal hann látinn benda á þann mann í hópi manna, ef þess 

er kostur.“ 149 Vísað er í Hrd. 1943, bls. 394 við ákvæðið þar sem Hæstiréttur ávítti lögregluna 

fyrir að hafa látið vitni benda á sakborning án þess að stilla honum upp í sakbendingarröð, þ.e. 

hann stóð einn, en ekki innan um hóp manna, er sakbendingin fór fram.150 Einnig er vísað í 

Hrd. 1949, bls. 411 en þar voru tvö vitni látin bera kennsl á ákærða við meðferð málsins fyrir 

dómi og tók Hæstiréttur fram að „ekki var sú aðferð höfð að prófa, hvort vitnin gætu þekkt 

ákærða úr hópi manna.“151 Ákvæðið hélst óbreytt í lögum um meðferð opinberra mála í 

gegnum árin, sbr. lög nr. 82/1961,152 nr. 73/1973153 og lög nr. 74/1974.  

 Með lögum nr. 108/1976 var rannsóknarlögregla ríksins stofnuð og af dómaframkvæmd má 

sjá að í Handbók rannsóknarlögreglumanna var að finna leiðbeiningar um framkvæmd 

sakbendinga, sbr. Hrd. 1992 bls. 732.154 Sambærilegt ákvæði 2. mgr. 2. tl. 35. gr. fyrrgreindra 

                                                
148 Fyrir setningu laganna hafði rannsóknarréttarfar verið ríkjandi í opinberu réttarfari. Þá var dómari rannsakandi 
máls og hlutverk hans var að upplýsa málið sem og kveða upp dóm í því. Með setningu laga nr. 27/1951 var stigið 
fyrsta skrefið í átt að ákæruréttarfari, sem nú er gildandi réttur (sjá m.a. Eiríkur Tómasson: Meginreglur 
sakamálaréttarfars, bls. 6-7 og Alþt. 2007-2008, A-deild, bls. 1396). 
149 Í töluliðum 35. gr. var að finna heldur ítarlega upptalningu á þeim atriðum sem lögreglan skyldi rannsaka. Í 2. 
tl. 35. gr. sagði einnig að lögreglan skyldi „finna sjónarvotta og heyrnar og aðra, sem skýrslu kunna að geta gefið 
til skýringar sakaratriðum, og prófa þá, svo fljótt sem kostur er, þ. á m. afla sem nákvæmastrar frásagnar um orð, 
útlit og háttsemi grunaðs manns, og þess, sem kveðst hafa orðið fyrir broti, þegar eftir að það tjáist hafa verið 
framið, athuga fjármeðferð og efnahag grunaðs manns, bæði fyrir brot og eftir, er því er að skipta.“ 
150 Í niðurstöðum dómsins segir orðrétt: „Lögreglumenn og dómari leiddu í rannsókn málsins ákærða fyrir 
hermenn til þess að fá skýrslu þeirra um það, hvort hann væri sá maður, er þeir töldu, að hefði vélað þá. Var 
ákærði þá látinn, að því er séð verður, koma einn fyrir hermennina, en þeir ekki látnir benda á hann í hópi manna. 
Verður að víta þessa rannsóknaraðferð.“ 
151 Niðurstaða Hæstaréttar var að full sönnun væri ekki komin fram fyrir sekt ákærða. Málavextir voru nánar 
tiltekið þannig að tvö vitni báru um að hafa keypt áfengisflösku af bifreiðarstjóra, sem neitaði sök. Vitnin sáu 
ákærða í réttinum og kvaðst annað þeirra þekkja ákærða sem manninn sem seldi honum flöskuna en hitt vitnið 
kvaðst halda að um sama mann væri að ræða. Hin meinta ólögmæta háttsemi, sala áfengis, átti sér stað þann 15. 
janúar 1948 og hafði annað vitnið skýrt yfirlögregluþjóninum í Reykjavík frá atvikinu degi seinna. Skýrslutaka 
vitnanna fór fram 16. mars s.á. og taldi Hæstiréttur það gagnrýnivert þar sem dráttur þessi gat valdið því að ákærða 
væri ekki unnt að koma fram vörnum um hvar hann var staddur á umræddum tíma.  
152 Við 2. mgr. 2. tl. 35. gr. laganna var tilvísun í Hrd. 1956, bls. 682: Ákærði var sakaður um að hafa framið gróf 
kynferðisbrot gegn mörgum drengjum á aldrinum 9-12 ára. Hæstiréttur staðfesti sakfellingu héraðsdóms en tók 
fram að héraðsdómari „hafði eigi, eftir því sem efni voru til, látið vitni benda á ákærða í hópi fleiri manna, er 
sannreyna skyldi, hvort þau þekktu hann, sbr. 2. mgr. 2. tl. 35. gr. laga nr. 27/1951.“ 
153 Hér var vísað í Hrd. 1969, bls. 14 sem reifaður verður síðar.  
154  Í málinu gagnrýndi verjandi ákærða sakbendingu málsins harðlega og lagði leiðbeiningar rannsóknar-
lögreglunnar um framkvæmd sakbendinga fram, máli sínu til stuðnings. Leiðbeiningar um framkvæmd sak-
bendinga í Handbók rannsóknarlögreglumanna voru svohljóðandi: 
„1. Annar maður á að annast sakbendingu en sá, sem hefur með höndum rannsókn máls að öðru leyti. 
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laga var ekki tekið upp í lög nr. 19/1991 um meðferð opinberra mála. Í þeim lögum var því 

ekki að finna neitt ákvæði sem fjallaði um sak- og myndbendingar.  

 Fræðimenn hérlendis hafa lítið skrifað um úrræðin og er aðeins að finna stutta umfjöllun 

um sakbendingu í nýjustu bók Eiríks Tómassonar „Sakamálaréttarfar, rannsókn 

þvingunarráðstafanir.“ Þar kemur m.a. fram að myndbending sé varhugaverð aðferð, „jafnvel 

þótt fyllstu hlutlægni sé gætt, svo sem skylt er skv. 1. málsl. 2. mgr. 53. gr. sml., vegna þess að 

myndir sem þessar geta verið villandi, þar sem þær eru gjarnan teknar við sérstakar og 

afbrigðilegar aðstæður“. Þá telur hann að sakbending sé áreiðanlegri aðferð til að sannreyna 

hvort vitni þekki aftur hinn brotlega.155 Umfjöllun um sakbendingu og framkvæmd hennar 

samkvæmt eldri lögum er að finna í skrifum Jónatans Þórmundssonar, Opinbert réttarfar 2. 

hefti, frá árinu 1980. Þar skilgreinir hann sakbendingu sem „þvingunarúrræði gagnvart 

sakborningi í þágu opinberrar rannsóknar“.156 Jónatan dró þá ályktun af orðalagi 2. mgr. 2. tl. 

35. gr. laga nr. 74/1974 að þátttaka sakbornings í sakbendingu væri skylda. Hann taldi að upp 

að ákveðnu marki mætti beita valdi til þess að takmarka frelsi sakbornings á meðan að 

framkvæmd úrræðisins stóð og því væri sakbending vissulega þvingunarúrræði. 

Valdbeitingunni væru þó takmörk sett, ekki mætti beita hótunum eða innilokun, nema 

sakborningur væri þegar í gæsluvarðhaldi. Jónatan tók fram að eðli máls samkvæmt væri 

sakborningi þó ekki haldið í sakbendingarröð með valdi. Þannig væri sakbending yfirleitt 

óframkvæmanleg nema sakborningur væri fús til samvinnu.157  

                                                                                                                                                     
2. Sakborningi skal stillt upp á meðal manna, 7-10 talsins, sem eru svipað á sig komnir, að því er snertir aldur, 
hæð, háralit og útlit almennt, sbr. Hrd. 1969, bls. 14. 
3. Sakborningur má velja sér stað í röðinni, og hann getur skipt um stöðu öðru hverju, ef honum sýnist svo. 
4. Vitni mega ekki hafa þekkt neinn í röðinni áður, sbr. Hrd. 1969, bls. 14. 
5. Vitnum má ekki sýna myndir af sakborningi, áður en sakbending fer fram, sbr. Hrd. 1969, bls. 14. 
6. Vitnum skal haldið aðgreindum og leiða þau fyrir röðina eitt í senn. Þess skal vandlega gætt, að vitni, sem þegar 
hafa verið leidd fram, geti ekki haft samband við hin, sem eftir eru, sbr. Hrd. 1969, bls. 14, og 3. mgr. 102. gr. 1. 
74/1974. 
7. Ef hætta er talin á, að vitni verði fyrir óþægindum vegna atbeina síns, má hafa það dulbúið eða láta það benda á 
sakborning óséð. 
8. Vitni má ekki benda eða yfirleitt gefa til kynna, hvern það telur sökunaut, fyrr en það hefur yfirgefið herbergið. 
9. Ef fleiri en einn sökunautur eru í sakbendingarröð, á að láta vitni vita um það, svo að það geti bent á báða (alla), 
ef það kannast við þá. 
10. Þátttakendur í sakbendingarröð mega ekki tala eða hreyfa sig, nema til þess sé ætlast. 
11. Gera skal nákvæma skýrslu um allar aðstæður við sakbendingu.“ 
155 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 122-123. Þess ber að geta að ekki er að finna rökstuðning fyrir 
þessari ályktun í riti Eiríks. Myndir sem notaðar eru í myndbendingu eru allar teknar á lögreglustöðum af 
lögregluyfirvöldum. Myndunum er öllum stillt upp á sama máta og þær teknar við sömu aðstæður, sbr. viðtal við 
Theódór Kristjánsson, yfirmann tæknideildar lögreglunnar, þann 13. febrúar 2015. Þá má einnig benda á gildandi 
reglugerð nr. 152/1979 um töku, meðferð og geymslu fingrafara og ljósmynda hjá lögreglu, ásamt síðari 
breytingum. 
156 Jónatan Þórmundsson: Opinbert réttarfar, 2. hefti, bls. 132-136. 
157 Jónatan Þórmundsson: Opinbert réttarfar, 2. hefti bls. 133. 



  

47 
 

   

4.3  Sak- og myndbending í gildandi sakamálalögum 

Í núgildandi sakamálalögum er ekkert ákvæði sem fjallar beinlínis um sak- og myndbendingar. 

Í 89. gr. sml. er að finna heimildarákvæði til frekari reglusetningar um sérstakar aðferðir og 

aðgerðir lögreglu við rannsókn sakamála. Þar segir nánar tiltekið, að tillögu ríkissaksóknara er 

ráðherra heimilt að setja reglur um sérstakar aðferðir og aðgerðir lögreglu við rannsókn 

sakamála sem ekki er kveðið á um í sakamálalögum, svo sem um notkun tálbeita, uppljóstrara 

og flugumanna, afhendingu undir eftirliti og skyggingu. Í reglunum skal m.a. koma fram hvaða 

skilyrði þurfa að vera fyrir hendi til þess að gripið verði til tiltekinnar aðferðar eða aðgerðar, 

hverjir séu bærir til að taka ákvörðun um hana og hvernig staðið skuli að framkvæmd hennar.  

 Í athugasemdum við greinina kemur fram að þær aðgerðir sem taldar eru upp eru teknar í 

dæmaskyni, ekki er um tæmandi talningu að ræða. Það þótti ekki rétt að setja í lög ákvæði um 

þessar sérstöku rannsóknaraðferðir því erfitt var talið að setja tæmandi reglur um þessar 

aðgerðir í lög og reynsla annarra landa af slíkum ákvæðum væri misjöfn. Í athugasemdunum er 

tekið fram að það komi til greina að setja reglur á grundvelli greinarinnar „um aðgerðir á borð 

við sakbendingu og birtingu mynda og annarra persónueinkenna af manni, t.d. þegar lögregla 

ákveður að auglýsa opinberlega eftir sakborningi eða brotaþola með því að birta mynd af 

honum og lýsa honum að öðru leyti.“158 Ákvæði 89. gr. sml. er nýmæli en slíkt ákvæði var ekki 

að finna í lögum nr. 19/1991 um meðferð opinberra mála.159 Á grundvelli 89. gr. voru settar 

reglur nr. 516/2011 um sérstakar aðferðir og aðgerðir lögreglu við rannsókn sakamála. Í þeim 

er ekki fjallað um sak- og myndbendingu og hefur heimildin í 89. gr. ekki verið nýtt af 

innanríkisráðherra til að setja reglur um sak- og myndbendingu.  

 Lögreglan þarf ekki úrskurð dómara til að geta beitt hinum sérstöku rannsóknaraðferðum, 

sakbendingu, myndbendingu og myndflettingu. Úrræðin virðast ekki skilgreind sem 

þvingunarráðstafanir í núgildandi sakamálalögum, líkt og nánar verður rakið í kafla 4.8. þó þau 

eigi það sammerkt þvingunarráðstöfunum að vera úrræði sem eru íþyngjandi borgurunum og 

geta skert réttindi þeirra.160 Við beitingu úrræðanna er vegið að friðhelgi einkalífs, sem varið er 

af 1. mgr. 71. gr. stjskr. og 1. mgr. 8. gr. MSE,161 líkt og komið verður betur að hér síðar. 

                                                
158 Alþt. 2007-2008, A-deild, bls. 1445-1446. 
159 Lög um meðferð sakamála ásamt greinargerð. Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, bls. 356.  
160  Á bls. 88 í Sakamálaréttarfari kemur fram að „þótt leitast sé við að skilja á þennan hátt á milli 
þvingunarráðstafanna og annarra rannsóknaraðferða lögreglu, eins og venja er í sakamálaréttarfari, eru skilin þarna 
á milli engan veginn glögg.“ 
161 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 112. 
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4.3.1 Verklagsreglur lögreglu um sakbendingu 

Þótt innanríkisráðherra hafi ekki sett reglur um sak- og myndbendingu á grundvelli 89. gr. eru 

til verklagsreglur um sakbendingu sem lögreglan fylgir við framkvæmd sak- og myndbendinga. 

Reglurnar, sem eru óbirtar, voru undirritaðar 4. maí 1999 af þáverandi yfirlögregluþjóni og 

aðstoðaryfirlögregluþjóni. Þetta eru verklagssreglur lögreglunnar í Reykjavík sem tæknideild 

lögreglunnar fer eftir við framkvæmd sak- og myndbendinga, en það er tæknideildin sem sér 

um undirbúning og framkvæmd sak- og myndbendinga. 162  Tæknideild lögreglunnar er 

starfrækt af embætti lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu en þjónar öllum 

lögregluumdæmum á landinu, sbr. 3. mgr. 8. gr. lögrl. Samkvæmt sama ákvæði skal 

tæknideildin m.a. varðveita ljósmyndasafn og halda því við.  

 Í reglunum er að finna almenn atriði um markmið, undirbúning, framkvæmd og skýrslugerð 

sakbendinga. Upphafsorð reglnanna lýsa markmiði sakbendingar og leggja áherslu á að 

framkvæmdin tryggi að ekki sé bent á rangan aðila. Þar segir nánar tiltekið:  

„Markmið sakbendingar er að ganga úr skugga um hvort óþekktur (NN) sem vitni hafa lýst, geti 
verið sá sem sakaður er eða grunaður í málinu. Meginmáli skiptir að sakbending sé framkvæmd 
með þeim hætti að engin ástæða geti verið til að ætla að vitni hafi orðið fyrir áhrifum eða það leitt 
á einhvern hátt, áður en það benti á NN. Jafnframt er áríðandi að skrásetning um öll atriði 
sakbendingar sé skilmerkileg og nákvæm.“ 
 

Fyrsti kafli reglnanna ber heitið almenn atriði. Grein 1.1 kveður á um að sakbending fari fram 

ef sá sem stýrir rannsókn máls telur þess þörf í þágu rannsóknarinnar og grunaði fellst á að taka 

þátt í henni. Í 2. mgr. sömu greinar segir að ekki sé útilokað að sakbending fari fram þótt 

grunaði sé andvígur þátttöku í henni.163 Í grein 1.2 kemur fram að ekki þurfi að halda 

sakbendingu, ef sá sem stýrir rannsókn málsins, telur, með hliðsjón af sérstöku útliti hins 

grunaða eða af öðrum áþekkum ástæðum, að ekki sé mögulegt að fá nægilega marga 

þátttakendur í sakbendingu til þess að hún verði haldin með réttlátum hætti og í samræmi við 

reglurnar. Yfirmaður í tæknideild eða annar sem hann tilnefnir, stjórnar sakbendingu og hefur 

einn eða tvo menn sér til aðstoðar við framkvæmdina, sbr. grein 1.3. Sá sem stýrir rannsókn 

viðkomandi máls má ekki taka þátt í undirbúningi eða framkvæmd sakbendingar samkvæmt 

grein 1.4.  

                                                
162 Viðtal við Theódór Kristjánsson, yfirmann tæknideildar lögreglunnar þann 13. febrúar 2015.  
163 Hér ber að nefna að 2. mgr. er höfð innan sviga og í smærra letri en 1. mgr. 
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 Í öðrum kafla er vikið að undirbúningi og framkvæmd sakbendingar. Í fyrstu grein kaflans 

kemur fram að áður en sakbending hefst skal gera hinum grunaða grein fyrir því hvernig 

sakbending fer fram og gera honum grein fyrir réttarstöðu hans við hana. Ekkert er nánar getið 

um hver réttarstaða sakbornings er við sakbendingu, hvorki með tilvísunum til laga né 

útskýringum en tekið er fram að spyrja skuli sakborning hvort hann hafi eitthvað við val 

þátttakanda í röðinni að athuga eða annað varðandi undirbúning sakbendingarinnar. Þá er tekið 

fram í næstu grein að benda skuli sakborningi á að talsmaður hans eða vandamaður megi vera 

viðstaddur sakbendinguna óski hann þess. Einnig skuli gera skipuðum verjanda grunaða viðvart 

um sakbendinguna og gefa honum tækifæri til að vera viðstaddur jafnvel þótt grunaði óski þess 

ekki. Sama máli gegni um lögráðamann grunaða og fulltrúa barnaverndarnefndar eftir því sem 

við á.  

 Samkvæmt grein 2.3 skulu vera fimm til átta menn í sakbendingarröð auk grunaða og skal 

þeim svipa til hans svo sem kostur er hvað varðar aldur, hæð og útlit að öðru leyti. Aðeins má 

hafa einn grunaðan í röð, nema grunaðir séu tveir menn, áþekkir í útliti. Ef tveir grunaðir eru í 

röð skal auk þeirra hafa tíu menn í henni. Aldrei má hafa fleiri en tvo grunaða í röð. Reglur um 

klæðaburð þátttakenda sakbendingarraðarinnar er að finna í grein 2.4. Þar segir að þátttakendur 

eigi að vera sem næst eins klæddir og helst sem líkast því sem ætlaður brotamaður er sagður 

hafa verið klæddur á þeim tíma sem máli skiptir. Þá er í 2. mgr. að finna heimild til að klæða 

þátttakendur í samfestinga eða sloppa til þess að enginn skeri sig úr að þessu leyti. Í grein 2.5 

segir að gefa skuli grunaða tækifæri til þess að velja sér stað í sakbendingarröð. Séu vitni fleiri 

en eitt skuli gefa grunaða kost á að velja sér stöðu að nýju eftir að hvert vitni hefur vikið frá. 

Hver þátttakandi í röð skal númeraður skilmerkilega og er grunaða heimilt að velja sér númer.  

 Áður en sakbending hefst á að liggja fyrir lýsing vitna af manninum sem leitað er að, eins 

nákvæm og þeim er mögulegt að gefa, sbr. grein 2.6. Þar segir einnig að stjórnandi 

sakbendingar skuli skýra fyrir vitnunum hvernig sakbendingin fari fram og að hann beri ábyrgð 

á: 1) að vitni geti ekki á staðnum og fyrir sakbendingu borið saman bækur sínar um málið eða 

heyrt í vitni sem þegar hefur skoðað röðina; 2) að vitni geti ekki séð einhvern úr röðinni áður 

en sakbending fer fram; 3) að vitni geti ekki séð grunaða á staðnum hvorki fyrir né eftir 

sakbendinguna; 4) að vitni verði ekki leitt eða leiðbeint með því að minna það á fyrri lýsingu 

þess á grunaða.  

 Samkvæmt grein 2.7 skulu vitni skoða röðina eitt í einu. Áður en sakbending hefst skuli 

veita vitninu þær upplýsingar að maðurinn, sem það sá, geti verið í röðinni en sé það ekki 

endilega. Þá skuli leiðbeina vitninu um að það skuli greina frá því ef það þekki einhvern í 
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röðinni frá fyrri tíð. Sé svo í pottinn búið, verður sá aðili að víkja úr röðinni. Í 2. mgr. segir að 

stjórnandi skuli biðja vitnið um að skoða röðina vel og vandlega og gefa sér góðan tíma. Að 

lokinni skoðun spyr stjórnandinn vitnið hvort það hafi séð manninn, sem það hefur lýst, í 

röðinni. Í grein 2.8 er að finna leiðbeiningar um framkvæmd mála ef vitni óskar eftir því að 

heyra þátttakendur í röðinni tala. Þar segir orðrétt: „Óski vitni þess að heyra þátttakendur í 

röðinni tala, að sjá þá í tiltekinni stöðu eða hreyfa sig, á stjórnandinn fyrst að spyrja vitnið 

hvort það endurþekki einhvern í röðinni af útlitinu einu saman. Óski vitnið þess að heyra 

þátttakendur í röðinni tala á að skýra fyrir því og benda því á, að þátttakendur í röðinni hafi 

verið valdir eingöngu með tilliti til útlits þeirra. Síðan má biðja þátttakendur í röðinni að verða 

við óskum vitnisins um að heyra þá tala, hreyfa sig eða taka ákveðna stöðu.“ Í síðustu grein 

annars kafla kemur fram að eftir sakbendingu skuli stjórnandi spyrja grunaða eða talsmann 

hans, ef við á, hvort hann eða þeir hafi einhverjar athugasemdir fram að færa.  

 Í þriðja kafla reglnanna eru greinar um skýrslugerð. Í grein 3.1 segir að ljósmynda skuli 

hverja röð, eins og vitnið sér hana. Hafi grunaði engan talsmann viðstaddan skal taka 

sakbendinguna (röðina) upp á myndband. Í grein 3.2 segir að spyrja skuli vitni í einrúmi og 

skrásetja vitnisburð. Bendi vitni á tiltekinn mann í röðinni ber að spyrja hvort það hafi 

endurþekkt hann vegna sérkenna eða annarra sérstakra ástæðna. Í grein 3.3 segir orðrétt: 

„stjórnandi sakbendingar skilar skýrslu um sakbendinguna ásamt ljósmyndum og/eða 

myndbandi svo og skýrslum af vitnum, sbr. 15. gr.“164 Í 2. mgr. greinar 3.3 eru fyrirmæli um 

hvað skuli koma fram í skýrslu stjórnanda. Þar er talið upp sem hér segir: a) tildrög 

sakbendingar og hvar hún fór fram, b) nafn, kennitala og heimilisfang hins grunaða, c) nöfn 

þátttakenda í röð, d) upplýsingar um hverjir unnu við sakbendinguna og hverjir aðrir voru 

viðstaddir, e) lýsing á samskiptum við grunaða áður en sakbending hófst, f) lýsing á 

samskiptum við vitni áður en sakbending hófst, g) lýsing á framkvæmd sakbendingar og 

tímasetningar í því sambandi, h) athugasemdir hins grunaða eða talsmanns hans og hvernig á 

þeim var tekið, i) niðurstaða sakbendingar eða afstaða hvers vitnis. Síðasti og jafnframt fjórði 

kafli reglnanna geymir aðeins eina grein sem fjallað er um í næsta undirkafla.  

 

4.3.2 Verklagsreglur lögreglu um myndbendingu 

Í fyrrnefndum reglum lögreglunnar um sakbendingu er tekið fram í 4. kafla, grein 4.1 að 

reglurnar gildi jafnframt um myndsakbendingu, eftir því sem við eigi. Þá er vísað í gaumlista 

                                                
164 Athugasemd höfundar: Tilvísun í lög vantar í reglurnar. 
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sem fylgir reglunum. Á gaumlistanum er að finna punkta með leiðbeiningum um hvernig haga 

skuli framkvæmd myndsakbendingar. Samkvæmt listanum skal velja sjö til níu myndir af 

mönnum, sem líkjast grunaða á myndinni, sem tekin var af honum. Tekið er fram að samþykki 

mannanna þarf að liggja fyrir, ef myndirnar eru ekki úr afbrotamannamyndasafni. Þá skal hylja 

allar upplýsingar eða auðkenni á myndum, númera myndirnar 1 og áfram í töluröð eftir fjölda 

mynda og láta tilviljun ráða röð þeirra. Taka skal ljósrit af myndunum, skrá hvaða myndir eru 

notaðar og tryggja að lýsing vitnis hafi verið skráð í skýrslu áður en myndsakbending hefst. Sá 

sem annast yfirheyrslu á ekki að vera viðstaddur. Skrá skal hvenær sakbending hefst, hvenær 

henni lýkur og hverjir eru viðstaddir myndsakbendingu auk vitnis, þ.e. stjórnandinn, vottur, 

verjandi. Þá eru talin upp atriði sem segja skal við vitnið við upphaf myndbendingar; í fyrsta 

lagi að segja vitninu að gefa sér góðan tíma og skoða allar myndirnar vandlega, í öðru lagi að 

segja vitninu að það sé ekki víst að mynd af brotamanninum sé meðal myndanna og í þriðja 

lagi að biðja vitnið um að skýra frá því ef það þekkir einhvern annan í myndaröðinni. Ef vitnið 

þekkir brotamanninn á mynd er rétt að láta það staðfesta það með nafnritun sinni við myndina. 

Eftir myndbendingu skal að lokum tekin skýrsla af vitninu.  

 

4.3.3 Myndflettingar 

Líkt og áður kemur fram eru ekki til neinar verklagsreglur um myndflettingar. Af 

dómaframkvæmd verður þó ráðið að úrræðinu er beitt í nokkrum mæli. Í Hrd. 2003, bls. 1783 

(48/2003) er framkvæmd myndflettingar lýst nokkuð ítarlega. Tekin var skýrsla af 

lögreglumanni tæknideildar sem annaðist myndflettinguna. Hann sagði þá reglu gilda að 

rannsóknarmenn, sem biðja um myndflettingu í þágu rannsóknar þess máls sem þeir koma að, 

komi ekki nálægt myndflettingunni. Það sé gert til að gæta hlutleysis og því sé sá starfsmaður 

tæknideildarinnar sem stýrir myndflettingunni ekki heldur upplýstur um hvað rannsóknin 

snúist. Í umræddu máli hafi lögreglumaðurinn aðeins vitað að um vitni væri að ræða og því 

brýnt fyrir vitninu vitnaábyrgðinni. Allar myndirnar sem lagðar voru fyrir vitnið voru úr safni 

ríkislögreglustjóra og höfðu þær sama yfirbragð.  

 

4.4  Framkvæmdin í raun  

Höfundur tók óformlegt viðtal við Theódór Kristjánsson, yfirmann tæknideildar lögreglunnar, 

þann 13. febrúar 2015, til þess að fá betri sýn á það hvernig sak- og myndbendingar fara 
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raunverulega fram. Í þessum kafla verður stuttlega gerð grein fyrir þeim upplýsingum sem 

komu fram í viðtalinu og lúta að gerð og framkvæmd sak- og myndbendinga.  

 Við beitingu úrræðanna er farið eftir ofangreindum verklagsreglum. Tæknideild 

lögreglunnar sér um gerð og framkvæmd sak- og myndbendinga, líkt og áður hefur komið 

fram. Þegar tæknideildinni berst beiðni um að framkvæma sakbendingu þá fara starfsmenn 

tæknideildarinnar yfir það hvort skilyrði reglnanna um sakbendingu séu uppfyllt. Mikilvægt er 

að skýrsla með lýsingu vitnis á hinum grunaða liggi fyrir sem og afstaða hins grunaða til 

brotsins. Ef sakborningur játar sök, er ekkert tilefni til þess að gera sak- eða myndbendingu. 

Sakbending fer fram í Lögregluskólanum og er alltaf tekin upp á myndband. Tæknideild 

lögreglunnar gætir þess að vitni hittist aldrei, hvorki fyrir né eftir sakbendinguna, og sjái aldrei 

neinn úr sakbendingaröðinni fyrr en að sakbendingunni kemur, sbr. grein 2.6 í 

verklagsreglunum. Sá sem rannsakar hlutaðeigandi mál kemur aldrei að framkvæmd 

sakbendingarinnar. Við gerð myndbendingar eru níu aðilar úr gagnabanka lögreglunnar valdir. 

Aðilarnir sem valdir eru eiga að líkjast hinum grunaða sem mest. Bakgrunni hverrar myndar er 

breytt til að samræmi sé með myndunum. Þegar sakbending fer fram eru samfestingar oft 

notaðir til þess að athyglin beinist að andlitum þeirra sem í sakbendingarröðinni standa. Þetta er 

talin flókin aðgerð sem krefst vandaðra vinnubragða til þess að minnst hætta sé á 

skekkjuvaldandi áhrifum og mistökum.165  

 

4.5  Skýrslutaka af sakborningi 

Um skýrslutöku við rannsókn máls gilda ákvæði VIII. kafla sakamálalaga. Formleg afstaða 

sakbornings til sakarefnis er fengin með því að taka af honum skýrslu. Um skýrslutöku 

lögreglu af sakborningi gilda sérreglur. Samkvæmt 27. gr. sml. er sakborningur sá maður sem 

borinn er sökum eða grunaður um refsiverða háttsemi. Hafi sakborningur ekki verið handtekinn 

hefur lögreglan heimild til þess að kveða sakborning til skýrslutöku, sbr. 1. mgr. 61. gr. sml. og 

er sakborningi þá skylt að mæta. Neiti sakborningur hins vegar að verða við kvaðningunni, 

getur lögregla handtekið hann og þannig knúið sakborning til skýrslutöku með valdi, sbr. b-lið 

3. mgr. 90. gr. sml.166 

 

                                                
165 Viðtal við Theódór Kristjánsson, yfirmann tæknideildar lögreglunnar, þann 13. febrúar 2015. 
166 Eiríkur Tómasson: Réttarstaða sakbornings og verjanda, bls. 2. 
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4.6  Vitnaskylda 

Til þess að rannsóknarúrræðin séu framkvæmanleg verður að liggja fyrir lýsing vitnis eða 

sjónarvotta á hinum grunaða. Lögreglunni er heimilt að taka bæði formlegar og óformlegar 

skýrslur af vitnum á rannsóknarstigi máls. Skýrsla er óformleg þegar lögregla gefur sig á tal við 

sjónarvotta eða önnur vitni á vettvangi afbrots. Lögreglan hefur heimild til að skrá skýrslu um 

frásögn þeirra án þess að þau staðfesti hana formlega, sbr. 1. mgr. 60. gr. sml. Um formlega 

skýrslutöku er að ræða þegar lögreglan boðar vitni til sín samkvæmt ákvæði 1. málsl. 2. mgr. 

61. gr. sml. Vitnum er ekki skylt að verða við boðun á rannsóknarstigi máls, sbr. 2. málsl. 2. 

mgr. 61. gr. sml. en ákveði vitni að mæta til skýrslutöku ber þeim sem skýrslu tekur að brýna 

fyrir vitni að því er skylt að svara spurningum lögreglu og segja satt og rétt frá, sbr. 1. mgr. 65. 

gr. sml. Þá ber einnig samkvæmt 2. mgr. 65. gr. sml. að greina vitni frá undanþágum 

vitnaskyldu. Það kann að varða vitni refsiábyrgð skv. 1. mgr. 146. gr. almennra hegningarlaga 

nr. 19/1940 að greina vísvitandi rangt frá atriðum sem því er skylt að svara. Þegar mál er komið 

til dómstóla gilda aðrar reglur um skýrslutökur af vitnum. Við meðferð sakamála fyrir dómi er 

vitnum skylt að koma fyrir dóm og svara munnlega spurningum sem beint er til þess um 

málsatvik, sbr. 1. mgr. 116. gr. sml.  

 Reglur um form og tilhögun skýrslutöku við rannsókn máls er að finna í VII. kafla 

sakamálalaganna. Nánar er síðan kveðið á um skýrslutöku við rannsókn hjá lögreglu í II. kafla 

reglugerðar nr. 651/2009 um réttarstöðu handtekinna manna, yfirheyrslur hjá lögreglu o. fl. Í 3. 

gr. segir að þess skuli gætt í þeim tilvikum sem lögreglan tekur óformlega skýrslu af sjónarvotti 

að sem nákvæmast sé skráð eftir vitninu enda er gert ráð fyrir að slík skýrsla sé jafngild 

formlegri skýrslu af viðkomandi sem kynna má fyrir dómi.  

 Vitni eiga almennt ekki rétt á að njóta aðstoðar lögmanns við skýrslutöku, sbr. Hrd. 2002, 

bls. 2011 (248/2002).167 Annað gildir um brotaþola en í sumum tilvikum er skylt að tilnefna og 

skipa brotaþola réttargæslumann, sbr. 41. og 42. gr. sml. Þeir eiga einnig rétt á því að ráða sér 

lögmann á sinn kostnað til að gæta hagsmuna sinna, hafi þeim ekki verið skipaður verjandi skv. 

1. mgr. 43. gr. sml.  

 

                                                
167 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 97. 
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4.7  Dómaframkvæmd 

4.7.1 Inngangur 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir dómum er varða sak- og myndbendingar. Reynt verður 

að skoða úrræðin með það að markmiði að varpa ljósi á hvaða stöðu þau hafa sem 

sönnunargögn. Þannig verður athugað hvort úrræðin styðji sakfellingu eða sýknu og hvort 

ágallar á framkvæmd úrræðanna leiði til sýknu eða sektar. Þá verður athugað hversu langur 

tími leið frá því að hin refsiverða háttsemi átti sér stað og þar til sak- eða myndbending fór 

fram, í þeim tilvikum sem dagsetningar liggja fyrir. Sérstaklega verða teknar fyrir 

gæsluvarðhaldskröfur og að lokum mál Guðmundar- og Geirfinns. Dómunum er raðað í 

tímaröð innan hvers undirkafla. 

 

4.7.2 Sakfellingardómar - ágallar á rannsókn 

Þrír Hæstaréttardómar hafa fallið þar sem sakbendingaraðgerðir lögreglunnar eru gagnrýndar af 

Hæstarétti, allt frá því að vera taldar annmörkum háðar yfir í það að vera taldar stórlega 

vítaverðar. Engu að síður hafa sönnunargögn málsins verið talin nægilega sterk þannig að hafið 

var yfir skynsamlegan vafa að ákærði hefði gerst sekur um þá háttsemi sem í ákæru greindi.  

 Í Hrd. 1992, bls. 732 var ákærði grunaður um að hafa ekið bifreið er lenti í árekstri og flúið 

vettvang. Níu vitni voru fengin til að koma til sakbendingar. Ákærði og annar maður lágu undir 

grun. Af þeim átta vitnum sem voru sjónarvottar að árekstrinum bentu fimm þeirra á ákærða. 

Eitt vitni benti á ákærða en var engu að síður í vafa, annað vitni benti á annan mann og það 

þriðja þekkti ökumanninn ekki úr hópi þeirra sem voru í sakbendingarröðinni. Verjandi ákærða 

hafði margt við sakbendinguna að athuga og vísaði í leiðbeiningar um framkvæmd sakbendinga 

í Handbók rannsóknarlögreglumanna. Hann taldi að rannsóknarlögreglumaðurinn sem stjórnaði 

rannsókn málsins hefði haft of mikil afskipti af sakbendingunni. Þá var ákærða ekki gerð grein 

fyrir því að hann væri grunaður um refsiverða háttsemi og hann fékk ekki að velja sér stað í 

sakbendingarröð líkt og fyrrgreindar leiðbeiningar gerðu ráð fyrir. Einnig hafi eitt vitnanna 

þekkt tvo menn, af þeim sjö, sem voru í sakbendingarröðinni, en skv. 4. lið leiðbeininganna 

máttu vitni ekki hafa þekkt neinn í röðinni áður. Þá hafi vitnin í nokkrum mæli ræðst við, áður 

en sakbendingin fór fram. Fyrir héraðsdómi kvaðst rannóknarlögreglumaðurinn, sem stjórnaði 

rannsókn málsins, hafa boðað ákærða í sakbendinguna og hafi hann fallist á það. Hann kvað 

ákærða ekki hafa verið formlega yfirheyrðan fyrir sakbendinguna og gat ekki fullyrt hvort 

ákærða hefði verið bent á það fyrir sakbendinguna að hann væri grunaður í málinu. Hæstiréttur 
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taldi að í málinu yrði að byggja á skýrslum þeirra, sem bentu á ákærða í sakbendingunni. 

Sakbendingin var ekki talin vera það miklum annmörkum háð, að það rýrði sönnunargildi 

skýrslnanna. Litið var til þess að sakbendingin fór fram tveimur dögum eftir áreksturinn og að 

ekkert væri fram komið í málinu sem benti til þess að vitnin hefðu haft samráð á þann hátt að 

máli skipti. Niðurstaða héraðsdóms um sakfellingu var staðfest. 

 Í Hrd. 1994, bls. 777 var ákærði sakaður um að hafa skorið ungan mann með hnífi á 

Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. Ákærði var sakfelldur í héraði og staðfesti Hæstiréttur dóminn 

með vísan til forsendna en þó með þeim athugasemdum að hann taldi starfsaðferðir 

lögreglunnar við sakbendingu „stórlega vítaverðar“. Þar sem sönnunarfærslan réðst ekki af 

þessum atriðum, þóttu ekki næg efni til þess, að þau kæmu í veg fyrir sakfellingu ákærða. 

Málsatvik voru þau að SJ, brotaþoli og vinur hans SG, hittu ákærða við veitingatjald í 

Herjólfsdal og að því er kemur fram í héraðsdóminum töluðust þeir við í bróðerni. Þeir 

þekktust ekki áður og sögðu félagarnir að ákærði hefði kynnt sig sem Sigga svarta. Þegar þeir 

kvöddust dró ákærði upp hníf og skar brotaþola í upphandlegginn. Í héraðsdómnum kemur 

fram að vinur brotaþola, SG, hafi eftir alllanga stund bent á ákærða í mannfjöldanum, sem var í 

kjölfarið handtekinn. Á ákærða fannst hnífur, sem passaði við lýsingu SG á árásarvopninu. SG 

endurþekkti svo ákærða í fangaklefanum sínum daginn eftir, en vitnið sá ákærða í gegnum lúgu 

á klefanum. SJ bar síðan kennsl á ákærða úr gættinni á fangaklefa hans, þar sem hann lá í fleti 

sínu. Fyrir dómi sá SG ákærða aftur og kvaðst vera alveg öruggur um að ákærði væri maðurinn 

sem skar brotaþola. Fyrir dómi kvaðst SJ einnig vera alveg öruggur um að ákærði væri sá sem 

skar hann. Í niðurstöðum héraðsdóms sagði orðrétt: 

Svavar Halldór Jóhannsson og Styrmir Gíslason hafa eindregið borið kennsl á ákærða. Er á það 
að líta, að Styrmir fann hann í mannfjölda og vísaði á hann, og ekki síður hitt, að þeir höfðu gott 
tækifæri til þess að sjá hann, þegar þeir töluðu við hann í upphafi. Þá hefur Svavar lýst hnífi 
mannsins svo að átt getur við hníf ákærða. Ákærði hefur verið kallaður Siggi svarti. Ákærði hefur 
verið óstöðugur í skýrslum sínum.168 Er að þessu athuguðu sannað þrátt fyrir neitun hans, að hann 
hefur skorið Svavar Halldór með hnífi, eins og lýst er í ákæru. 

 

Í Hrd. 2000, bls. 1103 (443/1999) fóru fram tvær myndsakbendingar. Önnur þeirra var 

gagnrýnd nokkuð af héraðsdómi en þrátt fyrir það var á henni byggt við úrlausn málsins. Hin 

myndsakbendingin, sem brotaþoli hafði tekið þátt í, var ekki talin hafa þýðingu í málinu og því 

var ekki á henni byggt í niðurstöðum héraðsdóms. Sekt ákærða var talin sönnuð í héraði og var 

                                                
168 Fyrir dómi kvaðst ákærði hafa verið með vinkonu sinni Sigríði allt kvöldið og við handtöku beðið um að haft 
yrði upp á henni. Um þetta kom ekkert fram í skýrslum lögreglunnar og könnuðst lögreglumenn sem komu að 
rannsókn málsins ekki við þessa ósk. Samkvæmt skýrslum lögreglunnar kvaðst ákærði hafa verið á sjó þegar 
árásin átti sér stað og því hafi hann ekki getað verið þarna að verki. 
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ákærði því sakfelldur. Hann undi dómnum að öllu leyti, að einkaréttarkröfunni frátaldri, sem 

hann áfrýjaði til Hæstaréttar. Því var aðeins fjallað um einkaréttarkröfuna fyrir Hæstarétti og 

kom niðurstaða héraðsdóms ekki til endurskoðunar. Ákærði neitaði sök við meðferð málsins í 

héraði og hélt uppi vörnum. Myndsakbending, þar sem vitni í málinu var látið bera kennsl á 

ákærða, fór fram rúmu ári eftir að afbrotið átti sér stað. Ákærði taldi ágalla vera á gögnum er 

vörðuðu þá myndbendingu, m.a. vegna ósamræmis í merkingu og dagsetningu gagna. 

Dómurinn taldi vinnubrögð lögreglu flaustursleg en þrátt fyrir það var ljóst að vitnið hafði bent 

á ákærða og staðfest það fyrir dómi. Brotaþoli hafði bent á ákærða á veitingastað, tveimur 

mánuðum eftir að líkamsárásin átti sér stað og sagði héraðsdómur að eðlilegt hefði verið að láta 

vitnið mæta í sakbendingu þá, en ekki rúmu ári seinna, líkt og gert var. Brotaþoli benti einnig á 

ákærða í myndsakbendingu en dómurinn taldi þá sakbendingu enga þýðingu hafa, þar sem hann 

hefði þegar bent á ákærða á veitingastaðnum.  

 

4.7.3 Sýknudómar - ágallar á rannsókn 

Líta má á Hrd. 1969, bls. 14 sem ákveðinn grundvallardóm um sakbendingu. Leiðbeiningar um 

framkvæmd sakbendinga í Handbók rannsóknarlögreglumanna voru að miklu leyti byggðar á 

forsendum dómsins. Í málinu var ákærði sýknaður af ákæru um nytjastuld og ölvun við akstur. 

Tvö vitni voru fengin til þess að benda á hinn seka úr hópi þriggja ökuskírteina, þar sem eitt 

þeirra var ökuskírteini ákærða. Vitnin bentu bæði á ákærða, þó annað þeirra þyrði ekki að 

fullyrða að um hinn seka væri að ræða. Um myndbendinguna og sönnunargildi hennar sagði í 

dómi réttarins:  

Sönnunargildi vættis þessara vitna rýrir hins vegar aðferð sú, sem notuð var til prófunar því, 
hvort ákærði væri maður sá, er þau höfðu séð aka bifreiðinni, enda er hún brýnt brot á ákvæðum 
2. mgr. 2. tl. 35. gr. laga um meðferð opinberra mála nr. 82/1961. En eftir nefndu ákvæði bar að 
haga prófuninni þannig, að hvoru vitninu um sig væri sýndur ákærði í hópi manna, sem það 
þekkti ekki áður og allir væru líkt á sig komnir sem ákærði. Samkvæmt skýrslum málsins virðast 
og myndirnar hafa verið lagðar fyrir vitnin saman og umsögn þeirra um myndirnar fengin í 
viðurvist hvort annars, en slík prófun vitna er andstæð upphafsákvæði 3. mgr. 102. gr. sömu 
laga.169 

 

Að lokum var tekið fram í niðurstöðum dómsins að fingrafara hefði ekki verið leitað á stolnu 

bifreiðnni. Ákærði var sýknaður, líkt og fyrr sagði. 

                                                
169 Skáletrun höfundar. 
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 Í Hrd. 10. apríl 2008 (447/2007) var ákærði sýknaður af kröfum ákæruvaldsins en hann var 

grunaður um að hafa slegið eða fleygt glasi í andlit manns fyrir utan skemmtistað í miðbæ 

Reykjavíkur. Hæstiréttur gagnrýndi hversu langur tími leið frá því að hin saknæma háttsemi átti 

sér stað og þar til að rannsókn málsins hófst. Þá taldi dómurinn það draga úr vægi 

myndsakbendingar sem sönnunargagns að rúmir ellefu mánuðir liðu frá því að brotið var kært 

til lögreglu og þangað til sakbendingin fór fram. 

 Í Hrd. 26. mars 2009 (505/2008) voru málsatvik, varðandi þann ákærulið sem máli skiptir, 

með þeim hætti að þrír karlar og ein kona komu inn í verslun í Bankastræti. Er hópurinn yfirgaf 

verslunina fór þjófavarnarkerfið í gang. Þegar lögreglan kom á staðinn sýndi hún starfsmanni 

verslunarinnar fjórtán ljósmyndir af fólki. Vitnið benti á þrjá aðila af þeim myndum sem henni 

voru sýndar. Áður hafði vitnið greint lögreglunni frá því að konan hafi verið ljóshærð. Á 

myndunum sem henni voru sýndar var aðeins ein ljóshærð kona. Auk þess tjáði lögreglan 

vitninu að hinir grunuðu væru á myndunum. Að mati héraðsdóms var myndsakbendingin 

haldin svo miklum annmörkum að ekki var á henni byggt. Í sama máli, varðandi annan 

ákærulið, var það átalið að sakbending hafi ekki farið fram til að ganga úr skugga um það hvort 

vitni endurþekkti menn sem voru á ferð í versluninni er hin refsiverða háttsemi, sem í ákæru 

greindi, átti sér stað í. Dómurinn sýknaði ákærðu af báðum ákæruliðum. 

 Í Hrd. 27. október 2011 (670/2010) voru atvik málsins með þeim hætti að tveir menn réðust 

á botaþola, A, á skemmtistað í miðbæ Reykjavíkur. Nokkur vitni voru að atvikinu, auk þess 

sem árásin náðist á myndband öryggisvéla staðarins. Við skýrslutöku hjá lögreglu var einu vitni 

sýnd myndbandsupptakan, en það vitni hafði ekki verið sjónarvottur að árásinni og kvaðst ekki 

geta staðfest að um ákærða væri að ræða. Annað vitni, sem var sjónarvottur að árásinni, 

staðfesti að um ákærða væri að ræða er henni var sýnd upptaka af skýrslugjöf ákærða hjá 

lögreglu. Hún treysti sér þó ekki til að staðhæfa það fyrir dómi að um árásarmanninn hafi verið 

að ræða. Verjandi ákærða vildi að málinu yrði vísað frá dómi vegna ágalla á rannsókn málsins, 

hann fann sérstaklega að því hvernig sakbending í málinu fór fram. Féllst dómurinn á það með 

verjanda að ýmsir annmarkar væru á lögreglurannsókn málsins og að rannsóknaraðferðunum 

sem beitt var væru ekki í samræmi við gildandi reglur um sakbendingu. Í niðurstöðum dómsins 

segir síðan orðrétt:  

Þá beri skýrslur af vitnum þess merki að þau hafi verið spurð leiðandi spurninga, m.a. hafi ákærði 
verið nefndur í skýrslunum en vitnin hafi borið fyrir dómi að þau hafi ekki þekkt nafn hans. Af 
skýrslunum verði jafnframt ráðið að ekki hafi verið haft orðrétt eftir vitnum. Er af hálfu verjanda 
vísað til 53. gr., 54. gr. og 2. mgr. 66. gr. laga um meðferð sakamála nr. 88/2008. Dómurinn fellst 
á það með verjanda að ýmsir annmarkar eru á lögreglurannsókn málsins og að rannsóknaraðferðir 
sem beitt var voru ekki í samræmi við reglur sem gilda um sakbendingu. Eins og málinu er háttað 
verður ekki bætt úr þessum annmörkum. 
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Að mati dómsins varð ekki með vissu ráðið af upptökunum að ákærði hafi verið sá maður sem 

réðst á A í umrætt sinn, auk þess sem framburðir vitna staðfestu ekki að ákærði hafi verið sá 

sem framdi brotið. Héraðsdómurinn taldi því með vísan til 108. gr. og 1. mgr. 109. gr. sml. að 

ákæruvaldinu hefði ekki tekist að sýna fram á sekt ákærða. Var dómur héraðsdóms staðfestur í 

Hæstarétti með vísan til forsendna hans.  

 

4.7.4 Sakbending sem sönnunargagn 

Hér verður gerð grein fyrir dómum Hæstaréttar þar sem sak- og myndbendingar og 

myndflettingar koma við sögu við mat á sönnun um sekt eða sýknu ákærða.  

 Í Hrd. 1999, bls. 5051 (423/1999) var ákærði grunaður um að hafa slegið mann þremur 

höggum í andlitið aðfararnótt laugardagsins 1. ágúst í miðbæ Reykjavíkur. Tveir sjónarvottar 

voru að líkamsárásinni. Hvorugt þeirra gat borið kennsl á ákærða í sakbendingu, sem fór fram 

fjórum mánuðum eftir árásina. Annað vitnið kvað ákærða líkan þeim manni sem hún hefði séð 

umrætt kvöld en gat ekki bent á neinn með vissu. Lýsingar á árásarmanninum komu ekki heim 

og saman við útlit ákærða við sakbendinguna. Árásarmaðurinn var sagður vera ljóshærður og 

unglegur. Fram kemur í niðurstöðum héraðsdóms að eitt vitni, sem hvorki var sjónarvottur að 

árásinni né fenginn til skýrslutöku, bar að um ákærða væri að ræða, þar sem ákærði hafi um 

þetta leyti aflitað á sér hárið en hann væri venjulega rauðhærður. Skýrslutaka ákærða fór fram 

tveimur og hálfum mánuði eftir árásina. Í rannsóknargögnum kom ekkert fram um hárlit 

ákærða. Gegn eindreginni neitun ákærða var ekki talið sannað að ákærði hefði verið 

árásarmaðurinn og var hann því sýknaður.  

 Í Hrd. 2003, bls. 1783 (48/2003) studdi myndfletting sönnun þess að ákærði væri sá maður 

sem grunaður var um hina refsiverðu háttsemi.  

 Í Hrd. 2004, bls. 3737 (132/2004) var T ákærður fyrir skjalafals og fjársvik. Hann hafði á 

ólöglegan hátt tekið út farsíma og annan búnað úr tveimur verslunum. Starfsmaður annarrar 

verslunarinnar var látinn bera kennsl á ákærða í myndflettingu og taldi hann ákærða vera líkan 

þeim manni sem keypt hafði farsímana. Fyrir rétti endurþekkti sama vitni ákærða. Annað vitni, 

sem keypt hafði farsíma af ákærða, kvað fyrir rétti ákærða vera „ekki ósvipaðan þeim manni 

[sem seldi honum símann] þótt hann geti ekki fullyrt um það.“ Af niðurstöðum héraðsdómsins 

verður ráðið að þessir vitnisburðir höfðu þýðingu við ákvörðun um sekt ákærða, en hann var 

sakfelldur bæði í héraðsdómi og Hæstarétti með vísan til forsendna.  
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 Í Hrd. 30. apríl 2009 (389/2008) var ákærði sakaður um að hafa brotið gegn hópi af ungum 

stúlkum. Ákæran var í þremur liðum og var ákærði sakfelldur fyrir þá háttsemi sem honum var 

gefin að sök í B og C liðum ákærunnar en var sýknaður af A liðnum þar sem ekki þótti komin 

fram fullnægjandi sönnun þess að ákærði hafi fróað sér fyrir framan tvær stelpur í sundi. Í 

niðurstöðum sýknuliðarins var tekið fram að ákærði hefði frá upphafi neitað sök og að hvorug 

stúlknanna hefði endurþekkt ákærða við sakbendingu, þann 4. mars 2008, sem manninn sem 

þær sáu í sundlauginni hinn 20. janúar 2008. Þáttur í sönnufærslu ákæruvaldsins fyrir B og C 

liði ákærunnar var sakbending sem fram fór 11. mars 2008, tæpum tveimur mánuðum eftir að 

brotin áttu sér stað. Við sakbendinguna bentu þrjár af fjórum stúlknanna á ákærða og var sú 

staðreynd, auk trúverðugra og samhljóma framburða þeirra, talin næg sönnun þess að ákærði 

hafi gerst sekur um þá háttsemi sem honum var gefin að sök í ákæruliðum B og C.   

 Í Hrd. 4. júní 2009 (49/2009) var m.a. byggt á skýrslum um myndbendingu og 

myndflettingu við úrlausn þess hvort fjórmenningarnir, sem ákærðir voru í málinu, hefðu staðið 

að húsbroti og líkamsárás á sjö menn sem fyrir voru í íbúðinni. Brotaþolar málsins voru ýmist 

látnir bera kennsl á ákærðu með myndbendingu eða myndflettingu. Skýrslum vitnanna er lýst 

nokkuð ítarlega í héraðsdómnum. Verjendur þriggja ákærðu voru viðstaddir 

myndsakbendingarnar sem fóru fram rúmum tveimur vikum eftir árásina. Fyrir Hæstarétti var 

áréttað að ekki hafi þurft að vísa til 3. mgr. 48. gr. opl. þar sem ekki voru bornar brigður á gögn 

sem vörðuðu sakbendingu í málinu í héraði. Dómurinn gat því byggt á viðkomandi skýrslu án 

vísunar til framangreinds lagaákvæðis. Héraðsdómur var, með vísan til forsendna, staðfestur 

um sakfellingu ákærðu. 

 Málsatvik í Hrd. 14. apríl 2011 (643/2010) voru með þeim hætti að brotaþola, A, var hent í 

gegnum rúðu á skemmtistað í miðbæ Reykjavíkur þann 7. desember 2008. Vinur brotaþola, B, 

hljóp á eftir gerandanum (ákærða í málinu), náði honum og talaði stuttlega við hann áður en 

ákærði og kærasta hans C fóru upp í leigubíl. Myndsakbending fór fram að beiðni 

ríkissaksóknara en þar sem ekki var til mynd af ákærða í myndasafni lögreglunnar var hann 

boðaður í myndatöku á lögreglustöð. Ákærði mætti ekki á boðuðum tíma, 9. desember 2009, en 

kom loks þann 16. mars 2010. Samkvæmt skýrslu tæknideildar lögreglunnar voru sett upp tvö 

myndaspjöld með myndum af níu karlmönnum merktum nr. 1-9. Á myndunum voru ákærði og 

menn sem líktust honum í útliti. Á spjöldunum voru sömu myndir en þeim var mismunandi 

uppraðað. Á fyrra spjaldinu var mynd ákærða merkt nr. 3 en á spjaldi nr. 2 var mynd ákærða nr. 

8. Brotaþoli, A, mætti í myndsakbendingu og skýrslutöku þann 25. mars 2010. Verjandi ákærða 

var mættur fyrir hans hönd. A benti á mynd nr. 3 á spjaldi nr. 1 og kvaðst hann vera nokkuð 
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viss um að þetta væri ákærði, en hann hefði ekki verið með skegg er hann réðst á sig, líkt og 

myndin sýndi. B mætti til skýrstlutöku sama dag og benti einnig á ákærða af spjaldi nr. 2 í 

myndbendingu. Hann kvaðst þekkja eða vita hverjir menn á myndum 2, 5 og 6 væru. Fyrir 

dómi kvaðst A ekki þekkja ákærða en hann vissi hver hann var og hvernig hann leit út. A 

neitaði að hafa flett ákærða upp á netinu áður en hann fór í myndbendinguna. Í niðurstöðum 

héraðsdóms, sem staðfestur var með vísan til forsendna, var tekið fram að myndsakbending, 

ásamt framburði vitnisins D og tímasetningum í gögnum málsins, skytu styrkum stoðum undir 

trúverðuga framburði vitnanna A og B. Ákærði var sakfelldur með hliðsjón af framangreindu.  

 Í Hrd. 22. apríl 2015 (512/2014) fóru fram tvær sakbendingar tíu dögum eftir að afbrotið 

átti sér stað. Brotaþoli og vitnið D, vinkona brotaþola, báru báðar kennsl á ákærða í 

sakbendingu, þar sem hann stóð í röð ásamt sex karlmönnum. Báðar höfðu þær séð mynd af 

ætluðum geranda á Facebook áður en sakbendingin fór fram. Brotaþoli kvaðst viss um að 

ákærði væri sá sem hlut átti að máli. Verjandi ákærða hafði sett út á sakbendinguna þar sem 

ákærði var sá eini sem var með þriggja daga skegg. Verjanda var boðið að útvega rakvél, en 

ekki varð af því. Í framburði brotaþola fyrir dómi kvaðst hún hafa fengið vinabeiðni á 

Facebook frá manni einum eða tveimur dögum eftir afbrotið og „þá hafa séð mynd af ákærða 

og áttað sig á því að um sama mann var að ræða og hefði nauðgað henni“. Framburður vitnisins 

D er rakinn í héraðsdómi:  

Vitnið staðfesti að hafa bent á ákærða við sakbendingu hjá lögreglu. Hún kvaðst í fyrstu ekki hafa 
verið viss því hún sæi mjög illa en þegar hún hafi farið nær hafi hún verið svona 90% viss. Vitnið 
staðfesti að hafa séð mynd af ákærða á Facebook hjá brotaþola áður en sakbendingin fór fram en 
gat ekki tjáð sig um það hvort það hefði haft áhrif. [...] Vitnið kvaðst eiga að nota gleraugu en 
ekki nota þau mikið. Hún kvaðst ekki hafa verið með gleraugun fyrir utan skemmtistaðinn [þar 
sem nauðgunin átti sér stað]. 
 

Fyrir dóminn kom einnig rannsóknarlögreglumaðurinn sem annaðist sakbendinguna í málinu. 

Hann kvað brotaþola og vitnið D hafa „báðar bent á ákærða og hafi enginn vafi verið hjá 

þeim“. Í niðurstöðum dómsins komst héraðsdómur svo að orði:  

Þrátt fyrir að efast megi um gildi sakbendingar sem fram fór í málinu þar sem upplýst er að 
brotaþoli og vitnið D höfðu áður séð myndir af ákærða á Facebook, er að mati dómsins ekki 
varhugavert með vísan til alls þess sem að framan er rakið að telja sannað að ákærði hafi gerst 
sekur um þá háttsemi sem honum er gefin að sök í ákæru og þar þykir rétt færð til refsiákvæða. 

Sakfelling ákærða var staðfest með vísan til forsendna í Hæstarétti.  

4.7.5 Hrd. 2005, bls. 3678 (130/2005) og Hrd. 2006, bls. 2911 (45/2006) 

Athyglisvert er að skoða tíu ára gamalt mál með tilliti til sönnunar og þess hvort vitni 

endurþekki sakborning. Ástæða þess að þetta mál er flokkað eitt og sér er að málið fór tvisvar 
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sinnum fyrir Hæstarétt. Í fyrra skiptið sem málið var til meðferðar í héraði klofnaði dómurinn, 

meirihlutinn sýknaði ákærða en einn dómari skilaði sératkvæði og vildi sakfella. Málið fór fyrir 

Hæstarétt, Hrd. 2005, bls. 3678 (130/2005), sem féllst ekki á röksemdafærslu meirihluta 

héraðsdóms, ómerkti dóminn og vísaði málinu heim í hérað. Þegar málið var tekið fyrir að nýju 

í héraðsdómi var ákærði sakfelldur og var sú niðurstaða staðfest í Hæstarétti af meirihluta 

dómenda, sbr. Hrd. 2006, bls. 2911 (45/2006), en einn dómari skilaði sératkvæði og vildi 

sýkna.  

 Málsatvik voru á þá leið að bílstjórinn, A, hafði ekið fjórum mönnum um Reykjavík að 

nóttu til. Þegar komið var á áfangastað stigu þrír farþeganna, C, D og ákærði, út úr bifreiðinni, 

C og D fóru inn í hús er stóð við götuna, ákærði stóð fyrir utan bifreiðina og gerði sig líklegan 

til að greiða farið, á meðan fjórði farþeginn, B, sat í farþegasætinu við hlið bílstjórans. A beið 

eftir að taka við greiðslu frá ákærða þegar hann finnur allt í einu að hann hefur verið skorinn á 

háls. Rétt áður en atlagan átti sér stað hafði hann litið til hægri, í átt að B, og því ekki séð hver 

það var nákvæmlega sem veitti honum áverkann inn um gluggan.  

 A var látinn fletta 43 myndum úr myndasafni lögreglunnar þann 4. ágúst 2004, en árásin 

hafði átt sér stað um viku fyrr, þann 27. júlí. Vísaði A á mynd af ákærða sem hann kvað vera 

manninn sem veitt hafi sér áverkann. Fyrir dómi staðfesti A að hann hefði bent á ákærða í 

myndflettingunni.  

 Í niðurstöðum héraðsdóms í Hrd. 2005, bls. 3678 (130/2005), kom fram að í 

lögregluskýrslu um myndflettinguna hafi A tekið út eina ljósmynd, sem hann „kvaðst álíta“ að 

væri af þeim manni sem skar hann á háls. Við aðalmeðferð málsins fékkst ekki staðfest hvort 

ljósmynd af ákærða, sem fylgdi gögnum málsins, væri myndin sem A hefði valið í 

myndflettingunni. Ljósmyndirnar, sem A skoðaði, fylgdu ekki gögnum málsins og því gat 

dómurinn ekki lagt mat á þær. Myndflettingin fór fram án þess að verjandi ákærða var 

viðstaddur. Um myndflettingu lögreglunnar sagði nánar í niðurstöðum dómsins: 

Rétt hefði verið að gefa verjandanum kost á því að vera viðstaddur eins og á stóð, einkum í ljósi 
þess að „myndflettingin“ var látin koma í stað sakbendingar. Nauðsynlegt var að sakbending færi 
fram einkum í ljósi þess að lýsingar A á árásarmanni koma að sumu leyti ekki heim og saman við 
útlit og/eða klæðaburð ákærða á þessum tíma. Skýringar lögreglu á því afhverju sakbending fór 
ekki fram eru ófullnægjandi. Allt er þetta til þess fallið að rýra sönnunargildi þessarar ráðstöfunar 
lögreglu. 

 

Héraðsdómur sýknaði ákærða með vísan til alvarlegra annmarka á rannsókn málsins en 

dómurinn mat það svo að ekki væri upplýst hver hafi veitt A áverkana og þann vafa bæri að 

skýra ákærða í hag.  
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 Í dómi Hæstaréttar var þessi rökstuðningur gagnrýndur. Dómurinn taldi það sannað að 

ákærði hefði verið fyrir utan bifreiðina þegar lagt var að A, bæði framburðir B og A hafi stutt 

það, og því hafi verið með öllu þarfalaust að láta sakbendingu fara fram til að kanna hvort A 

bæri kennsl á ákærða, auk þess sem A hefði bent á ákærða við myndflettingu. Dómurinn var 

ekki sammála héraðsdómi um að annmarkar á rannsókn málsins væru það miklir að þeir ættu 

að leiða til sýknu og ómerkti því dóminn og vísaði málinu heim í hérað.  

 Í Hrd. 2006, bls. 2911 (45/2006) var ekki tekin bein afstaða til myndsakbendingarinnar í 

niðurstöðum héraðsdóms, sem staðfestur var af meirihluta Hæstaréttar, en talið var sannað m.a. 

með vísan til framburða vitna og brotaþola að ákærði hafi verið sá sem stóð að verkinu. Jón 

Steinar Gunnlaugsson skilaði sératkvæði í málinu og var ósammála meirihluta Hæstaréttar:  

Engin vitni sáu hver lagði til A umrætt sinn. A og B töldu báðir á vettvangi að það hefði verið 
ákærði. Sú ályktun virðist hafa verið byggð á því, að ákærði hafði rétt áður stigið út úr aftursæti 
bifreiðarinnar bílstjóramegin og til stóð að hann greiddi ökugjaldið. Hinir farþegarnir tveir, C og 
D, höfðu nokkru fyrr farið út úr bifreiðinni hægra megin og töldu A og B að þeir hefðu haldið að 
húsi þeim megin götunnar, þó að þeir hafi ekki fylgst með ferðum þeirra þangað. Ályktun þeirra, 
sem byggðist á þessum forsendum, hefur ekki sérstakt sönnunargildi í málinu. Myndbending A 
hjá lögreglu hefur heldur enga þýðingu, enda hafði hún ekki það markmið að benda á þann sem 
verkið vann, þar sem A hafði sem fyrr greinir ekki séð hver þar átti í hlut. Gat hún ekki haft 
annað markmið en að benda á ákærða sem enginn ágreiningur er um að verið hafði farþegi í 
bifreiðinni.170  

 

Þá taldi hann það engan veginn útilokað, að annar maður hafi staðið að árásinni. Hann taldi 

sakargiftir á hendur ákærða ósannaðar og því bæri að sýkna hann af kröfu ákæruvaldsins. 

 

4.7.6 Gæsluvarðhaldsúrskurðir 

Af gæsluvarðhaldsúrskurðum héraðsdóms má sjá að í rökstuðningi ákæruvaldsins fyrir kröfu 

um gæsluvarðhald er oft vísað til þess að sakbending þurfi að fara fram. Í Hrd. 1974, bls. 812 

var fallist á gæsluvarðhald með þeim rökum að rannsóknin væri á frumstigi þar sem m.a. ætti 

eftir að fara fram sakbending. Það sama átti við í Hrd. 4. ágúst 2011 (466/2011), Hrd. 14. 

nóvember 2007 (592/2007) og Hrd. 12. mars 2008 (141/2008) en í öllum málunum var talið að 

sakbending myndi fara fram, þar sem brotaþoli gæti bent á geranda/gerendur. Þá hefur einnig 

verið fallist á gæsluvarðhaldskröfur í úrskurðum héraðsdóms þar sem sakbending hefur þegar 

farið fram. Sakbendingin hefur þá stutt sönnun um að fram séu komin skilyrði gæsluvarðhalds, 

sbr. Hrd. 2006, bls. 3536 (479/2006) og Hrd. 26. október 2010 (606/2010). Slík staða var 

                                                
170 Skáletrun höfundar. 
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einnig uppi í Hrd. 11. ágúst 2011 (473/2011) en þar bar brotaþoli kennsl á sakborning málsins 

úr hópi fimm manna í sakbendingarröð. Í niðurstöðum dómsins var tekið fram að brotaþoli og 

ákærði þekktust ekkert. Sakbendingin fór fram fjórum dögum eftir hið ætlaða afbrot og benti 

brotaþoli strax á ákærða. Hún hafði áður getað gefið greingargóða lýsingu á útliti og klæðnaði 

ákærða hið umrædda kvöld.  

 

4.7.7 Mál Guðmundar og Geirfinns 

Hinn 23. mars 2013 afhenti starfshópur um Guðmundar- og Geirfinnsmálin innanríkisráðherra 

skýrslu um framandgreind mál. Þessi tvö mál eru einhver þekktustu og umdeildustu sakamál 

seinni tíma, málin eru flókin og spanna rannsóknir þeirra og meðferð fyrir dómstólum margra 

ára tímabil.171 Skýrslan er bæði réttarsálfræðilega og lögfræðilega áhugaverð.172 Hér verður 

aðeins stikklað á stóru og gerð grein fyrir þeirri umfjöllun sem kemur fram í skýrslunni um sak- 

og myndbendingar. Guðmundar- og Geirfinnsmálin snúast í grunninn um tvö mannshvörf, 

annars vegar hvarf Guðmundar Einarssonar í janúar 1974 og hins vegar hvarf Geirmundar 

Einarssonar í nóvember sama ár. Síðast sást til Guðmundar aðfararnótt 27. janúar eftir dansleik 

í Hafnarfirði. Leit að Guðmundi bar engan árangur. Í kjölfar hvarfs Geirmundar hófst 

umfangsmikil leit og sakamálarannsókn.173 Rannsókn málsins reyndist erfið þar sem líkin 

fundust aldrei og því byggði rannsóknin nær alfarið á framburðum vitna.174  

 Sak- og myndbendingar voru notaðar við rannsókn málanna. Fyrst ber að nefna 

myndbendingu sem Elínborg Jóna Rafnsdóttir tók þátt í 22. janúar 1977. Elínborg hafði 

tilkynnt rannsóknarlögreglu þann 29. janúar 1974 að hún og Sigríður Magnúsdóttir, hafi séð 

Guðmund á gangi með pilti er þær keyrðu niður Strandgötu í Hafnarfirði nóttina sem 

Guðmundur hvarf. Hún taldi að strákurinn væri aðeins eldri en Guðmundur, með dökkskollitað 

hár og í gulri skyrtu. Í myndbendingunni, sem fram fór þremur árum seinna, benti Elínborg á 

Kristján Viðar, sakborning í málinu, úr safni átta til níu mynda og taldi mynd af Kristjáni líkjast 

                                                
171 Hæstiréttur sakfelldi Kristján Viðar Viðarson, Tryggva Rúnar Leifsson og Sævar Marinó Ciesielski fyrir að 
hafa orðið Guðmundi Einarssyni að bana í Hrd. 1980, bls. 89. Með sama dómi voru Kristján Viðar Viðarson, 
Sævar Marinó Ciesielski og Guðjón Skarphéðinsson sakfelldir fyrir að hafa orðið Geirfinni Einarssyni að bana. Þá 
voru Erla Bolladóttir og Albert Kahn Skaftason einnig sakfelld fyrir að tálma rannsókn málsins. Erla var einnig 
sakfelld fyrir rangar sakargiftir og Albert fyrir sölu, neyslu og dreifingu á fíkniefnum. Ekki er ástæða til að reifa 
frekar niðurstöður dómsins, en tekið er fram að fleiri aðilar voru sakfelldir fyrir minni afbrot, auk þess sem 
Kristján, Sævar, Guðjón og Tryggvi voru einnig sakfelldir fyrir fleiri ákæruatriði.  
172 Samkvæmt niðurstöðum skýrslunnar er hafið yfir allan skynsamlegan vafa að framburðir dómfelldu í málunum 
eru óáreiðanlegir og í einu tilfelli falskur. Starfshópurinn telur veigamiklar ástæður fyrir því að málin verði tekin 
upp aftur, sjá Skýrslu starfshóps um Guðmundar- og Geirfinnsmál til innanríkisráðherra, bls. 469-470.  
173 Skýrsla starfshóps um Guðmundar- og Geirfinnsmál til innanríkisráðherra, bls. 22.  
174 Skýrsla starfshóps um Guðmundar- og Geirfinnsmál til innanríkisráðherra, bls. 163. 
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mest manni þeim, er hún hafði séð með Guðmundi. Fimm dögum seinna bendir Elínborg á 

Kristján Viðar í sakbendingu. Nánar tiltekið sagði hún að henni fyndist afar líklegt að maður sá 

er bæri spjald nr. 6 hefði verið í fylgd með Guðmundi. Hún taldi þó manninn sem hún sá með 

Guðmundi hafa verið grennri en Kristján, en tók fram að henni hafi verið „sérstaklega 

minnisstætt andlit mannsins, einkum þykkar varir hans“.175 Áður en hún benti á Kristján hafði 

hún heyrt Sigríði benda á Kristján Viðar í sakbendingu en hann bar þá spjald nr. 4. Lögreglan 

ákvað að láta Kristján fá nýtt spjald vegna þessa, áður en Elínborg fór í sakbendinguna.  

 Í kjölfar fyrri endurupptökubeiðni Sævars Ciesielski safnaði talsmaður hans (sem skipaður 

var af Hæstarétti) saman yfirlýsingum frá aðilum sem höfðu verið vitni í málunum tveimur. 

Þessar yfirlýsingar voru notaðar til rökstuðnings endurupptöku málsins fyrir Hæstarétti. Í 

skýrslu starfshópsins er yfirlýsingunum gerð nokkuð góð skil:  

Í yfirlýsingu Elínborgar kom fram að við sakbendingu á skrifstofu sakadóms í janúar 1977 hafi 
verið raðað upp nokkrum mönnum úr Lögregluskólanum og Kristjáni Viðari. Henni hafi verið 
sagt fyrir sakbendinguna að Kristján Viðar væri í hópnum. Hún hefði séð myndir af honum í 
fjölmiðlum og hafi því átt auðvelt með að þekkja hann úr hópnum. Ekki hafi verið unnt að átta sig 
á hæð mannanna og henni hafi ekki verið kunnugt að Kristján væri 190 sm á hæð. Hefði hún 
vitað það hefði henni verið ljóst að hann gat ekki verið maðurinn sem hún sá með Guðmundi, þar 
sem sá maður var lægri vexti en Guðmundur. Þegar hún hafi sagt við lögregluna að Kristján 
Viðar væri feitari en maður sá sem hún sá á Strandgötunni með Guðmundi hefði lögreglumaður 
skýrt það þannig að hann hefði fitnað í fangelsinu. Hún sagði í yfirlýsingunni vera þess fullviss að 
maðurinn sem hún sá með Guðmundi væri ekki Kristján Viðar, enda útlokaði hæð hans það.176 

 

Vegna endurupptökubeiðni Sævars óskaði Hæstiréttur eftir því að fram færu skýrslutökur af 

vitnum að nýju. Elínborg kvaðst í skýrslutöku í ágúst 1996 hafa þekkt Kristján Viðar úr 

umfjöllun fjölmiðla áður en hún fór í sakbendinguna. Sigríður hafði sömu sögu að segja.  

 Næst ber að nefna sakbendingu sem fór fram til að athuga hvort Kristján Viðar þekkti 

Guðjón Skarphéðinsson, sakborning í Geirfinnsmálinu. Guðjóni var stillt upp í hópi átta manna 

þann 30. nóvember 1976 en fyrr á árinu, þann 14. maí, hafði Kristján Viðar tvívegis verið stillt 

þannig upp að hann sæi Guðjón er verið var að yfirheyra hann. Kristjáni var gert þetta kleift 

svo hann gæti „virt [hann] vel fyrir sér“. Í skýrslunni er dregin sú ályktun að þar sem Kristján 

Viðar hafði séð Guðjón áður en til sakbendingarinnar kom var aðgerðin í raun tilgangslaus.177 

 

                                                
175 Skýrsla starfshóps um Guðmundar- og Geirfinnsmál til innanríkisráðherra, bls. 39. 
176 Skýrsla starfshóps um Guðmundar- og Geirfinnsmál til innanríkisráðherra, bls. 39. 
177 Skýrsla starfshóps um Guðmundar- og Geirfinnsmál til innanríkisráðherra, bls. 433. 
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4.7.8 Niðurstöður 

Af dómaframkvæmd er ljóst að sakbendingaraðgerðir eru nokkuð algeng úrræði við rannsóknir 

sakamála. Líkt og framangreind umfjöllun sýnir er hægt að greina gildi sakbendingar sem 

sönnunargagns í þrennt. Í fyrsta lagi getur verið um að ræða sakbendingaraðgerð þar sem allt 

telst standast kröfur og hægt er að byggja á sakbendingaraðgerðinni sem sönnunargagni, sbr. 

Hrd. 4. júní 2009 (49/2009). Í öðru lagi getur ágalli verið á framkvæmd sakbendingaraðgerðar, 

en gallinn er ekki slíkur að úrræðið teljist vera þýðingarlaust sönnunargagn, sbr. Hrd. 1992, bls. 

732 og Hrd. 2000, bls. 1103 (443/1999). Í þriðja lagi getur verið um ágalla að ræða sem leiðir 

til þess að úrræðið er gagnslaust sönnunargagn, sbr. Hrd. 1969, bls. 14 og Hrd. 26. mars 2009 

(505/2008). Í þeim tilvikum verður ekki byggt á sakbendingaraðgerðinni við mat á sönnun um 

sekt eða sýknu. 

 Aðeins þrír Hæstaréttardómar hafa fallið þar sem ágallar voru á sakbendingaraðgerð að 

mati dómsins, en engu að síður var sakfellt. Í elsta dómnum, Hrd. 1992, bls. 732, var 

sakbendingin ekki talin vera það miklum annmörkum háð, að það rýrði sönnunargildi 

vitnaskýrslna. Rannsóknaraðferðir lögreglunnar voru ekki í samræmi við leiðbeiningar um 

framkvæmd sakbendinga í Handbók rannsóknarlögreglumanna, en í rökstuðningi Hæstaréttar 

var tekið fram að sakbendingin hefði farið fram tveimur dögum eftir áreksturinn og að ekkert 

hefði fram komið sem benti til þess að vitnin hefðu haft samráð á þann hátt að máli skipti. Í 

Hrd. 1994, bls. 777 taldi Hæstiréttur starfsaðferðir lögreglunnar stórlega vítaverðar. 

Sakbendingaraðferðirnar, sem beitt var í málinu, voru vissulega mjög leiðandi og miðað við 

fyrri fordæmi, líkt og Hrd. 1969, bls. 14 og Hrd. 1943, bls. 394, þar sem sakbendingaraðgerðir 

voru einnig leiðandi, hefði ekki verið óeðlilegt að sýkna. Málsatvik eru þó ekki alveg 

sambærileg og sakbendingin ekki eini þátturinn í sönnunarmatinu. Í nýlegasta málinu, Hrd. 

2000, bls. 1103 (443/1999) byggði rétturinn aðeins á annarri myndbendingu málsins af 

tveimur. Rétturinn taldi að myndbendinguna, sem byggt var á, hefði mátt vinna betur og taldi 

rétturinn vinnubrögð lögreglunnar flaustursleg, en lögreglan hafði ekki merkt málsgögn 

myndbendingarinnar sem skyldi og því gætti misræmis milli gagna. 

 Það er aðeins í einum dómi, Hrd. 10. apríl 2008 (447/2007), sem rétturinn telur það draga 

úr vægi myndbendingar sem sönnunargagns hve langur tími líður frá því að ákæra var gefin út 

og þar til myndbending fór fram (11 mánuðir). Í Hrd. 14. apríl 2011 (643/2010) líður enn 

lengri tími á milli, eða eitt ár og níu mánuðir, en þar fann Hæstiréttur ekkert að framkvæmdinni 

og byggði á sakbendingunni við mat á sönnun um sekt ákærða. Málsatvik þessara tveggja mála 
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eru ólík og önnur sönnunargögn studdu sekt ákærða í seinna málinu en svo var ekki í fyrra 

málinu. 

  Í tveimur málum, Hrd. 27. október 2011 (670/2010) og Hrd. 26. mars 2009 (505/2008), 

hafði það áhrif á niðurstöðu dómsins að leiðandi aðferðum var beitt við rannsóknir málanna. Í 

fyrra málinu var sérstaklega tekið fram að rannsóknaraðferðunum sem beitt var, hefðu ekki 

verið í samræmi við gildandi reglur um sakbendingu. Í seinna málinu er einnig ljóst að 

rannsóknaraðferðirnar voru heldur ekki í samræmi við gildandi reglur þó það sé ekki beinlínis 

tekið fram í niðurstöðum dómsins. Í báðum tilfellum voru annmarkarnir taldir slíkir að ekki 

yrði úr þeim bætt og því var sýknað í báðum málum. Þá var einnig sýknað í Hrd. 1969, bls. 14 

þar sem starfsaðferðir lögreglunnar við myndbendingu fóru gegn lagaákvæði um framkvæmd 

sakbendinga.  

 

4.8  Eru sakbendingaraðgerðir þvingunarráðstafanir? 

Sem fyrr segir hafa sakbendingaraðgerðir verið flokkaðar sem sérstakar rannsóknaraðgerðir í 

íslensku sakamálaréttarfari. Þær hafa verið settar í flokk með aðgerðum eins og notkun tálbeitu, 

uppljóstrara og flugumanna, afhendingu undir eftirliti og skyggingu, sbr. athugasemdir í 

greinargerð við 89. gr. sakamálalaga. Rannsóknaraðferðirnar eiga það sameiginlegt að skerða 

að einhverju leyti friðhelgi einkalífs þeirra sem aðgerðin beinist að. 178  Aðferðirnar eru 

íþyngjandi fyrir borgarana, en virðast þó ekki vera taldar þvingunarráðstafanir. Þá má spyrja 

hvort sú flokkun, þ.e. að aðgerð teljist vera þvingunarráðstöfun eða ekki, skipti einhverju máli? 

Hvaða þýðingu hefur gildi samþykkis í þessu samhengi og hvaða mannréttindi eru það sem 

skerðast við beitingu úrræðanna? Verður nú leitast við að svara þessum spurningum. 

 

4.8.1 Sakbending – Gildi samþykkis og álitamál varðandi friðhelgi einkalífs 

Líkt og farið var yfir í kafla 4.3 hafa ekki verið settar reglur um sakbendingu á grundvelli 89. 

gr. sml. Samkvæmt ákvæðinu er það hlutverk innanríkisráðherra að setja reglurnar að tillögu 

ríkissaksóknara. Ríkissaksóknari er æðsti handhafi ákæruvalds samkvæmt 1. mgr. 20. gr. sml. Í 

fyrrnefndri bók Eiríks Tómassonar kemur fram að „þótt líklega hafi dregið úr því hin síðari ár 

                                                
178 Það sem aðgreinir hins vegar sakbendingu frá hinum sérstöku rannsóknarúrræðunum er að sakbending fer ekki 
fram með leynd líkt og hin úrræðin. Myndbending og myndfletting eiga á hinn bóginn meira sameiginlegt með 
sérstöku úrræðunum þar sem þær geta farið fram án vitneskju þess sem aðgerðin beinist að. Eiríkur Tómasson: 
Sakamálaréttarfar, bls. 115. 
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að til þessa úrræðis sé gripið í þágu rannsóknar getur það engu að síður átt rétt á sér. Þess vegna 

væri æskilegt að settar yrðu reglur um sakbendingu og jafnvel skoðun mynda og annarra gagna 

á grundvelli 89. gr. sml.“179 Af dómaframkvæmd verður ekki ráðið að dregið hafi úr notkun 

úrræðisins, þvert á móti virðast flestir dómar þar sem sakbending kemur fyrir hafa fallið á 

síðustu 10-15 árum.180  

 Ljóst er að sakbendingar hafa hingað til getað farið fram þrátt fyrir að engar reglur um 

sakbendingaraðgerðir hafi verið settar með formlegum hætti samkvæmt núgildandi 

sakamálalögum. Litið hefur verið á sakbendingu sem frjálsa rannsóknaraðferð sem fram fer á 

grundvelli samþykkis. Talið hefur verið nauðsynlegt að fá samþykki sakbornings fyrir þátttöku 

í sakbendingarröð því án samþykkis og samvinnu hins grunaða og annarra í sakbendingarröð 

væri lítið gagn í úrræðinu.181 Í grein 1.1 í reglum um sakbendingu er gert ráð fyrir að hinn 

grunaði fallist á að taka þátt í sakbendingarröð, þó að fram sé tekið innan sviga og með smærra 

letri en annars staðar, að ekki sé útilokað að sakbending fari fram þótt grunaði sé andvígur 

þátttöku. Í framkvæmd er þó gengið út frá því að samþykki sakbornings liggi fyrir.182 

Gagnályktun frá þessum forsendum leiðir til þess að sakbending er óframkvæmanleg ef 

sakborningur neitar að taka þátt. Þannig virðist ekki hvíla skylda á sakborningi til þátttöku í 

sakbendingu, þó svo verklagsreglurnar geti ekki talist skýrar hvað þetta varðar.  

 Með samþykki sínu fellst hinn grunaði á vissa skerðingu á friðhelgi einkalífs síns sem 

verndað er af 1. mgr. 71. gr. stjskr. og 1. mgr. 8. gr. MSE. Af dómaframkvæmd 

Mannréttindadómstóls Evrópu má ráða að 8. gr. MSE felur í sér vernd á líkamlegu og andlegu 

sjálfræði manns (e. integrity). Þá hefur rétturinn til auðkenningar og eigin sjálfsmyndar (e. 

personal identity) verið talinn falla undir ákvæðið. Í því felst rétturinn til að ráða útliti sínu og 

klæðnaði. Takmarkanir á friðhelgi einkalífs eru heimilar skv. 2. og 3. mgr. 71. gr stjskr. en þær 

eru bundnar því skilyrði að takmarkanirnar hvíli á heimild í settum lögum.183  

 Upp getur komið sú staða að útlit hins grunaða hafi breyst frá því að afbrotið átti sér stað, 

sérstaklega ef langur tími líður frá því að afbrotið er framið og þangað til sakbending fer fram. 

                                                
179 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 123.  
180 Tveir dómar hafa t.d. fallið núna eftir áramót Hrd. 19. febrúar 2015 (18/2014) og Hrd. 22. apríl 2015 
(512/2014). Í fyrri dómnum kemur fram að myndbending hafi verið framkvæmd. Um dóminn var ekki fjallað 
sérstaklega í kaflanum um dómaframkvæmd þar sem aðeins er tekið fram að myndbending hafi farið fram, en 
enga frekari umfjöllun er að finna um hana.  
181 Jónatan Þórmundsson: Opinbert réttarfar, 2. hefti, bls. 133. Sé sakborningur andvígur þátttöku getur hann 
hæglega spillt sönnunargildi sakbendingarinnar með háttsemi sinni. Lítið gagn væri einnig í sakbendingu þar sem 
þvinga þyrfti sakborning líkamlega til þátttöku, sérstaklega í ljósi ofangreindrar umfjöllunar um að 
sakborningurinn megi ekki vera auðþekkjanlegri en aðrir í röðinni. 
182 Viðtal við Theódór Kristjánsson, yfirmann tæknideildar lögreglunnar, þann 13. febrúar 2015. 
183 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, mannréttindi, bls. 288. 
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Hinn grunaði getur t.d. hafa látið sér vaxa skegg eða hann breytt um hárlit. Til þess að 

sakbending skili tilætluðum árangri þarf hinn grunaði að vera nokkuð áþekkur fyrra útliti. 

Álitamál er hvort lögreglan hafi heimild til þess að breyta útliti hins grunaða fyrir sakbendingu 

en af ofangreindum mannréttindaákvæðum er ljóst að undangenginni slíkri aðgerð verður að 

liggja fyrir skýr lagaheimild. Jónatan Þórmundsson komst svo að orði í framangreindu riti sínu: 

„hæpið er, að unnt sé að skylda sökunaut til að klippa hár sitt og skegg, áður en sakbending fer 

fram. Útlit hans getur þó verið svo breytt af þessum sökum, að til lítils gagns sé að hafa 

sakbendingu, nema útlitinu sé breytt í fyrra horf“.184 Við slíka ákvörðunartöku verður að gefa 

meðalhófsreglu sakamálalaga í 1. málsl. 3. mgr. 53. gr. sml. sérstakan gaum og meta, ef 

samþykki fæst fyrir sakbendingunni, hvort koma þurfi til slíkra aðgerða. Í Hrd. 14. apríl 2011 

(643/2010) var ekki gripið til slíkra aðgerða enda endurþekkti brotaþoli ákærða sem 

árásarmann sinn jafnvel þó að ljósmynd ákærða í myndbendingunni sýndi hann með skegg, en 

hann hafði verið skegglaus þegar árásin átti sér stað.185 Þá var heldur ekki gripið til aðgerða í 

Hrd. 22. apríl 2015 (512/2014) en í málinu hafði verjandi ákærða gert athugasemd við það að 

ákærði væri sá eini í sex manna sakbendingarröð sem hafi verið með þriggja daga skegg. Aðrir 

í röðinni voru ekki með skegg. Í lögregluskýrslu var bókað að verjanda hafi verið boðið að 

útvega rakvél handa ákærða en ekkert hafi orðið úr því. Staðan er önnur í dönskum rétti, sem 

vikið verður að innan skamms, en þar má sem dæmi nefna að í dómi UfR 1994.319 V var 

sakborningur málsins þvingaður til að fjarlægja skegg sitt samkvæmt úrskurði dómara.  

 Í dönskum rétti er sakborningur skyldugur til þess að taka þátt í sakbendingaraðgerð að 

ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Réttarfarsnefnd danska dómsmálaráðuneytisins fékk það 

hlutverk, árið 1968, að endurskoða ákvæði dönsku réttarfarslaganna um rannsóknir sakamála. 

Nefndin skilaði greinargerð um myndbendingar, sakbendingar, reglur um eftirlýsta menn og 

eftirför árið 1995. Greinargerðin var grundvöllur að setningu lagaákvæða um hin svokölluðu 

önnur rannsóknarúrræði árið 1999, sem nú er fjallað um í ákvæðum 812.-819. gr. og 791. a. gr. 

dönsku réttarfarslaganna (hér eftir skammstöfuð rfl.). Þar undir falla myndbendingar, 

sakbendingar, myndflettingar, reglur um eftirlýsta menn og eftirför.186 Úrræðin eru flokkuð 

                                                
184 Jónatan Þórmundsson: Opinbert réttarfar, 2. hefti, bls. 133.  
185 Eva Smith: Straffeprocessen, bls. 517. 
186 Nefndin skilaði þrettán greinargerðum á næstum því 30 ára tímabili, 1971-1998. Þar af fjölluðu ellefu þeirra um 
þvingunarráðstafanir. Tillögur nefndarinnar voru samþykktar án stórvægilegra breytinga og mynda þær nú kafla 
69-74. Í greinargerðinni frá 1995 er sakbending talin vera leið til þess að sanna að grunaður maður sé í raun 
fremjandi afbrots. Ályktað er að ef brotaþoli og vitni benda ekki á hinn grunaða sé um leið hægt að útiloka hann 
sem gerandann. Í upphafsorðum kaflans um sakbendingu segir að það sem „einkenni sakbendingu er að hún er 
hvort tveggja í senn rannsóknaraðferð og sönnunaraðferð, og ef hún er rétt útfærð, þá sé hún mikilvægt 
sönnunargagn“ (sjá Betænkning om fotoforevisning, konfrontation, efterlysning og observation, bls. 43). Þess má 
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sem þvingunarráðstafanir þar sem það, að sýna vitni eða brotaþola mynd af manneskju við 

meðferð sakamáls, hefur verið álitið vega að friðhelgi einkalífs.187 Þvingunarráðstafanir eru 

skilgreindar með eilítið öðrum hætti í dönskum rétti en íslenskum. Í Danmörku eru 

þvingunarráðstafanir skilgreindar sem „aðgerð sem hefur þann almenna tilgang að vera liður í 

lögsókn til refsingar, þar sem refsivert athæfi hefur átt sér stað og aðgerðin beinist að líkama, 

frelsi, friði, æru eða friðhelgi einkalífs.“188 Það er lögreglan sem tekur ákvörðun um hvort beita 

skuli úrræðunum, sbr. 2. mgr. 812. gr., 2. mgr. 815. gr. og 5. mgr. 817. gr. rfl.  

 Um sakbendingu (d. konfrontation) er fjallað í 817. gr. rfl. Sakbending samkvæmt dönskum 

rétti getur annars vegar verið bein (d. direkte konfrontation), en þá hefur lögreglan gripið hinn 

grunaða á vettvangi afbrots og biður vitni eða brotaþola að benda á hann, og hins vegar getur 

verið um að ræða sakbendingarröð þar sem sakborningi er stillt upp meðal annarra þátttakenda 

(d. konfrontationsparade). Í lögunum er mælt fyrir um að sakbendingarröð geti farið fram ef 

rökstuddur grunur er fyrir hendi um að hinn grunaði hafi framið refsivert brot sem sætt getur 

ákæru. Auk þess þarf úrræðið að hafa þýðingu fyrir rannsókn málsins og að brotið geti varðað 

a.m.k. 18 mánaða fangelsisrefsingu, sbr. 2. mgr. 817. gr. rfl. Bein sakbending getur síðan 

aðeins farið fram að tveimur skilyrðum uppfylltum, annars vegar þarf að liggja fyrir rökstuddur 

grunur um að framið hafi verið refsivert afbrot sem sætt getur ákæru og hins vegar þarf 

aðgerðin að hafa þýðingu við rannsókn málsins, sbr. 1. mgr. 817. gr. rfl. Ef þessi skilyrði eru 

ekki uppfyllt geta úrræðin, sakbendingarröð og bein sakbending, samt verið framkvæmd, en þá 

aðeins með samþykki hins grunaða. Samþykkið skal eftir því sem kostur er vera skriflegt, sbr. 

2. málsl. 3. mgr. 817. gr. rfl.  

                                                                                                                                                     
geta að í dönsku sakamálalögunum er gert ráð fyrir því að dómsmálaráðherra setji reglur um nánari framkvæmd 
sak- og myndbendinga, sjá 2. mgr. 816. gr. og 6. mgr. 817. gr. rfl. Í greinargerðinni eru taldar upp ýmsar tillögur 
yfir það hvað lögreglan beri að varast og hvernig best sé að haga framkvæmdinni. Eftir því sem höfundur kemst 
næst hafa þær þó enn ekki verið gefnar út. Hans Gammeltoft-Hansen: „Om lovregulering af de straffeprocessuelle 
tvangsindgreb“, bls. 184-185, Eva Smith: Straffeprocessen, bls. 518 og Lars Lindencrone Petersen og Erik 
Werlauff: Dansk retspleje, bls. 733. 
187  Hans Gammeltoft-Hansen: „Om lovregulering af de straffeprocessuelle tvangsindgreb“, bls. 190 og 
Betænkning om fotoforevisning, konfrontation, efterlysning og observation, bls. 44. 
188 Danskir dómstólar og danska réttarfarsnefndin hafa stuðst við ofangreinda skilgreiningu Hans Gammeltoft-
Hansen á þvingunarráðstöfunum. Frumtextinn: „En foranstaltning der efter sit almindelige formål udføres som led 
i en strafforfølgning, og hvorved der realiseres en strafbar gerningsbeskrivelse rettet mod legeme, frihed, fred, ære 
eller privat ejendomsret.“ Þessi skilgreining hefur þó verið gagnrýnd af Gorm Toftegaard Nielsen, en almennt 
hefur skilgreiningin verið talin lýsa kjarna þvingunarráðstafana, sjá nánar í Evu Smith o.fl.: Straffeprocessen, bls. 
417-418. Sjá einnig Betækning om fotoforvisning, konfrontation, efterlysning og observation, bls. 12-13 og Ib 
Henricson: Politiret, bls. 255. Þrjú efnisleg skilyrði þurfa að vera uppfyllt til þess að heimilt sé að beita 
þvingunarráðstöfun í dönskum rétti. Eðli afbrotsins þarf að vera af ákveðnum alvarleika, sterkur grunur þarf að 
vera um að brot hafi átt sér stað og svo er gerð krafa um að nauðsynlegt sé að beita úrræðinu í þágu rannsóknar 
málsins, sjá Evu Smith: Straffeprocessen, bls. 420-423. 
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 Samkvæmt greinargerð dönsku réttarfarsnefndarinnar var það einmitt talið ákjósanlegra að 

skylda sakborninga til þátttöku í sakbendingarröð. Þar sem sakborningur er skyldugur til að 

taka þátt í sakbendingu leiðir það af framkvæmd slíkrar sakbendingar að sakborningur er 

handtekinn.189 Sérstök meðalhófsregla er lögfest í 4. mgr. 817. gr. rfl. sem kveður á um að 

sakbending (hvort sem er bein eða í röð) megi ekki fara fram nema það þjóni tilgangi og hafi 

þýðingu fyrir rannsóknina og að það óhagræði og sá miski sem hlýst af aðgerðinni verði ekki 

talinn ósanngjarn.190 

 Hvorki er í lögum né verklagsreglum lögreglunnar kveðið á um að ákveðin skilyrði þurfi að 

vera uppfyllt til þess að sakbending fari fram, ólíkt því sem gildir í dönskum rétti og því sem 

gildir um tálbeitur, uppljóstrara og skyld úrræði.191  
 

4.8.2 Myndbending og myndfletting – álitamál varðandi friðhelgi einkalífs 

Myndbending og myndfletting eru frábrugðin sakbendingu að því leyti að ekki er gert ráð fyrir 

því að fyrir liggi samþykki grunaðs manns til þess að rannsóknarúrræðinu verði beitt. Úrræðin 

eru framkvæmanleg án fyrirliggjandi samþykkis hins grunaða. Líkt og fyrr sagði er gert ráð 

fyrir því á gaumlistanum um myndbendingu að samþykki þeirra aðila sem ljósmyndirnar í 

myndbendingaröðinni eru af, gefi samþykki sitt fyrir notkun myndanna ef myndirnar eru ekki 

úr afbrotamannamyndasafni. Þannig er ekki gert ráð fyrir því að samþykki liggi fyrir notkun 

mynda sem lögreglan á í ljósmyndasafni sínu.  

 Það er álitamál hvort það, að sýna vitni eða brotaþola á rannsóknarstigi máls, ljósmyndir af 

mönnum sé brot gegn æru og mannorði þeirra, en æra og mannorð manna eru verndarandlög 1. 

mgr. 71. gr. stjskr.192 Í dönskum rétti er myndbending talin hafa í för með sér skerðingu á 

friðhelgi einkalífs og æruvernd þeirra aðila sem eru á myndunum. 193  Af íslenskri 

dómaframkvæmd um myndbendingar verður ekki ráðið hvort svo sé, því ekki hefur reynt 

                                                
189 Betænkning om fotoforevisning, konfrontation, efterlysning og observation, bls. 57. 
190 Ákvæði 4. mgr. 817. gr. á dönsku: Forevisning af en mistænkt ved direkte konfrontation eller af en sigtet i en 
konfrontationsparade må ikke ske, såfremt det efter indgrebets formål, sagens betydning og den krænkelse og 
ulempe, som indgrebet må antages at forvolde den, som det rammer, ville være et uforholdsmæssigt indgreb. 
191 Í reglum nr. 516/2011 um sérstakar aðferðir og aðgerðir lögreglu við rannsókn sakamála eru þrjú skilyrði sett 
fyrir notkun úrræðanna. Þannig kveður 2. gr. reglnanna á um að rökstuddur grunur verður að liggja fyrir um að 
verið sé að fremja alvarlegt brot, eða reynt verði að fremja alvarlegt brot sem varðað getur að lágmarki átta ára 
fangelsi eða brot gegn tilteknum ákvæðum laga. Þá þarf einnig að vera ástæða til að ætla að upplýsingar, sem geti 
skipt miklu fyrir rannsónk málsins, fáist með beitingu úrræðisins, auk þess sem ætla verður að önnur 
rannsóknarúrræði dugi ekki til að fá slíkar upplýsingar. 
192 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, mannréttindi, bls. 289. 
193  Hans Gammeltoft-Hansen: „Om lovregulering af de straffeprocessuelle tvangsindgreb“, bls. 190 og 
Betænkning om fotoforevisning, konfrontation, efterlysning og observation, bls. 44. 
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sérstaklega á þetta álitaefni fyrir dómstólum. Samkvæmt 1. gr. reglugerðar nr. 152/1979 um 

töku, meðferð og geymslu fingrafara og ljósmynda hjá lögreglu, ásamt síðari breytingum, hefur 

lögreglan heimild til að taka ljósmyndir af þeim sem grunaðir eru um refsiverða háttsemi, sem 

varðað getur fangelsi. Til samanburðar eru í dönskum rétti allir sakborningar, sem handteknir 

hafa verið fyrir glæp er varðað getur a.m.k. 18 mánaða fangelsi, ljósmyndaðir. Ljósmyndin er 

vistuð í ljósmyndasafni dönsku lögreglunnar ef sakborningur hlýtur dóm, en ef hann fellur frá 

eða er sýknaður er myndinni eytt.194  

 Reglugerð nr. 322/2001 gildir um meðferð persónuupplýsinga hjá lögreglu og rafræna 

vinnslu þeirra. Reglugerðin er sett með stoð í 3. mgr. 45. gr. laga nr. 77/2000 um persónuvernd 

og meðferð persónuupplýsinga. Í reglugerðinni kemur fram að persónuupplýsingum verður 

aðeins miðlað til einkaaðila samkvæmt samþykki hins skráða, lagaheimild, heimild 

Persónuverndar eða ef miðlun upplýsinga er nauðsynleg til að koma í veg fyrir alvarlega eða 

aðsteðjandi hættu, sbr. 2. mgr. 6. gr. reglugerðarinnar.195 Líkt og áður er rakið eru ekki í gildi 

nein lög um sakbendingaraðgerðir og reglugerð, sem heimilt er að setja um framkvæmd og 

skilyrði þeirra, hefur ekki enn verið sett.  

 Þá er ekki ljóst af verklagsreglum um myndbendingar hvort sakborningur sé skyldugur til 

að mæta í myndatöku hjá lögreglu ef ekki er til mynd af honum í gagnagrunni lögreglunnar. 

Sem fyrr segir hefur lögreglan heimild til að taka mynd af sakborningum samkvæmt 1. gr. 

reglugerðar nr. 152/1979 um töku, meðferð og geymslu fingrafara og ljósmynda hjá lögreglu, 

ásamt síðari breytingum. Verði sakborningur ekki við kvaðningu lögreglu í skýrslutöku hefur 

lögreglan heimild til að handtaka hann, sbr. b-lið 3. mgr. 90. gr. sml. líkt og fyrr var rakið. Þá 

er spurning hvort sömu aðferð verði beitt þannig að unnt sé að framkvæma myndbendingu. Í 

Hrd. 14. apríl 2011 (643/2010) mætti ákærði ekki á boðuðum tíma í myndatöku á lögreglustöð. 

Svo virðist vera sem lögreglan hafi ekki beitt valdheimildum til þess að fá ákærða í myndatöku 

og því frestaðist framkvæmd myndbendingarinnar um fjóra mánuði. 

 Myndbendingar (d. fotoforevisning) eru álitnar vera mikilvægur liður við rannsóknir 

sakamála í Danmörku.196 Gildandi reglur um myndbendingar er að finna í 812.-816. gr. rfl. Við 

beitingu myndbendingar, þar sem mynd af sakborningi er notuð, þarf að liggja fyrir rökstuddur 

grunur um að hinn grunaði hafi framið refsivert brot sem sætt getur ákæru. Auk þess þarf 

úrræðið að hafa þýðingu fyrir rannsókn málsins, sbr. 1. mgr. 812. gr. rfl. Myndir af öðrum en 

                                                
194 Eva Smith o.fl.: Straffeprocessen, bls. 515. 
195 Ekki gafst tími við vinnslu ritgerðarinnar að athuga hvort Persónuvernd hefur veitt sérstaka heimild fyrir 
miðlun persónuupplýsinga til einkaaðila. 
196 Eva Smith o. fl.: Straffeprocessen, bls. 514. 
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sakborningi, má aðeins sýna aðilum utan lögreglunnar að skilyrðum 814. gr. eða 815. gr. rfl. 

uppfylltum. Í 1. mgr. 814. gr. rfl. er kveðið á um að myndir af brotaþola eða öðrum vitnum, 

sem ekki hafa veitt samþykki sitt fyrir þátttöku, megi aðeins sýna ef til rannsóknar er brot sem 

varðað getur að minnsta kosti 18 mánaða fangelsi eða meira og að aðgerðin muni hafa 

afgerandi þýðingu fyrir rannsókn málsins. Þá þarf einnig úrskurð dómara fyrir slíkri aðgerð. Í 

úrskurðinum skal taka fram hvaða málsatvik leiða til þess að skilyrði fyrir beitingu 

aðgerðarinnar eru uppfyllt, sbr. 2. mgr. 814. gr. rfl.197 Þá segir í 3. mgr. 814. gr. að ef biðin eftir 

dómsúrskurði valdi því að aðgerðin nái ekki markmiði sínu, má lögreglan taka ákvörðun um 

framkvæma aðgerðina. Réttmæti ákvörðunarinnar verður þó að bera undir dómara innan 24 

klukkustunda.198 

 Ef dönsku lögregluna grunar engan ákveðinn aðila um hið refsiverða athæfi sem til 

rannsóknar er getur hún látið myndflettingu fara fram, vitni skoðar þá ljósmyndasafn 

lögreglunnar í því skyni að bera kennsl á hinn seka. Í 1. mgr. 815. gr. rfl. er að finna reglur um 

myndflettingu og meðferð ljósmyndanna sem notaðar eru, þ.e. hvaða skilyrði þarf að uppfylla 

svo leyfilegt sé að sýna aðilum utan lögreglunnar þær. Þar segir að þau tilvik, sem falla ekki 

undir 812. gr. eða 814. gr. rfl., megi aðeins sýna ef rannsóknin beinist að broti sem varðað 

getur að minnsta kosti 18 mánaða fangelsi og hinn ljósmyndaði hefur 1) á síðustu fimm árum 

verið fundinn sekur um lögbrot sem varðað getur 18 mánaða fangelsi eða lengur eða 2) á 

síðustu tíu árum verið fundinn sekur um lögbrot, sem varðað getur sex ára fangelsi eða lengur. 

Þar að auki þarf afbrotið sem til rannsóknar er að varða að minnsta kosti 18 mánaða fangelsi. 

Ljósmyndirnar í ljósmyndasafni lögreglunnar eru m.a. flokkaðar eftir aldri og hæð hinna 

dómfelldu á myndunum svo og tegund eða eðli afbrotsins. Þannig er hægt að velja viðeigandi 

hluta safnsins til að sýna vitni.199 

 Í íslenskri löggjöf er ekki kveðið á um að ákveðin skilyrði þurfi að vera fyrir hendi til að 

myndbending og myndfletting geti farið fram. Úrræðin eru, líkt og sakbending, fremur frjáls 

rannsóknarúrræði sem ekki eru bundin neinum skilyrðum.  

                                                
197 Ákvæði 2. mgr. 814. gr. rfl. á dönsku: „Afgørelse om forevisning af fotografier træffes af retten ved kendelse. I 
kendelsen anføres de konkrete omstændigheder i sagen, hvorpå det støttes, at betingelserne for indgrebet er 
opfyldt. Kendelsen kan til enhver tid omgøres.“ 
198 Ákvæði 3. mgr. 814. gr. rfl. á dönsku: „Såfremt indgrebets øjemed ville forspildes, dersom retskendelse skulle 
afventes, kan politiet træffe beslutning om at forevise fotografiet. Fremsætter den, mod hvem indgrebet retter sig, 
anmodning herom, skal politiet snarest muligt og senest inden 24 timer forelægge sagen for retten, der ved 
kendelse afgør, om indgrebet kan godkendes. Politiet skal vejlede den pågældende om adgangen til at få 
spørgsmålet indbragt for retten.“ 
199 Eva Smith o. fl.: Straffeprocessen, bls. 515-516. 
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 Þá virðist ekki heldur vera kveðið á um í löggjöf hvernig haga skuli sýningu mynda af 

öðrum en sakborningi, svo sem brotaþolum og vitnum. Í fremur nýlegum dómi Hrd. 12. júní 

2014 (668/2013) komst héraðsdómur svo að orði: „Styrkt hefði sönnun í málinu ef vitni þetta 

hefði verið látið bera kennsl á brotaþola í mynd- eða sakbendingu.“ Hæstiréttur taldi þessi 

ummæli, auk annarra í niðurstöðum dómsins, leiða til þess að ekki væri fram komin full sönnun 

í málinu. Þá tók Hæstiréttur jafnframt fram að fullt tilefni væri „til þess fyrir dómendur, hvort 

sem var fyrir aðalmeðferð málsins eða eftir dómtöku þess, að beina því til ákæruvaldsins að 

afla frekari gagna til að upplýsa málið betur, til dæmis með því að láta vitnið E bera kennsl á 

stúlkuna í mynd- eða sakbendingu [...].“ Af ummælum Hæstaréttar er ljóst að gert er ráð fyrir 

að slík sak- eða myndbending geti farið fram þó svo að hvorki verði séð af lögreglulögum né 

reglugerð nr. 152/1979 um töku, meðferð og geymslu fingrafara hjá lögreglu að lögreglan hafi 

skýra heimild til að taka myndir af brotaþolum og hvað þá að sýna þriðja aðila slíkar myndir. 

 

4.8.3 Er umbóta þörf á gildandi reglum?  

Í íslenskum rétti eru tvö atriði talin einkenna þvingunarráðstafanir.200 Annars vegar verða þær 

knúnar áfram með valdi, andstætt vilja þeirra sem þær beinast að og hins vegar fela þær í sér 

skerðingu á mikilvægum réttindum manna, eins og persónufrelsi, eignarétti og friðhelgi 

einkalífs. Sakborningi er skylt að hlíta þeim þvingunarráðstöfunum sem kveðið er á um í IX.-

XIV. kafla sml. í þágu meðferðar sakamáls. Lögreglu er heimilt að beita líkamlegu valdi, ef 

þörf krefst, til að framfylgja þeirri skyldu.201 Skilyrði fyrir beitingu þvingunarráðstafana er að 

fyrir verður að liggja skýr og ótvíræð lagaheimild, að öðrum kosti telst aðgerðin ólögmæt.202 

 Eiríkur Tómasson nefnir í bók sinni Sakamálaréttarfar að erfitt sé að draga skýr mörk milli 

þvingunarráðstafana og annarra aðgerða, líkt og hinna sérstöku rannsóknaraðferða. Hann tekur 

fram að „þegar um takmarkatilvik er að ræða geta skilin milli þessa tvenns ráðist af vilja 

löggjafans.“203 Þá tekur hann fram að þó að hinar sérstöku rannsóknaraðferðir lögreglu vega 

vissulega „að réttindum manna brjóta þau ekki gegn mannréttindum á jafn afgerandi hátt og 

þvingunarráðstafanir, auk þess sem valdi verður ekki beitt við framkvæmd þeirra“.204  

 Sem fyrr segir er í framkvæmd gert ráð fyrir því að sakbending geti aðeins farið fram með 

samþykki sakbornings. Á hinn bóginn er hvergi tekið skýrt fram að sakborningur hafi rétt til 

                                                
200 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 148. 
201 Eiríkur Tómasson: Réttarstaða sakbornings og verjanda, bls. 19. 
202 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 152. 
203 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 148. 
204 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 151. 
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þess að neita að taka þátt í sakbendingu. Sakborningur gæti þess vegna talið sig skyldugan til 

þess að mæta í sakbendingu, þannig að ef hann neitaði yrði aðgerðinni framfylgt með valdi. 

Slík staða er alls ekki óhugsandi, sérstaklega í ljósi þess að í rökstuðningi margra 

hæstaréttardóma um staðfestingu á gæsluvarðhaldsvist er vísað til þess að sakbending þurfi að 

fara fram eða hún muni fara fram, sbr. m.a. Hrd. 4. ágúst 2011 (466/2011) og Hrd. 14. 

nóvember 2007 (592/2007). Það má velta því upp hvort sakborningur sé einmitt ekki í sumum 

tilvikum í reynd skyldugur til að taka þátt, líkt og sakborningur sem sætir gæsluvarðhaldi. Það 

má vel hugsa sér að maður í slíkri stöðu, telji sig ekki geta neitað þátttöku í sakbendingu. 

 Ef samþykki á í annan stað að vera grundvöllur þess að sakbending geti farið fram að þá 

verður að gera sakborningi grein fyrir því að hann geti neitað að taka þátt í sakbendingu. Þá 

vaknar á hinn bóginn sú spurning hvort það sé vænlegur kostur, að sakborningur geti neitað að 

taka þátt í sakbendingu og þannig komið í veg fyrir að úrræðinu verði beitt. Danska 

réttarfarsnefndin taldi svo ekki vera, líkt og kom fram í kafla 4.8.1. Nefndin taldi að 

sakborningur myndi í flestum tilvikum alltaf taka þátt í sakbendingu ef lögreglan tilkynnti 

honum, í samræmi við gildandi lög og reglur, að hann væri skyldugur til þátttöku. Ef honum 

tækist síðan með háttsemi sinni á einhvern hátt að grafa undan sönnunargildi sakbendingarinnar 

þá bæri að taka það með í reikninginn við mat á sönnunargildi aðgerðarinnar.205  

 Eins og margsinnis hefur komið fram þarf samþykki ekki að liggja fyrir við framkvæmd 

myndbendingar. Myndbendingar og myndflettingar geta farið fram andstætt vilja þess sem 

aðgerðin beinist að. Þar að auki, þarf ekki að afla samþykkis þeirra aðila sem eru á hinum 

ljósmyndunum, sem notaðar eru í myndbendingu, nema að myndirnar séu ekki úr 

afbrotamannasafni lögreglunnar, sbr. punkt eitt á myndbendingargaumlistanum, en þá þarf 

samþykki að liggja fyrir. Við þessar kringumstæður er lögreglan að sýna þriðja aðila 

persónulegar og persónugreinanlegar upplýsingar, þ.e. ljósmynd af einstaklingi úr 

afbrotamannasafni lögreglunnar, án samþykkis dómfellda á ljósmyndinni.206 Myndbendingar 

og myndflettingar uppfylla á vissan hátt það skilyrði að vera framkvæmdar með valdi, af því að 

þær eru framkvæmdar án vitneskju eða vilja þeirra sem aðgerðin beinist að. Þar að auki 

uppfylla úrræðin það skilyrði að skerða mannréttindi þeirra sem aðgerðin beinist að, þ.e. 

friðhelgi einkalífs þeirra. Myndbendingar og myndflettingar virðast því hafa öll þau einkenni 

þvingunarráðstafana sem nefnd voru í upphafi kaflans.  

                                                
205 Betænkning om fotoforevisning, konfrontation, efterlysning og observation, bls. 56-57. 
206 Vitni getur t.d. þekkt til einhvers á myndunum, án þess að hafa haft vitneskju um að hann hafi gerst brotlegur 
við lög. 
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 Jafnvel þó að skerðingin á friðhelgi einkalífs verði álitin léttvæg við beitingu 

sakbendingaraðgerða, samanborið við t.d. símhlustun eða húsleit, þá má engu að síður spyrja 

hvort það sé samt sem áður ekki nauðsynlegt að skýrt sé kveðið á um í lögum hvenær skilyrði 

fyrir beitingu sakbendingaraðgerða eru fyrir hendi, líkt og gert er í Danmörku. 

 Líkt og fram kom í 3. kafla eru stjórnvöld bundin af lögum sem sett hafa verið með 

stjórnskipulega réttum hætti. Þessi regla, sem nefnd er lögmætisreglan, er grundvallarregla í 

íslenskum rétti.207 Í henni felst annars vegar að athafnir og ákvarðanir stjórnvalda þurfa að 

samræmast lögum og hins vegar að athafnir þeirra og ákvarðanir mega ekki ganga í berhögg 

við lög.208 Í sjöunda kafla stjórnarskrárinnar eru ákvæði til verndar mannréttindum og setja þau 

strangari reglur til verndar mannréttindum en leiðir af lögmætisreglunni. 209  Ákvarðanir 

lögreglu við rannsóknir sakamála, sem teljast íþyngjandi fyrir borgarana, verða því að eiga sér 

viðhlítandi stoð í lögum. 210  Þannig þurfa skilyrði fyrir beitingu ráðstafana sem skerða 

mannréttindi borgaranna að vera bundin í lög. Því meira íþyngjandi sem rannsóknaraðgerð er í 

garð borgara því meiri kröfur eru gerðar til skýrleika lagaheimildarinnar.211 Af lögmætis-

reglunni og ákvæðum mannréttindakafla stjórnarskrárinnar leiðir því að lögreglan getur ekki 

gripið til þvingunarráðstafana nema fyrir þeim sé viðhlítandi stoð í lögum.212 Komi sú staða á 

hinn bóginn upp að lögreglan hafi beitt aðgerð í þágu rannsóknar, sem ekki á sér beina stoð í 

lögum, kemur það í hlut dómstóla að meta lögmæti aðgerðarinnar. Aðgerðirnar eru þá metnar 

eftir almennum réttaröryggisreglum og almennum réttarreglum, sem gilda um rannsóknir 

sakamála.213  

 Það virðist vera þannig, líkt og kemur fram í umfjöllun Eiríks Tómassonar um 

þvingunarráðstafanir, að vilji löggjafans hafi ráðið því að sakbendingaraðgerðir hafi verið 

skipaðar í sama flokk og sérstök rannsóknarúrræði, en ekki sem þvingunarráðstafanir. Í 

athugasemdum við 89. gr. segir orðrétt:  

Lagt er til að ríkissaksóknara verði veitt heimild til að setja reglur um þær aðferðir og aðgerðir 
lögreglu við rannsókn sakamála, sem ekki er kveðið sérstaklega á um í lögum, sbr. regluna í 3. 
mgr. 21. gr., þar sem segir að hann geti mælt fyrir um framkvæmd rannsóknar og fylgst með 
henni. Óþarft er að telja upp í greininni þær aðferðir og aðgerðir sem hér um ræðir. Þó má nefna 
að auk þeirra aðferða, sem einkum er fjallað um í skýrslu nefndarinnar og áður er getið, kemur til 
greina að setja reglur á grundvelli greinarinnar um aðgerðir á borð við sakbendingu og birtingu 

                                                
207 Starfskilyrði stjórnvalda, bls. 17-18. 
208 Starfskilyrði stjórnvalda, bls. 17-18 og Hafsteinn Dan Kristjánsson: „Stjórnskipuleg lögmætisregla“, bls. 423.  
209 Starfskilyrði stjórnvalda, bls. 18.  
210 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 72-73. 
211 Hans Gammeltoft-Hansen: „Om lovregulering af de straffeprocessuelle tvangsindgreb“, bls. 186. 
212 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 152. 
213 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 345-347. 
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mynda og annarra persónueinkenna af manni, t.d. þegar lögregla ákveður að auglýsa opinberlega 
eftir sakborningi eða brotaþola með því að birta mynd af honum og lýsa honum að öðru leyti. 

 

Greinin tók mið af tillögu nefndar sem skipuð var til að fjalla um sérstakar, óhefðbundnar 

rannsóknaraðferðir lögreglu. Í skýrslu þeirrar nefndar er hvergi að finna umfjöllun um 

sakbendingaraðgerðir. Rök nefndarinnar fyrir því að taka ekki upp í lög ákvæði um hinar 

sérstöku rannsóknaraðferðir voru hversu erfitt væri að setja tæmandi reglur um slíkar 

rannsóknaraðferðir í lög. Slík rök eru góð og gild enda þarf að huga að jafnvægi ólíkra 

sjónarmiða við setningu lagaákvæða er lúta að rannsóknarheimildum lögreglunnar, annars 

vegar að vernda réttindi sakbornings og hins vegar að aðgerðin nái markmiði sínu sem liður í 

því að upplýsa afbrot.214 Ef öðru sjónarmiðinu er gert of hátt undir höfði við beitingu 

úrræðanna getur það leitt annað hvort til þess að réttindi sakbornings verða virt að vettugi eða 

að lögreglan eigi í erfiðleikum með að rannsaka mál. Í fyrra tilvikinu getur skapast hætta á því 

að saklaus maður verði ranglega dæmdur sekur en í því seinna að almennt réttaröryggi 

borgaranna verði stefnt í voða þar sem erfiðlega gæti reynst að upplýsa glæpi.215  

 Af framangreindri umfjöllun að dæma virðist að, þegar til lagasetningar kom, hafi ekki 

verið hugað að sakbendingaraðgerðum með mjög yfirveguðum hætti.216 Ákvæði 89. gr. sml. er 

heimildarákvæði til að setja lagasetningarreglugerð, þ.e. reglugerð er geymir „efnisreglur til 

viðbótar þeim sem í lögum eru. Ákvæði þeirra verða að eiga stoð í lögum eða vera þess efnis 

að ekki þurfi lög til að skipa þeim málum sem fyrirmæli lúta að.“217 Gildandi lög og reglur eru 

óljósar en líkt og að framan er rakið þá eru sakbendingaraðgerðir þess eðlis að regluverkið í 

kringum þær á að vera skýrt. Því verður að gera kröfu um að settar verði reglur um sak- og 

myndbendingu sem kveða á um hvaða skilyrði þurfi að vera fyrir hendi til þess að gripið verði 

til úrræðanna líkt og gert er í Danmörku. Löggjafinn þarf að svara þeirri spurningu hvort skylda 

eigi sakborninga til þátttöku í sakbendingaraðgerðum.  

 Af lögmætisreglunni leiðir síðan að setja þarf reglur um myndflettingu, þar sem engar slíkar 

reglur eru til, og ef nota á myndir af brotaþolum eða öðrum vitnum, líkt og lagt var til í Hrd. 

                                                
214 Hans Gammeltoft-Hansen: „Om lovregulering af de straffeprocessuelle tvangsindgreb“, bls. 183-184 og Eva 
Smith o. fl.: Straffeprocessen, bls. 419. 
215 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 153. 
216 Það gæti skýrst af því að menn telja sakbendingaraðgerðir almennt ekki vera mikið notaðar. Það hefur að 
minnsta kosti verið upplifun höfundar við skrif þessarar ritgerðar, bæði virðast fræðimenn hafa þá skoðun, sbr. orð 
Eiríks Tómassonar á bls. 123 í Sakamálaréttarfar, og svo hefur höfundur undantekningarlaust verið spurð hvort 
úrræðið sé mikið notað, er hún hefur greint vinum og vandamönnum frá ritgerðarefni sínu. Flestir hafa verið mjög 
hissa á því hversu algengt það er. Ef til vill stafar sú undrun af því í hversu fámennu samfélagi við búum. Vert er 
að taka fram að þetta eru eingöngu hugleiðingar og tilgátur höfundar og eru þær settar fram með þeim fyrirvara að 
hafa ekki verið staðreyndar með vísindalegum hætti. 
217 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 121. 
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12. júní 2014 (668/2013), þarf líka að setja skýrt regluverk yfir það að hvaða skilyrðum 

uppfylltum slík bending megi fara fram og hvernig framkvæmdinni skuli þá háttað. 
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5 Gildandi réttur í ljósi réttarsálfræðilegra rannsókna 

5.1  Inngangur 

Í þessum kafla eru gildandi reglur við sakbendingu, meðal annars eins og þær endurspeglast í 

dómaframkvæmd, svo og framkvæmd lögreglunnar, skoðuð í ljósi umfjöllunar 2. kafla um 

réttarsálfræðilegar rannsóknir á þessu sviði. Kaflinn fylgir efnistökum 2. kafla. Hafa ber í huga 

að í sumum tilvikum getur verið erfitt að slá því föstu að sakbendingin sé að vettugi virðandi 

þegar ákveðnum atriðum er ábótavant. Oft eru það samverkandi þættir sem gera það að verkum 

að sakbending verður ónothæft og þýðingarlaust sönnunargagn. Verður nú vikið að því hvaða 

gallar eru þess eðlis að sakbending verður að teljast þýðingarlaus frá sjónarhóli 

réttarsálfræðinnar og hvenær hafna beri sakbendingu sem gildu sönnunargagni. Þar á eftir eru 

verklagsreglur lögreglunnar skoðaðar, eftir því sem tilefni er til, með hliðsjón af þessum 

göllum. Þá eru valdir dómar, sem reifaðir voru í 4. kafla, teknir fyrir og þeir skoðaðir með 

gagnrýnum hætti í ljósi áðurnefndra galla. Að endingu er tekin afstaða til þess hvort ástæða sé 

til að gera umbætur á verklagsreglum lögreglunnar. 

  

5.2  Þættir er lúta að réttarkerfinu 

5.2.1 Leiðbeiningar fyrir sakbendingaraðgerð 

Rannsóknir sýna að mjög mikilvægt er að vitni fái leiðbeiningar áður en sakbendingaraðgerð 

hefst þess efnis að afbrotamaðurinn, sem það sá, geti verið í röðinni en sé þar ekki endilega. Fái 

vitni ekki slíkar leiðbeiningar eru mun meiri líkur á rangbendingum. Ástæður þess eru að vitni 

hafa tilhneigingu til að velja frekar einhvern í röðinni heldur en engan, líkt og rakið var í kafla 

2.6.3.218 Þá benda rannsóknir einnig til þess að áreiðanleiki sakbendinga aukist fái vitni þær 

upplýsingar fyrir sakbendingu að stjórnandi sakbendingaraðgerðar hafi ekki vitneskju um hver 

                                                
218 Af þeim ástæðum reyndu vísindamenn m.a. að þróa nýjar aðferðir við sakbendingaraðgerðir, líkt og raðbundnu 
aðferðina (e. sequential line-up) sem fjallað var um í kafla 2.6.3. Í þessum kafla verður ekki tekin afstaða til þess 
hvort frekar eigi að nota raðbundna eða samtíma aðferð. Það stafar af því að vísindamönnum hefur ekki komið 
saman um hvor aðferðin sé betri. Hér á landi er samtíma aðferð notuð í framkvæmd.  Gary L. Wells o.fl.: 
„Eyewitness Identification Procedures: Recommendations for Lineups and Photospreads“, bls. 629-630, Gary L. 
Wells og Elizabeth A. Olson: „Eyewitness testimony“, bls. 286-287 og Time Valentine: „Identifying 
perpertrators“, bls. 71.  



  

79 
 

sé hinn grunaði. Þannig minnka líkurnar á því að vitnið líti til stjórnandans eftir mögulegum 

vísbendingum og rangtúlki hegðun eða athugasemdir hans.219  

 Í verklagsreglum um sakbendingar er mælt fyrir um í 1. mgr. greinar 2.7 að rétt áður en 

sakbending hefst, beri að segja vitni að maðurinn, sem það sá, geti verið í röðinni en sé þar ekki 

endilega. Reglur um sakbendingu gera á hinn bóginn ekki ráð fyrir að vitni sé látið vita að 

stjórnandi sakbendingarinnar viti ekki hver sakborningurinn er. Af dómaframkvæmd verður 

ekki skýrlega ráðið hvort fyrirmælum greinar 2.7 sé fylgt í framkvæmd þar sem sjaldnast er 

rakið nákvæmlega hvernig sakbendingaraðgerðin fór fram. Í Hrd. 2003, bls. 1783 (48/2003) er 

framkvæmd myndflettingar t.d. lýst nokkuð ítarlega en ekki er vikið sérstaklega að því hvort 

vitninu hafi verið gefnar leiðbeiningar skv. grein 2.7. Aðeins er tekið fram að stjórnandi 

myndflettingarinnar hafi brýnt fyrir vitninu vitnaábyrgð. Í Hrd. 26. mars 2009 (505/2008) fékk 

vitnið ekki rétt fyrirmæli þar sem vitninu var tilkynnt að hinir grunuðu væru á myndunum sem 

vitninu voru sýndar. Þá voru reyndar fleiri gallar á myndbendingunni. Verjandi var ekki til 

staðar, sakborningurinn var eina ljóshærða konan í myndbendingarröðinni og myndbending fór 

fram á vettvangi afbrotsins. Í niðurstöðum dómsins var myndsakbending þessi talin svo 

miklum annmörkum háð að ekki var á henni byggt. Ekki er gott að sjá af forsendum dómsins 

hvort sú staðreynd að vitni hafi verið tilkynnt að sakborningurinn væri á myndunum teldist vera 

sérstakur annmarki á myndbendingunni þar sem samverkandi þættir höfðu áhrif á niðurstöðuna. 

Hvað sem því líður er ljóst að myndbendingunni var réttilega hafnað, sem er í samræmi við 

rannsóknir sálfræðinnar. 

 Í Hrd. 27. október 2011 (670/2010) kom fram að lögreglumaðurinn sem tók skýrslu af 

vitninu C, hafi bent C á árásarmanninn í myndbandsupptöku sem vitninu var sýnd. Í niðurstöðu 

héraðsdóms var tekið fram að fallist væri á með verjanda málsins að myndbendingar hafi ekki 

verið í samræmi við reglur sem gilda um sakbendingar og að úr annmörkum á rannsókn 

málsins yrði ekki bætt. Þessir annmarkar voru þó ekki taldir eiga að leiða til frávísunar málsins 

heldur koma inn í mat á því hvort ákæruvaldinu hefði tekist að færa sönnur á sekt ákærða. 

Vitnið C sagðist fyrir dómi ekki hafa orðið vitni að árásinni og því gæti hann ekki borið kennsl 

á ákærða. Því tók dómarinn ekki afstöðu til gildi myndbendingarinnar við mat á sekt ákærða, 

en hann var sýknaður af sakargiftum. 

 Þótt erfitt sé að draga fortakslausar ályktanir af dómaframkvæmd sem fyrr segir verður þó 

ráðið af Hrd. 26. mars 2009 (505/2008) að ef aðstæður við sakbendingu eru taldar mjög 

                                                
219 Gary L. Wells o.fl.: „Eyewitness Identification Procedures: Recommendations for Lineups and Photospreads“, 
bls. 629-630 og Elizabeth F. Loftus, James M. Doyle og Jennifer E. Dysart: Eyewitness testimony: Civil and 
criminal, bls. 71. 
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leiðandi fyrir vitni kann sakbending að vera talin þýðingarlaus sem sönnunargagn. Draga má þá 

ályktun af Hrd. 27. október 2011 (670/2010) að lögreglumaðurinn hafi ekki gefið vitninu 

leiðbeiningar fyrir sakbendinguna, og jafnvel þó hann hafi gert það þá hefði verið lítið hald í 

leiðbeiningunum í ljósi þess að hann benti vitninu á sakborninginn. Af Hrd. 2003, bls. 1783 

(48/2003) er ekki tekið fram hvort vitni hafi fengið leiðbeiningar skv. grein 2.7. Fái vitni 

hlutdrægar leiðbeiningar, þ.e. leiðbeiningar sem gefa sterklega í skyn eða beinlínis taka fram að 

hinn seki sé í sakbendingarröðinni, aukast líkurnar á rangbendingum verulega. Það verður því 

að teljast galli fái vitni ekki hlutlægar leiðbeiningar en það getur ráðist af samhenginu og 

framkvæmdinni allri hvort sakbendingin verði að teljast þýðingarlaus. Í öllu falli er mikilvægt 

að því sé gaumur gefinn hvers konar leiðbeiningar vitni fær fyrir sakbendingu, en af 

dómaframkvæmd verður ekki ráðið að svo sé gert í miklum mæli.  

  

5.2.2 Tvöföld blindni 

Sem fyrr segir er það mikilvægt að viðhöfð sé tvöföld blindni við framkvæmd sakbendingar til 

að forðast óæskileg áhrif á vitnið. Rannsakandi máls getur haft ómeðvituð áhrif á vitni með 

líkamstjáningu sinni og athugasemdum.220 Til þess að tryggja sem hlutlægasta framkvæmd er 

því mjög mikilvægt að stjórnandi sakbendingar viti ekki hver sakborningurinn er, og einnig að 

vitnið fái vitneskju um þetta, líkt og áður er rakið. Sé tvöföld blindni viðhöfð í framkvæmd og 

vitni gerð grein fyrir því að slíkur háttur sé hafður á er í þokkabót komið í veg fyrir neikvæð 

áhrif jákvæðrar svörunar á vitni, sem rakin eru í kafla 2.5.5. 

 Reglur um sakbendingu gera ráð fyrir því að tvöföld blindni sé viðhöfð er sakbendingar eru 

framkvæmdar, sbr. greinar 1.3 og 1.4. Aftur ber að geta þess að ekki er ávallt tekið fram í 

dómum hvernig sakbendingaraðgerð er nákvæmlega framkvæmd og því er það enginn 

hægðarleikur að leggja mat á það hvort tvöfaldrar blindni sé ávallt gætt.221  

 Af Hrd. 2003, bls. 1783 (48/2003) sést þó að tvöföld blindi var viðhöfð í framkvæmd. Í 

forsendum dómsins kemur fram að verkbeiðni hafði borist frá Þ, rannsóknarlögreglumanni sem 

óskaði eftir að myndfletting færi fram. Aðgerðin var framkvæmd af Ó, 

                                                
220 Time Valentine: „Identifying perpertrators“, bls. 72 og Gary L. Wells o.fl.: „Eyewitness Identification 
Procedures: Recommendations for Lineups and Photospreads“, bls. 627-628. 
221 Höfundur hafði ekki aðgang að lögregluskýrslum málanna og því er oft erfitt að sjá hvort reglunum var fylgt 
eftir í framkvæmd. Í reynd eru þrír möguleikar í stöðunni: 1) farið var eftir reglunum og Hæstiréttur rekur það þá 
ekkert frekar, hann gerir ekki athugasemdir við það sem er í lagi, 2) ekki var farið eftir reglunum og Hæstiréttur 
gerir athugasemdir við það, 3) ekki var farið eftir reglunum og Hæstiréttur gerir engar athugasemdir við það. Því 
er erfitt að sjá hvort um tilvik 1) eða 3) er að ræða í málum þar sem engar athugasemdir eru gerðar, nema að hafa 
upplýsingar úr lögregluskýrslum. 
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rannsóknarlögreglumanni tæknideildar. Enginn annar en Ó var viðstaddur er vitnið benti á 

ákærða. Þá er jafnframt haft eftir Þ að „framkvæmd myndflettingarinnar hafi algerlega verið á 

vegum tæknideildarinnar og lögreglumenn úr fíkniefnadeildinni hafi ekki verið viðstaddir hana. 

Sé það enda bannað.“ Í Hrd. 22. apríl 2015 (512/2014) er ekki tekið sérstaklega fram hvort 

tvöfaldri blindni hafi verið gætt en framburðir tveggja rannsóknarlögreglumanna raktir, annars 

vegar þess sem stjórnaði sakbendingunni og hins vegar þess sem falin var rannsókn málsins. 

Framburðir þeirra gefa ekki tilefni til að ætla að stjórnandi rannsóknar málsins hafi verið 

viðstaddur sakbendinguna. Í eldra máli, Hrd. 1992, bls. 732, gagnrýndi verjandi ákærða 

sakbendingu málsins m.a. vegna þess að hann taldi rannsóknarlögreglumanninn, sem stjórnaði 

rannsókn málsins, hafa haft of mikil afskipti af sakbendingunni, þó að samkvæmt skýrslum hafi 

annar verið talinn hafa stjórnað henni. Ekki er nánar rakið í niðurstöðum dómsins hvers eðlis 

þessi afskipti voru en sakbendingin var ekki talin vera það miklum annmörkum háð, að það 

rýrði sönnunargildi vitnaskýrslnanna.  

 Hér hafa aðeins verið reifaðir þrír dómar þar sem tvöföld blindni kemur við sögu á einhvern 

hátt. Það er því ekki mjög víðtækur grundvöllur til að draga ályktanir af, en af síðastgreinda 

dómnum má þó álykta að gallinn var að mati dómarans ekki talinn valda því að sakbendingin 

væri þýðingarlaus. Sé rannsakandi málsins viðstaddur sakbendingu getur það haft áhrif á vitnið 

og aukið líkurnar á rangbendingum, sérstaklega ef hann hefur afskipti af vitninu, gefur því 

jákvæða svörun eða spyr hlutdrægna spurninga. Slíkt verður að teljast fremur alvarlegur galli, 

sérstaklega í ljósi þess að þeir sem að rannsaka sakamála skulu gæta hlutlægni og leiða hið 

sanna og rétta í ljós í hverju máli. 

 

5.2.3 Lengd sakbendingarraðar og val á þátttakendum 

Sem fyrr segir getur lengd sakbendingarraðar haft áhrif á áreiðanleika hennar. Rannsóknir hafa 

sýnt að því færri sem eru í sakbendingarröð, því meiri líkur eru á því að rangbending eigi sér 

stað. Lengd sakbendingarraðar ræðst af því hvort þátttakendur raðarinnar eru álíka góðir 

valkostir og sakborningurinn. Tvö atriði geta þannig haft áhrif á lengdina, annars vegar hvort 

vitni þekki einhvern í röðinni og hins vegar hvort valdir þátttakendur líkist sakborningnum 

nægilega mikið.  

 Varðandi fyrra atriðið þá tekur grein 2.7 í reglum um sakbendingar á því. Þar er mælt fyrir 

um að vitnið eigi að gera viðvart, þekki það einhvern í röðinni frá fyrri tíð. Lengd 

sakbendingarraðar minnkar ef vitni þekkir þátttakendur. Ef svo er aukast líkurnar á því að 

saklaus aðili verði valinn, líkt og kom fram í kafla 2.5.2. Segjum til dæmis að vitni þekki tvo 
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aðila í sex manna sakbendingarröð, þá minnkar lengd sakbendingarraðarinnar niður í fjóra. Það 

eru þá 25% líkur á því að lélegt vitni bendi á saklausan aðila.  

 Það er afstætt hversu alvarlegur galli lengd sakbendingarraðar getur verið. Ef vitnið þekkir 

t.d. þrjá aðila raðarinnar af fjórum er nokkuð augljóst að sakbendingin er gölluð. Það verður því 

að fara fram heildstætt mat á atvikum öllum og hafa í huga að áreiðanleiki sakbendingar 

minnkar eftir því sem færri þátttakendur eru í röðinni. Þá geta aðrir þættir haft áhrif á það 

hversu alvarlegur galli lengd sakbendingar er, líkt og hvort vitni fékk hlutlægar leiðbeiningar 

fyrir sakbendinguna eða ekki. Fái vitni ekki slíkar leiðbeiningar og það þekkir aðila frá fyrri tíð 

í sakbendingarröðinni, þannig að valmöguleikar vitnisins eru orðnir mjög fáir, verður 

sakbendingin að teljast talsverðum annmörkum háð, því líkt og fyrr segir hafa vitni tilhneigingu 

til að velja þann sem að er líkastur þeim sem þau sáu fremja afbrotið.  

 Í Hrd. 1992, bls. 732 þekkti eitt vitnið tvo menn í sakbendingarröðinni og í Hrd. 14. apríl 

2011 (643/2010) þekkti vitnið þrjá aðila af níu. Í fyrri dómnum kemur ekki fram hversu margir 

aðilar voru í sakbendingarröðinni, en tveir menn lágu undir grun. Byggt var á skýrslum vitnana 

við ákvörðun sakargifta, þrátt fyrir annmarka á sakbendingu, en nánar verður vikið að þessum 

dómi í næsta undirkafla. Þar sem ekki kom fram í forsendum dómsins hve stór sakbendingin 

var er erfitt að leggja mat á það hvort að um alvarlegan galla var að ræða. Í seinni dómnum var 

ekki fundið að því að vitni þekkti þrjá aðili í röðinni, einungis var tekið fram að 

myndbendingin skyti styrkum stoðum undir annars trúverðugan framburð vitna. Í ljósi þess að 

níu aðilar voru í röðinni þá getur það ekki talist verulegur annmarki að vitnið hafi þekkt þrjá 

aðila.  

 Rannsóknir sýna að val á þátttakendum getur skipt höfuðmáli við mat á því hvort 

sakbendingaraðgerð sé hlutdræg eða ekki. Hvorki þátttakendur né sakborningur mega skera sig 

úr fjöldanum og skulu þátttakendur líkjast sakborningnum sem mest.222 Í grein 2.3 er fjallað um 

val á þátttakendum í sakbendingarröð. Þar segir að þeim skal svipa til hins grunaða hvað varðar 

aldur, hæð og útlit að öðru leyti. Í Hrd. 26. mars 2009 (505/2008) voru brotalamir á 

myndsakbendingu þar sem vitnið hafði gefið lögreglunni lýsingu á ljóshærðri konu sem hún 

kvað vera gerandann í málinu. Á myndunum sem vitninu voru sýndar var aðeins ein ljóshærð 

kona og því var myndbendingin augljóslega mjög leiðandi. Dómurinn hafnaði því réttilega að 

byggja á myndbendingunni.  

                                                
222 Roy S. Maplass, Colin G. Tredoux og Dawn McQuiston-Surret: „Lineup Construction and Lineup Fairness“, 
bls. 156-157. 
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 Í Hrd. 22. apríl 2015 (512/2014) var ákærði sá eini í sex manna sakbendingarröð sem var 

með þriggja daga skegg. Verjandi ákærða gerði athugasemd við þetta og var honum þá boðið 

að útvega ákærða rakvél, en ekki varð af því. Stjórnandi sakbendingarinnar tók fram að hann 

hefði ekki vitað að ákærði myndi mæta skeggjaður. Aðrir misbrestir voru á framkvæmd 

sakbendingarinnar, sem vikið verður að í köflum 5.2.5 og 5.3.1, en af niðurstöðum dómsins 

verður ekki séð að gerðar hafi verið sérstakar athugasemdir við þá staðreynd að 

sakborningurinn skar sig úr hópnum, en gildi sakbendingarinnar í heild var dregið í efa. Í Hrd. 

1969, bls. 14 fann Hæstiréttur að því hvernig myndbending fór fram, en vitnum voru sýnd þrjú 

ökuskírteini, þar á meðal ákærða, í viðurvist hvors annars. Slík aðferð var skýrt brot á 

þágildandi lögum. Dómurinn taldi með réttu að aðferðin, sem beitt var, rýrði sönnunargildi 

framburðar vitnanna og var ákærði sýknaður.  

 Til þess að dómari geti lagt mat á lengd sakbendingarraðar er mikilvægt að 

sakbendingaraðgerðir séu teknar upp á myndband, í það minnsta ljósmyndaðar. Í reglum um 

sakbendingar er mælt fyrir um í grein 3.1. að ljósmynda skuli hverja röð, eins og vitnið sjái 

hana, og á gaumlistanum yfir myndbendingar er kveðið á um að taka skuli ljósrit af myndunum 

sem notaðar eru. Nánar verður vikið að mikilvægi þess að sakbendingaraðgerðir séu teknar upp 

í kafla 5.3.3. 

 

5.2.4 Áhrif upplýsinga, sem berast sjónarvotti eftir að hann verður vitni að atburði, á minni 

hans 

Rannsóknir hafa sýnt að áhrif upplýsinga, sem berast sjónarvotti eftir að hann verður vitni að 

atburði, geta haft áhrif á minni hans.223 Miklu máli skiptir að upplýsingarnar séu ekki villandi 

eða leiðandi. Framburður sjónarvotts getur til að mynda orðið fyrir áhrifum af orðalagi 

spurninga rannsakenda og því er mikilvægt að spurningar þeirra séu ekki leiðandi. Líkt og kom 

fram í kafla 2.5.5 telja Elizabeth F. Loftus og Daniel B. Wright, prófessorar í sálfræði, 

mikilvægt að innan réttarkerfisins átti menn sig á því að skýrsla vitnis, sem hefur fengið 

upplýsingar er tengjast afbrotinu eftir að það átti sér stað, hafi ekki lengur sjálfstætt gildi. Ef 

vitni hafa t.d. rætt saman um atvikið er ekki hægt að líta á framburði þeirra sem sjálfstæðar 

                                                
223 Identifying the culprit, assessing eyewitness identification, bls. 63, Elizabeth F. Loftus, James M. Doyle og 
Jennifer E. Dysart: Eyewitness testimony: Civil and criminal, bls. 55-56 og Daniel B. Wright og Elizabeth F. 
Loftus: „Eyewitness memory“, bls. 94-95. 
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frásagnir.224 Áreiðanleiki frásagnar eykst því ef vitni er ekki spurt leiðandi spurninga og það 

ræðir ekki við önnur vitni.  

 Í reglum um sakbendingu er kveðið á um það í grein 2.6 að stjórnandi sakbendingar beri 

ábyrgð á því að vitni geti ekki á staðnum og fyrir sakbendingu borið saman bækur sínar, að 

vitni geti ekki séð einhvern úr röðinni áður en sakbending fer fram og vitni geti ekki séð 

grunaða á staðnum. Í grein 2.6 er jafnframt tekið fram að stjórnandi sakbendingar beri ábyrgð á 

því að vitni verði ekki afvegaleitt eða því leiðbeint með því að minna það á fyrri lýsingu þess á 

hinum grunaða. Í Hrd. 1969, bls. 14, sem áður er reifaður, voru vitni látin bera kennsl á hinn 

seka í viðurvist hvors annars. Sem fyrr segir taldi Hæstiréttur þá staðreynd hafa rýrt 

sönnunargildi framburðar þeirra og var ákærði sýknaður.  

 Við rannsókn á máli Guðmundar Einarssonar báru þær Elínborg og Sigríður kennsl á 

Kristján Viðar í sakbendingu, sbr. Hrd. 1980, bls. 89. Þrjú ár liðu frá því þær sáu mann í fylgd 

Guðmundar kvöldið sem hann hvarf og þangað til sakbendingin fór fram. Mál Guðmundar og 

Geirfinns höfðu verið mikið í fjölmiðlum og því höfðu þær báðar séð myndir af Kristjáni áður 

en þær fóru í sakbendinguna, líkt og kemur fram í yfirlýsingu Elínborgar. Þar að auki heyrði 

Elínborg er sakbending Sigríðar fór fram. Miðað við rannsóknarniðurstöður sálfræðinnar hefði 

ótvírætt átt að hafna sem þýðingarlausum sakbendingum Elínborgar og Sigríðar.  

 Vitni eru almennt ekki látin bera kennsl á hinn grunaða í viðurvist annarra vitna, að minnsta 

kosti verður það ekki séð af þeim dómum sem reifaðir voru í kafla 4.7.  

 Hvað varðar samskipti vitna fyrir sakbendingar er aðeins einn dómur sem tekur á þessu 

atriði. Í Hrd. 1992, bls. 732 gagnrýndi verjandi að vitni hefðu í nokkrum mæli ræðst við, áður 

en sakbending málsins fór fram. Um þetta atriði sagði í niðurstöðum Hæstaréttar „að ekkert er 

fram komið, sem bendi til, að vitnin hafi haft samráð á þann hátt, að máli skipti.“ Sakbendingin 

var ekki talin vera það miklum annmörkum háð, að það rýrði sönnungargildi skýrslnanna. Í 

forsendum dómsins er ekki tekið fram hvað vitnin ræddu nákvæmlega sín á milli. Út frá 

sjónarhóli réttarsálfræðinnar hefðu samskiptin átt að rýra sönnunargildi skýrslnanna, að því 

gefnu að samskiptin hafi lotið að slysinu sem vitnin urðu sjónarvottar að. Á heildina litið er 

þessi dómur rangur hvað varðar mat á sönnunargildi sakbendingarinnar, þar sem framkvæmd 

hennar var mjög ábótavant. Auk þess að vitnin ræddu saman fyrir sakbendinguna, þá þekkti eitt 

vitni tvo menn í röðinni, rannsakandi málsins var talinn hafa haft of mikil afskipti af 

sakbendingunni, ákærða var ekki tilkynnt að hann væri grunaður í málinu og hann fékk ekki að 

                                                
224 Daniel B. Wright og Elizabeth F. Loftus: „Eyewitness memory“, bls. 95-96. 
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velja sér stað í sakbendingunni. Að öllum þessum göllum virtum hefði ekki átt að byggja á 

skýrslum vitnanna.  

 Af þeim dómum sem reifaðir eru í kafla 4.7 er aðeins einn sem beinlínis tekur fram að 

spurningar lögreglu hafi verið leiðandi. Í Hrd. 27. október 2011 (670/2010) gagnrýndi 

héraðsdómurinn framkvæmd sakbendingarinnar, þar sem vitni voru spurð leiðandi spurninga 

og ekki var haft orðrétt eftir þeim í skýrslum. Féllst dómurinn á að annmarkar hafi verið á 

framkvæmdinni, sem rímar við niðurstöður réttarsálfræðinnar um efnið. 

 

5.2.5 Aðferðafræði og val á sakbendingaraðgerð 

Líkt og fyrr sagði í kafla 2.5.3 hafa rannsóknir sýnt að vitni getur misminnt hvar það sá 

kunnuglegt andlit áður, það getur „ruglað saman“ minningum, og þannig misminnt hvar það 

nákvæmlega sá tiltekinn aðila. Vitni hafa einnig tilhneigingu til þess að halda sig við fyrri 

framburð. Þau reyna þannig að vera samkvæm sjálfum sér um að aðilinn sem þau hafa bent á sé 

hinn seki. Hafi vitni séð sakborninginn eða einhvern þátttakenda raðarinnar áður, t.d. á 

ljósmynd í myndflettingu, eru auknar líkur á því að vitnið misminni og staðsetji viðkomandi á 

rangan stað í minni sínu.225 Ómögulegt er þó að segja til um hvenær og hvort þetta gerist í 

ákveðnum tilvikum, en almennt er hægt að minnka líkurnar á því að þetta gerist með því að 

haga framkvæmdinni þannig að vitni mæti ekki í fleiri en eina sakbendingu hjá sama 

sakborningi og gæta þess að vitni sjái sama aðilann ekki margsinnis. Í fyrstu virðist þetta atriði 

ef til vill ekki svo mikilvægt, en við nánari skoðun kemur í ljós hve mikilvægt er að gæta að 

þessu atriði í framkvæmd. Sú staðreynd að þessi hætta sé fyrir hendi, þ.e. að vitni sem séð 

hefur manneskju, sem er saklaus af þeim glæp sem vitnið varð sjónarvottur að, geti talið þá 

manneskju hafa framið afbrotið, einungis vegna þess að vitnið sá ljósmynd af viðkomandi áður, 

sýnir enn frekar mikilvægi þess að fylgja besta mögulega verklagi við sakbendingar. 

 Í reglum um sakbendingu og á gaumlistanum yfir myndsakbendingar er skýrlega mælt fyrir 

um að skráð skuli í skýrslu hverjir tóku þátt í sakbendingarröðinni og hvaða myndir voru 

notaðar í myndbendingu. Komi til þess að vitni þurfi að mæta oftar en einu sinni í sakbendingu 

er mikilvægt að þessar upplýsingar séu til, svo hægt sé að koma í veg fyrir að vitni hafi séð 

þátttakendur í sakbendingarröð áður.226 Í Hrd. 2000, bls. 1103 (443/1999) hafnar Hæstiréttur 

                                                
225 Time Valentine: „Identifying perpertrators“, bls. 72 og bls. 80. 
226 Framkvæmdin er þannig í Bretlandi að reglur um sakbendingu kveða á um að hafi vitni verið sýndar myndir úr 
ljósmyndasafni lögreglunnar þarf að skrásetja nákvæmlega hvaða myndir vitninu voru sýndar, m.a. svo að hægt sé 
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myndbendingu sem sönnunargagni af því að brotaþoli, sem tók þátt í þeirri myndbendingu, 

hafði áður borið kennsl á ákærða á veitingastað. Dómurinn taldi að myndbending hefði átt að 

fara fram eftir að brotaþoli bar kennsl á hinn grunaða á veitingastaðnum en ekki löngu seinna, 

líkt og raunin var. Dómurinn taldi myndbendinguna því réttilega þýðingarlausa.  

 Það er álitamál hvort tilkoma samfélagsmiðla, líkt og Facebook, geri það að verkum að 

sakbendingar eru ekki eins áreiðanlegar og áður. Það getur reynst auðvelt að finna þann sem 

leitað er að á Netinu, sérstaklega í jafn fámennu samfélagi og hinu íslenska.  

 Í Hrd. 19. maí 2011 (694/2010) var brotaþola hent niður af svölum íbúðarhúss eftir að 

hópur manna hafði ráðist á hann. Við skýrslutöku hjá lögreglu fór fram myndsakbending þar 

sem brotaþoli kannaðist við ákærða. Fyrir dómi kvaðst brotaþoli ekki þekkja aðra árásarmenn 

en tók fram að: „það er komið upp svo sniðugt system núna sem heitir internetið að það er hægt 

að finna fólk á internetinu núna og þannig komst maður að því hverjir voru hvað.“ Sjá einnig 

Hrd. 14. apríl 2011 (643/2010) en þar kom eftirfarandi fram: „aðspurður kvaðst kærandi ekki 

hafa flett ákærða upp á netinu áður en hann fór í myndsakbendingu hjá lögreglunni“. Af 

framangreindum ummælum að dæma má velta því fyrir sér hvort þetta geti valdið 

vandkvæðum. Með tilkomu samfélagsmiðla, líkt og Facebook, eiga brotaþolar og vitni 

auðveldara með að hafa uppi á mönnum sem þau hafa sjálf undir grun og þannig verið búin að 

sjá myndir af viðkomandi áður en til sakbendingar kemur. Þannig gæti sú staða hæglega komið 

upp að brotaþola grunar einhvern ákveðinn ókunnugan aðila um refsiverða háttsemi. Brotaþoli 

gefur lögreglunni þær upplýsingar sem hann hefur um viðkomandi, t.d. nafn og símanúmer, og 

lögreglan leiðir síðan viðkomandi fyrir vitnið í sakbendingu. Í millitíðinni getur brotaþoli hafa 

flett einstaklingnum upp á samfélagsmiðlum og séð mynd af honum. Þegar hann mætir síðan í 

sakbendinguna þá getur farið svo að brotaþoli beri þátttakendur sakbendingarraðarinnar saman 

við þá mynd sem hann sá á samfélagsmiðlum en ekki við upphaflegu minninguna af 

gerandanum. Því væri ekki úr vegi að rannsakandi málsins kannaði hvort vitnið hefur haft uppi 

á gerandanum á Facebook eða öðrum samfélagsmiðli undir rannsókn málsins, áður en til 

sakbendingaraðgerðar kemur. 

 Í Hrd. 22. apríl 2015 (214/2014) kom Facebook einmitt við sögu. Brotaþoli hafði fengið 

vinabeiðni frá hinum meinta geranda á Facebook sólarhring eða tveimur eftir að afbrotið átti 

sér stað. Brotaþoli og vitnið D höfðu því báðar séð myndir af ákærða á Facebook áður en 

sakbending fór fram. Tíu dagar liðu frá afbroti til sakbendingar. Brotaþoli sýndi vitninu D 

                                                                                                                                                     
að bera saman seinna meir, ef sak- eða myndbending á að fara fram með sama vitni, hvort vitnið hafi áður séð 
mynd af aðila sem á að stilla upp í sakbendingarröðinni, sbr. Tim Valentine: „Identifying perpertrators“, bls. 76. 
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myndir af ákærða á Facebook og því hafa þær að öllum líkindum rætt saman um manninn. Í 

framburði D fyrir dómi kemur fram að hún „staðfesti að hafa séð mynd af ákærða 

á Facebook hjá brotaþola áður en sakbendingin fór fram en gat ekki tjáð sig um það hvort það 

hefði haft áhrif“.227 Dómurinn dregur gildi sakbendingarinnar réttilega í efa með vísan til þess 

að vitnin hafi séð mynd af ákærða á Facebook. Þessum dómi verður gerð nánari skil síðar í 

umfjöllun um einkenni atburða.  

 Þar sem vitni eiga það til að halda sig við fyrri framburð má einnig velta því fyrir sér, þegar 

komið er í réttarsal, hvort staðfesting vitnis á því að hinn ákærði sé sá sem vitnið sá fremja hið 

refsiverða afbrot, hafi einhverja þýðingu. Við þær kringumstæður stendur ákærði ekki innan 

um hóp manna líkt og hann myndi gera í sakbendingarröð, og því eru aðstæðurnar mjög 

leiðandi. Á þeim tímapunkti má einnig ætla að vitnið hafi fengið dágóðar upplýsingar um málið 

og því gætu þær hafa haft áhrif á upprunalegu minningu þess. Í raun ber því að hafna slíkri 

sakbendingu þar sem áreiðanleiki hennar er að öllum líkindum óviðunandi. Þá má einnig velta 

því upp hvort spurningar til vitna á borð við „er gerandinn í réttarsalnum?“ eða „getur vitnið 

bent á gerandann?“ séu hreinlega ekki of leiðandi til þess að eiga yfirhöfuð að vera leyfðar.  

 Í eldri dómaframkvæmd var sakbendingu í réttarsal hafnað sem gildu sönnunargagni, en þá 

var reyndar kveðið á um í lögum að vitni skyldi benda á hinn grunaða úr hópi manna, ef þess 

væri kostur. Í Hrd. 1949, bls. 411 gagnrýndi Hæstiréttur þá framkvæmd að vitni skyldu vera 

látin bera kennsl á ákærða við meðferð málsins fyrir dómi. Í Hrd. 2004, bls. 3737 (132/2004) 

voru á hinn bóginn engar athugasemdir gerðar við það að vitni hafi borið kennsl á ákærða í 

myndflettingu og svo aftur endurþekkt ákærða fyrir rétti. Annað vitni í sama máli kvað fyrir 

rétti ákærða vera líkan þeim manni sem framdi afbrotið, þó að hann gæti ekki fullyrt um það. 

Þá var vitni í Hrd. 4. júní 2009 (49/2009) 50% visst með ákvörðun sína við myndbendingu um 

að sá sem það bar kennsl á væri árásarmaður sinn. Fyrir dómi kvaðst hann hafa þekkt ákærða 

og þrjá aðra á ljósmyndum hjá lögreglu sem komið hefðu við sögu í málinu. Þegar vitninu var 

bent á að hann hafi talið sig vera 50% vissan um að einn mannanna hefði verið á staðnum, 

sagðist vitnið fyrir dómi nú vera visst vegna þess að „hann hafi séð manninn sjálfan eftir þetta í 

dómhúsinu og hina tvo einnig.“ Í rökstuðningi dómsins fyrir sekt ákærða telur dómurinn upp 

atriði sem styðja sönnun þess að ákærði hafi verið á staðnum og nefnir dómurinn sérstaklega 

myndbendingu vitnisins og að hann hafi endurþekkt ákærða fyrir dómi. Að framangreindu virtu 

hefði dómurinn átt að hafna framburði vitnisins, um að hann hafi endurþekkt ákærða fyrir 

dómi, sem þýðingarlausum.  

                                                
227 Skáletrun höfundar. 
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 Í Hrd. 1994, bls. 777 voru vitni látin bera kennsl á ákærða er hann lá í fangaklefa sínum. 

Bæði vitni endurþekktu manninnn í klefanum sem árásarmanninn. Fyrir dómi sáu vitnin 

ákærða og staðfestu aftur að hann væri rétti maðurinn. Annað vitnið staðfesti það með þeim 

orðum að hann kvaðst vera alveg öruggur um að ákærði væri maðurinn sem skar brotaþola. 

Líkt og fyrr er rakið sagði orðétt í niðurstöðum hérðasdóms: 

Svavar Halldór Jóhannsson og Styrmir Gíslason hafa eindregið borið kennsl á ákærða. Er á það 
að líta, að Styrmir fann hann í mannfjölda og vísaði á hann, og ekki síður hitt, að þeir höfðu gott 
tækifæri til þess að sjá hann, þegar þeir töluðu við hann í upphafi. Þá hefur Svavar lýst hnífi 
mannsins svo að átt getur við hníf ákærða. Ákærði hefur verið kallaður Siggi svarti. Ákærði hefur 
verið óstöðugur í skýrslum sínum.228 Er að þessu athuguðu sannað þrátt fyrir neitun hans, að hann 
hefur skorið Svavar Halldór með hnífi, eins og lýst er í ákæru. 
 

Hæstiréttur taldi starfsaðferðir lögreglunnar við sakbendingu stórlega vítaverðar en þar sem 

sönnunarfærslan réðst ekki af þessum atriðum, þóttu ekki næg efni til þess að sýkna ákærða. Af 

þeim dómum sem reifaðir voru í kafla 4.7 er þessi einna helst gagnrýni verður frá sjónarhóli 

réttarsálfræðinnar. Aðstæður voru mjög leiðandi, bæði við rannsókn málsins og fyrir dómi. 

Dómurinn er vissulega ekki mjög ítarlegur, framburðir vitna eru ekki raktir til hlítar og er 

skýrslum lögreglu ekki heldur gerð ítarleg skil. Af rökstuðningi héraðsdóms að dæma verður 

þó ekki annað séð en að sönnunarfærslan hafi einmitt ráðist af framburði vitnanna og ákærða. 

Að virtum þeim réttarsálfræðilegu rannsóknum sem raktar hafa verið hefði átt að hafna 

sönnunargildi framburða vitnanna sem þýðingarlausum. Hæstiréttur taldi starfsaðferðir 

lögreglunnar stórlega vítaverðar, en ákærða var einnig haldið of lengi í haldi lögreglunnar án 

þess að vera leiddur fyrir dómara. Hæstiréttur fann að þessu og taldi gæsluvarðhaldsvistun 

ákærða brot gegn 65. gr. stjskr. og 102. gr. laga nr. 19/1991 um opinber málsmeðferð. 229 

Hæstiréttur sakfelldi engu að síður ákærða, sem sýnir að þeir annmarkar sem voru á 

framkvæmdinni leiddu ekki til þess að dómurinn liti alveg framhjá þeim sönnunargögnum sem 

aflað hafði verið með ólögmætum hætti.230 Sönnunarmat dómara er frjálst, og líkt og komið var 

inn á í kafla 3.7 er ekki í gildi regla sem bannar framlagningu ólögmætra sönnunargagna. 

Dómara ber að leggja mat á gildi þeirra og sem fyrr segir þá ræðst það mat m.a. af því hvaða 

réttarreglum brotið er gegn og hvaða mannréttindum þeim reglum er ætlað að vernda.  

                                                
228 Fyrir dómi kvaðst ákærði hafa verið með vinkonu sinni Sigríði allt kvöldið og við handtöku beðið um að haft 
yrði upp á henni. Um þetta kom ekkert fram í skýrslum lögreglunnar og könnuðst lögreglumenn sem komu að 
rannsókn málsins ekki við þessa ósk. Samkvæmt skýrslum lögreglunnar kvaðst ákærði hafa verið á sjó þegar 
árásin átti sér stað og því hafi hann ekki getað verið þarna að verki.  
229  Dómurinn fellur fyrir breytingar á mannréttindakafla stjórnarskrárinnar sem gerðar voru með 
stjórnskipunarlögum nr. 97/1995. 
230 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 349. 
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5.3  Þættir er lúta að afbroti og sjónarvottum 

5.3.1 Einkenni atburðar og eiginleikar sjónarvotta 

Í kafla 2.4.2 kemur fram að ákveðnir þættir er lúta að atburðinum sjálfum geta haft áhrif á 

minnið. Þannig geta m.a. birtustig, tímalengd, sérkenni sakbornings og beiting vopna haft áhrif 

á áreiðanleika minninga vitna. Sem fyrr sagði þá eru þetta allt þættir sem ekki er hægt að hafa 

stjórn á. Engu að síður er nauðsynlegt að handhafar lögreglu-, ákæru- og dómsvalds geri sér 

grein fyrir því að þessir þættir hafa og geta haft áhrif á hæfni manna til að endurþekkja fólk. 

Áhrif þessara þátta geta þó verið mjög einstaklings- og atviksbundin og því er erfitt að segja til 

um hvenær nákvæmlega ákveðin atvik hafa haft áhrif á viðkomandi vitni, aðeins er hægt að 

segja til um hvenær líkur á því eru meiri en minni. Til að forðast endurtekningar, vísast til 

umfjöllunar í kafla 2.4 um hvaða þættir er lúta að atburði og persónueiginleikum vitna geta haft 

áhrif á hæfileika þeirra til að endurþekkja fólk. Verða nú raktir tveir dómar sem eru 

áhugaverðir með tilliti til þátta er lúta að einkennum afbrots og eiginleikum sjónarvotts.  

 Athyglisvert er að skoða hvaða vægi einstakir framburðir fá í máli leigubílstjórans sem 

skorinn var á háls. Í gagnrýni Hæstaréttar á niðurstöðu héraðsdómsins í Hrd. 2005, bls. 3678 

(130/2005) segir orðrétt í forsendum dómsins: 

Samkvæmt framburði A og B fyrir dómi horfði hvorugur þeirra í átt að opnum glugga við hlið 
ökumanns bifreiðarinnar í þeirri andrá, sem lagt var til þess fyrrnefnda með hnífi inn um 
gluggann. A bar á hinn bóginn að hann væri viss um að það hafi verið ákærði, sem hafi staðið 
fyrir utan bifreiðina og átt að greiða fyrir aksturinn, svo og að hann hafi litið upp eftir að hann var 
skorinn og þá horft framan í ákærða, þar sem hann dró að sér höndina. Ekki hafi A þó séð hníf í 
hönd ákærða. Fyrir dómi var B spurður tvívegis í röð að því hvort aðrir en ákærði hafi verið fyrir 
utan bifreiðina þegar A varð fyrir árásinni og svaraði hann því bæði skiptin neitandi. Síðar við 
skýrslugjöfina var hann enn spurður sömu spurningar og sagðist hann engan annan hafa séð. 
Aðspurður um hvort hann væri „handviss um það” svaraði hann því til að hann hafi ekki getað 
séð annað, en þetta hafi gerst í dimmu. Í framhaldi af því bar verjandi ákærða upp svofellda 
spurningu: „Þú segist bara hafa séð ákærða fyrir utan bílinn, en er útilokað að það hafi verið 
einhver annar fyrir utan bílinn?” Svaraði B því til að það væri alls ekki útilokað. Eins og að 
framan greinir vísaði héraðsdómur í röksemdum fyrir niðurstöðu sinni eingöngu til þessa 
síðastnefnda svars B, en tók þar á hinn bóginn ekkert tillit til þess hvernig spurningin hljóðaði 
eða til ítrekaðrar frásagnar hans um að hann hafi engan annan séð en ákærða fyrir utan 
bifreiðina á þeirri stundu, sem atlagan var gerð að A.231 

 
Þegar gengið var á vitnið B gat hann ekki fullyrt að það hafi enginn annar maður verið fyrir 

utan bifreiðina. Líkamsárásin gerðist í dimmu og samkvæmt rannsókn lögreglunnar var B bæði 

                                                
231 Skáletrun höfundar. 
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undir áhrifum áfengis og fíkniefna er árásin átti sér stað. Aðstæður voru ekki mjög ákjósanlegar 

til skráningar minninga og svo virðist vera sem héraðsdómur taki það frekar með í reikninginn 

heldur en Hæstiréttur. Ef röksemdafærslan hér að ofan er skoðuð í ljósi rannsókna sálfræðinnar 

þá má álykta að héraðsdómurinn er frekar í samræmi við kenningar sálfræðinnar heldur en 

dómur Hæstaréttar.  

 Í Hrd. 22. apríl 2015 (512/2014), sem áður hefur verið vikið að, kemur fram að vitnið D 

hafi séð mjög illa. Hún kvaðst eiga að nota gleraugu en hafi ekki verið með þau er afbrotið átti 

sér stað. Brotið gerðist að nóttu til og hún var undir áhrifum áfengis. Framburður vitnisins D 

fyrir dómi var, líkt og áður greinir, svohljóðandi: 

Vitnið staðfesti að hafa bent á ákærða við sakbendingu hjá lögreglu. Hún kvaðst í fyrstu ekki hafa 
verið viss því hún sæi mjög illa en þegar hún hafi farið nær hafi hún verið svona 90% viss. Vitnið 
staðfesti að hafa séð mynd af ákærða á Facebook hjá brotaþola áður en sakbendingin fór fram en 
gat ekki tjáð sig um það hvort það hefði haft áhrif. [...] Vitnið kvaðst eiga að nota gleraugu en 
ekki nota þau mikið. Hún kvaðst ekki hafa verið með gleraugun fyrir utan skemmtistaðinn [þar 
sem nauðgunin átti sér stað].232 
 

Af þeim réttarsálfræðilegu rannsóknum sem raktar voru í 2. kafla að dæma voru mjög litlar 

líkur á því vitnið hafi getað endurþekkt gerandann réttilega þar sem aðstæður til skráningar 

minninga voru mjög slæmar. Upprunalega minningin hefur að minnsta kosti að öllum líkindum 

verið mjög veik, enda var dimmt úti, vitnið undir áhrifum áfengis og án gleraugna sinna. Áður 

en sakbendingin í málinu fór fram hafði D í þokkabót séð mynd af ákærða á Facebook. Því 

hefði átt að hafna sakbendingu D algjörlega þar sem gildi hennar var mjög takmarkað. 

Hæstiréttur dregur gildi sakbendingarinnar vissulega í efa en hann virðist gera það á grundvelli 

þess eins að brotaþoli og D höfðu séð myndir af ákærða á Facebook.  

 

5.3.2 Minnið og tíminn 

Líkt og greint var frá í kafla 2.2 versnar minni manna með tímanum. Minnið getur tekið 

stöðugum breytingum fyrir tilstuðlan þeirra þátta sem nefndir hafa verið hér í fyrri umfjöllun. 

Þar af leiðandi má álykta að því fyrr sem sakbending fer fram því áreiðanlegri sé hún. Ekki 

virðist vera fullt samræmi í dómaframkvæmd Hæstaréttar er kemur að því að meta gildi 

sakbendinga með tilliti til tíma. Í Hrd. 10. apríl 2008 (447/2007) fann Hæstiréttur að því að 11 

mánuðir hafi liðið frá útgáfu ákæru þar til myndbending fór fram og taldi það draga úr vægi 

myndbendingarinnar sem sönnunargagns. Í Hrd. 14. apríl (643/2010) leið eitt ár og níu 

                                                
232 Skáletrun höfundar. 
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mánuðir frá því að árásin átti sér stað og þangað til að myndbending fór fram. Í því máli var 

reyndar ekki til mynd af ákærða og hann mætti ekki á boðuðum tíma í myndatöku hjá lögreglu, 

en kom fjórum mánuðum seinna. Hæstiréttur gerði engar athugasemdir við þennan langa tíma 

sem leið og taldi að myndbendingin renndi styrkum stoðum undir trúverðuga framburði 

vitnanna. Ekkert var heldur sett út á það í Guðmundar- og Geirfinnsmálinu, Hrd. 1980, bls. 89, 

hversu langur tími leið frá því að Elínborg og Sigríður báru kennsl á Kristján Viðar, en þá liðu 

þrjú ár frá því þær sáu mann í fylgd Guðmundar og þar til sakbendingin fór fram.  

 Þrátt fyrir að ekki sé hægt að segja til um hvenær nákvæmlega minninu hefur hnignað svo 

mikið að það geti ekki lengur talist áreiðanlegt verður að telja að sakbending sem fer fram 

þremur árum eftir að afbrotið á sér stað sé algjörlega haldlaus. Það má þess vegna hafa það sem 

„þumalputtareglu“ að því lengri tími sem líður frá afbroti til sakbendingaraðgerðar því 

óáreiðanlegri verður hún og því minna gildi ætti hún að hafa sem sönnunargagn.  

 

5.3.3 Tillögur að verklagi í skýrslu Bandarísku rannsóknarakademíunnar 

Í fyrrnefndri skýrslu Bandarísku rannsóknarakademíunnar (NAR) sem kom út í fyrra eru lagðar 

til nokkrar breytingar á verklagi sakbendinga fyrir bandarísk lögregluyfirvöld, sem hægt er að 

hafa til hliðsjónar er verklag hér á landi er metið.233 Tillögurnar hafa það að markmiði að 

innleiða besta mögulega verklagið, en í því felst að samræma framkvæmd á grundvelli 

vísindalegra rannsókna um framburði vitna og hæfni þeirra til að endurþekkja fólk. Í skýrslunni 

er í fyrsta lagi lagt til að lögreglumenn hljóti fræðslu um sjónina og minnið og hvað það er sem 

getur haft áhrif á minningar, hvernig hægt er að minnka líkurnar á því að minni vitna verði fyrir 

óæskilegum áhrifum og hvernig best sé að framkvæma sakbendingar. Í öðru lagi leggja 

skýrsluhöfundar til að notast sé við tvöfalda blindni við framkvæmd sak- og myndbendinga. Í 

þriðja lagi að búnar verði til staðlaðar leiðbeiningar sem vitni fái fyrir sakbendingaraðgerðir. Í 

fjórða lagi leggja skýrsluhöfundar til að eftir að vitni hefur borið kennsl á aðila í 

sakbendingarröð verði það spurt hversu öruggt það er með ákvörðun sína og svar þess skráð 

orðrétt niður. Í fimmta og síðasta lagi er lagt til að sakbendingar verði ávallt teknar upp á 

myndband, þrátt fyrir ákveðna ókosti sem því fylgja.234  

                                                
233  Nefndirnar sem unnu saman að skýrslunni voru eftirfarandi: Committee on scientific approaches to 
understanding and maximizing the validity and reliability of eyewitness identification in law enforcement and the 
courts, Committee on Science, Thecnology and Law og Committee on Law and Justice, sjá Identifying the culprit, 
assessing eyewitness identification, bls. v-x. 
234 Identifying the culprit, assessing eyewitness identification, bls. 4-5 og bls. 12. Í skýrslunni eru taldir upp ókostir 
sem fylgt geta því að taka allar sakbendingaraðgerðir upp á myndband, eins og aukinn kostnaður. Verjandi vitnis 
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 Íslensku reglurnar sem tæknideild lögreglunnar fer eftir við framkvæmd sakbendingar-

aðgerða taka á öðru og þriðja atriðinu, þ.e. tvöfaldri blindni og leiðbeiningum til vitnis. Á hinn 

bóginn ná reglurnar ekki til fyrsta og fjórða, þ.e. þjálfunar lögreglumanna og tiltrúar vitna á 

þeirra eigin ákvörðun. Hvað snertir fimmta atriðið þá kveða reglurnar aðeins á um að 

sakbendingar skuli teknar upp í ákveðnum tilvikum.  

 Varðandi þjálfun lögreglumanna þá hefur markmið þessarar ritgerðar ekki verið að skoða 

nákvæmlega yfirheyrsluaðferðir og þjálfun lögreglumanna í yfirheyrslutækni. Því getur 

höfundur ekki lagt mat á það hvort þörf sé á umbótum í þjálfun íslenskra lögreglumanna, líkt 

og skýrsla NAR leggur til fyrir bandarísk lögregluyfirvöld. 

 Hvað varðar sjálfsöryggi vitna þá getur það tekið breytingum með tímanum og ýmsir þættir 

haft áhrif á það, líkt og kom fram í kafla 2.4.3. Sjálfsöryggi vitna er því ekki góð vísbending 

um nákvæmni framburðar þess þegar komið er í réttarsal. Samfélagsumræða, fréttaflutningur, 

lögreglan og önnur vitni geta haft áhrif á vitnið, auk þess sem eigin fordómar vitnisins geta haft 

áhrif á endurheimt minninga þess. Rannsóknir benda til að meiri samsvörun sé á milli 

sjálfsöryggis vitnis og áreiðanleika framburðar þess þegar vitnið hefur nýlega borið kennsl á 

sakborning. Á hinn bóginn verður ávallt að hafa í huga að samband sjálfsöryggis og 

áreiðanleika getur verið mjög einstaklings- og atviksbundið.235 Það er engu að síður æskilegt að 

vitni sé spurt strax að lokinni sakbendingaraðgerð hversu öruggt það er með ákvörðun sína. 

Reglur um sakbendingu gera ekki ráð fyrir að það sé staðlað verklag og af dómaframkvæmd 

verður heldur ekki ráðið hvort svo sé. Þó er að finna þess dæmi að vissa vitna sé skráð, sbr. 

Hrd. 22. apríl 2015 (512/2014) og Hrd. 4. júní 2009 (49/2009), sem reifaðir hafa verið hér að 

framan. Í seinna málinu kvaðst vitnið vera 50% visst með ákvörðun sína í myndbendingunni 

hjá lögreglu en alveg visst þegar það kom fyrir dóm. Að virtum rannsóknum réttarsálfræðinnar 

hefði aðeins átt að meta fyrri framburðinn áreiðanlegan en hafna hinum síðari sem 

þýðingarlausu sönnunargagni. 

 Að lokum varðandi myndbandsupptökur þá gera verklagsreglur lögreglunnar einungis ráð 

fyrir því að sakbendingaraðgerð sé tekin upp á myndband ef um sakbendingarröð er að ræða og 

þá bara í þeim tilfellum sem hinn grunaði hefur engan talsmann viðstaddan, sbr. grein 3.1. Þá er 

aðeins gert ráð fyrir því að myndir sem notaðar eru við myndbendingar séu ljósritaðar. Í reynd 

eru sakbendingar þó ætíð teknar upp á myndband. 236  Æskilegt væri að reglurnar yrðu 

                                                                                                                                                     
getur einnig verið mótfallinn því að skjólstæðingur hans sé tekinn upp á myndband og vitnið sjálft getur þar að 
auki verið mótfallið því. 
235 Identifying the culprit, assessing eyewitness identification, bls. 108. 
236 Viðtal við Theódór Kristjánsson, yfirmann tæknideildar lögreglunnar, þann 13. febrúar 2015. 
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uppfærðar að því leyti að skylt væri að taka upp allar sakbendingarðaðgerðir, þ.e. 

sakbendingar, myndbendingar og myndflettingar, til þess að hægt sé að meta það eftir á hvort 

einhverjir gallar hafi verið á framkvæmdinni. Þannig getur reynst auðveldara að leggja mat á 

hversu áreiðanleg aðgerðin var með hliðsjón af framangreindum áhrifaþáttum á minni vitna.  

 

5.4  Niðurstöður 

Að virtum rannsóknum réttarsálfræðinnar er ekki þörf á miklum efnislegum breytingum á 

reglum um sak- og myndbendingar, ef mið er tekið af verklagsreglum lögreglunnar. Núgildandi 

reglur eru í nokkuð góðu samræmi við það sem talið er vera besta verklagið samkvæmt 

réttarsálfræðilegum rannsóknum, að minnsta kosti að því leyti sem hægt er að slá því föstu að 

ákveðnar aðferðir virki betur en aðrar. Verklagsreglur um sakbendingar gera þó ekki ráð fyrir 

því að vitni sé gert grein fyrir því áður en sakbending hefst að stjórnandi sakbendingarinnar viti 

ekki hver sakborningurinn er. Út frá sjónarhorni réttarsálfræðinnar væri æskilegt að núgildandi 

reglur um sak- og myndbendingu yrðu uppfærðar að þessu leyti, þ.e. að stjórnanda 

sakbendingar væri gert skylt að tilkynna vitni að hann, og þeir sem sjá um sakbendinguna viti 

ekki hver hinn grunaði er. Þá væri einnig æskilegt að reglurnar yrðu uppfærðar þannig að 

lögreglan spyrji vitnið hversu öruggt það sé með ákvörðun sína eftir að hafa bent á einhvern í 

röðinni og að allar sakbendingaraðgerðir verði teknar upp á myndband. Verði reglurnar 

uppfærðar að þessu leyti ættu þær að stuðla að öruggari réttarframkvæmd og minnka líkurnar á 

rangbendingum. 

 Sem fyrr segir, þá geta margir þættir haft áhrif á áreiðanleika sakbendingaraðgerðar. Reynt 

hefur verið að varpa ljósi á það hvaða þættir leiða til þess að líta verði á framkvæmdina sem 

gallaða. Samverkandi áhrif ákveðinna þátta geta leitt til þess að framkvæmdin telst verulega 

gölluð. Það á t.d. við um leiðbeiningar og tvöfalda blindi. Sé hvorugra þessara þátta gætt eru 

það miklar líkur á því að sakbendingaraðgerðin sé svo verulega gölluð að hafna beri henni sem 

gildu sönnunargagni.  

 Af dómaframkvæmd má draga þá ályktun að ákveðnir ágallar á sakbendingaraðgerð geti 

leitt til sýknu. Leiðandi spurningar og leiðandi aðferðir geta t.d. talist svo verulegir annmarkar 

að þeir hafi þessar afleiðingar. Ekki verður þó séð með góðu móti hvort Hæstiréttur sé fyllilega 

meðvitaður um mikilvægi þess að sakbending fari rétt fram í öllum atriðum. Það má velta því 

upp hvort hægt sé að túlka þá staðreynd að Hæstiréttur fer nánast aldrei yfir framkvæmd 

sakbendingaraðgerða í dómum sínum sem svo að dómurinn veiti því ekki ætíð athygli hve 

mikilvægt er að sakbending fari rétt fram til að hún sé tæk sem sönnunargagn. Annar 
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túlkunarkostur er sá að dómarar fari í reynd yfir verklagsreglurnar og geri aðeins athugasemdir 

í þeim tilvikum sem framkvæmdin reynist ekki vera í lagi. Í þeim dómum sem athugsemdir eru 

gerðar við framkvæmdina er þó ekki farið skipulega yfir verklagsreglur lögreglunnar og þær 

sjaldnast nefndar. Í dómunum, sem reifaðir eru í 4. kafla, er aðeins einu sinni vísað til 

núgildandi verklagsreglna í rökstuðningi Hæstaréttar, er hann taldi annmarka vera á 

framkvæmd sakbendingar, sbr. Hrd. 27. október 2010 (670/2010). Því er hugsanlegt að túlka 

megi hina áralöngu dómaframkvæmd þannig að dómastólar virðast ekki horfa sérstaklega til 

þess hvort verklagsreglum hafi verið fylgt eða ekki, en leggja eigin efnislegu kröfur til 

grundvallar í staðinn.  
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6 Lokaorð 

Í ritgerð þessari hefur verið tekist á við þau verkefni að lýsa réttarsálfræðilegum rannsóknum á 

áreiðanleika vitnisburða og kanna gildandi rétt um sakbendingaraðferðir. Meginverkefnið var 

að skoða gildandi rétt í ljósi þessara réttarsálfræðilegu rannsókna.  

 Við athugun á gildandi rétti kom í ljós að sakbendingaraðgerðir eru nokkuð algeng úrræði 

við rannsóknir sakamála. Lagastoð þeirra er að mörgu leyti óljós en heimild til reglusetningar í 

89. gr. sml. hefur ekki verið nýtt. Það hefur þó ekki komið í veg fyrir það að úrræðunum sé 

beitt í framkvæmd, en unnið er eftir verklagsreglum lögreglunnar um sak- og myndbendingar.  

 Sem fyrr segir skulu þeir sem rannsaka sakamál vinna að því að hið sanna og rétta komi í 

ljós. Rannsóknir sálfræðinnar hafa fært fram vísindalegar niðurstöður, ákveðnar staðreyndir, 

sem hægt er að nýta til að vinna að því markmiði og komast að efnislega réttri niðurstöðu. 

Samkvæmt þeim rannsóknum sem kannaðar voru við vinnslu þessarar ritgerðar skiptir máli að 

gætt sé að ákveðnum atriðum við framkvæmd sakbendinga. Þannig er mikilvægt að vitni fái 

leiðbeiningar áður en sakbending hefst, þess efnis að maðurinn sem það sá fremja hið 

refsiverða afbrot, geti verið í röðinni en sé þar ekki endilega. Þá þarf einnig að gæta þess að 

tvöföld blindni sé viðhöfð við framkvæmdina og að vitni sé gerð grein fyrir því fyrirkomulagi. 

Sé þessara tveggja atriða ekki gert eru verulega auknar líkur á rangbendingum og því verða 

sakbendingar með slíkum vanköntum að teljast þýðingarlausar.  Nauðsynlegt er að þátttakendur 

sem valdir eru í sakbendingarröð líkist sakborningi sem mest og enginn skeri sig úr hópnum. Þá 

er einnig mikilvægt að vitni beri ekki saman bækur sínar fyrir sakbendingu, auk þess sem 

forðast ber eftir fremsta megni að gefa vitnum leiðandi og villandi upplýsingar. Sé þessara 

atriða ekki gætt minnkar áreiðanleiki sakbendingaraðgerðarinnar umtalsvert, jafnvel svo mikið 

að sakbendingin verður að teljast þýðingarlaus. Þá benda rannsóknir til þess að sakbendingar í 

réttarsölum hafi enga þýðingu, aðstæður eru of leiðandi til þess að sakbendingin geti talist hafa 

sjálfstætt gildi. 

 Þegar gildandi verklagsreglur voru skoðaðar í ljósi þeirra réttarsálfræðilegu rannsókna, sem 

voru til umfjöllunar í þessari ritgerð, kom í ljós að ekki þarf að koma til mikilla efnislegra 

breytinga. Uppfæra þyrfti reglurnar á þann veg, að áður en sakbending hefst, beri stjórnanda 

sakbendingaraðgerðar að gefa vitni þær upplýsingar að hann, stjórnandinn, viti ekki hver 

sakborningurinn er. Þá er einnig æskilegt að reglurnar kveði á um að vitni sé spurt að 

sakbendingaraðgerð lokinni hversu öruggt það hafi verið með ákvörðun sína. Til þess að geta 

betur metið áreiðanleika framkvæmdarinnar væri einnig æskilegra að kveðið væri á um að allar 

sakbendingaraðgerðir verði teknar upp á myndband. Þá hefur tilkoma samfélagsmiðla, líkt og 
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Facebook, skapað ný álitamál og því væri ekki úr vegi að rannsakendur kanni hvort vitni hafi 

séð hinn grunaða á samfélagsmiðum áður en til sakbendingar kemur. 

 Með greiningu á dómaframkvæmd var sýnt fram á að sakbendingaraðgerðir hafa 

mismunandi gildi sem sönnunargögn fyrir dómi. Í fyrsta lagi getur verið um að ræða 

sakbendingaraðgerðir þar sem allt telst standast skoðun og byggt er á aðgerðinni sem 

sönnunargagni.237 Í öðru lagi getur ágalli verið á framkvæmdinni, en hann verður ekki talinn 

slíkur að úrræðið teljist vera þýðingarlaust sönnunargagn.238 Í þriðja lagi getur verið um svo 

alvarlegan ágalla á framkvæmdinni að ræða að það leiðir til þess að sakbendingaraðgerðin telst 

vera þýðingarlaust sönnunargagn.239 Þannig hafa ákveðnir ágallar á framkvæmdinni, líkt og 

leiðandi spurningar eða leiðandi framkvæmd, leitt til sýknu.  

  Af dómaframkvæmd verður ekki skýrlega ráðið hvort dómarar geri sér grein fyrir 

mikilvægi þess að sakbending fari í öllum atriðum rétt fram. Sjaldnast er fjallað ítarlega um 

framkvæmd sakbendinga í forsendum dóma. Leiddar voru líkur að því að túlka megi þá 

staðreynd sem svo að dómstólar horfi ekki sérstaklega til þess hvort verklagsreglum 

lögreglunnar hafi verið fylgt í framkvæmd, heldur leggi frekar eigin efnislegu kröfur til 

grundvallar. Ljóst er að þekking dómara á því hvenær sakbending er gölluð og hvenær ekki 

hefur áhrif á mat hans á gildi sakbendingar sem sönnunargagns, enda er sönnunarmatið frjálst. 

Þetta fléttast síðan inn í heildarmat sönnungargagna sem dómari þarf að framkvæma til að taka 

ákvörðun um sekt eða sýknu ákærða. Þar af leiðandi er mikilvægt að dómari sé meðvitaður um 

þau atriði sem haft geta áhrif á áreiðanleika sakbendingaraðgerða og framburði vitna. Því er 

ekki úr vegi að spyrja hvort ráðlegt væri að dómarar fengju kennslu, og jafnvel þjálfun, í að 

meta hvaða þættir geta haft áhrif á áreiðanleika minninga vitna. 

 Við framkvæmd sakbendinga er gengið út frá því að samþykki sakbornings þurfi að liggja 

fyrir til þess að sakbending geti farið fram. Samþykki þarf á hinn bóginn ekki að liggja fyrir til 

þess að myndbendingu og myndflettingu verði beitt. Því var velt upp hvort sakborningur sé í 

reynd skyldugur til þátttöku og var staða gæsluvarðhaldsfanga til að mynda nefnd í því 

samhengi. Í öllum tilfellum verður sakborningur fyrir takmörkunum á friðhelgi einkalífs síns. 

Þess vegna voru leiddar að því líkur að úrræðin séu í raun þvingunarráðstafanir. Komist var að 

þeirra niðurstöðu að eðlilegra verði að teljast að sakbendingaraðgerðir verði skilgreindar sem 

þvingunarráðstafanir og að sakborningur sé þannig skyldugur til þátttöku í sak- og 

                                                
237 Sjá m.a. Hrd. 4. júní 2009 (49/2009). 
238 Sjá m.a. Hrd. 2000, bls. 1103 (443/1999). 
239 Sjá m.a. Hrd. 26. mars 2009 (505/2008). 
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myndbendingu. Ef hann er ekki skyldugur getur hann haft áhrif á rannsókn málsins og frestað 

eða komið í veg fyrir beitingu rannsóknarúrræðanna. Í ljósi rannsókna réttarsálfræðinnar er það 

slæmt að sakborningur geti slegið framkvæmdinni á frest, þar sem minni manna versnar með 

tímanum og því getur reynst erfiðara fyrir vitni að bera kennsl á sakborninginn ef langur tími 

líður frá afbroti til sakbendingaraðgerðar. Hvað sem öðru líður er ljóst að lagaheimild fyrir 

beitingu úrræðana er ekki nægjanlega skýr, en sakbendingaraðgerðir eru þess eðlis að 

regluverkið í kringum þær ætti að vera skýrt. Þess vegna verður að gera kröfu um að settar 

verði reglur um sakbendingaraðgerðir sem kveða á um hvaða skilyrði þurfi að vera fyrir hendi 

til þess að gripið verði til úrræðanna. 

 Sakbendingar eru í raun sérstakar í eðli sínu, þær eru hvort tveggja í senn rannsóknaraðferð 

og sönnunargagn. Þær upplýsingar sem fást við beitingu úrræðanna geta verið lögð fram sem 

sönnunargögn fyrir dómi og styrkt mál ákæruvaldsins gegn ákærða. Við meðhöndlun sýnilegra 

sönnunargagna, líkt og lífsýna eða morðvopna, er mikillar nákvæmni gætt til þess að 

sönnunargildi þeirra raskist ekki. Það sama ætti að eiga við um hugann. Framburðir vitna geta 

verið mikilvæg sönnunargögn í sakamálum, sem tiltölulega auðvelt er að spilla, sé réttum 

aðferðum við upplýsingaöflun ekki beitt.  

 Að öllu framansögðu virtu verður að teljast nauðsynlegt að settar verði reglur með 

stjórnskipulega réttum hætti, sem taka efnislega mið af þeim atriðum sem sálfræðin hefur 

rannsakað, og rakin hafa verið í þessari ritgerð. Þannig ætti réttaröryggi að vera betur tryggt, 

þar sem framkvæmdin mun leiða til áreiðanlegri niðurstaðna og dómarar sem þurfa að kanna 

hvaða gildi aðgerðin hefur, munu eiga auðveldara með að leggja mat á gildi og réttmæti 

hennar. 
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