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1 Inngangur 
Afbrot hafa fylgt samfélagi manna frá örófi alda. Manndráp, nauðgun og rán eru 

samfélagsmein sem eiga það sameiginlegt að teljast til alvarlegra afbrota. Hagsmunir og 

siðferðisvitund almennings krefjast þess að menn sem grunaðir eru um alvarleg afbrot gangi 

ekki lausir meðan mál þeirra eru til rannsóknar hjá lögreglu eða meðferðar hjá dómstólum. 

Eðli og tegundir afbrota hafa tekið breytingum í aldanna rás. Til að mynda hefur skipulögð 

brotastarfsemi af ýmsu tagi stóraukist í hinum vestræna heimi á síðustu árum og áratugum og 

hefur Ísland ekki farið varhluta af þeirri þróun. Slík starfsemi er erfið viðureignar og fer fram 

án tillits til landamæra.1 Sú þróun, að skipulögð brotastarfsemi teygi anga sína hingað til lands 

í æ ríkari mæli, hefur m.a. leitt til þess að mönnum sem úrskurðaðir eru í gæsluvarðhald hefur 

fjölgað til mikilla muna undanfarin ár.2 

Í sakamálum er rannsókn lögreglu oftar en ekki umfangsmikil og tímafrek. Nauðsyn og 

mikilvægi gæsluvarðhalds sem rannsóknarúrræðis kemur berlega í ljós þegar lögregla þarf að 

kljást við flókin mál. Þótt gæsluvarðhald verði ekki talið til eiginlegra refsinga hefur það mörg 

einkenni þeirra. Gæsluvarðhald er þvingunaraðgerð í þágu rannsóknar sakamáls og felst í því 

að svipta mann frelsi um lengri tíma.3 Gæsluvarðhaldi er yfirleitt beitt á rannsóknarstigi máls 

og veitir lögreglu svigrúm til að vinna að rannsókn máls hins grunaða án þess að hann eigi 

möguleika á því að tefja eða torvelda hana. Hins vegar eru gerðar mjög ríkar kröfur til þess að 

yfirvöldum sé heimilt að skerða grundvallarréttindi borgaranna. Réttur manns til frelsis og 

frjálsræðis verður einungis skertur samkvæmt skýrri og ótvíræðri heimild í lögum. 

Meginmarkmið þessarar ritgerðar er að fjalla um almenn skilyrði gæsluvarðhalds samkvæmt 

XIV. kafla laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála (hér eftir sml.). Í umfjöllun um túlkun 

skilyrðanna mun einkum verða horft til dómaframkvæmdar á árunum 2004-2009, en einnig 

verður vísað til eldri dóma. 

Umfjölluninni verður þannig háttað að inngangi þessum er valinn staður í fyrsta kafla 

ritgerðarinnar. Hann skiptist í þrjá undirkafla og í kafla 1.1 er sögulegt yfirlit. Þar verður farið 

yfir þróun lagareglna á sviði sakamálaréttarfars og verður sjónum einkum beint að lagareglum 

um gæsluvarðhald og almennum skilyrðum þess. Kafli 1.2 snýr að almennri umfjöllun um lög 

                                                 
1 Skýrsla um sérstakar rannsóknaraðferðir lögreglu, bls. 13. 
2 Gæsluvarðhaldsúrskurðum hefur fjölgað verulega síðustu ár. Sjá: http://www.fangelsi.is/gaesluvardhald/ 
 Meðaltalsfjöldi gæsluvarðhaldsfanga á dag árið 1996 var sex en þann 31. ágúst 2008 voru þeir orðnir tuttugu og 
tveir, samkvæmt tölum Fangelsismálstofnunar.  Sjá: 
http://www.fangelsi.is/media/stofnunin/Medaltalsfjoldi_fanga_til_31.08.2008_og_tar_af_konur.pdf. / 
3 Svala Ólafsdóttir: Handbók um meðferð opinberra mála, bls. 76. 
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nr. 88/2008 um sakamálaréttarfar og hvaða breytingar þau hafa í för með sér frá eldri lögum. Í 

kafla 1.3 verður fjallað með almennum hætti um þvingunarráðstafanir. Gerð verður grein fyrir 

því hvernig hugtakið hefur verið skilgreint af fræðimönnum og helstu einkennum slíkra 

ráðstafana.  

Í öðrum kafla ritgerðarinnar verður fjallað um gæsluvarðhald, en það er ein tegund 

þvingunarráðstafana sem heimilt er að úrskurða sakborning til að sæta að ákveðnum 

skilyrðum uppfylltum. Í kaflanum verður fjallað um einkenni gæsluvarðhalds og önnur skyld 

úrræði. Skyld og vægari úrræði eru t.a.m. vistun á sjúkrahúsi eða annarri stofnun, farbann og 

fjártrygging, sbr. 100. og 101. gr. sml. Jafnframt verður vikið að kröfu um gæsluvarðhald og 

meðferð hennar fyrir dómi. Þá verður fjallað lauslega um skilyrði gæsluvarðhalds, en þau 

skiptast í almenn og sérstök skilyrði. Reifaðir verða dómar til skýringar hinum sérstöku 

skilyrðum, sbr. a-d lið 1. mgr. 95. gr. og 2. mgr. 95. gr. sml. 

Í þriðja kafla verður fjallað um meginefni ritgerðarinnar, almenn skilyrði gæsluvarðhalds. 

Í upphafi kaflans verður gerð grein fyrir skilyrðum gæsluvarðhalds samkvæmt dönskum og 

norskum réttarfarslögum. Síðan verður fjallað með ítarlegum um hætti um hvert og eitt hinna 

fimm almennu skilyrða 95. gr. sml. Til skýringa á þeim verða fjölmargir dómar Hæstaréttar 

reifaðir, auk þess sem vísað er til annarra. 

Í fjórða og síðasta kafla ritgerðarinnar eru svo helstu niðurstöður ritgerðarinnar dregnar 

saman og ræddar.  

 

1.1 Sögulegt yfirlit 

1.1.1 Almennt 

Sú skipan réttarfars sem við lýði er og í sinni grófustu mynd skiptist í einkamálaréttarfar, þar 

sem menn, lögaðilar og eftir atvikum hið opinbera hafa frumkvæði og forræði málsóknar, og 

hins vegar sakamálaréttarfar, þar sem handhafar ákæruvalds höfða mál til refsingar eða til að 

koma fram refsikenndum viðurlögum lögum samkvæmt, sbr. 1. gr. sml., hefur í íslenskum 

rétti ekki alltaf verið með þeim hætti. Í þessum kafla verður stiklað á stóru í réttarþróun sem 

orðið hefur á meðferð sakamála í íslenskum rétti. Í upphafi hans verður gerð grein fyrir því 

réttarástandi sem var á þjóðveldisöld og að hvaða leyti heimilt var að hneppa grunaða menn í 

varðhald undir rannsókn og rekstri dómsmála. Meginumfjöllun kaflans mun snúa að 

lagabreytingum sem gerðar voru með lögum nr. 27/1951 og réttarþróuninni síðan þá. Lög nr. 

27/1951 voru fyrstu heildstæðu lögin sem sett voru hér á landi um meðferð opinberra mála, nú 

sakamála.  
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1.1.2 Þjóðveldisöld 

Á þjóðveldisöld var réttarfar frumstætt í samanburði við það sem nú tíðkast. Lög 

þjóðveldisins, Grágás, gerðu engan greinarmun á því hvort um sakamál eða einkamál var að 

ræða, þar sem aðildin var sú sama.4 Rétturinn til málsóknar var að öllu leyti í höndum 

mannanna sjálfra, óháð því af hvaða meiði kröfur þeirra voru. Skipti þá ekki máli hvort mál 

var höfðað til að fá gagnaðila dæmdan til refsingar eða hvort krafan var af öðrum toga. Við 

meðferð mála fyrir dómstólum giltu sömu réttarfarsreglur, hver sem málsgrundvöllurinn var, 

jafnframt því sem stuðst var við sömu sönnunargögn. Meginástæðan fyrir þessari skipan var 

sú að á þessum tíma voru ekki til staðar neinir handhafar framkvæmdarvalds.5 Af 

framangreindu leiðir að það var í höndum einstaklinganna sjálfra, frændmenna eða ættarinnar, 

sem málin höfðuðu, hvort dómum yrði fullnægt þar sem, eins og áður sagði, ekkert 

framkvæmdarvald var til að sinna því hlutverki.6 Viðurlög við afbrotum voru einkum tvenns 

konar. Annars vegar brottvikning úr þjóðfélaginu með skóggangssekt, ævilöng útlegð 

sökunautar, auk þess sem hann var réttdræpur hvar sem til hans náðist og fjörbaugsgarður, en 

þá var sökunaut gert að yfirgefa landið í þrjú ár og hins vegar voru viðurlögin þau að beita 

menn fésektum.7  

Eftir að kirkjustjórn landsins varð fastmótuð jókst íhlutun biskupa í mál presta sinna. Þá 

fengu þeir vald til að ákveða hvort sækja skyldi prest til saka í mörgum mikilvægum 

málaflokkum, t.a.m. málum er vörðuðu hjúskap og mál sem vörðuðu kirkjueignir.8 Með þeirri 

skipan fékk kirkjan ákæruvald í þeim málum sem hún hafði lögsögu yfir, þar sem biskup og 

umboðsmenn hans sáu um að rannsaka, dæma og fullnægja dómum. Meðferð þessara mála 

var bundin ákveðinni málsmeðferð þar sem markmið rannsóknar var játning þess sem lá undir 

grun. Biskupar og menn á þeirra vegum töldu sér fátt heilagt í þeirri viðleitni sinni, tóku menn 

fasta og hnepptu í varðhald, með það fyrir augum að knýja fram játningu.9  

 

1.1.3 Gamli Sáttmáli (1262-64) og Jónsbók (1281) 

Eftir að Íslendingar gengu Noregskonungi á hönd, með Gamla Sáttmála 1262-1264 og eftir 

lögtöku Jónsbókar 1281, dró mjög úr umsvifum og valdi kirkjunnar.10 Sú breyting varð á 

                                                 
4 Einar Arnórsson: „Meðferð opinberra mála“, bls. 77. 
5 Sigurður Líndal: Réttarsöguþættir, bls. 91. 
6 Einar Arnórsson: Meðferð opinberra mála, bls. 1. 
7 Sigurður Líndal: Réttarsöguþættir, bls. 111-112. 
8 Eiríkur Tómasson: „Var réttarfar á þjóðveldisöld nútímalegt?“, bls. 102. 
9 Einar Arnórsson: Meðferð opinberra mála, bls. 3. Sjá einnig: Jónatan Þórmundsson: Opinbert réttarfar II, bls. 
51. 
10 Einar Arnórsson: Meðferð opinberra mála, bls. 2-3. 
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íslenskum lögum að konungi var heimilað að innheimta fésektir fyrir flest brot. 

Framkvæmdavald efldist mikið og færðist til konungs.11 Umboðsmenn konungs, valdsmenn 

eða sýslumenn, fóru að hafa meiri áhrif á sakamál þó svo að enginn munur væri á meðferð 

þeirra.12 Í 16. kapitula Mannhelgisbálks Jónsbókar má segja að vísir hafi verið kominn að 

úrræði sem svipar til gæsluvarðhalds, en þar sagði að mönnum væri skylt, að viðlagðri 

refsingu, að færa þá menn, sem gerst höfðu sekir um manndráp eða veitt öðrum mönnum 

alvarlega líkamlega áverka, bundna eða í fjötrum til sýslumanns. Sýslumanni var síðan skylt 

að færa slíka stórbrotamenn á þing og láta dæma þá þar að lögum. Hið sama gilti um þá sem 

sekir gerðust um ráns- og þjófnaðarbrot.13 Meginhlutverk sýslumanna var því að sjá um 

handtöku brotamanna og vista þá þar til málum þeirra var lokið.14 Ríkisvaldið hafði brotamál 

að öðru leyti ekki á sinni könnu. Maður sá sem misgert var við var sjálfur talinn hafa forræði 

sakar og þurfti sjálfur að annast meðferð og rekstur máls.15 

Um miðja 16. öld varð siðbreyting á Íslandi, þar sem lúthersk kirkja leysti af hólmi 

rómversk-kaþólska kirkju. Konungur tók við yfirstjórn kirkjunnar, auk þess sem ítök hans í 

veraldlegu dómsvaldi jukust. Ákvæði Jónsbókar voru eftir sem áður í gildi allt þar til á 18. 

öld, eða þar til norsk lög Kristjáns konungs V., frá 15. apríl 1687, voru lögfest.  

 

1.1.4 Norsk lög Kristjáns V. 1732 

Með konungsbréfi 2. maí 1732 var boðið að hér á landi skyldi fara eftir Norsku lögum 

Kristjáns konungs V., frá 15. apríl 1687 um „Processens Måde og Formalitet“.16 Samkvæmt 

lögunum hélst málsóknarrétturinn í höndum þess sem misgert var við. Í málum, þar sem sektir 

skyldu renna til konungs samkvæmt lögum, eða maður hugðist ekki halda fram rétti sínum, 

þar sem hærri refsing en sekt var ákveðin í lögum, átti konungur sókn sakar. Lögin kváðu á 

um að menn skyldu fangelsaðir og jafnvel pyndaðir til þess að knýja fram játningu þeirra á 

meintum refsiverðum verknaði. Í málum þar sem um alvarleg brot var að ræða, s.s. manndráp 

og meiriháttar líkamsmeiðingar, gengu valdsmenn mjög hart fram í þeirri viðleitni sinni að fá 

fram játningu.17  

                                                 
11 Eiríkur Tómasson: „Var réttarfar á þjóðveldisöld nútímalegt?“, bls. 103.  
12 Eiríkur Tómasson: Meginreglur sakamálaréttarfars, bls. 4. Sjá einnig Eiríkur Tómasson: „Var réttarfar á 
þjóðveldisöld nútímalegt?“, bls. 103.  
13 Einar Arnórsson: Meðferð opinberra mála, bls. 4. 
14 Ágrip af sögu lögreglunnar, bls. 7. Sjá einnig: Sveinn Guðjónsson: „Með lögum skal land byggja“, bls. 30-31. 
15 Sigurður Líndal: Réttarsöguþættir, bls. 118. 
16 Eiríkur Tómasson: Meginreglur sakamálaréttarfars, bls. 4. 
17 Einar Arnórsson: Meðferð opinberra mála, bls. 3. 
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Þvingunarráðstafanir sem beitt var í þágu meðferðar sakamála voru líkar þeim sem nú 

tíðkast. Sökunautar voru hnepptir í varðhald á rannsóknarstigi máls þótt markmið 

varðhaldsins hafi þá verið annað en nú, þ.e. að knýja þá til játninga. Árið 1827 var framið rán 

á sveitabæ einum, Kambi, í Árnessýslu. Málið varð eitt hið umfangsmesta á sínum tíma enda 

voru menn þar dæmdir fyrir rán, innbrot, sauðaþjófnað, peningaþjófnað og fleiri brot. Hér að 

neðan verður gerð grein fyrir „Kambsráninu“ svokallaða, sem framið var í ársbyrjun 1827. 

 

Aðfararnótt 9. febrúar 1827 brutust fjórir grímuklæddir menn inn í baðstofuna á bænum Kambi í 
Flóa. Þeir hétu Sigurður Gottsveinsson, Jón Guðmundsson, Jón Kolbeinsson og Hafliði 
Kolbeinsson. Bundu þeir heimilisfólkið á höndum og fótum, þau Hjört Jónsson, bónda, Gróu 
Ketilsdóttur, ráðskonu, Guðrúnu Björnsdóttur, vinnukonu og ungan dreng, Andrés Andrésson, 
þannig að þau gátu sig hvergi hreyft. Því næst gengu þeir ránshendi um bæinn og tóku alla þá 
peninga sem þar var að finna. Að því búnu hurfu þeir aftur út í náttmyrkrið. Rannsókn málsins 
hófst daginn eftir og var í höndum Þórðar Sveinbjörnssonar, sýslumanns. Næstu daga var fjöldi 
vitna yfirheyrður, m.a. heimilisfólkið á Kambi, sem kvaðst ekki hafa þekkt ránsmennina. 
Fjórmenningarnir voru yfirheyrðir en þverneituðu allir í fyrstu aðild að ráninu. Þó voru ýmsir 
munir, sem fundust á vettvangi, sem tengdu þá við verknaðinn, t.d. skór, sem talið var að væru 
eign Jóns Guðmundssonar, strigaleppur og járn. Jón Geirmundsson og Sigurður Gottsveinsson 
voru fyrst handteknir og settir í varðhald heima hjá Þórði, sýslumanni og Jóni Jónssyni. Engin 
fangelsi voru í Árnessýslu á þessum tíma og voru útbúnir klefar fyrir sakborningana í húsum 
þeirra, með það fyrir augum að knýja fram játningu þeirra. Stuttu síðar voru hinir tveir, þeir Jón 
og Hafliði Kolbeinssynir, handteknir. Viðurkenndu fjórmenningarnir loks allir aðild sína að 
ráninu. Dómur var kveðinn upp í málinu 21. janúar 1828, af Þórði Sveinbjörnssyni, sýslumanni 
og fjórum meðdómendum hans. Dómnum var áfrýjað til Landsyfirréttar og þaðan til Hæstaréttar 
Kaupmannahafnar og dæmt þar 15. júní 1829. Þyngsta dóminn hlaut Sigurður Gottsveinsson, 
húðstroku við staur og ævilangan þrældóm í rasphúsi. Hinir þrír hlutu húðstroku við staur og 
ævilangan þrældóm í festingu.18  

 

1.1.5 Tilskipun 24. janúar 1838 viðvíkjandi misgerningamálum á Íslandi 

Það var ekki fyrr en á 18. öld sem fyrst var skilið á milli einkamálaréttarfars og 

sakamálaréttarfars, sbr. tilskipun 21. maí 1751. Ríkisvaldið tók yfir þau mál þar sem talið var 

að afbrot hafi verið framið og sá sem fyrir misgjörðinni varð þurfti ekki lengur að hlutast til 

um málsókn. Rétturinn til saksóknar fluttist því frá einstaklingunum til ríkisins. Rannsókn, 

framgangur málsins og fullnusta dóms var því að öllu leyti í höndum hins opinbera, en 

dómara var hins vegar skylt að afla allra gagna í málum af sjálfsdáðum. Sökunautur naut þó 

ákveðinna réttinda, þar sem allan vafa um sekt hans skyldi skýra honum í hag. 19 Rökin fyrir 

því að ríkisvaldið tæki yfir þau mál, þar sem einstaklingur var grunaður um refsiverða 

háttsemi, voru að sú skipan var m.a. talin tryggja sem best réttindi sökunautar. Jafnframt var 

                                                 
18 Þór Vilhjálmsson: „Kambsránsmálið“, bls. 607-617. Sjá einnig: Ólafur Börkur Þorvaldsson: „Fáein orð um 
refsingar vegna ránsbrota frá Kambsráni til okkar daga“, bls. 319-338.  
19 Einar Arnórsson: Meðferð opinberra mála, bls. 5. 
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vísað til þess að mál gengju hraðar fyrir sig og að réttust úrlausn allra mála fengist með 

þessum hætti.20  

Samkvæmt konungsúrskurði þann 15. apríl 1803 varð Reykjavík sérstakt 

lögsagnarumdæmi, bæjarstjóri tók við lögreglustjórn og fyrstu lögregluþjónarnir voru ráðnir 

til starfa. Með erindisbréfi frá 1809 var hreppstjórum fengið vald og sinntu þeir m.a. löggæslu 

undir stjórn sýslumanna utan Reykjavíkur.21  

Með tilskipun 24. janúar 1838 viðvíkjandi misgerningamálum á Íslandi voru sett mörg 

fyrirmæli um meðferð sakamála. Rannsókn brotamála var í höndum dómara. Hann ákvað 

hvað rannsaka skyldi og hvernig rannsókn skyldi hagað. Einn aðalþáttur í starfi dómarans var 

yfirheyrsla sakbornings, í því augnamiði að knýja fram játningu hans, en hún fór fram í 

svokölluðu frumprófi. Í því skyni mátti dómari beita öllum löglegum og hallkvæmum ráðum 

til þess að fá sökunaut til þess að játa á sig sök. Líkamlegt ofbeldi og hótanir dómara, með það 

fyrir augum að knýja fram játningu sökunautar, voru óheimilar og auk þess refsiverðar.22 

Lögregla hafði einnig tilteknar heimildir til handtöku, en henni var rétt að handtaka þá sem 

sannir væru að broti eða grunaðir um það. Á lögreglu hvíldi ekki skylda til að ganga úr 

skugga um það hvort hið meinta brot sökunautar varðaði svo þungri refsingu að setja mætti 

hann í gæsluvarðhald.23  

Samkvæmt tilskipuninni var meginreglan sú að handtekinn mann skyldi leiða fyrir dómara 

án undandráttar sem ákvað hvort hann skyldi látinn laus eða settur í gæsluvarðahald. 

Grunaðan mann sem hafði verið handtekinn skyldi leiða fyrir dómara innan tuttugu og 

fjögurra klukkustunda, þar sem dómari tók rökstudda afstöðu til þess hvort hann skyldi sæta 

frekari gæslu eða yrði sleppt ella. Dómari hélt yfir honum svokallað frumpróf, sbr. 13. gr. 

tilskipunarinnar, sem var yfirheyrsla dómarans, sem annaðist rannsókn máls, yfir sökuðum 

manni um það brot sem hann var grunaður að hafa framið.24 Frumprófinu gat lokið með 

tvennum hætti, annars vegar að hinn grunaði væri settur í gæsluvarðhald, að því gefnu að 

sönnur teldust komnar fram fyrir sekt hans, eða að allar líkur stæðu til þess og hins vegar með 

því að hinn grunaði héldi frelsi sínu, teldi dómari að hann væri saklaus af hinu meinta afbroti 

eða allar líkur bentu til þess. Dómara var þó heimilt að setja þessu frelsi sakbornings tiltekin 

                                                 
20 Einar Arnórsson: Meðferð opinberra mála, bls. 7. 
21 Ágrip af sögu lögreglunnar, bls. 15. 
22 Einar Arnórsson: Meðferð opinberra mála, bls. 88. 
23 Einar Arnórsson: Meðferð opinberra mála, bls. 50-51. 
24 Einar Arnórsson: Meðferð opinberra mála, bls. 59.  
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skilyrði, sem meðal annars fólust í skyldu hans til að halda sig á ákveðnu svæði, sæta eftirliti 

tiltekinna opinberra aðila eða setja fram tryggingu, í formi fjár, veðs eða ábyrgðar.25  

Dómara voru ekki sett nein tímamörk til ákvörðunar um hvenær sökunautur yrði kallaður 

til slíkrar prófunar, heldur hafði dómari það algjörlega í hendi sér.26 Ákvörðun dómara 

takmarkaðist af því hvort skilyrði gæsluvarðhalds töldust vera fyrir hendi og þeirri almennu 

reglu að vægari úrræðum en gæsluvarðhaldi skyldi beitt kæmu þau að sama gagni.  

Almenn skilyrði gæsluvarðhalds voru þau að maður væri, að frumprófi dómara loknu, 

talinn hafa gerst sekur um refsiverðan verknað. Jafnframt skyldi brot það sem maður var 

sakaður um varða hærri refsingu en fésekt eða einföldu fangelsi. Við skýringu á því orðalagi 

var miðað við refsiramma ákvæðisins, en ekki þá refsingu sem maður væri látinn sæta yrði 

hann síðar sakfelldur. Börnum yngri en fjórtán ára var ekki gert að sæta gæsluvarðhaldi nema 

að önnur vægari úrræði kæmu ekki að gagni, t.d. að fela áreiðanlegum mönnum eftirlit með 

barninu. Samkvæmt tilskipuninni var miðað við aldur barns þegar gæsluvarðhaldsúrskurður 

gekk en ekki aldur þess þegar það framdi hið meinta brot.  

Manni var einungis gert að sæta gæsluvarðhaldi samkvæmt úrskurði dómara og sætti 

úrskurðurinn kæru til æðri dóms. Gæsluvarðhaldi skyldi jafnframt aðeins beitt ef um hin 

alvarlegustu brot var að ræða, þau brot sem dauðarefsing lá við eða einhver sú refsing sem 

gekk næst dauðarefsingu. Að sama skapi var dómara óheimilt að láta sökunaut, sem lá undir 

grun um að hafa framið slíkt afbrot, halda frelsi sínu. Í bók sinni Um meðferð opinberra mála 

segir Einar Arnórsson:  

 

Dómari hefir venjulega ekki enn þá haft færi á því að kynna sér málið svo til hlítar, að hann fái 
gert sér fulla grein fyrir því, hverja lögákveðinna refsinga eigi að dæma in concreto, og á hann 
því eigi að leyfa sökunaut að ganga lausum, ef hann er sakaður um eitthvert það brot, sem lög 
leggja slíkar refsingar við, hvort sem það er einvörðungu eða ásamt öðrum tegundum refsinga.27 
 

Vegna landfræðilegra aðstæðna, fámennis í sumum landshlutum, kostnaðar og örðugleika 

við fangagæslu bar almennum borgurum þó fyrst og fremst hreppstjórum að taka sökunaut, 

sem úrskurðaður hafði verið í gæsluvarðhald, í gæslu á eigin heimili, sbr. 13. gr. 

tilskipunarinnar.28 Þegar sökunautur var í slíkri gæslu og fékk ekki að fara út, nema með leyfi 

                                                 
25 Einar Arnórsson: Meðferð opinberra mála, bls. 60.  
26 Einar Arnórsson: Meðferð opinberra mála, bls. 88. 
27 Einar Arnórsson: Meðferð opinberra mála, bls. 60. 
28 Einar Arnórsson: Meðferð opinberra mála, bls. 54. 
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dómarans, var ekki talinn vafi á að um gæsluvarðhald væri að ræða í skilningi 13. gr. 

tilskipunarinnar.29  

 

1.1.6 Stjórnskipunarlög nr. 12/1915 

Með stjórnskipunarlögum nr. 12/1915 voru gerðar tilteknar breytingar á stjórnarskránni frá 

1874. Meðal annars var gerð efnisbreyting á 48. gr. hennar en þar var kveðið á um að dómari 

hefði, eftir að sakborningur hafði verið leiddur fyrir hann, þriggja sólarhringa frest til að 

ákveða hvort að hann skyldi látinn sæta gæsluvarðhaldi. Með breytingunni var þessi frestur 

dómara styttur í einn sólarhring.30 Samkvæmt 3. mgr. 71. gr. dönsku stjórnarskrárinnar frá 

1849 hafði dómari þriggja sólarhringa frest til ákvörðunar um hvort sakborningur skyldi sæta 

gæsluvarðhaldi.31  

 

1.1.7 Lög nr. 27/1951 

Það sem einkenndi löggjöf á sviði sakamálaréttarfars, sem gerð hefur verið grein fyrir, var 

hversu sundurleit og ósamstæð hún var. Um miðbik 20. aldarinnar var leitast við að ráða bót á 

því en árið 1947 var Einari Arnórssyni, lagaprófessor, Gizuri Bergsteinssyni og Jónatan 

Hallvarðssyni, hæstaréttardómurum, falið af dómsmálaráðherra að semja frumvarp til laga um 

meðferð opinberra mála.32  

Lög nr. 27/1951, sem byggðu á frumvarpi þeirra þriggja, voru fyrstu heildstæðu lögin á 

sviði sakamálaréttarfars og leystu m.a. af hólmi tilskipun frá 24. janúar 1838 um viðvíkjandi 

misgerningamálum á Íslandi.33 Lögin mæltu fyrir um margvíslegar réttarbætur, t.a.m. var 

dregið var úr ákæruvaldi dómara og ákvörðun um saksókn færð til dómsmálaráðherra í öllum 

meiriháttar málum. Heimild dómara til útgáfu ákæru var takmörkuð við mál þar sem játning 

sökunautar á refsiverðu broti lá fyrir, sbr. 114. gr. laganna.  Dómsmálaráðherra skyldi ákveða 

málshöfðun með útgáfu ákæruskjals er tilgreina skyldi sakarefni, ásamt viðeigandi 

refsiheimildum, og mátti dómari ekki fara út fyrir ákæruna er hann lagði dóm á mál.34 

Dómarar höfðu, eftir sem áður, stjórn lögreglu með höndum auk rannsóknar opinberra mála. 

Dómarar ákváðu sjálfir hvaða gögn yrðu færð fram í máli og önnuðust öflun þeirra. Þeir 

                                                 
29 Einar Arnórsson: Meðferð opinberra mála, bls. 67. 
30 Alþt. 1994-95, A-deild, bls. 2074. 
31 Alþt. 1994-95, A-deild, bls. 2091. 
32 Alþt. 1948, A-deild, bls. 69. 
33 Með 202. gr. laga nr. 27/1951 var tilskipun frá 24. janúar 1838 felld úr gildi.  
34 Alþt. 1990-91, A-deild, bls. 1207-08. 
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ákváðu jafnframt af sjálfsdáðum hvenær gripið yrði til þvingunarúrræða í þágu rannsóknar 

sakamáls. 

Ýmsar nýjungar á rannsókn mála voru gerðar en fram að setningu laganna voru 

lagafyrirmæli um það efni, sem og um þvingunarráðstafanir, ófullkomin.35 Um gæsluvarðhald 

eða aðra gæslu sökunautar var mælt fyrir í IX. kafla laganna. Í 66. gr. laganna var kveðið á 

um að dómari skyldi innan sólarhrings, frá því að sökunautur var leiddur fyrir dóm, leggja 

rökstuddan úrskurð á hvort sökunautur skyldi sæta gæsluvarðhaldi hefði hann ekki þá þegar 

verið látinn laus. Dómari hafði heimild til að úrskurða sökunaut í gæsluvarðhald á hvaða stigi 

rannsóknar sem var, sem og leysa hann úr því, teldi hann ekki ástæðu til að beita því lengur. 

Gæsluvarðhaldi skyldi jafnan markaður ákveðinn tími sem dómari hafði þó heimild til að 

stytta eða lengja með úrskurði, ef ekki þótti fært á að láta sökunaut lausan.  

Kveðið var á um efnisleg skilyrði gæsluvarðhalds í 67. gr. laganna. Þar sagði að aðeins 

mætti setja mann í gæsluvarðhald að ástæða þætti til að ætla að hann hafi gerst sekur um 

refsiverða hegðun. Því var gengið út frá því almenna skilyrði, að sökunautur lægi undir grun 

um að hafa framið refsverða háttsemi. Gæsluvarðhaldi skyldi jafnframt beita ef brot 

sökunautar varðaði að minnsta kosti tveggja ára fangelsi, sbr. 4. tölul. 1. mgr. 67. gr. laganna. 

Þá voru sérstök skilyrði, sem svipar mjög til sérstakra skilyrða a-d liðar 1. mgr. 95. gr. 

sml., í 1. - 6. tölul. 1. mgr. 67. gr. laganna. Skylt var að beita gæsluvarðhaldi ef ætla mætti að 

sökunautur myndi torvelda rannsókn máls, svo sem með því skjóta undan munum, afmá merki 

eftir brotið eða hafa áhrif á vitni eða samseka, sbr. 1. tl., ef ástæða var til að ætla að hann 

myndi halda áfram brotum, væri hann látinn laus, sbr. 5. tölul., og ef varðhald teldist 

nauðsynlegt til þess að verja aðra fyrir árásum sökunautar eða hann árásum eða áhrifum 

annarra, sbr. 6. tl.  

Í 69. gr. laganna var kveðið á um tiltekin tilvik þar sem óheimilt var að beita 

gæsluvarðhaldi. Óheimilt var að beita gæsluvarðhaldi ef brot sökunautar varðaði ekki þyngri 

refsingu en sektum eða varðhaldi, sbr. 1. tölul. Einnig var óheimilt að úrskurða alþingismann í 

gæsluvarðhald nema hann hafi verið staðinn að glæp eða samþykki þingdeildar hans lægi 

fyrir, sbr. 2. tölul. 69. gr. laganna. Í 3. tölul. 69. gr. sagði að óheimlit væri að láta sökunaut 

yngri en 16 ára sæta gæsluvarðhaldi en í stað gæsluvarðhalds skyldi barnaverndarnefnd falin 

forsjá hans, sem kæmi honum fyrir á góðu heimili, eða fengi honum aðra viðunandi gæslu 

eftir þörfum, sbr. 3. tölul. Með 3. tölul. 69. gr. laganna var í fyrsta skipti lögfestur í lögum um 

sakamálaréttarfar lágmarksaldur fyrir því að sakaður maður væri úrskurðaður í 

                                                 
35 Eiríkur Tómasson: „Þróun íslensks sakamálaréttarfars 1951-2007“, bls. 119-121. 
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gæsluvarðahald. Sjúklinga og vanfærar konur, eða konur með barn á brjósti skyldi fremur 

úrskurða til gæslu á spítala eða annarri viðeigandi stofnun, sbr. 4. tölul. 69. gr. laganna.  

 

1.1.8 Lög nr. 74/1974 

Ýmsar breytingar voru gerðar á lögunum á árunum er fylgdu í kjölfarið en þær fólu þó ekki í 

sér breytingar á efnislegum skilyrðum gæsluvarðhalds. Sú breyting sem mest kvað af var ef til 

vill stofnun embættis sérstaks saksóknara ríkisins með lögum nr. 57/1961. Ákæruvald það 

sem dómsmálaráðherra hafði samkvæmt lögum 27/1951 var falið saksóknara ríkisins.  

Gefin voru út ný heildarlög um meðferð opinberra mála árið 1974, sbr. lög nr. 74/1974. 

Samkvæmt lögunum var ríkissaksóknari æðsti handhafi ákæruvalds og hafði yfirstjórn og 

eftirlit með rannsókn opinberra mála, sbr. 20. og 21. gr. laganna. Sýslumenn voru 

lögreglustjórar utan kaupstaða og bæjarfógetar í kaupstöðum utan Reykjavíkur. Sakadómari í 

Reykjavík fór með stjórn rannsókna á opinberum málum og stjórn þeirra lögreglumanna sem 

rannsökuðu brot, sbr. 1. og 2. mgr. 32. gr.  

Dómari gaf út handtökuskipun á hendur grunuðum manni væri það talið nauðsynlegt 

vegna rannsóknar máls, sbr. 1. mgr. 59. gr. Í 61. gr. var lögreglu hins vegar í ákveðnum 

tilvikum heimilað að handtaka mann án þess að úrskurður dómara kæmi til. Að meginreglu til 

var því heimild til handtöku grunaðra manna hjá dómara. Í IX. kafla var fjallað um 

gæsluvarðhald og aðra gæslu á sökunaut. Þær reglur voru að langmestu leyti þær sömu og 

samkvæmt lögum nr. 27/1951. Hin almennu skilyrði gæsluvarðhalds voru eftir sem áður að 

ástæða væri til að ætla að sökunautur hafi gerst sekur um refsiverða hegðun, sbr. 1. mgr. 67. 

gr., að brot hans varðaði að minnsta kosti tveggja ára fangelsi, sbr. 4. tölul. 1. mgr. 67. gr., og 

að hann hafi náð 16 ára aldri, sbr. 3. tölul. 69. gr. laganna.  

 

1.1.9 Lög nr. 19/1991 

Með setningu laga nr. 92/1989 um aðskilnað dómsvalds og umboðsvalds í héraði var skilið að 

fullu á milli dómsvalds og framkvæmdarvalds. Aðskilnaðurinn fólst í því að sá sem fór með 

lögreglustjórn fór ekki með dómsvald í opinberum málum, eins og áður hafði tíðkast.36 

Samhliða þessum lögum voru lögfest ný lög um meðferð opinberra mála nr. 19/1991 en með 

þeim var stigið stórt skref í átt til þróunar ákæruréttarfars. Rannsókn mála sem áður hafði að 

stórum hluta verið í höndum dómara var færð til lögreglu. Dómari skyldi aldrei eiga 

                                                 
36 Eiríkur Tómasson: „Þróun íslensks sakamálaréttarfars 1951-2007“, bls. 124. 
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frumkvæði að rannsókn né stýra henni. Dómsrannsóknir voru með öðrum orðum lagðar niður. 

Aðrar nýjungar sem fólust í lögunum voru að lögreglustjórar fengu ákæruvald í tilteknum 

málum, auk þess sem réttarstaða sakbornings var gerð skýrari og réttindi verjanda rýmkuð.37 

Lögin fólu jafnframt í sér ákveðnar breytingar á skilyrðum gæsluvarðhalds og annarra 

þvingunarráðstafana. Í XII. kafla laganna var kveðið á um handtökuheimildir lögreglu í þágu 

rannsóknar opinbers máls. Meginreglan var sú að lögreglumenn sem fóru með rannsókn máls 

ákváðu hvort einstaklingur skyldi handtekinn að fullnægðum ákveðnum skilyrðum. Þau 

skilyrði voru að hann væri undir rökstuddum grun um að hafa framið afbrot sem sætt gæti 

ákæru. Auk þess voru sett þau skilyrði að handtaka væri nauðsynleg til að afstýra 

áframhaldandi brotum, tryggja návist sakbornings og öryggi eða koma í veg fyrir að hann 

spillti sönnunargögnum, sbr. 1. mgr. 97. gr. Það var í höndum lögreglu, sem stjórnaði 

rannsókn, hvort lagaskilyrði stæðu til handtöku manns og þurfti því lögreglan ekki lengur 

atbeina dómara með útgáfu handtökuskipunar til þess arna. Heimild dómara til útgáfu 

handtökuskipunar á hendur grunuðum manni, var þó eftir sem áður til staðar í lögunum, sbr. 

1. mgr. 99. gr. .þeirra. 

Um gæsluvarðhald og skyldar ráðstafanir voru ákvæði í XIII. kafla laganna. Reglur um 

þau skilyrði voru að miklu leyti á sama veg og áður og fólu ekki í sér neinar stórvægilegar 

breytingar frá ákvæðum eldri laga, nr. 74/1974. Í 1. mgr. 103. gr. var kveðið á um þrjú almenn 

skilyrði, sem ætíð þurftu að vera uppfyllt, svo til greina kæmi að sökunautur yrði úrskurðaður 

í gæsluvarðhald. Í fyrsta lagi þurfti að liggja fyrir rökstuddur grunur um að sökunautur hafi 

gerst sekur um refsiverða háttsemi. Sá rökstuddi grunur var svipaður þeim, sem var skilyrði 

handtöku lögreglu, sbr. 1. mgr. 97. gr. laganna. Í eldri lögum, nr. 74/1974, var einungis kveðið 

á um að ástæða væri til að ætla, að einstaklingur hafi gerst sekur um refsiverða hegðun. Með 

orðalagsbreytingunni var orðalag ákvæðisins fært til samræmis við c-lið 1. mgr. 5. gr. 

Mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. lög nr. 62/1994 (hér eftir MSE).38 Í öðru lagi þurfti brot 

hins grunaða að varða fangelsisrefsingu. Skilyrðið var í samræmi við 3. mgr. 65. gr. stjskr., 

sem kvað á um að engan mætti setja í gæsluvarðhald fyrir sök sem aðeins varðaði fésekt eða 

einföldu fangelsi. Var skilyrðið miðað við refsimörk lagaákvæðisins sem slíks en ekki það að 

brotið sjálft, miðað við aðstæður, varðaði fangelsisrefsingu.39 Í þriðja og síðasta lagi þurfti 

sökunautur að hafa náð fimmtán ára aldri, svo heimilt væri að úrskurða hann í gæsluvarðhald. 

Með lögunum var aldursskilyrðinu breytt en það hafði verið sextán ár samkvæmt lögum nr. 

                                                 
37 Eiríkur Tómasson: „Þróun íslensks sakamálaréttarfars 1951-2007“, bls. 125. 
38 Svala Ólafsdóttir: Handbók um meðferð opinberra mála, bls. 77. 
39 Svala Ólafsdóttir: Handbók um meðferð opinberra mála, bls. 78.  
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27/1951. Aldursskilyrðið var fært til samræmis við sakhæfisaldur íslensks réttar, sbr. 14. gr. 

almennra hegningarlaga nr. 19/1940 (hér eftir hgl.) Í greinargerð með lögum nr. 19/1991 er 

ekkert vikið að breytingu á aldursskilyrði fyrir gæsluvarðhaldi. Hins vegar hefur lengi verið 

gengið út frá þeirri í reglu í framkvæmd að börn sem ekki hafa náð sakhæfisaldri verði ekki 

látin sæta gæsluvarðhaldi, þó svo að slík regla hafi ekki verið lögfest í 

sakamálaréttarfarslögum fyrr en með lögum nr. 27/1951. 

Eins og áður sagði þurftu öll almennu skilyrði laganna að vera uppfyllt, auk þess sem eitt 

þeirra skilyrða sem tilgreint var í a-d lið 1. mgr. 103. gr. oml., þurfti að eiga við um 

viðkomandi tilvik. Þau voru óbreytt frá eldri lögum, þ.e. að hætta væri á að sakborningur 

myndi torvelda rannsókn, sbr. a-lið 1. mgr. 103. gr. oml., sbr. 1. tölul. 1. mgr. 67. gr. laga nr. 

74/1974, að hætta væri á að hann myndi reyna að koma sér undan, sbr. b-lið 1. mgr. 103. gr. 

oml., sbr. 2. og 3. tölul. 1. mgr. 67. gr. laga nr. 74/1974, að hann myndi halda áfram afbrotum 

meðan máli væri ólokið, sbr. c-lið 1. mgr. 103. gr. oml., sbr. 5. tölul. 1. mgr. 67. gr. laga nr. 

74/1974, eða að þörf þætti á að verja aðra fyrir árásum sakbornings eða hann sjálfan fyrir árás 

eða áhrifum annarra, sbr. d-lið 1. mgr. 103. gr. oml., sbr. 6. tölul. 1. mgr. 67. gr. eldri laga. 

Hins vegar var 4. tölul. 1. mgr. 67. gr. laga nr. 74/1974 ekki tekinn upp í lögin en í stað þess 

var í 2. mgr. 103 gr. laganna, kveðið á um gæsluvarðhald í alvarlegum brotum, þótt skilyrðum 

a–d liðar 1. mgr. 103. gr. væri ekki fullnægt, enda væri brot þess eðlis að ætla mætti 

gæsluvarðhald nauðsynlegt með tilliti til almannahagsmuna.40  

 

1.1.10 Þróun almennra skilyrða gæsluvarðhalds frá 1951-1991 

Ef borin eru saman almenn skilyrði gæsluvarðhalds samkvæmt 95. gr. sml. og 67. gr. laga nr. 

27/1951 má segja að almenn skilyrði gæsluvarðhalds samkvæmt eldri lögum hafi verið 

talsvert frábrugðin ákvæðum laga nr. 88/2008.41 Almennu skilyrðin var ýmist að finna í 67. 

gr. laganna og þá innan um hin sérstöku eða í 69. gr. þar sem mælt var fyrir um hvenær 

óheimilt væri að beita gæsluvarðhaldi. Skilin milli almennra og sérstakra skilyrða voru því 

óljós auk þess sem skipulag og framsetning þeirra í lögunum var ekki nægilega skýr.  

Í lögum nr. 74/1974 voru almenn skilyrði gæsluvarðhalds þau sömu og í lögum nr. 

27/1951 og er því óþarft að rekja þau.  

Í lögum nr. 19/1991 var orðalagi laganna um skilyrði gæsluvarðhalds breytt og skerpt á 

skilunum milli almennra og sérstakra skilyrða þess. Óhætt er að segja að breytingin hafi verið 

                                                 
40 Alþt. 1989-90, A-deild, bls. 3380. 
41 Í 1. mgr. 67. gr. laga nr. 27/1951 sagði orðrétt: „Mann má aðeins setja í gæsluvarðhald, að ástæða þyki til þess 
að ætla, að hann hafi gerst sekur um refsiverða hegðun.“ 
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til batnaðar enda uppsetning og skipulag laganna, um skilyrði gæsluvarðhalds, mun gegnsærri 

og aðgengilegri.  

 

1.1.11 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið farið yfir þróun sakamálaréttarfars í íslenskum rétti með hliðsjón af 

gæsluvarðhaldi og þá sérstaklega almennum skilyrðum þess.  

Í kaflanum var farið yfir víðan völl. Lagareglur á sviði sakamálaréttarfars hafa eðlilega 

tekið miklum breytingum í aldanna rás. Það var einkennandi fyrir lagareglur á þessu sviði, 

fyrir setningu laga nr. 27/1951 hversu dreifðar og ósamstæðar þær voru. Sum lagafyrirmælin 

höfðu til að mynda aldrei verið gefin út með löggiltum íslenskum texta.42 Lögin mörkuðu 

ótvírætt ákveðin þáttaskil í íslensku sakamálaréttarfari enda voru þau fyrstu heildstæðu lögin á 

því sviði. Óhætt er að fullyrða að þau séu mun heilsteyptari og skýrari frá því sem áður var. 

Ákvæði um gæsluvarðhald og aðrar þvingunarráðstafanir í þágu meðferðar sakamála eru þar 

engin undantekning. Þau hafa jafnframt tekið ákveðnum stakkaskiptum þótt því megi halda 

fram að mörg núgildandi ákvæði um gæsluvarðhald hvíli á fornum og traustum grunni. 

Þróunin hefur m.a. verið að skerpa á milli aðgreiningar almennra og sérstakra skilyrða 

gæsluvarðhalds og tryggja þannig réttaröryggi sakbornings, auk þess sem markmiðið hefur 

verið að gera rannsókn og alla meðferð þessara mála vandaðri og skilvirkari.43 Sú þróun er 

eðlileg og hefur haldist í hendur við það aukna vægi sem almenn mannréttindi hafa fengið á 

síðustu áratugum. Gæsluvarðhald er alvarlegt inngrip í grundvallarréttindi manna og mjög 

brýnt að skilyrði þess séu skýr. Lög nr. 88/2008 bera þeirri þróun vitni.  

 

1.2 Lög nr. 88/2008 um meðferð sakamála 

Þótt menn hafi almennt verið sammála um að lög nr. 19/1991 hafi staðist vel tímans tönn var 

ákveðið árið 2003 að hefja vinnu við samningu nýrra laga á sviði sakamálaréttarfars.44 

Einkum var horft til þess hve aðstæður og viðhorf höfðu breyst á sviði sakamálaréttarfars frá 

setningu eldri laga.45 Áðurnefnd lög um meðferð opinberra mála nr. 19/1991 voru í gildi allt 

til ársins 2008, þar til sett voru ný lög, nr. 88/2008 um meðferð sakamála (hér eftir sml.). 

Lögin voru samþykkt þann 30. maí 2008 og tóku gildi 1. janúar síðastliðinn.  

 
                                                 
42 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 1396. 
43 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 1396-97. 
44 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 6017 
45 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 1397. 



14 
 

1.2.2 Almennar breytingar  

Í lögunum eru gerðar margvíslegar breytingar á sakamálaréttarfari. Viðamesta breytingin er 

án efa nýskipan ákæruvalds sem komið er á fót samkvæmt III. kafla laganna. Samkvæmt 

lögum nr. 19/1991 voru handhafar ákæruvalds ríkissaksóknari og lögreglustjórar, sem fóru 

með takmarkað ákæruvald. Í lögum nr. 88/2008 er mælt fyrir um þá grundvallarbreytingu að 

ákæruvaldinu verði skipt upp í þrjú stjórnsýslustig í stað tveggja. Embætti héraðssaksóknara 

verður komið á fót og munu héraðssaksóknarar taka ákvörðun um saksókn á fyrsta 

stjórnsýslustigi í nær öllum meiriháttar sakamálum.46 Ríkissaksóknari er eftir sem áður æðsti 

handhafi ákæruvalds í landinu en meginhlutverk hans er að hafa með höndum eftirlit með 

öðrum ákærendum, setja þeim reglur og taka ákvörðun um áfrýjun héraðsdóma í sakamálum. 

Rannsókn og ákæruvald í minni háttar sakamálum er áfram hjá lögreglustjórum. Með 

breytingunum er stefnt að því að efla og skjóta enn frekari stoðum undir sjálfstæði og 

skilvirkni ákæruvaldsins og refsivörslukerfisins alls, jafnframt því að auka réttaröryggi 

borgaranna.47  

 

1.2.3 Gæsluvarðhald 

Að því er varðar almenn skilyrði gæsluvarðhalds, eru gerðar nokkrar breytingar frá lögum nr. 

19/1991. Um gæsluvarðhald og aðrar sambærilegar ráðstafanir er mælt fyrir í XIV. kafla 

laganna. Almenn skilyrði fyrir gæsluvarðhaldi eru, eftir sem áður, að fyrir hendi þarf að vera 

rökstuddur grunur um að maður hafi framið refsivert brot, sem varðað getur fangelsisrefsingu, 

auk þess sem hinn grunaði skuli hafa náð fimmtán ára aldri, sbr. 1. mgr. 95. gr. laganna. Til 

viðbótar þeim koma inn tvö ný skilyrði, að fyrirmynd danskra og norskra réttarfarslaga, í 3. 

og 4. mgr. 95. gr. laganna. Í 3. mgr. 95. gr. sml. segir að óheimilt sé að úrskurða sakborning í 

gæsluvarðhald ef sýnt þykir að brot sem hann er sakaður um muni aðeins hafa í för með sér 

sektir eða skilorðsbundna fangelsisrefsingu miðað við aðstæður. Jafnframt skal eftir föngum 

gæta þess að sakborningur verði ekki látinn sæta gæsluvarðhaldi lengur en sýnt þykir að 

fangelsisrefsing verði dæmd. Samkvæmt 4. mgr. 95. gr. sml. skal sakborningur ekki látinn 

sæta gæsluvarðhaldi lengur en í tólf vikur nema mál hafi verið höfðað gegn honum eða brýnir 

rannsóknarhagsmunir krefjist þess, sbr. a-lið 1. mgr. 95. gr. sml. Með hinum nýju ákvæðum 

eru almenn skilyrði gæsluvarðhalds hert og leitast við að koma í veg fyrir að sakborningur sé 

                                                 
46 Rétt er að taka fram að samkvæmt 3. gr. laga nr. 156/2008 taka ákvæði III. kafla laga nr. 88/2008, um stofnun 
embætta héraðssaksóknara, ekki gildi fyrr en 1. janúar 2010. Fram að þeim tíma eru ákærendur ríkissaksóknari 
og lögreglustjórar, þar á meðal ríkislögreglustjóri, eins og var samkvæmt lögum nr. 19/1991. 
47 Alþt. 2007-08, B-deild, bls. 1829. Sjá einnig: Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 1400. 
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úrskurðaður í gæsluvarðhald fyrir tiltölulega litlar sakir eða það vari lengur en brýna nauðsyn 

krefur.  

Hin sérstöku skilyrði í a-d liðum 1. mgr. 95. gr. eru óbreytt frá lögum nr. 19/1991, sem og 

ákvæði um gæsluvarðhald með tilliti til almannahagsmuna, sbr. 2. mgr. 95. gr. Aðrar 

breytingar sem gerðar eru á kaflanum eru að formi gæsluvarðhaldsúrskurðar er breytt á þann 

veg að ríkari áhersla er lögð á að gæsluvarðhald standi ekki lengur en þörf krefur, sbr. 1. og 2. 

mgr. 97. gr. sml. Jafnframt verður maður ekki látinn sæta einangrun í gæsluvarðhaldi gegn 

vilja sínum nema samkvæmt dómsúrskurði, sbr. b-lið 1. mgr. 99. gr., sbr. 2. mgr. 98. gr.48 

 

1.3 Þvingunarráðstafanir 

1.3.1 Almennt 

Samkvæmt 1. mgr. 1. gr. sml. teljast sakamál þau mál öll sem handhafar ákæruvalds höfða til 

refsingar lögum samkvæmt og skulu sæta meðferð eftir ákvæðum laga nr. 88/2008, nema 

öðruvísi sé kveðið á um í lögum. Sama á við um mál þar sem krafist er refsikenndra 

viðurlaga, svo sem öryggisgæslu og annarra öryggisráðstafana, upptöku eigna, sviptingar 

réttinda og ómerkingar ummæla, ef ákæruvaldið á sókn sakar, þótt ekki sé krafist refsingar í 

málinu, sbr. 2. mgr. 1. gr. laganna. Í slíkum málum49 er skorið úr því hvort menn hafi gerst 

sekir um refsiverða háttsemi, sem þeim er gefin að sök og að auki er þeim, sem sekir eru 

taldir, ákvörðuð viðeigandi viðurlög.50  

Í þessum öðrum kafla ritsmíðarinnar verður fjallað með almennum hætti um þær heimildir 

sem lögreglu eru fengnar við rannsókn sakamála, yfirleitt alvarlegri brotamála, til þess að geta 

sinnt lögbundnu hlutverki sínu. Hugtakið þvingunarráðstöfun verður skilgreint, því næst farið 

yfir almenn atriði sem einkenna slíkar ráðstafanir. Þá verður farið yfir skilyrði fyrir 

þvingunarráðstöfunum og þau andstæðu sjónarmið sem að baki þeim búa.  

 

1.3.2 Hugtaksskilgreining 

Í bók sinni Lögbókin þín lýsir Björn Þ. Guðmundsson þvingunarheimildum lögreglu þannig 

að lögreglu sé oft rétt eða skylt að beita líkamlegu valdi til þess að knýja menn til hlýðni við 

                                                 
48 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 1400. 
49 Hugtakið „opinber mál“ hefur verið notað um slík mál, allt frá setningu laga nr. 27/1951, en við gildistöku 
lmfs, var heitinu breytt í „sakamál“, þar sem það var talið hæfa betur heldur en „refsimál“ og „brotamál“, vegna 
hlutleysis þess orðalags. Sjá hér: Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 1397. 
50 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 1397. 
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yfirvaldsákvörðun og getur slík valdbeiting verið nauðsynleg til að afstýra yfirvofandi 

lögbrotum eða til þess að knýja menn til að fara að lögum eða lögmætum valdboðum.51  

Hugtakið „þvingunarráðstöfun“ hefur verið skilgreint með svipuðum hætti í dönskum 

rétti. Hans Gammeltoft Hansen skilgreindi hugtakið þannig að það væri aðgerð, sem 

samkvæmt markmiði sínu væri liður í að ná fram refsingu og fælist í refsiverðu broti beint 

gegn líkama, frelsi, friði, æru eða eignarrétti manna. 52 

Eins og hugtakið ber með sér felur það í sér tiltekna ráðstöfun sem er þvinguð eða knúin 

fram óháð viljaafstöðu þess sem henni sætir. Hugtakið vísar því til ákveðinna ráðstafana 

lögreglu sem teljast til rannsóknarúrræða hennar, þ.á.m. hald á munum, sbr. IX. kafla, 

líkamsrannsókn, sbr. X. kafla, handtöku, sbr. XIII. kafla og gæsluvarðhald, sbr. XIV. kafla 

laganna. 

Þvingunarráðstafanir eru hins vegar ekki einu þvingunarúrræði stjórnvalda þar sem t.a.m. 

fullnustugerðir eru taldar til þeirra.53  

 

1.3.3 Rannsókn sakamála 

Sakamál hefst að meginstefnu til með tvennum hætti. Annars vegar með kæru, þ.e. 

utanaðkomandi tilkynningu til lögreglu um að refsivert brot hafi verið framið, eða ástæða sé 

til að ætla að það hafi verið framið og hins vegar með uppljóstrun, þannig að lögregla kemst 

sjálf að því, annað hvort við venjubundið eftirlit eða við rannsókn á öðru refsiverðu broti.54  

Rannsókn sakamála er í höndum lögreglu, sbr. 1. mgr. 52. gr. sml.55 Markmið rannsóknar 

lögreglu er að afla allra nauðsynlegra gagna til þess að ákæranda sé fært að ákveða að henni 

lokinni hvort sækja skuli mann til sakar, sbr. 1. mgr. 53. gr. sml. Við rannsókn mála skal 

lögreglan leitast við að rannsaka og afla allra nauðsynlegra gagna um verknað sem ætla má að 

skipt geti máli; svo sem að leita þess sem grunaður er um brot, finna sjónarvotta og önnur 

vitni og leggja hald á muni og önnur sýnileg sönnunargögn, eins og nánar er mælt fyrir um í 

1. mgr. 54. gr. sml. Til þess að lögregla geti sinnt þessu hlutverki sínu af festu og með sem 

                                                 
51 Björn Þ. Guðmundsson. Lögbókin þín, bls. 474. 
52 Gorm Toftegaard Nielsen: Straffesagens gang, bls. 73. 
53 Fullnustugerðir hafa verið skilgreindar þannig, að um sé að ræða valdbeitingarathöfn, sem ríkið grípur til í því 
skyni að þvinga fram efndir á skyldu manns eða persónu að lögum, sem hlutaðeigandi vill ekki verða við af 
fúsum vilja eða getur ekki orðið við. Sá munur er á umræddum skilgreiningum að fullnustugerðir gera ráð fyrir 
efndum á tiltekinni skyldu manns, en þegar manni er í sakamáli gert að sæta refsingu eða er sviptur frelsi sínu, þá 
er ekki talað um að skylda sé beinlínis lögð á hann. Sjá: Markús Sigurbjörnsson: Aðfarargerðir, bls. 19. 
54 Svala Ólafsdóttir: Handbók um meðferð opinberra mála, bls. 29. 
55 Með hugtakinu rannsókn er átt við þær aðgerðir lögreglu og ákæruvalds sem hafa það að markmiði að upplýsa 
hvort brot hafi verið framið, sem sæta eigi saksókn og hver hafi framið það. Sjá: Svala Ólafsdóttir: Handbók um 
meðferð opinberra mála, bls. 29. 
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árangursríkustum hætti eru henni heimilaðar tilteknar aðgerðir, svonefndar 

þvingunarráðstafanir og ýmsar aðrar aðgerðir í þágu rannsóknar málsins, sbr. ákvæði IX. – 

XIV. kafla sml.  

 

1.3.4 Einkenni þvingunarráðstafana 

Yfirleitt er talað um þvingunarráðstafanir „í þágu meðferðar sakamáls“ en þá er verið að vísa 

til þess að markmiðið með beitingu þeirra er ekki eingöngu að upplýsa brot og afla gagna til 

undirbúnings málsmeðferðar fyrir dómi heldur getur markmiðið verið annað. Þannig er talið 

að geðrannsókn, samkvæmt 2. mgr. 77. gr. sml., falli ótvírætt undir hugtaksskilgreiningu 

þvingunarráðstöfunar enda þótt markmiðið með beitingu hennar sé ekki að svipta hulunni af 

því hver hafi framið refsivert brot, heldur að kanna andlegt ástand sakbornings.56 Hins vegar 

felur handtaka lögreglu á ölvuðum manni, án þess að sú ráðstöfun sé liður í rannsókn 

sakamáls á hendur honum, ekki í sér þvingunarráðstöfun í þágu meðferðar sakamáls57 enda 

hefur lögregla, samkvæmt a-lið 1. mgr. 16. gr. lögreglulaga nr. 90/1996, heimild til að 

handtaka mann og færa á lögreglustöð ef hann ærist á almannafæri, veldur þar hneyksli eða 

hættu á óspektum.  

Meginreglan er sú að allir menn geti þurft að sæta þvingunarrástöfunum en þó eru 

tilteknar undantekningar frá þeirri reglu, t.d. börn, alþingismenn og sendimenn erlendra ríkja 

og ræðismenn sem njóta úrlendisréttar og eru þannig undanþegnir lögsögu íslenskra dómstóla 

og stjórnvalda.58 

 

1.3.4.1 Þvingunarráðstafanir eru knúnar fram með valdi 

Eitt einkenna þvingunarráðstafana er að þær eru knúnar fram með valdi, ef þörf krefur. Maður 

verður því látinn sæta slíkri ráðstöfun óháð viljaafstöðu hans. Hins vegar er staðan oft sú að 

samþykki þess sem ráðstöfunin beinist gegn er til staðar, t.d. að maður veiti samþykki sitt 

fyrir leit í húseign sinni eða að hald verði lagt á einhverja eign hans. Slíkt samþykki helgast 

oft af vitneskju hans um að þvingunarráðstöfunin verði ella knúin fram með valdi.59 

Sakborningur verður úrskurðaður í gæsluvarðhald óháð viljaafstöðu hans til þess. Hér má 

                                                 
56 Eiríkur Tómasson: Þvingunarráðstafanir í þágu meðferðar sakamáls, bls. 1. 
57 Eiríkur Tómasson: Þvingunarráðstafanir í þágu meðferðar sakamáls, bls. 3. 
58 Eiríkur Tómasson: Þvingunarráðstafanir í þágu meðferðar sakamáls, bls. 3. Sjá einnig: Gunnar G. Schram: 
Stjórnskipunarréttur, bls. 85. 
59 Eiríkur Tómasson: Þvingunarráðstafanir í þágu meðferðar sakamáls, bls. 2. Sjá einnig: Mogens Koktvegaard 
og Hans Gammeltoft Hansen: Lærebog i strafferetspleje, bls. 187.  
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benda á neðangreindan dóm þar sem vafi var talinn leika á því hvort að sökunautur hafði verið 

sviptur frelsi sínu eður ei.  

 

Hrd. 11. desember 2008 (209/2008): Í málinu krafðist X skaðabóta af íslenska ríkinu vegna 
ólögmætrar frelsissviptingar. X byggði kröfu sína á því að hann hefði verið sviptur frelsi án þess 
að hafa verið handtekinn. X var stöðvaður af lögreglunni fyrir of hraðan akstur og með útrunnið 
ökuskírteini og í kjölfar þess fór hann án þvingunar í lögreglubifreið á lögreglustöð. Hann var 
hvorki handtekinn né vistaður í fangageymslu. Heldur beið hann inni á skrifstofu á 
lögreglustöðinni þar til tekin var af honum skýrsla út af öðru máli. Í skýrslu lögreglunnar var 
þess ekki getið að X hefði verið handtekinn og í framburði X kom hvergi fram að lögreglan 
hefði gert honum grein fyrir því að hann hefði verið handtekinn. X lét ekki á það reyna að 
yfirgefa lögreglustöðina en samkvæmt framburði vitna bendir ekkert til að honum hafi verið 
haldið þar að gegn vilja sínum. Ósannað þótti í málinu að honum hafi verið hótað af lögreglunni 
að annað hvort yrði hann handtekinn eða hann gæti farið með lögreglunni af fúsum og frjálsum 
vilja á lögreglustöðina. Því var ekki talið sannað að fullyrðing X um að hann hefði verið sviptur 
frelsi ætti við rök að styðjast og var íslenska ríkið því sýknað af skaðabótakröfu X. 

 

Í málinu var ekki talið að um frelsissviptingu hafi verið að ræða og sökunautur hafi því 

ekki verið látinn sæta þvingunarráðstöfun í eiginlegum skilningi, enda voru fullyrðingar hans 

um að honum hafi verið hótað handtöku ósannaðar. Til samanburðar má benda á tvo eldri 

dóma, Hrd. 1965, bls. 99 og Hrd. 1989, bls. 512.  

 

1.3.4.2 Þvingunarráðstafanir fela í sér skerðingu á mannréttindum 

Það er skilyrði fyrir því að rannsóknarúrræði lögreglu teljist vera þvingunarráðstöfun að með 

því séu skert mikilvæg stjórnarskrárvarin réttindi manna, t.a.m. persónufrelsi, eignarréttur eða 

friðhelgi einkalífs.60 Gagnályktun leiðir til þess að skerði rannsóknarúrræði lögreglu ekki slík 

réttindi verði þau ekki talin til þvingunarráðstafana í áðurnefndum skilningi. Skiptir ekki máli 

hvort rannsóknarúrræði feli í sér mikla eða litla skerðingu á réttindum manns. Til dæmis felur 

gæsluvarðhald, sbr. 95. gr. sml. í sér mun meiri skerðingu á ferðafrelsi manns heldur en 

farbann, sbr. 100. gr. sml.  

 

1.3.5 Skilyrði fyrir þvingunarráðstöfunum 

Athafnir stjórnvalda sem með einhverjum hætti skerða grundvallarréttindi manna verða að 

eiga sér skýra og ótvíræða lagastoð.61 Ein af meginreglum stjórnsýsluréttarins, 

lögmætisreglan, leiðir til þeirrar niðurstöðu og bindur hendur stjórnvalda að þessu leyti. 

Þvingunarráðstafanir eru því óheimilar eigi þær sér ekki skýra lagastoð. Lögregla er talin til 

                                                 
60 Eiríkur Tómasson: Þvingunarráðstafanir í þágu meðferðar sakamáls, bls. 2. 
61 Í 1. mgr. 67. gr. stjskr. segir: „Engan má svipta frelsi nema samkvæmt heimild í lögum.“ 
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stjórnvalda í skilningi 3. mgr. 1. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 (hér eftir ssl.),62 Í því skyni 

má benda á neðangreindan dóm frá 1996 þar sem talið var að lagastoð hafi skort fyrir því að 

sökunautur væri látinn sæta gæsluvarðhaldi eftir að dómur í máli hans var kveðinn upp.  

 

Hrd. 1996, bls. 3872: Krafist var áframhaldandi gæsluvarðhalds yfir X, á meðan 
áfrýjunarfrestur í máli hans, samkvæmt 106. gr. laga nr. 19/1991 væri að líða. X hafði sama dag 
verið dæmdur til að sæta fangelsi í þrjú ár fyrir alvarlega líkamsárás. Héraðsdómur úrskurðaði 
X í gæsluvarðhald þar til fjögurra vikna áfrýjunarfrestur, samkvæmt 1. mgr. 153. gr. laga nr. 
19/1991, væri liðinn. Hæstiréttur felldi þann úrskurð héraðsdóms úr gildi. Í forsendum dóms 
Hæstaréttar sagði að dómur yfir X hafi verið kveðinn upp klukkan ellefu að morgni til þann 2. 
desember 1996.  Fulltrúi ákæruvalds hafi ekki mætt til dómsuppkvaðningar. Klukkan eitt eftir 
hádegi sama dag hafi fulltrúi ákæruvalds gert kröfu um að X sætti gæsluvarðhaldi í 
áfrýjunarfresti málsins. X var hins vegar látinn sæta gæslu í þær tvær klukkustundir. 
Hæstiréttur taldi að 106. gr. laga nr 19/1991 væri skýr og að gæsluvarðhaldi lyki þegar dómur 
væri kveðinn upp í máli. Þar með hafi ekki verið lagaheimild til þeirrar frelsissviptingar sem X 
var látinn sæta frá dómsuppkvaðningu og þar til krafa um áframhaldandi gæsluvarðhald yfir 
honum var borin upp. 

 

1.3.6 Andstæð sjónarmið búa að baki ákvæðum um þvingunarráðstafanir 

Þeir andstæðu pólar sem búa að baki lagareglum um þvingunarráðstafanir eru annars vegar 

brýn þjóðfélagsþörf að afbrot verði upplýst og hins vegar að tillit sé tekið til réttaröryggis 

þeirra manna sem slík athöfn beinist að. Í Hrd. 22. september 2008 (493/2008) kemur 

togstreita áðurnefndra hagsmuna fram en í forsendum dóms Hæstaréttar segir orðrétt:  

 

Við beitingu þvingunarráðstafana, svo sem gæsluvarðhalds og farbanns, í þágu rannsóknar 
opinbers máls togast meðal annars á almannahagsmunir við að halda uppi lögum, vinna að 
uppljóstran brota og halda uppi refsivörslu annars vegar og hins vegar mannréttindi hins 
grunaða manns. 

 

Meðalhófsregla stjórnsýslulaga, sbr. 12. gr. ssl., segir að aðeins skuli tekin íþyngjandi 

ákvörðun þegar lögmætu markmiði, sem að er stefnt, verði ekki náð með öðru og vægara 

móti, enda skuli þess þá gætt að ekki sé farið strangar í sakirnar en nauðsyn ber til. 

Meðalhófsreglan hefur verið fest í lög nr. 88/2008 og er að finna í 3. mgr. 53. gr. sml.63 Hún 

gildir ótvírætt um rannsókn sakamáls og tekur jafnt til lögreglu, ákærenda og dómara.64  

                                                 
62 Eiríkur Tómasson: Þvingunarráðstafanir í þágu meðferðar sakamáls, bls. 8. 
63 Í 3. mgr. 53. gr. sml. segir: „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.“ 
64 Eiríkur Tómasson: Þvingunarráðstafanir í þágu meðferðar sakamáls, bls. 7. 
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Mikilvægi meðalhófsreglunnar, að því er varðar þvingunarráðstafanir, hefur leitt til þess 

að stuðst er við ákveðnar meginreglur. Þær meginreglur koma fram með mjög skýrum hætti í 

Hrd. 27. nóvember 2008 (611/2008), en í forsendum dóms Hæstaréttar segir:  

 

Verður við val á þvingunarráðstöfun að líta til þess úrræðis sem vægast er og að gagni getur 
komið. Í því sambandi er farbann mun vægara úrræði heldur en gæsluvarðhald og þá sérstaklega 
þegar því er beitt gagnvart íslenskum ríkisborgara sem á lögheimili hér á landi. Í reglunni felst 
einnig að hóf verður að vera í beitingu þess úrræðis sem valið er miðað við þá hagsmuni sem í 
húfi eru og má ekki ganga lengra en nauðsyn ber til. Þannig má farbann ekki standa lengur en 
nauðsynlegt er í þágu rannsóknar, en tímalengd farbanns ræðst aðallega af eðli og umfangi máls 
að því gefnu að rannsókn sé fram haldið án óréttmætra tafa. 

 

Í fyrsta lagi verður þvingunarráðstöfun aðeins beitt að ekki sé hægt að ná því markmiði 

sem að er stefnt með öðru eða vægara móti, sbr. Hrd. 13. desember 2008 (649/2008).65 

Í öðru lagi ef nauðsynlegt er talið að beita þvingunarráðstöfun ber að beita eins vægu 

úrræði og kostur er. Í þessu skyni má benda á Hrd. 18. júní 2008 (331/2008) en í málinu var 

X, franskur ríkisborgari, grunaður um að hafa, í Frakklandi á árinu 2005, dregið að sér eða á 

annan ólögmætan hátt slegið eign sinni á jafnvirði tuttugu og tveggja milljóna íslenskra króna. 

Krafist var gæsluvarðhalds yfir honum sem fallist var á í héraðsdómi. Í forsendum úrskurðar 

héraðsdóms sagði að nauðsynlegt væri að tryggja nærveru hans meðan framsalsbeiðni á 

hendur honum væri til meðferðar hjá yfirvöldum hér. Eins og á stæði gætu önnur úrræði en 

gæsluvarðhald ekki talist fullnægjandi. Hæstiréttur snéri við úrskurði héraðsdóms og taldi að 

þar sem X hafði flúið land áður en frönsk lögregluyfirvöld hófu rannsókn á meintum brotum 

hans væri nægilegt að hann yrði látinn sæta farbanni. Hér má einnig benda á Hrd. 4. desember 

2007 (636/2007) og Hrd. 3. mars 2008 (118/2008).66 

                                                 
65 Í Hrd. 13. desember 2008 (649/2007) voru málavextir þeir að í lok nóvembermánaðar 2007 var bifreið ekið á 
fjögurra ára dreng með þeim afleiðingum að hann lést nokkrum dögum síðar. Bifreiðinni var ekið á brott af 
vettvangi en fannst nokkrum dögum síðar ásamt ökumanni, X, sem var handtekinn. X hafði á fyrri stigum 
málsins sætt gæsluvarðhaldi en í málinu var krafist framlengingar gæsluvarðhalds á grundvelli a-liðar 1. mgr. 
103. gr. oml. Um þá kröfu segir orðrétt í úrskurði héraðsdóms: „Lögreglustjóri byggir kröfu sína á því að enn 
eigi m.a. eftir að taka skýrslur af vitnum sem borið hafi á mismunandi vegu um atvik málsins og ferðir kærða. 
Kærði hefur sætt gæsluvarðhaldi frá 2. desember sl. og hafa verið teknar fjölmargar skýrslur af vitnum. 
Rannsakendur hafa haft tök á því að ná til þeirra vitna sem þeir telja nauðsynlegt að taka frekari skýrslur af. Hafa 
því ekki verið færð fullnægjandi rök fyrir því að kærði sæti áframhaldandi gæsluvarðhaldi á grundvelli 
rannsóknarhagsmuna. Hins vegar þykir rétt, með vísan til þess sem að framan er rakið og einkum á grundvelli 
þess að kærði er erlendur ríkisborgari, að beita ákvæðum b-liðar 1. mgr. 103. gr. laga nr. 19/1991 og gera ákærða 
að sæta farbanni samkvæmt ákvæðum 110. gr. sömu laga.“ Niðurstaða héraðsdóms var síðan staðfest með vísan 
til forsendna í Hæstarétti. Í málinu verður þó að líta til þess að þar sem X var erlendur ríkisborgari hafi ef til vill 
verið taldar meiri líkur á því að hann reyndi að flýja land yrði ekki fallist á aðalkröfu lögreglunnar í málinu. Sú 
ályktun sem af dóminum má draga staðfestir þá meginreglu sem að ofan er rakin og felur í sér að í þeim tilvikum 
þar sem farbann verður talið nægilegt til að ná þeim markmiðum sem að er stefnt ber að beita því fremur en 
gæsluvarðhaldi með tilliti til meðalhófs. 
66 Í Hrd. 3. mars 2008 (118/2008) var X, erlendur ríkisborgari, grunaður um kynferðisbrot gegn tíu ungum 
stúlkum. Héraðsdómur úrskurðaði hann til að sæta gæsluvarðhaldi með vísun til b- og c-liðar 1. mgr. 103. gr. 
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Í þriðja lagi skal gæta þess, verði talið nauðsynlegt að grípa til þvingunarráðstöfunar, að 

fara ekki strangar í sakirnar en nauðsyn ber til. Til dæmis verður að gæta þess að beita 

sökunaut ekki harðræði við handtöku verði talið að hún sé nauðsynleg. Í því sambandi má 

benda á neðangreindan dóm frá árinu 2003 en þar var deilt um hvort að lögregla hafi beitt 

sökunaut í málinu harðræði við handtöku sem leiddi til líkamstjóns hans.  

 

Hrd. 2003, bls. 1918: Í málinu krafði X íslenska ríkið og þrjá lögreglumenn um bætur vegna 
líkamstjóns sem hann varð fyrir í lögreglubifreið á ferð í kjölfar handtöku. X fór inn í 
lögreglubifreiðina án nokkurs mótþróa. Lögreglumennirnir höfðu beðið hann stuttu áður að sýna 
innihald vasa sinna af öryggisástæðum en hann var í annarlegu ástandi af völdum 
fíkniefnaneyslu. X brást ókvæða við þessari beiðni lögreglumannanna, bjóst við að rísa á fætur 
og braust um inni í bílnum. Lögreglumennirnir beittu X tökum, færðu í járn og gerðu líkamsleit 
á honum. Við þau snörpu átök brotnaði vinstri upphandleggur X. Í dómi Hæstaréttar kom fram 
að þar sem X hafi verið fús til inngöngu í lögreglubifreiðina hafi þeim ekki borið sérstök skylda 
til að leita á honum áður en hann fór inn í hana. Var því talið að lögreglumennirnir hafi ekki 
sýnt af sér ógætni og gengið harkalegar fram gagnvart X en nauðsynlegt var til að vinna bug á 
mótþróa hans. Íslenska ríkið, sem og lögreglumennirnir, voru því sýknuð af kröfum X í málinu.  

 

Í fjórða lagi skulu þvingunarráðstafanir ekki vara lengur en þörf krefur. Til dæmis er 

óheimilt að láta sökunaut sæta gæsluvarðhaldi lengur en þörf krefur, sbr. 3. mgr. 67. gr. stjskr. 

Á álitaefni af þeim toga reyndi í Hrd. 2004, bls. 2104 en þar hafði X verið framseldur til 

Íslands frá Hollandi í maí 2002 vegna gruns um aðild að mannshvarfi. X var látinn sæta 

gæsluvarðhaldi í fjórtán daga eftir framsalið. Í gæsluvarðhaldsúrskurði yfir X var lögð rík 

áhersla á að rökstuddur grunur væri um vitneskju tiltekins manns, H, um ætlaðan þátt X í 

mannshvarfinu. Eftir að skýrsla hafði verið tekin af H var X sleppt úr gæsluvarðhaldi. Í 

forsendum dóms Hæstaréttar segir orðrétt:  

 

Þótt ekki verði fallist á, að fyrirhuguð skýrslutaka af H hafi, eins og á stóð, getað réttlætt 
gæsluvarðhald gagnáfrýjanda verður ekki séð, að unnt hafi verið að yfirheyra hann til hlítar á 
þeim skamma tíma, sem lögregla mátti halda honum handteknum, sbr. 3. mgr. 67. gr. 
stjórnarskrárinnar. Voru því lögmæt skilyrði til þess að úrskurða hann í gæsluvarðhald í þágu 
rannsóknar málsins. Á hinn bóginn hefur ekki verið sýnt fram á, að nauðsyn hafi borið til að 
svipta gagnáfrýjanda frelsi í þessu skyni lengur en í þrjá daga. Hefur hann því sætt 
gæsluvarðhaldi að ósekju í ellefu daga og á þannig rétt til bóta samkvæmt 176. gr., sbr. 1. mgr. 
175. gr., laga nr. 19/1991 með áorðnum breytingum.  

 

Þar sem X hafði verið látinn sæta gæsluvarðhaldi lengur en nauðsyn bar til átti hann rétt til 

skaðabóta vegna þess. Í þessu sambandi má einnig benda á Hrd. 2002, bls. 643 (255/2001). 

                                                                                                                                                         
laga nr. 19/1991. Í forsendum úrskurðarins kom fram að X væri erlendur ríkisborgari sem hefði engin tengsl við 
landið og að líklegt væri að hann myndi reyna að komast úr landi en upplýst var í málinu að hann hafi þegar 
reynt það. Hins vegar væru skilyrði b- og c-liðar 1. mgr. 103. gr. laga nr. 19/1991 ekki uppfyllt en X hins vegar 
gert að sæta farbanni, sbr. 110. gr. sömu laga. Hæstiréttur staðfesti úrskurð héraðsdóms með vísun til forsendna. 
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1.3.7 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið fjallað með almennum hætti um þvingunarráðstafanir, en þær eru 

lögfest rannsóknarúrræði sem lögregla hefur heimild til að beita með valdi, ef þörf krefur, í 

þágu meðferðar sakamáls, sbr. IX. – XIV. kafla laga nr. 88/2008. Lögmætisregla 

stjórnsýsluréttarins setur það skilyrði fyrir þvingunarráðstöfunum að þær eigi sér skýra og 

ótvíræða lagastoð, sbr. Hrd. 1996, bls. 3872. Jafnframt leiðir meðalhófsregla stjórnsýslulaga 

nr. 37/1993 og laga 88/2008 um meðferð sakamála til þess að þvingunarráðstöfunum verður 

aðeins beitt að ekki sé hægt að ná því markmiði sem að er stefnt með öðru eða vægara móti, 

sbr. Hrd. 13. desember 2008 (649/2007). Verði talið að það sé ekki mögulegt ber að beita eins 

vægu úrræði og kostur er, sbr. Hrd. 18. júní 2008 (331/2008). Þvingunarráðstafanir fela 

iðulega í sér skerðingu á grundvallarréttindum þess sem þeim sætir, sbr. Hrd. 11. desember 

2008 (209/2008). Þegar þvingunarráðstöfun er beitt ber að gæta þess að ekki sé farið strangar 

í sakirnar en nauðsyn ber til, sbr. Hrd. 2003, bls. 1918 (413/2003). Auk þess skal 

þvingunarráðstöfun ekki standa lengur en þörf krefur, sbr. Hrd. 2004, bls. 2104 (428/2003).  

 

2 Gæsluvarðhald 

2.1 Almennt 

Um gæsluvarðhald og aðrar ráðstafanir er fjallað í XIV. kafla laga nr. 88/2008. 

Gæsluvarðhald er þvingunaraðgerð í þágu rannsóknar sakamáls sem felst í því að svipta mann 

frelsi um lengri tíma.67 Gæsluvarðhald er sú þvingunarráðstöfun sem gengur lengst í því að 

skerða grundvallarréttindi manns.68 Um gæsluvarðhald gilda því mjög strangar reglur og 

skilyrði. Í löggjöf á sviði sakamálaréttarfars hefur á síðustu árum verið lögð mikil áhersla á að 

gera skilyrði fyrir gæsluvarðhaldi skýrari með það fyrir augum að auka réttaröryggi og koma í 

veg fyrir að maður verði látinn sæta því fyrir tiltölulega litlar sakir.69 

Í þessum kafla verður fjallað með almennum hætti um gæsluvarðhald. Í upphafi verður 

fjallað um hver eru helstu einkenni gæsluvarðhalds, en jafnframt verður fjallað um skyld 

úrræði, s.s. farbann, vistun á sjúkrahúsi eða viðeigandi stofnun og fjártryggingu. Því næst 

verður fjallað um meðferð kröfu um gæsluvarðhald fyrir dómi. Að því búnu verður gerð grein 

fyrir skilyrðum gæsluvarðhalds, bæði almennum og sérstökum.  

 
                                                 
67 Svala Ólafsdóttir: Handbók um meðferð opinberra mála, bls. 76.  
68 Eva Smith: Straffeproces, bls. 122. 
69 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 1400. 
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2.2 Einkenni gæsluvarðhalds og skyld úrræði 

2.2.1 Einkenni gæsluvarðhalds 

Í kafla 1.3 er fjallað um þvingunarráðstafanir og helstu einkenni þeirra og verður að miklu 

leyti vísað til þeirrar umfjöllunar.  

Gæsluvarðhald verður að greina frá fangelsi og öðrum viðurlögum fyrir afbrot, þ.e. 

öryggisgæslu og öryggisráðstöfunum samkvæmt 62. og 66. gr. hgl. Meginmunurinn felst í því 

að dómur um fangelsisrefsingu felur í sér að sakborningur er sakfelldur fyrir refsivert brot en 

úrskurður um gæsluvarðhald gengur að jafnaði áður en til þess kemur, þ.e. á rannsóknarstigi 

máls og við meðferð þess fyrir dómi.70  

Almennt verða allir sakborningar látnir sæta gæsluvarðhaldi. Frá því eru gerðar ákveðnar 

undantekningar varðandi börn undir fimmtán ára aldri, sbr. 1. mgr. 95. gr. sml., alþingismenn, 

nema þeir séu staðnir að glæp, sbr. 96. gr. sml. og erlenda starfsmenn sendiráða sem njóta 

úrlendisréttar. Jafnframt skulu sjúklingar og aðrir sem haldnir eru líkamlegum og andlegum 

kvillum ekki úrskurðaðir í gæsluvarðhald, frekar sæta vistun á sjúkrahúsi eða viðeigandi 

stofnun.71 

 

2.2.2 Önnur úrræði í stað gæsluvarðhalds  

Þau úrræði sem vísað er til í XIV. kafla laga nr. 88/2008 og kveðið er á um í 1. mgr. 100. gr. 

sml. eru vistun á sjúkrahúsi eða stofnun, farbann, og fjártrygging, sbr. 1. mgr. 101. gr. sml. Í 

athugasemdum með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 88/2008 segir orðrétt:  

 

Að baki þessu úrræði býr það sjónarmið um meðalhóf að ekki skuli grípa til ráðstöfunar á borð 
við gæsluvarðhald, sem felur í sér tilfinnanlega skerðingu á persónufrelsi þess er því sætir, ef 
unnt er að ná sama markmiði með öðru og vægara móti.72 

 

Með lögum nr. 88/2008 var hert á skilyrðum fyrir því að heimilt sé að úrskurða 

sakborning til að sæta umræddum ráðstöfunum, t.a.m. er dómara skylt að kveða á um slíka 

ráðstöfun í rökstuddum úrskurði en samkvæmt lögum nr. 19/1991 var hún tekin með einfaldri 

og órökstuddri ákvörðun dómara.73  

Um úrræðin gilda sömu sjónarmið og gæsluvarðhald. Þau eru sett fram af ákæranda, 

ákveðin í úrskurði dómara og skulu ekki vara lengur en þörf krefur. Ráðstöfuninni skal aflétta 

                                                 
70 Eiríkur Tómasson: Þvingunarráðstafanir í þágu meðferðar sakamáls, bls. 56.  
71 Svala Ólafsdóttir: Handbók um meðferð opinberra mála, bls. 77. 
72 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 1452. 
73 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 1452.  
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jafnskjótt og hennar er ekki lengur þörf, sbr. 2. mgr. 100. gr. sml. Þeir sem hafa heimild til að 

setja fram kröfu sem mælt er fyrir um í 1. mgr. 100. gr. og 101. gr. sml. eru lögreglustjóri og 

ákærandi, sbr. 1. mgr. 103. gr. sml.  

 

2.2.2.1 Vistun á sjúkrahúsi eða stofnun samkvæmt 100. gr. sml. 

Samkvæmt 1. mgr. 100. gr. sml. eru það meðal annars vistun á sjúkrahúsi eða viðeigandi 

stofnun sem geta komið í stað gæsluvarðhalds. Eins og fram kemur í 1. mgr. 100. gr. sml. er 

ófrávíkjanlegt skilyrði fyrir beitingu úrræðanna að almenn skilyrði samkvæmt 1. eða 2. mgr. 

95. gr. sml. séu uppfyllt enda er um að ræða ráðstafanir sem koma í stað og hafa sama 

markmið og gæsluvarðhald.74 Umræddum úrræðum er einkum beitt þegar andlegri eða 

líkamlegri heilsu sakbornings eða öðrum högum hans er svo háttað að gæsluvarðhaldi verður 

ekki við komið enda þótt lagaskilyrðum þess sé að öðru leyti fullnægt.75 Úrræðin eiga því 

einkum við þegar sakborningur er sjúklingur sem þarf á aðhlynningu að halda sem ekki er 

unnt að veita honum í gæsluvarðhaldi.76  

Það verða að liggja fyrir gögn, t.a.m. skýrslur geðlækna, til staðfestingar að andleg heilsa 

og hagir sakbornings séu með þeim hætti að hann sæti gæsluvarðhaldi á sjúkrahúsi eða 

viðeigandi stofnun, eins og fram kemur í Hrd. 1999, bls. 1375 (118/1999). Í dómnum var 

krafist áframhaldandi gæsluvarðhalds yfir X, en hann hafði játað að hafa framið vopnað rán í 

matvöruverslun. Að ósk hans sjálfs var hann látinn sæta geðrannsókn við rannsókn málsins. 

Héraðsdómur úrskurðaði X í gæsluvarðhald með vísun til alvarleika brotsins, sakaferils X og 

nauðsyn þess að geðrannsókn færi fram með viðunandi hætti. Í kæru úrskurðarins til 

Hæstaréttar gerði X aðallega þá kröfu að gæsluvarðhaldsúrskurður héraðsdóms yrði felldur úr 

gildi, en til vara að í stað gæsluvarðhalds yrði hann vistaður á sjúkrahúsi samkvæmt 110. gr. 

laga nr. 19/1991. Um þá kröfu segir orðrétt í forsendum dóms Hæstaréttar:  

 

Ekki hafa verið lögð fram viðhlítandi læknisfræðileg gögn um að efni séu til að beita ákvæði 
110. gr. laga nr. 19/1991, þannig að varnaraðili sæti gæsluvarðhaldi með vistun á sjúkrahúsi. 
Með þessari athugasemd verður hinn kærði úrskurður staðfestur. 

 

Bæði X og lögregla höfðu farið fram á að X sætti geðrannsókn við rannsókn málsins. Hins 

vegar lágu niðurstöður þeirra rannsókna ekki fyrir þegar málið var tekið fyrir í Hæstarétti. Hér 

                                                 
74 Eiríkur Tómasson: Þvingunarráðstafanir í þágu meðferðar sakamáls, bls. 82. 
75 Eiríkur Tómasson: Þvingunarráðstafanir í þágu meðferðar sakamáls, bls. 84. Sjá einnig: Svala Ólafsdóttir: 
Handbók um meðferð opinberra mála, bls. 94. 
76 Svala Ólafsdóttir: Handbók um meðferð opinberra mála, bls. 95. 
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má einnig benda á Hrd. 1999, bls. 2882 (256/1999) en í þeim dómi var ekki talið að virtum 

niðurstöðum þeirrar geðrannsóknar sem X gekkst undir að efni væru til að hann væri látinn 

sæta gæsluvarðhaldi með vistun á sjúkrahúsi samkvæmt 110. gr. laga nr. 19/1991.77  

 

2.2.2.2 Farbann og skyld úrræði 

Í stað þess að úrskurða sakborning í gæsluvarðhald er dómara heimilt að banna honum 

brottför af landinu ellegar leggja fyrir hann að halda sig á ákveðnum stað eða innan ákveðins 

svæðis, sbr. 1. málsl. 1. mgr. 100. gr. sml. Í farbanni felst fyrst og fremst að sakborningi er 

óheimilt að fara af landi brott. Dómari getur jafnframt skert ferðafrelsi sakbornings með þeim 

hætti að hann haldi sig á ákveðnum stað, t.a.m. innan ákveðins sveitarfélags. Því úrræði er 

lítið beitt og er skýringar ef til vill að leita í landfræðilegri einangrun landsins. Með hliðsjón 

af meðalhófsreglunni ber að beita farbanni fremur en gæsluvarðhaldi þar sem sú 

frelsisskerðing sem leiðir af farbanni er mun minni en sem leiðir af gæsluvarðhaldi.78  

Farbanni skal eingöngu beitt ef almenn skilyrði 1. mgr. 95. gr. eru fyrir hendi, þar á meðal 

verður sakborningur að vera undir rökstuddum grun að hafa framið refsivert brot. Í Hrd. 12. 

júní 2008 (319/2008) var úrskurður héraðsdóms, um að X skyldi sæta farbanni, felldur úr gildi 

í Hæstarétti þar sem ekki var sýnt fram á að X væri undir rökstuddum grun um refsivert brot.  

Jafnframt verður farbanni ekki beitt nema meint refsivert brot sökunautar varði 

fangelsisrefsingu. Í því sambandi má nefna Hrd. 17. nóvember 2007 (599/2007), en þar var 

krafist áframhaldandi farbanns yfir X, erlendum ríkisborgara, sem grunaður var um aðild að 

mörgum þjófnaðarbrotum en hann hafði þegar sætt farbanni í tæpan mánuð. Héraðsdómur 

úrskurðaði X í áframhaldandi farbann en í forsendum dóms Hæstaréttar segir orðrétt:  

 

Varnaraðili hefur sætt farbanni frá 19. október 2007. Af þeim gögnum sem þá lágu fyrir var 
háttsemi varnaraðila ekki skýrlega sundurgreind frá háttsemi annarra grunaðra. Samkvæmt 
ákæru 13. nóvember 2007 er honum gefin að sök vopnalagabrot með því að hafa í fórum sínum 
táragasvopn og þjófnaðarbrot þar sem verðmæti andlags er talið hafa numið samtals 2.906 

                                                 
77 Í þessu sambandi má einnig benda á Hrd. 2006, bls. 1634 (179/2006) en í því máli var X grunaður um að hafa 
veitt föður sínum mjög alvarlega áverka með hnífi. X var sjálfræðissviptur og var í helgarleyfi frá Kleppsspítala 
þegar hann veitti föður sínum áverkana. Í málinu lá fyrir geðrannsókn, sem X var látinn sæta. Héraðsdómur 
úrskurðaði X í gæsluvarðhald. Í forsendum dóms Hæstaréttar sagði orðrétt: „Eins og nánar er rakið í hinum 
kærða úrskurði liggur fyrir í málinu niðurstaða geðrannsóknar T, geðlæknis á varnaraðila. Með vísan til þess sem 
þar greinir verður að telja að fyrir liggi í málinu fullnægjandi gögn um að skilyrði séu fyrir hendi til að 
varnaraðila verði í stað gæsluvarðhalds gert að sæta vistun á viðeigandi stofnun samkvæmt lokamálslið 110. gr. 
laga nr. 19/1991 þar til dómur gengur í máli hans.“ Í dómnum var talið að með niðurstöðu geðrannsóknar á X 
hefðu fullnægjandi gögn verið lögð fram um að hann skyldi látinn sæta gæsluvarðhaldi á viðeigandi stofnun, sbr. 
110. gr. laga nr. 19/1991. Hér má ennfremur benda á Hrd. 2005, bls. 820 (820/2005), Hrd. 1. apríl 2008 
(179/2008) og Hrd. 6. nóvember 2008 (599/2008). 
78 Eiríkur Tómasson: Þvingunarráðstafanir í þágu meðferðar sakamáls, bls. 85. Sjá hér m.a.: Hrd. 2004, bls. 
2927 (327/2004), Hrd. 2006, bls. 1067 (126/2006) og Hrd. 4. desember 2007 (636/2007).  
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krónum. Þegar litið er til þessa þykja ekki efni til að beita farbanni samkvæmt 110. gr., sbr. b. 
lið 1. mgr. 103. gr. laga nr. 19/1991. 

 
Eins og fram kemur í forsendum dóms Hæstaréttar var talið að þáttur sakbornings í 

meintum þjófnaðarbrotum hafi verið smávægilegur og því voru skilyrði farbanns ekki talin 

vera fyrir hendi.  

Farbann skal ekki standa lengur en þörf krefur og ber lögreglu að rökstyðja með hvaða 

hætti sá tími sem sökuðum manni er gert að sæta farbanni verður nýttur við rannsókn máls, 

sbr. Hrd. 10. Febrúar 2009 (50/2009) 79.  

Í 2. málsl. 1. mgr. 100. gr. sml. er kveðið á um það nýmæli að dómari getur sett það 

skilyrði fyrir ráðstöfun að sakborningur hafi á sér búnað svo unnt sé að fylgjast með ferðum 

hans. Með úrræðinu er markmiðið að koma í veg fyrir að maður sem sætir farbanni komist úr 

landi enda hefur reynst erfiðara að framfylgja því með breyttum aðstæðum hin síðari ár.80 

 

2.2.2.3 Fjártrygging samkvæmt 101. gr. sml.  

Samkvæmt 3. mgr. 67. gr. stjskr. er dómara heimilt að láta mann lausan gegn tryggingu í stað 

þess að úrskurða hann í gæsluvarðhald og skal í dómsúrskurði ákveða hver hún eigi að vera. 

Samskonar ákvæði er einnig í 3. mgr. 5. gr. MSE. Samkvæmt 1. mgr. 101. gr. sml. er það 

skilyrði sett fyrir beitingu fjártryggingar í stað gæsluvarðhalds að skilyrðum b-liðar 1. mgr. 

95. gr. sé fullnægt. Líkt og með vistun á sjúkrahúsi eða á viðeigandi stofnun verða hin 

almennu skilyrði gæsluvarðhalds einnig að vera til staðar.  

Fjártrygging, sem úrræði í stað gæsluvarðhalds, er bundið við þau tilvik þegar hætta er á 

að sakborningur reyni að flýja land eða reyni með öðrum hætti að koma sér undan málsókn 

eða fullnustu refsingar. Úrræðinu hefur sjaldan verið beitt hér á landi enda hefur verið talið að 

það stríði gegn jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar um að allir skuli vera jafnir fyrir lögunum án 

tillits til efnahags, sbr. 1. mgr. 65. gr. stjskr.81  

                                                 
79 Hrd. 10. febrúar 2009 (50/2009): Í málinu var X grunaður um umfangsmikil efnahagsbrot í starfi sínu sem 
framkvæmdastjóri fyrirtækisins Y. Hann var m.a. grunaður um að hafa falsað og rangfært skjöl sem báru með sér 
að vera frá Y og hafði þannig látið fyrirtækið gangast í ábyrgðir fyrir allt að 200 milljónum Bandaríkjadala. X 
hafði sætt farbanni í rétt tæplega tvö ár vegna mjög flókinnar og umfangsmikillar rannsóknar sem teygði anga 
sína til margra landa.  Héraðsdómur úrskurðaði X til að sæta áframhaldandi farbanni þar sem m.a. væri beðið 
eftir gögnum erlendis frá sem svo þyrfti að vinna úr. Í forsendum dóms Hæstaréttar kom fram að rannsókn 
málsins hafi ekki verið haldið fram sem skyldi. Þrátt fyrir það var úrskurður héraðsdóms staðfestur og vísað til 
þess að stutt væri að bíða að rannsókn málsins lyki og ákvörðun um saksókn yrði tekin. Í sératkvæði eins dómara 
í málinu kom fram að framgangur rannsóknarinnar hafi ekki verið með þeim hætti að heimilt væri að láta hann 
sæta frekara farbanni og vildi hann því fella farbannsúrskurð héraðsdóms úr gildi. Af dómnum má sjá að þrátt 
fyrir þann langa tíma sem rannsókn málsins hafði tekið var talið heimilt að framlengja farbann yfir X. 
80 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 6021. 
81 Eiríkur Tómasson: Þvingunarráðstafanir í þágu meðferðar sakamáls, bls. 87. 
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Hægt er að beita fjártryggingu með öðrum úrræðum, t.a.m. getur sakborningi jafnframt 

verið bönnuð för af landinu eða honum gert að halda sig á ákveðnu svæði, sbr. 1. gr. 100. gr. 

sml., sbr. Hrd. 2006, bls. 4079 (521/2006) og Hrd. 10. mars 2009 (96/2009).82  

 

2.3 Krafa um gæsluvarðhald og meðferð hennar fyrir dómi 

2.3.1 Frumkvæði að kröfu 

Samkvæmt 1. mgr. 103. gr. sml. eru það lögregla og ákærandi sem setja fram kröfu um að 

sakborningur verði látinn sæta gæsluvarðhaldi fyrir héraðsdómi. Krafan skal vera skrifleg og 

rökstudd þar sem skýrlega kemur fram hver krafan er, að hverjum hún beinist og á hvaða 

grunni hún er reist. Jafnframt skulu kröfunni fylgja þau gögn sem hún styðst við og þess getið 

til hve langs tíma gæsluvarðhalds er krafist.83 Til nauðsynlegra gagna teljast t.d. frumskýrsla 

lögreglu, skýrslur um yfirheyrslu sakbornings og vitna, persónulegar upplýsingar um 

sakborning og greinargerð þess sem gæsluvarðhaldskröfuna gerir.84  

Það hvílir á þeim sem setur fram kröfu um gæsluvarðhald yfir sakborningi, þ.e. 

lögreglustjóra á rannsóknarstigi og ákæruvaldi eftir að sakamál hefur verið þingfest, að sýna 

fram á að almennum og sérstökum skilyrðum þess sé fullnægt, sbr. 1. mgr. 108. gr. sml. Í 

samræmi við ákvæði VII. kafla laga nr. 88/2008 ber lögreglu t.a.m. að rannsaka aldur 

sakbornings. 

 

2.3.2 Fyrirtaka 

Þegar krafa um gæsluvarðhald er tekin fyrir á dómþingi gefur dómari þeim sem hana hefur 

gert kost á að tjá sig um hana munnlega. Dómari skal jafnframt kynna sakborningi, sé sótt 

þing af hans hálfu, þau gögn sem lögð hafa verið fram í málinu, efni kröfunnar og gefa honum 

kost á að tjá sig um efni hennar, sbr. 1. mgr. 105. gr. sml. Meginreglan er að sakborningur 

skuli vera viðstaddur þegar krafa um gæsluvarðhald yfir honum er tekin fyrir, en í ákveðnum 

                                                 
82 Hrd. 10. mars 2009 (96/2009): Í forsendum dóms Hæstaréttar segir: „Samkvæmt 1. mgr. 101. gr. laga nr. 
88/2008 getur dómari ákveðið að sakborningur haldi frelsi sínu gegn því að hann setji tryggingu ef skilyrði 
gæsluvarðhalds samkvæmt b. lið 1. mgr. 95. gr. laganna eru fyrir hendi. Skýra verður ákvæðið svo að þessi 
heimild nái einnig til tilvika þar sem til greina kemur að sakborningur sæti farbanni samkvæmt 1. mgr. 100. gr. 
sömu laga. [...]. Eins og mál þetta liggur fyrir verður varnaraðila í stað farbanns gert að setja tryggingu 
samkvæmt 1. mgr. 101. gr. laga nr. 88/2008, eins og nánar greinir í dómsorði, fyrir því að hann mæti og gefi 
skýrslur hjá lögreglu á þeim tíma sem greinir í aðalkröfu sóknaraðila, það er allt til 29. apríl 2009, klukkan 16. 
Honum verður þó bönnuð brottför af landinu í samræmi við 1. mgr. 100. gr. laga nr. 88/2008 þar til trygging 
hefur verið sett.“ 
83 Eiríkur Tómasson: Þvingunarráðstafanir í þágu meðferðar sakamáls, bls. 77. 
84 Svala Ólafsdóttir: Handbók um meðferð opinberra mála, bls. 82.  
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tilvikum, t.d. þegar krafist er áframhaldandi gæsluvarðhalds yfir sakborningi, kann að vera að 

það sé óþarft telji lögregla eða ákærandi svo vera, sbr. 2. mgr. 106. gr. sml.85  

 

2.3.3 Gæsluvarðhaldsúrskurður 

Gæsluvarðhald verður eingöngu ákveðið með úrskurði dómara þar sem því er markaður 

ákveðinn tími, að hámarki fjórar vikur, sbr. 1. mgr. 97. gr. sml. Í fræðilegri umfjöllun hefur 

skilyrðið um dómsúrskurð ekki verið talið meðal hinna almennu skilyrða gæsluvarðhalds, þótt 

það sé það í eðli sínu. Reglan er fortakslaus, að því er varðar úrskurð dómara, sbr. 3. mgr. 67. 

gr. stjskr. og engar undantekningar gerðar frá henni. Eins og áður segir verður sakborningur 

látinn sæta gæsluvarhaldi óháð viljaafstöðu hans til þess. 

Dómari hefur tuttugu og fjögurra klukkustunda frest frá því að sakborningur er leiddur 

fyrir dóm til þess að taka ákvörðun um hvort að hann skuli sæta gæsluvarðhaldi, sbr. 2. mgr. 

67. gr. stjskr. og 1. mgr. 98. gr. sml. Meginreglan er að dómari leggur úrskurð á 

gæsluvarðhaldskröfuna í sama þinghaldi og eingöngu í undantekningartilvikum, t.d. þegar mál 

er mjög flókið og umfangsmikið, að umræddur frestur er nýttur.86 

Gæsluvarðhaldsúrskurður skal vera stuttorður og rökstuddur, sbr. 3. mgr. 67. gr. stjskr. og 

3. mgr. 181. gr. sml. Gæsluvarðhaldsúrskurður sætir kæru til Hæstaréttar, sbr. 3. mgr. 67. gr. 

stjskr. og l-liður 1. mgr. og b-liður 2. mgr. 192. gr. sml. Sé gæsluvarðhaldsúrskurður 

héraðsdóms kærður til Hæstaréttar kemur það ekki í veg fyrir að sakborningur verði látinn 

sæta gæsluvarðhaldi en hann ber þó umsvifalaust að láta lausan felli Hæstiréttur úrskurðinn úr 

gildi.87 

 

2.4 Skilyrði gæsluvarðhalds 

Í lögum nr. 88/2008 er kveðið á um tiltekin skilyrði fyrir því að sakborningi verði gert að sæta 

gæsluvarðhaldi, sbr. XIV. kafla laganna. Séu skilyrði gæsluvarðhalds ekki uppfyllt verður 

manni ekki gert að sæta því. Hin almennu skilyrði verða ætíð að vera uppfyllt og að minnsta 

kosti eitt þeirra sérstöku samkvæmt a-d lið 1. mgr. 95. gr. sml.  

Í löggjöf á sviði sakamálaréttarfars hefur á undanförnum árum verið greint með mjög 

skýrum hætti á milli almennra og sérstakra skilyrða gæsluvarðhalds. Eins og áður hefur komið 

                                                 
85 Eiríkur Tómasson: Þvingunarráðstafanir í þágu meðferðar sakamáls, bls. 77.  
86 Svala Ólafsdóttir: Handbók um meðferð opinberra mála, bls. 83. 
87 Eiríkur Tómasson: Þvingunarráðstafanir í þágu meðferðar sakamáls, bls. 79.  
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fram var í eldri löggjöf á þessu sviði ekki gerður jafnskýr greinarmunur að þessu leyti og er 

vísað til frekari umfjöllunar í kafla 1.1.10. 

 

2.4.1 Almenn skilyrði gæsluvarðhalds 

Samkvæmt lögum nr. 19/1991 voru almenn skilyrði gæsluvarðhalds þrjú, þ.e. að rökstuddur 

grunur væri fyrir hendi um að sakborningur hafi framið refsivert brot, hið meinta refsiverða 

brot hans varðaði fangelsisrefsingu og að sakborningur hafi náð fimmtán ára aldri. Í lögum nr. 

88/2008 er bætt við tveimur almennum skilyrðum, þ.e. að óheimilt er að úrskurða sakborning 

í gæsluvarðhald ef sýnt þykir að brot sem hann er sakaður um muni aðeins hafa í för með sér 

sektir eða skilorðsbundna fangelsisrefsingu miðað við aðstæður og að samsvörun sé milli 

gæsluvarðhalds og væntanlegrar refsingar, sbr. 3. mgr. 95. gr. sml. Jafnframt er það skilyrði 

sett að sakborningur verður að jafnaði ekki látinn sæta gæsluvarðhaldi lengur en í tólf vikur, 

sbr. 4. mgr. 95. gr. sml. Um frekari umfjöllun um hin almennu skilyrði er vísað til þriðja kafla 

ritgerðarinnar. 

 

2.4.2 Sérstök skilyrði gæsluvarðahalds 

2.4.2.1 Hætta á að rannsókn verði torvelduð 

Krafa um að sakborningur sæti gæsluvarðhaldi er oftast nær sett fram í þeim tilgangi að veita 

lögreglu svigrúm til að rannsaka og afla nauðsynlegra sönnunargagna í máli hans. Samkvæmt 

a-lið 1. mgr. 95. gr. sml. er heimilt að beita gæsluvarðhaldi ef rannsóknarhagsmunir krefjast 

þess og sérstök hætta er á að sakborningur muni torvelda rannsókn. Skilyrðið byggir á því að 

raunveruleg ástæða sé til að ætla að sakborningur muni torvelda rannsókn málsins gangi hann 

laus, t.d. með því hafa áhrif á vitni eða samseka. Því til stuðnings verða að liggja fyrir gögn 

sem fram hafa komið við rannsókn málsins. Ýmislegt getur vakið grunsemdir lögreglu að 

þessu leyti, t.a.m. skortur á samstarfsvilja sakbornings við lögreglu eða ósamrýmanlegur 

framburður hans og annarra vitna. Hvort skilyrðum a-liðar 1. mgr. 95. gr. sml. er fullnægt 

byggist á heildstæðu mati á málsatvikum og ber að hafna kröfu um gæsluvarðhald jafnvel þótt 

öll skilyrði þess séu fyrir hendi ef ekki er talin þörf á því til að upplýsa mál.88 Í þessu 

sambandi má, í dæmaskyni, nefna Hrd. 21. janúar 2009 (26/2009) og Hrd. 3. júní 2008 

(300/2008).89 

                                                 
88 Eiríkur Tómasson: Þvingunarráðstafanir í þágu meðferðar sakamáls, bls. 67.  
89 Í Hrd. 21. janúar 2009 (26/2009) var krafist gæsluvarðhalds yfir X, en hann var grunaður um að hafa, í félagi 
við tvo aðra menn, Z og Y, brotist inn í gróðurhús og stolið þaðan tveimur gróðurhúsalömpum. X neitaði að tjá 
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Í 4. mgr. 95. gr. er kveðið á um að sakborningur skuli ekki sæta gæsluvarðhaldi lengur en í 

tólf vikur, með þeirri undantekningu að brýnir rannsóknarhagsmunir krefjist þess, sbr. a-lið 1. 

mgr. 95. gr. sml. Samkvæmt 4. mgr. 95. gr. sml. eru því gerðar ríkari kröfur til þess að 

rannsóknarhagmunir, með vísun til a-liðar 1. mgr. 95. gr. sml., séu til staðar svo sakborningi 

verði gert að sæta gæsluvarðhaldi lengur en í tólf vikur. Að öðru leyti er vísað til umfjöllunar 

um þetta atriði í kafla 3.8.4.1. 

 

2.4.2.2 Hætta á flótta eða undankomu  

Markmiðið með b-lið 1. mgr. 95. gr. sml. er að tryggja nærveru sakbornings. Tiltekin gögn 

þurfa að benda til þess að sakborningur muni m.a. reyna að komast undan málsókn eða 

fullnustu refsingar.90 Við mat á því hvort að skilyrðinu telst fullnægt koma mörg atriði til 

skoðunar, t.a.m. mæla slæmar fjölskylduaðstæður, hann eigi ekki eigið heimili, hafi ekki fasta 

vinnu og glími við fíkniefnavandamál með því að skilyrðinu teljist fullnægt. Þá verður séð af 

dómaframkvæmd að stafliðnum er beitt ef líklegt er talið að útlendingur sem grunaður er um 

refsivert brot og hefur lítil sem engin tengsl við landið snúi aftur til síns heima.91 Jafnframt 

verður séð af dómaframkvæmd að b-lið 1. mgr. 95. gr. sml. er ýmist beitt einum og sér eða 

samhliða öðrum stafliðum 1. mgr. 95. gr. sml. og má í því sambandi benda á Hrd. 2001, bls. 

1.92 Meðalhófsreglan leiðir til þess að þegar hætta er talin á flótta eða undankomu sakbornings 

er farbann, sbr. 1. mgr. 101. gr. sml., oft talið nægilegt til að tryggja nærveru sakbornings 

                                                                                                                                                         
sig um sakargiftir, en Z hafði viðurkennt að hafa staðið að brotinu með X og Y. Y neitaði hins vegar að tjá sig 
um sakargiftir við skýrslutöku hjá lögreglu. Hæstiréttur felldi úr gildi gæsluvarðhaldsúrskurð héraðsdóms yfir X, 
þar sem rannsóknarhagsmunir krefðust þess ekki, enda væru Z og Y þegar frjálsir ferða sinna. Í Hrd. 3. júní 2008 
(300/2008) var X, sem hafði verið handtekinn í fjögur skipti með fíkniefni í fórum sínum og grunaður var um 
sölu á fíkniefnum, úrskurðaður í gæsluvarðhald með vísun til a-liðar 1. mgr. 103. gr. laga nr. 19/1991 vegna 
hættu á að hann myndi spilla fyrir rannsókn málsins, með því að hafa samband við aðila, sem málinu kynnu að 
tengjast. 
90 Í Hrd. 9. apríl 2009 (168/2009) sagði í forsendum dóms Hæstaréttar: „Í 1. mgr. 100. gr. laganna er kveðið svo 
á að í stað gæsluvarðhalds megi dómari banna brottför sakbornings af landinu. Tekið er fram að skilyrði 
gæsluvarðhalds samkvæmt 1. mgr. 95. gr. þurfi þá að vera fyrir hendi. Í þessum ákvæðum felst að dómari skuli 
meta hvenær efni eru til að beita gæsluvarðhaldi og hvenær farbann, hið vægara úrræði, teljist nægilegt. Við það 
mat skiptir máli hversu mikil hætta er talin á að sakborningur muni reyna að koma sér undan málssókn eða 
fullnustu refsingar með því að fara úr landi. Fallist verður á að tilraun varnaraðila til brottfarar af landinu eftir að 
hann hafði verið úrskurðaður í farbann, sem lýst er í hinum kærða úrskurði, teljist auka þessa hættu að því er 
hann varðar.“  
91 Eiríkur Tómasson: Þvingunarráðstafanir í þágu meðferðar sakamáls, bls. 68.  
92 Í Hrd. 2001, bls. 1 (8/2001) var X, erlendur ríkisborgari, grunaður um tilraun til manndráps, sbr. 211. gr., sbr. 
1. mgr. 20. gr. hgl., eða 2. mgr. 218. gr. hgl., með því að hafa stungið annan mann með hnífi. Fallist var á kröfu 
um gæsluvarðhald yfir X með vísun til a- og b-liðar 1. mgr. 103. gr. laga nr. 19/1991, þar sem rannsókn málsins 
væri skammt á veg komin og hætta væri á að X, sem væri erlendur ríkisborgari, gæti torveldað rannsókn málsins 
eða reynt að komast úr landi ef hann gengi laus.  
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frekar en gæsluvarðhald, sbr. Hrd. 2005, bls. 2784 (296/2005), Hrd. 13. desember 2007 

(649/2007).93  

 

2.4.2.3 Hætta á endurteknum brotum 

Samkvæmt c-lið 1. mgr. 95. gr. sml. er heimilt að úrskurða sakborning í gæsluvarðhald ef 

ástæða þykir til að óttast að hann muni halda áfram brotum meðan máli hans er ekki lokið, 

gangi hann laus. Jafnframt getur verið heimilt að úrskurða sakborning til að sæta 

gæsluvarðhaldi samkvæmt c-lið 1. mgr. 95. gr. sml., ef hann hefur rofið í verulegum atriðum 

skilyrði sem honum hafa verið sett í skilorðsbundnum dómi.  

Langur sakaferill sakbornings vegna sambærilegra brota, atvinnuleysi, fleiri mál til 

rannsóknar hjá lögreglu og hótanir hans um frekari brot geta veitt vísbendingar um að líklegt 

sé að hann muni halda áfram brotum. Þau atriði segja hins vegar ekki alla söguna, heldur er 

um heildarmat á málsatvikum að ræða. Ákvæðinu er fyrst og fremst beitt þegar um svonefnda 

síbrota- eða vanaafbrotamenn er að ræða.94 Í Hrd. 2004, bls. 1866 (137/2004) segir orðrétt í 

forsendum úrskurðar héraðsdóms, sem staðfestur var í Hæstarétti:  

 

Í c- lið 1. mgr. 103. gr. laga nr. 19/1991 kemur fram það skilyrði fyrir því að setja megi mann í 
gæsluvarðhald að ætla megi að hann muni halda áfram brotum meðan máli hans er ólokið. Í 
máli þessu liggur fyrir samfelld brotahrina kærða undanfarna mánuði og virðist ekkert lát þar á 
og engin ástæða til að ætla að kærði láti af þessari háttsemi ef hann verður látinn laus. Einkum 
þegar horft er til þess að kærði er fíkniefnaneytandi og hefur fjármagnað neyslu sína með 
þessum hætti. Það er því mat dómsins, með vísan til fyrirliggjandi gagna, að ekki sé á því vafi 
að fullnægt sé skilyrðum c-liðar 1. mgr. 103. gr. laga nr. 19/1991. 

 

Í dæmaskyni má einnig benda á Hrd. 8. janúar 2008 (5/2008) og Hrd. 2006, bls. 4825 

(587/2006). 

 

                                                 
93 Í Hrd. 2005, bls. 2784 (296/2005) var X, erlendum ríkisborgara, sem m.a. var grunaður um peningafals, gert 
að sæta gæsluvarðhaldi á grundvelli b-liðar 1. mgr. 103. gr. laga nr. 19/1991. Í forsendum úrskurðar héraðsdóms 
var m.a. vísað til þess að hann væri erlendur ríkisborgari með engin sérstök tengsl við Ísland og ekki væri vitað 
með vissu hver hann væri, þar sem hann hefði villt á sér heimildir. Farbann þótti því ekki nægilegt. Hæstiréttur 
staðfesti úrskurð héraðsdóms. Í Hrd. 13. desember 2007 (649/2007) var X, erlendur ríkisborgari, grunaður um að 
hafa verið valdur að dauða ungs drengs, með því að hafa ekið á hann. Í dómnum var hafnað kröfu um frekara 
gæsluvarðhald yfir X, þar sem ekki voru færð fram nægjanleg rök fyrir því að rannsóknarhagsmunir krefðust 
gæsluvarðhalds. Hins vegar var honum gert að sæta farbanni, sbr. b-lið 1. mgr. 103. gr. laga nr. 19/1991, einkum 
með vísun til þess að hann væri erlendur ríkisborgari og hætta væri talinn á að hann myndi reyna að komast úr 
landi. 
94 Eiríkur Tómasson: Þvingunarráðstafanir í þágu meðferðar sakamáls, bls. 71.  
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2.4.2.4 Vörn gegn árásum 

Samkvæmt d-lið 1. mgr. 95. gr. má úrskurða sakborning í gæsluvarðhald ef vernda þarf aðra 

menn fyrir árásum sakbornings, t.d. vegna hótana hans eða ef vernda þarf sakborning sjálfan 

fyrir árásum eða áhrifum frá öðrum mönnum. Til að mynda gæti þurft að vernda sakborning 

fyrir mögulegum hefndaraðgerðum þeirra sem taldir eru meðsekir ef þeir teldu að hann hefði 

sagt frá aðild þeirra að meintu broti.95 Strangari kröfur eru gerðar til þess að sakborningur 

verði úrskurðaður í gæsluvarðhald samkvæmd d-lið 1. mgr. 95. gr. sml. þar sem skýring á 

orðalaginu „að telja megi gæsluvarðhald nauðsynlegt“ leiðir ótvírætt til þeirrar niðurstöðu. 

Þar af leiðandi verða að liggja fyrir gögn um að öðrum mönnum kunni að stafa sérstök ógn af 

sakborningi eða öfugt.96 Í dæmaskyni má benda á Hrd. 2000, bls. 3560 (328/2000) og Hrd. 

2005, bls. 2217 (215/2005).97  

 

2.4.2.5 Gæsluvarðhald í þágu almannahagsmuna 

Samkvæmt 2. mgr. 95. gr. sml. þarf að liggja fyrir sterkur grunur um að sakborningur hafi 

framið afbrot og eru því gerðar strangari sönnunarkröfur en samkvæmt 1. mgr. 95. gr. sml.98 

Jafnframt þarf hið meinta brot að varða að lögum tíu ára fangelsi eða meira.99 Þá er miðað við 

refsimörk ákvæðis og tekur 2. mgr. 95. gr. sml. því eingöngu til alvarlegustu brota á 

almennum hegningarlögum, t.d. manndráps, nauðgunar og meiriháttar líkamsmeiðinga.100 Hið 

meinta refsiverða brot þarf einnig að vera þess eðlis að varðhald sé nauðsynlegt með tilliti til 

almannahagsmuna.101 Markmið ákvæðisins er einkum að lægja öldur í þjóðfélaginu í kjölfar 

                                                 
95 Eiríkur Tómasson: Þvingunarráðstafanir í þágu meðferðar sakamáls, bls. 71.  
96 Eiríkur Tómasson: Þvingunarráðstafanir í þágu meðferðar sakamáls, bls. 71-72. Sjá einnig: Svala Ólafsdóttir: 
Handbók um meðferð opinberra mála, bls. 79.  
97 Í Hrd. 2000, bls. 3560 (328/2000) var X grunaður um tilraun til manndráps, sbr. 211. gr., sbr. 1. mgr. 20. gr. 
hgl. eða stórfellda líkamsárás, sbr. 2. mgr. 218. gr. hgl., með því að aka á Z. Héraðsdómur hafði úrskurðað X í 
gæsluvarðhald með vísun til d-liðar 1. mgr. 103. og 2. mgr. 103. gr. laga nr. 19/1991. Hæstiréttur felldi hins 
vegar úr gildi úrskurð héraðsdóms, þar sem skilyrðum d-liðar 1. mgr. 103. gr. laga nr. 19/1991 var ekki fullnægt. 
Þrátt fyrir að X og Z hafi átt í deilum var það ekki talið nægjanlegt. Jafnframt var skilyrðum 2. mgr. 103. gr. laga 
nr. 19/1991 ekki talið fullnægt. Í Hrd. 2005, bls. 2217 (215/2005) var X grunaður um líkamsárásar- og 
hótunarbrot gagnvart opinberum starfsmanni, Z, og fjölskyldu hans. Hann var úrskurðaður í gæsluvarðhald á 
grundvelli d-liðar 1. mgr. 103. gr. laga nr. 19/1991, en X hafði m.a. setið fyrir Z, beitt hann ofbeldi og síðar sent 
honum eftirfarandi hótun: „Þegar hið sanna kemur í ljós mun ég aftur fara af stað gegn A.“ Því var talið 
nauðsynlegt að verja Z og fjölskyldu hans fyrir árásum X, en í málinu lá fyrir álit geðlæknis, sem taldi að X væri 
veikur á geði og hættulegur öðru fólki.  
98 Komið hefur fram gagnrýni á dómaframkvæmd Hæstaréttar varðandi beitingu 2. mgr. 103. gr. oml., með 
hliðsjón af túlkun Mannréttindadómstóls Evrópu á 3. mgr. 5. gr. MSE.  Sjá Einar Baldvin Árnason: 
„Gæsluvarðhald í þágu almannahagsmuna“, bls. 23-26. 
99 Hér má benda á Hrd. 2004, bls. 1469 (120/2004).  
100 Eiríkur Tómasson: Þvingunarráðstafanir í þágu meðferðar sakamáls, bls. 73.  
101 Hér má benda á Hrd. 15. maí 2007 (270/2007). 
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alvarlegra ofbeldisbrota sem af öllum þorra almennings eru álitin svívirðileg.102 

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

máli lýkur.103 Mjög mikil dómaframkvæmd er til um umrætt skilyrði og má í dæmaskyni 

benda á Hrd. 24. febrúar 2009 (82/2009), Hrd. 22. janúar 2009 (32/2009) og Hrd. 3. júní 

2008 (306/2008).104 

 

2.5 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið fjallað með almennum hætti um gæsluvarðhald og einkenni þess. 

Gæsluvarðhald er sú þvingunarráðstöfun sem lengst gengur í að skerða réttindi manns og því 

skal leita allra leiða til að beita vægari þvingunarúrræðum verði talið að þau geti komið að 

gagni, eins og t.d. farbanni, sbr. b-liður 1. mgr. 95. gr., sbr. 1. mgr. 100. gr. sml. Til að tryggja 

réttaröryggi sakbornings eru sett mjög ströng skilyrði fyrir því að honum verði gert að sæta 

gæsluvarðhaldi og hefur á síðari árum verið skerpt mjög á skiptingu þeirra í almenn og sérstök 

skilyrði. Hin almennu skilyrði verða ætíð að vera uppfyllt og eitt þeirra sérstöku. Séu 

skilyrðin ekki uppfyllt verður maður ekki úrskurðaður í gæsluvarðhald.  

Sakborningi verður einungis gert að sæta gæsluvarðhaldi samkvæmt úrskurði dómara, sbr. 

1. mgr. 97. gr. sml. Þótt það hafi ekki verið talið til almennra skilyrða gæsluvarðhalds í 

fræðilegri umfjöllun verður að telja að svo sé.  

 

3 Almenn skilyrði gæsluvarðhalds 

3.1 Almennt 

Löggjöf annarra norrænna ríkja, einkum Danmerkur og Noregs, á sviði sakamálaréttarfars er í 

stórum dráttum áþekk þeirri íslensku. Því til stuðnings má m.a. vísa til þeirra breytinga sem 

gerðar voru á XIV. kafla laga nr. 88/2008 en þar var tekið upp nýtt ákvæði, 4. mgr. 95. gr. 

                                                 
102 Eiríkur Tómasson: Þvingunarráðstafanir í þágu meðferðar sakamáls, bls. 74. Hér má benda á Hrd. 11. júlí 
2007 (372/2007) og Hrd. 30. mars 2007 (178/2007). 
103 Svala Ólafsdóttir: Handbók um meðferð opinberra mála, bls. 81. 
104Í Hrd. 24. febrúar 2009 (82/2009) var X grunaður um að hafa ráðist að Z og veitt honum mjög alvarlega 
áverka, sem drógu hann að lokum til dauða. Í málinu var krafist áframhaldandi gæsluvarðhalds yfir X á 
grundvelli 2. mgr. 95. gr. sml. Með hliðsjón af alvarleika brotsins taldi héraðsdómur nauðsynlegt að X yrði 
úrskurðaður í gæsluvarðhald á grundvelli 2. mgr. 95. gr. sml., þar til dómur gengi í máli hans. Hæstiréttur 
staðfesti þá niðurstöðu. Í Hrd. 22. janúar 2009 (32/2009) var X grunaður um almannahættubrot, með því að hafa 
kveikt í húsi fyrrverandi kærustu sinnar og varð það alelda á svipstundu. Héraðsdómur úrskurðaði X í 
gæsluvarðhald með vísun til 2. mgr. 95. gr. sml., með vísun til eðli brotsins og þeirri hættu sem var á alvarlegum 
afleiðingum þess. Hæstiréttur felldi þann úrskurð hins vegar úr gildi þar sem ekki hafði verið sýnt fram á að X 
væri líklegur til að brjóta af sér á ný, með svipuðum hætti og áður.  
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sml., að danskri fyrirmynd. Í ljósi umræddra tengsla liggur beint við að skoða nánar danska og 

norska réttarfarslöggjöf. Eðli máls samkvæmt verður athyglinni einkum beint að skilyrðum 

gæsluvarðhalds og þá fyrst og fremst almennum skilyrðum þess. Að mati höfundar er 

óhjákvæmilegt að gera jafnframt grein fyrir almennum sjónarmiðum um þvingunarráðstafanir, 

sér í lagi handtöku enda er hún í flestum tilvikum undanfari gæsluvarðhalds. Við þá umfjöllun 

verður aðallega litið til dómaframkvæmdar, einkum í Danmörku og skrifa norrænna 

fræðimanna á þessu sviði. Að lokinni umfjöllun um hinn norræna rétt verður fjallað um hvert 

og eitt almennra skilyrða 95. gr. sml. 

 

3.2 Danskur réttur 

3.2.1 Almennt 

Kveðið er á um dómstólaskipan og meðferð mála, þ.á.m. sakamála, í einum lagabálki, 

réttarfarslögunum (d. retsplejeloven, hér eftir rpl.).105 Kveðið er á um handtöku í 755. – 762. 

gr. rpl. og gæsluvarðhald og skilyrði þess í 762. – 779. gr. laganna.  

 

3.2.2 Handtaka  

Í 1. mgr. 71. gr. dönsku stjórnarskrárinnar, sbr. lög nr. 169/1953 (hér eftir d.stjskr.), er kveðið 

á um grundvallarrétt hvers manns til að njóta frelsis og að frelsi hans verði ekki skert nema 

samkvæmt heimild í lögum, sbr. 2. mgr. Í 3. mgr. sömu greinar segir að handtekinn mann 

skuli leiða fyrir dóm innan tuttugu og fjögurra klukkustunda frá því að hann er sviptur frelsi 

sínu, til ákvörðunar um hvort krafist verði frekari gæslu yfir honum eða honum sleppt. Þessi 

stjórnarskrárbundna heimild sem heimilar skerðingu, að uppfylltum ákveðnum skilyrðum, á 

grundvallarréttindum manns til frelsis og mannhelgi er nánar útfærð í dönsku 

réttarfarslögunum.  

Meginreglan er í 755. gr. rpl, en þar segir að lögreglan hafi heimild til að handtaka mann 

sem er grunaður um að hafa framið refsiverðan verknað, sem sætir opinberri ákæru, svo 

framarlega sem handtakan er nauðsynleg til að koma í veg fyrir frekari afbrot hans, tryggja 

nærveru eða koma í veg fyrir samneyti hans við aðra. Því verður að liggja fyrir „sennilegur 

grunur“ (d. rimelig grund) um að maður hafi framið refsiverðan verknað. Ekki eru gerðar jafn 

ríkar kröfur til styrkleika grunsemda og þeirra sem liggja til grundvallar gæsluvarðhaldi, þ.e. 

                                                 
105 Sbr. auglýsing (d. lovbekendtgørelse) nr. 857/2000, frá 12. september 2000.  
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að grunurinn sé rökstuddur. 106 Grunnreglurnar fyrir heimild lögreglunnar til að handtaka 

menn sverja sig í ætt við 67. gr. stjskr, og ákvæði laga nr. 88/2008 um sama efni.   

Hins vegar er undantekningaheimild í 5. mgr. 760. gr. rpl. sem segja má að standi á 

mörkum handtöku og gæsluvarðhalds. Þar segir að sakborning skuli leiða fyrir dóm innan 

þriggja sólarhringa frá lokum fyrsta réttarhaldsins yfir honum, til ákvörðunar um hvort hann 

verði látinn laus eða látinn sæta gæsluvarðhaldi ella, standi til þess rök. Eftir að sökunautur er 

sviptur frelsi, t.d. með handtöku, hefur dómari þrjá sólarhringa, eftir að úrskurður um að 

viðhalda frelsissviptingu sökunautar hefur verið kveðinn upp, til að taka ákvörðun um hvort 

sökunautur verði látinn sæta gæsluvarðhaldi, að kröfu handhafa ákæruvalds, eða látinn laus 

ella. Um er að ræða hámarksfrest en dómara er heimilt að kveða upp úrskurð innan hans.107 Í 

meginatriðum eru reglur laga nr. 88/2008 sambærilegar en þó ekki að öllu leyti. Frelsissviptan 

mann skal innan tuttugu og fjögurra klukkustunda, í undantekningartilvikum þrjátíu 

klukkustunda, frá því að hann var sviptur frelsi sínu leiða fyrir dóm til ákvörðunar um hvort 

hann verði látinn sæta frekari gæslu eða sleppt ella, sbr. 1. mgr. 94. gr. sml. Dómari hefur 

samkvæmt 1. mgr. 98. gr. sml. tuttugu og fjögurra klukkustunda frest frá því að sakborningur 

var leiddur fyrir dóm til að kveða upp úrskurð um gæsluvarðhald yfir honum.  

 

3.2.3 Gæsluvarðhald 

Það eru eingöngu dómstólar sem hafa heimild til að taka ákvörðun, með úrskurði, um hvort 

grunaður einstaklingur verður látinn sæta gæsluvarðhaldi. Hins vegar eru það ákæruvald og 

eftir atvikum lögreglustjórar sem taka ákvörðun um að krefjast gæsluvarðhalds yfir sökunaut.  

Í 1. mgr. 762. gr. rpl. er kveðið á um að grunaðan mann skuli setja í gæsluvarðhald sé fyrir 

hendi rökstuddur grunur (d. begrundet mistanke) um að hann hafi framið refsiverðan verknað 

sem getur sætt ákæru, að því gefnu að lögbrotið geti haft í för með sér fangelsi í eitt ár og sex 

mánuði eða lengur. Síðan eru í þremur töluliðum talin upp tilvik sem svipa til hinna sérstöku 

skilyrða gæsluvarðhalds í stafliðum a, b og c í 1. mgr. 95. gr. sml. Í fyrsta lagi að rökstuddur 

grunur sé til staðar að hinn grunaði reyni að komast undan saksókn eða fullnustu væntanlegs 

dóms. Í öðru lagi að það sé rökstuddur grunur til að óttast að hinn grunaði muni fremja fleiri 

sambærileg brot, gangi hann laus. Í þriðja lagi að rökstuddur grunur sé til að ætla að hinn 

                                                 
106 UfR 1996, bls. 1496: Þar hafði lögreglan, sem lið í rannsókn á nokkrum eldsvoðum, komið fyrir 
eftirlitsútbúnaði utan á bíl manns sem grunaður var um verknaðina er bílnum var lagt á opinberu svæði. 
Landsréttur taldi að uppsetning búnaðarins, á opinberu svæði, hafi verið til að geta fylgst með ferðum hins 
grunaða og hafi ekki falið í sér refsivert brot gegn líkama, frelsi, friði, æru eða eignarrétti hans. Því var ekki talið 
að um þvingunarráðstöfun hafi verið að ræða. Sjá: Bernhard Gomard o.fl.: Kommenteret retsplejelov, bls. 127. 
107 Bernhard Gomard o.fl.: Kommenteret retsplejelov, bls. 143. 
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grunaði muni torvelda framgang málsins með því að afmá ummerki eftir brot, vara aðra við 

eða hafa áhrif á þá.  

Samkvæmt dönsku réttarfarslögunum eru almenn skilyrði gæsluvarðahalds að fyrir hendi 

sé rökstuddur grunur um sakborningur hafi framið afbrot, sem sætir opinberri ákæru, og brotið 

varði fangelsisrefsingu allt að einu ári og sex mánuðum eða lengur. Jafnframt er óheimilt að 

úrskurða mann til að sæta gæsluvarðhaldi hafi afbrot einungis í för með sér fésekt eða fangelsi 

ekki lengur en þrjátíu daga, sbr. 3. mgr. 762. gr. rpl. Til almennra skilyrða gæsluvarðhalds 

telst einnig krafa um að einstaklingur hafi náð sakhæfisaldri, þ.e. sé orðinn fimmtán ára að 

aldri. 

Í 2. mgr. 762. gr. rpl. er kveðið á um að sakborningur skuli úrskurðaður í gæsluvarðhald ef 

„sterkur“ grunur (d. bestyrket mistanke) er uppi að hann hafi framið refsivert brot sem sætir 

opinberri saksókn og hefur í för með sér fangelsi í að minnsta kosti sex ár og 

almannahagsmunir krefjast þess að hann gangi ekki laus. Verður nú fjallað nánar um þessi 

skilyrði.  

 

3.2.3.1 Rökstuddur grunur 

Eitt almennra skilyrða gæsluvarðhalds er að sökunautur sé undir rökstuddum grun að hafa 

framið refsiverðan verknað. Réttarfarslöggjöf nærri allra Evrópuríkja gerir kröfu um að 

grunsemdir fyrir afbroti sökunautar séu af ákveðnum styrkleika.108 „Rökstuddur grunur“ kom 

í stað orðanna „gild ástæða“ (d. skellig grund) sem voru í eldri réttarfarslögum. Markmiðið 

með orðalagsbreytingunni var að gera ríkari kröfur til styrkleika grunsemda sem þurfa að vera 

til staðar.109  

Til að átta sig betur á inntaki kröfunnar um rökstuddan grun má benda á þrenns konar 

viðmiðanir. Í fyrsta lagi þarf að liggja fyrir að refsiverður verknaður hafi verið framinn. Sé 

manns saknað en verulegur vafi er uppi hvort hvarf hans tengist glæpsamlegu athæfi, t.a.m. að 

miklar líkur séu á því að hann hafi tekið eigið líf, verður ekki talið að „rökstuddur grunur“ um 

refsiverðan verknað sé fyrir hendi. Í öðru lagi þarf ákveðinn maður að vera grunaður um 

verknaðinn.110 Verði talið að hvarf manns sé til komið vegna refsiverðs verknaðar af völdum 

einhvers verður grunurinn að beinast að tilteknum manni eða eftir atvikum mönnum. Hvenær 

maður telst vera „grunaður“ í þessum skilningi ræðst af styrkleika þeirra grunsemda sem 

beinast að honum. Leiki vafi á hvaða maður hafi framið afbrot þegar fleiri koma til greina er 

                                                 
108 Hans Gammeltoft Hansen: Varetægtsfængsling, bls. 47.  
109 Bernhard Gomard o.fl.: Kommenteret retsplejelov, bls. 147.  
110 Hans Gammeltoft Hansen: Varetægtsfængsling, bls. 52. 
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talið að grunurinn styrkist eftir því sem fækkar í hópi grunaðra. Í þriðja lagi verða að vera 

sennileg tengsl milli refsiverðs verknaðar og hins grunaða. Vegna hvarfs manns sem talið er 

að sé vegna refsiverðs verknaðar hins grunaða verða tiltekin gögn eða framburðir annarra 

manna sem fram koma við rannsókn máls að tengja hinn grunaða við verknaðinn.111 Hafa 

verður í huga að varast ber að taka slíkar viðmiðanir of bókstaflega enda aðstæður misjafnar í 

hverju tilviki. 

Það verða að liggja fyrir tilteknar hlutlægar upplýsingar sem benda til sektar sökunautar 

vegna þess afbrots sem hann er sakaður um að hafa framið.112 Ekki er fallist á kröfu um 

gæsluvarðhald nema líkurnar á sekt sökunautar séu meiri en líkurnar á sakleysi hans.113 Eitt af 

einkennum kröfunnar um rökstuddan grun er að hann verður að vera ríkari heldur en við 

upphaf máls þegar maður var sviptur frelsi, t.d. handtekinn. Í málum þar sem um mjög 

alvarleg afbrot er að ræða má finna merki þess í dómaframkvæmd að slakað sé á kröfunni um 

styrkleika grunsemda, sbr. UfR 1966, bls. 693.114  

Eins og að framan greinir er mismunandi eftir því um hvaða þvingunarráðstöfun er verið 

að ræða í hverju tilviki hver styrkleiki grunsemda þarf að vera til að henni verði beitt gagnvart 

sökunaut. Því meiri skerðingu sem ráðstöfunin hefur í för með sér á grundvallarréttindum 

manns, t.d. á frelsi hans, því ríkari kröfur eru gerðar til styrkleika þeirra grunsemda sem hún 

er grundvölluð á. Til dæmis er samkvæmt 1. mgr. 762. gr. rpl. gerð krafa um „rökstuddan“ 

grun en í 1. mgr. 760. gr. rpl. er ekki gerð svo rík krafa, heldur að „sennilegur“ grunur sé til 

staðar. Hér má einnig benda á 2. mgr. 762. gr. rpl. þar sem hert er á kröfunni um rökstuddan 

grun, þannig að gerð er krafa um „sterkan“ grun (bestyrket mistanke). Ákvæði 2. mgr. 762. gr. 

rpl. á einungis við þegar um mjög alvarleg brot er að ræða, þ.e. að refsimörk ákvæða séu að 

minnsta kosti sex ára fangelsi. Í slíkum tilvikum er krafan allt að því jafnströng og almennar 

sönnunarkröfur fyrir sakfellingu í sakamáli, þ.e. grunurinn sé af slíkum styrkleika að hægt 

væri að færa sönnur á sekt sökunautar þegar dómur er kveðinn upp. Í málum þar sem 

                                                 
111 Hans Gammeltoft Hansen: Varetægtsfængsling, bls. 53. Sjá einnig: Hans Gammeltoft Hansen: 
Fængslingsforudsætninger, bls. 61-62. Sjá ennfremur Hans Gammeltoft Hansen: Straffeprocessuelle 
tvangsindgreb, bls. 248-251. 
112 Hans Gammeltoft Hansen: Varetægtsfængsling, bls. 55. 
113 Hans Gammeltoft Hansen: Varetægtsfængsling, bls. 55. 
114 UfR 1996, bls. 693: Þar voru málavextir þeir að fjórir lögreglumenn voru drepnir í átökum. Ríkissaksóknari 
gerði, í upphafi málsins, kröfu um gæsluvarðhald yfir þeim sem grunaður var um að hafa valdið dauða 
lögreglumannanna, sem fallist var á í Hæstarétti. Hins vegar vekur það athygli að í gæsluvarðhaldsúrskurðinum 
var einungis vísað til brota á vopnalögum, þar sem ákæruvaldinu tókst ekki að sýna nægjanlega fram á sök hins 
grunaða að því er varðaði dauða lögreglumannanna. Sjá: Bernhard Gomard o.fl.: Kommenteret retsplejelov, bls. 
147.  
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gæsluvarðhaldsúrskurður er kærður til æðri dóms kann krafan að vera talin uppfyllt hafi 

sökunautur verið sakfelldur í undirrétti. 115  

Í framkvæmd hefur reynst erfitt að greina nákvæmlega á hvaða stigi krafan um rökstuddan 

grun telst uppfyllt. Jafnframt eru mörkin milli hins rökstudda gruns og þess sterka, samkvæmt 

2. mgr. 760. gr. rpl., oft vandfundin, sbr. UfR 1985, bls. 719.  

 

3.2.3.2 Afbrot sæti ákæru (d. offentlig påtale) 

Afbrot sem til rannsóknar er verður að geta sætt ákæru. Sem dæmi mætti nefna 294. gr. 

dönsku hegningarlaganna116 (hér eftir stl.) en þar segir að sá sem gerist sekur um gertæki skuli 

sæta fésektum. Í 2. mgr. 305. gr. sömu laga segir að brot gegn 294. gr. stl. sæti ákæru að kröfu 

þess sem misgert er við en ákæruvaldið eigi ekki sókn sakar, nema krafa þess efnis sé sett 

fram. Maður sem grunaður væri um slíkt brot yrði því ekki úrskurðaður í gæsluvarðhald á 

grundvelli þess þar sem handhafar ákæruvalds eiga ekki sókn sakar. 

 

3.2.3.3 Refsimörk ákvæðis séu eitt og hálft ár eða hærri 

Refsiákvæði sem sökunautur er grunaður að hafa brotið gegn verður að kveða á um 

fangelsisrefsingu. Gæsluvarðhald er því útilokað þegar brot sökunautar varðar einungis við 

refsiákvæði sem kveður á um fésekt sem refsingu.  

Dönsku réttarfarslögin gera strangari kröfur en 5. mgr. 71. gr. d.stjskr., að þessu leyti. Í 5. 

mgr. 71. gr. d.stjskr. er lagt bann við því að sökunautur verði látinn sæta gæsluvarðhaldi hafi 

brot hans einungis í för með sér sektir eða varðhald. Refsimörk ákvæðis þess sem sökunautur 

er grunaður um að hafa brotið gegn verða að kveða á um eins og hálfs árs fangelsisrefsingu 

eða meira. Sem dæmi mætti nefna ákvæði 292. gr. stl., sem leggur refsingu, sektir eða fangelsi 

allt að einu ári við skilasvikum. 

 

3.2.3.4 Samsvörun milli gæsluvarðhalds og væntanlegrar refsingar 

Í 3. mgr. 762. gr. rpl. segir að óheimilt sé að úrskurða sakborning í gæsluvarðhald, ef sýnt 

þykir að brot sem hann er sakaður um muni hafa í för með sér sektir eða fangelsi allt að 

þrjátíu dögum eða að frelsisskerðingin muni vera í ósamræmi við þá refsingu sem 

sakborningur getur vænst með hliðsjón af mikilvægi málsins, eðli brotsins og mögulegri 

                                                 
115 Bernhard Gomard o.fl.: Kommenteret retsplejelov, bls. 153. 
116 Sbr. auglýsing nr. 849/2000 frá 6. september 2000.  
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refsingu verði hann fundinn sekur. Með þessari reglu á að koma í veg fyrir að maður sé 

sviptur frelsi til langframa í kjölfar afbrots sem hann er grunaður um að hafa framið, nema 

líklegt sé að hann verði dæmdur til frelsisskerðingar, þ.e. fangelsisrefsingar, verði hann 

sakfelldur. Gæsluvarðhald má því ekki standa lengur en sú refsing sem sökunautur hefur 

unnið til með afbroti sínu, sbr. UfR 1970, bls. 746, en þar vísaði Hæstiréttur m.a. til þess að 

ákærði hafði sætt gæsluvarðhaldi í nánast jafnlangan tíma og dæmd refsing í máli 

undirréttar.117  

 

3.2.3.5 Aldursskilyrði 

Samkvæmt dönskum réttarfarslögum er óheimilt að láta börn undir fimmtán ára aldri sæta 

gæsluvarðhaldi.118 Sakhæfisaldur samkvæmt dönskum, sem og íslenskum, lögum er fimmtán 

ár, sbr. 15. gr. stl. Reglan felur í sér að barni  undir fimmtán ára aldri verður ekki gert að sæta 

refsingu í Danmörku. Barn þarf því að vera orðið fullra fimmtán ára til að geta sætt 

refsiábyrgð. Á það bæði við um fangelsisrefsingu og sektir.119  

 

3.3 Norskur réttur 

3.3.1 Almennt 

Norsku réttarfarslögin eru nr. 25/1981 (n. straffeprosessloven, hér eftir spl.). Lögin skiptast í 

ellefu hluta og er fjallað um þvingunarráðstafanir í fjórða hluta þeirra. Ekki verður fjallað með 

jafn ítarlegum hætti um norsku réttarfarslögin og um þau dönsku heldur verður leitast við að 

gera grein fyrir meginsjónarmiðum sem gilda um gæsluvarðhald, einkum almennum 

skilyrðum þess, enda eru reglurnar sem um þær gilda af mjög svipuðum toga í ríkjunum 

tveimur. Að öðru leyti er vísað til umfjöllunar um danskan rétt hér að framan.  

 

3.3.2 Rannsókn mála 

Lögreglan fer með rannsókn brotamála hvort sem hún hefur rannsókn þeirra á grundvelli 

utanaðkomandi tilkynningar eða að frumkvæði hennar sjálfrar, sbr. 1. mgr. 67. gr. spl.  

 

                                                 
117 Bernhard Gomard o.fl.: Kommenteret retsplejelov, bls. 151. 
118 Bernhard Gomard o.fl.: Kommenteret retsplejelov, bls. 147. 
119 Clas Nilas: Grundbog i strafferet, bls. 23-24. 
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3.3.3 Þvingunarráðstafanir - handtaka 

Oftast er gripið til þvingunarráðstafana á rannsóknarstigi máls, t.d. þegar krafist er 

gæsluvarðhalds yfir grunuðum manni á grundvelli rannsóknarhagsmuna. Þó geta þær komið 

til á öðrum stigum máls, t.d. eftir að endanlegur dómur er kveðinn upp yfir sakborningi, þar 

sem hann hefur verið sakfelldur, þá þarf hann að sæta frelsisskerðingu þar til áfrýjunarfrestur 

er liðinn ef krafa þar að lútandi er gerð.120  

Krafa um að sakborningur verði látinn sæta þvingunarráðstöfun verður að koma frá 

ákæruvaldinu. Dómari gæti því ekki að eigin frumkvæði tekið ákvörðun um gæsluvarðhald 

yfir sakborning eða framlengt það, sbr. Rt. 1994, bls. 1378 og Rt. 1997, bls. 2073. Dómari er 

bundinn af kröfu ákæruvalds um beitingu þvingunarráðstafana. Til dæmis gæti dómari ekki 

úrskurðað sakborning í fjögurra vikna gæsluvarðhald hafi handhafar ákæruvalds einungis gert 

kröfu um fjögurra daga gæsluvarðhald yfir honum.121 

 

3.3.4 Skilyrði handtöku og gæsluvarðhalds 

Fjallað er um almenn skilyrði fyrir handtöku og gæsluvarðhaldi í 1. mgr. 171. gr. spl. 

Skilyrðin eru að rökstuddur grunur beinist að tilteknum manni um að hafa framið refsiverðan 

verknað og að refsimörk ákvæðis, sem sökunautur er grunaður um að hafa brotið gegn, séu 

sex mánuðir eða meira. Þar að auki verður sökunautur að hafa náð fimmtán ára aldri. Þar sem 

almenn skilyrði fyrir handtöku og gæsluvarðhaldi, samkvæmt norskum og dönskum 

sakamálaréttarfarslögum, eru mjög svipuð vísast að miklu leyti til umfjöllunar í kafla 3.2.3.  

 

3.3.4.1 Rökstuddur grunur (n. skjellig grund)  

Með rökstuddum grun samkvæmt 1. mgr. 171. gr. spl. er átt við réttmætan grun. Orðalag 

ákvæðisins er hins vegar ekki nægilega skýrt en þó er ljóst að ekki er gerð krafa um óyggjandi 

rök.122 Þess er krafist að tiltekin hlutlæg, skjalleg gögn eða framburðir manna liggi fyrir og 

styðji grun um að refsiverður verknaður hafi verið framinn. Reglan hefur verið skýrð svo að 

meiri líkindi fyrir sekt sökunautar en fyrir sakleysi hans, nægi til þess að skilyrðið teljist 

uppfyllt. Í Rt. 1993, bls. 1302 sagði í niðurstöðu kærunefndar Hæstaréttar Noregs:  

  

[...]det skal være mer sannsynlig at siktede har begått den straffbare handling saken gjelder 
enn at han ikke har det. 

                                                 
120 Johs. Andenæs: Norsk straffeprosess, bls. 145-146.  
121 Johs. Andenæs: Norsk straffeprosess, bls. 145-146 
122 Johs. Andenæs: Norsk straffeprosess, bls. 153. 
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Á grundvelli þessarar túlkunar kærunefndarinnar væri lögreglu óheimilt að handtaka A og 

B, ef það lægi ljóst fyrir að annar hvor þeirra hefði framið refsiverðan verknað en óljóst væri 

hvor þeirra það væri þar sem jafnmiklar líkur væru á að þeir hefðu framið brotið. Fræðimenn 

hafa ekki verið á einu máli um hvernig skýra beri umrætt orðalag. Því hefur þó verið haldið 

fram að krafan kunni að vera uppfyllt ef A er talinn jafn líklegur að hafa framið hinn 

refsiverða verknað og B.123 Aðrir hafa talið að þess sé krafist að meiri en helmingslíkur séu á 

því að sökunautur hafi framið refsiverðan verknað.124 Hvað sem því líður verður að telja að 

skýring kærunefndar Hæstaréttar Noregs á orðalagi 1. mgr. 171. gr. spl. sé of þröng.125 

 

3.3.4.2 Refsimörk ákvæðis séu hærri en sex mánaða fangelsi  

Refsimörk ákvæðis þess sem sökunautur er undir rökstuddum grun um að hafa brotið gegn 

verða að vera hærri en sex mánuðir. Það er því ekki nægilegt að sökunautur sé undir 

rökstuddum grun um að hafa framið tiltekinn verknað ef að verknaðurinn varðar ekki 

fangelsisrefsingu.126 Jafnframt er ekki nægilegt að refsimörk ákvæðisins kveði á um sektir eða 

fangelsi allt að sex mánuðum, sbr. 1. mgr. 171. gr. stl. Skýra verður ákvæðið þannig að 

refsimörk þess ákvæðis sem sökunautur er grunaður um að hafa brotið gegn verði að vera sjö 

mánuðir eða hærri. Í ákvæðinu kemur fram að „eitt eða fleiri“ afbrot sökunautar skuli hafa í 

för með sér sex mánaða fangelsi eða meira. Skýra ber orðalag ákvæðisins eftir orðanna 

hljóðan, þ.e. á þann hátt að þess sé ekki krafist að fyrir hvert og eitt brota sökunautar, séu þau 

fleiri en eitt, séu refsimörkin hærri en sex mánuðir heldur er nægilegt að eitt þeirra eða fleiri 

hafi hærri refsimörk en sex mánuði.127  

 

3.3.4.4 Aldursskilyrði 

Samkvæmt norskum rétti verður börnum undir fimmtán ára aldri ekki gert að sæta 

gæsluvarðhaldi eða öðrum þvingunarráðstöfunum. Samkvæmt 46. gr. stl. skal enginn sæta 

refsingu nema hann sé orðinn fullra fimmtán ára. Hins vegar kemur ákvæðið ekki í veg fyrir 

að barn, undir 15 ára aldri, sæti rannsókn af hálfu lögreglu, vegna gruns um tiltekið afbrot.128  

 

                                                 
123 Hans Kristian Bjerke: Straffeprosessuelle tvangs- og retsmidler, bls. 14-15.  
124 Hans Kristian Bjerke: Straffeprosessuelle tvangs- og retsmidler, bls. 14. Sjá einnig: Anders Bratholm: 
Pågripelse og varetæktsfengsel, bls. 169-170. 
125 Johs. Andenæs: Norsk straffeprosess, bls. 154. 
126 Johs. Andenæs: Norsk straffeprosess, bls. 155. 
127 Johs. Andenæs: Norsk straffeprosess, bls. 153. 
128 Anders Bratholm: Strafferet og samfunn, bls. 389-391. 
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3.3.5 Samantekt 

Í köflunum hér að framan hafa almenn skilyrði þvingunarráðstafana, einkum gæsluvarðhalds, 

samkvæmt dönskum og norskum rétti verið tekin til skoðunar. Óhætt er að segja að skilyrðin 

séu mjög svipuð og mörg þeirra sjónarmiða sem eiga við um danskan rétt eiga jafnframt við 

norskan rétt. Í hvorum lögunum fyrir sig er gerð krafa um rökstuddan grun og að refsimörk 

ákvæðis sem brot er talið eiga við kveði á um tiltekna fangelsisrefsingu. Einnig er 

sameiginlegt með lögunum að gerð er krafa um tiltekinn lágmarksaldur þess sem látinn er 

sæta þvingunarráðstöfun. Varðandi refsimörkin, þá eru norsku lögin rýmri að því leytinu til 

þ.e. þau gera að skilyrði að meira en sex mánaða fangelsisrefsing liggi við broti, meðan 

sambærileg refsimörk samkvæmt dönsku lögunum eru eitt og hálft ár.  

 

3.4 Aldursskilyrði 1. mgr. 95. gr. sml.  

3.4.1 Almennt 

Gæsluvarðhald er þvingunarúrræði sem í flestum tilvikum er beitt á rannsóknarstigi máls og 

áður en endanlegur dómur gengur í máli sökunautar.129 Fangelsisrefsing er hins vegar refsing 

sem manni er gert að sæta eftir að hann hefur verið sakfelldur í sakamáli. Til þess að manni 

verði gert að sæta refsingu verður hann að uppfylla tiltekin skilyrði sem kveðið er á um í 

lögum nr. 19/1940. Eitt þessara skilyrða er tiltekinn lágmarksaldur, sbr. 14. gr. hgl. 

Samkvæmt 1. mgr. 95. gr. sml. er tiltekinn lágmarksaldur gerður að skilyrði fyrir því að 

manni verði gert að sæta gæsluvarðhaldi. Í báðum þessum lögum er vísað til sama 

aldursskilyrðisins, fimmtán ár, enda hafa fræðimenn talið að aldursskilyrði laga nr. 88/2008 

taki mið af áðurnefndu sakhæfisskilyrði íslensks réttar, sbr. 14. gr. hgl.130 

Ákvæði 1. mgr. 95. gr. laga nr. 88/2008 er samhljóða eldra ákvæði 1. mgr. 103. gr. laga 

nr. 19/1991 að því er varðar aldursskilyrði.  

 

3.4.2 Sakhæfisaldur samkvæmt eldri rétti 

Í eldri hegningarlögum frá 25. júní 1869 var sakhæfisaldur manna tíu ár, sbr. 36. gr. laganna. 

Þar sagði að eigi væri lögð hegning við verkum er börn ynnu, sem ekki væru orðin 10 ára 

gömul.  

                                                 
129 Gæsluvarðhald getur einnig komið til eftir að dómur í máli sökunautar er fallinn, t.d. á meðan áfrýjunarfrestur 
er að líða, sbr. 3. mgr. 97. gr. sml. Sjá hér: Hrd. 2004, bls. 2028 (175/2004) og Hrd. 2004, bls. 2030 (182/2004). 
130 Eiríkur Tómasson: Þvingunarráðstafanir í þágu meðferðar sakamáls, bls. 58. 
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Í lögum nr. 39/1907 var kveðið á um skilorðsbundna hegningardóma og hegningu barna 

og unglinga. Í 5. gr. þeirra laga sagði að börn skyldu eigi sæta hegningu fyrir afbrot sem þau 

drýgðu innan fullnaðs fjórtán ára aldurs en í stað þess skyldu, eftir að venjuleg 

sakamálarannsókn hefur farið fram, beitt hæfilegum uppeldis- og öryggisráðstöfunum gegn 

slíkum börnum. Með lögunum var mörkuð sú stefna að einn og sami sakhæfisaldur skyldi 

gilda um alla sakamenn og skyldi miðað við fjórtán ár, eins og gert væri í dönsku 

hegningarlögunum. Var talið að sakhæfisaldur samkvæmt eldri hegningarlögum, tíu ár, væri 

alltof lágur og væri bæði tilgangslaust og óeðlilegt að hegna svo ungum brotamönnum.131 

Börnum á aldrinum fimmtán til átján ára skyldi ennfremur ekki gert að sæta gæsluvarðhaldi 

nema ómögulegt væri að koma þeim annars staðar fyrir í trygga og góða tilsjón á meðan á 

rannsókn stæði.132  

 

3.4.3 Sakhæfisaldur samkvæmt lögum nr. 19/1940 

Almenn hegningarlög nr. 19/1940 tóku gildi 12. ágúst 1940. Í 14. gr. þeirra var kveðið á um 

að eigi skyldi refsa manni fyrir verknað er hann hefði framið áður en hann varð fimmtán ára 

gamall. Með lögunum var ákveðið að halda þeirri stefnu sem mörkuð var með lögum nr. 

39/1907 að lögaldur sakamanna skyldi vera sá sami fyrir alla án tillits til einstaklingsþroska. 

Hins vegar var sú breyting gerð að sakhæfisaldurinn var hækkaður um eitt ár, úr fjórtán árum í 

fimmtán ár.133 Rökin að baki breytingunni voru einkum þau að talið var vænlegra að beita 

öðrum aðferðum en refsingu við börn sem drýgt hefðu afbrot innan fimmtán ára aldurs.  

Aldursskilyrði 14 .gr. hgl. á við um lífaldur manna en ekki vitsmuna- og þroskaaldur. Um 

er að ræða almenna meðallagsreglu um sakhæfi í refsimálum án tillits til einstaklingsþroska. 

Rökin sem búa að baki 14. gr. hgl. eru að börn hafa ekki þá reynslu og þroska til að skilja eðli 

og afleiðingar refsiákvörðunar. Refsivist hefði að öllu jöfnu enn meiri og alvarlegri 

afleiðingar fyrir börn heldur en fullorðna. Því þykir almennt óréttlátt og ómannúðlegt að refsa 

börnum.134 Rökin virðast að miklu leyti jafnframt eiga við um aldursskilyrði 1. mgr. 95. gr. 

sml. 

 

                                                 
131 Alþt. 1907, A-deild, bls. 293.  
132 Alþt. 1907, A-deild, bls. 294-295. 
133 Alþt. 1939, A-deild, bls. 357. 
134 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð III, bls. 90. 
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3.4.3.1 Ákvörðun tímamarka  

Hvenær maður telst orðinn fullra fimmtán ára gamall til að geta sætt refsiábyrgð hafa 

fræðimenn á sviði refsiréttar ekki verið sammála um. Að meginstefnu til hefur þremur 

lögskýringarkostum verið haldið á lofti. Í fyrsta lagi að miða við upphaf afmælisdags en sá 

skýringarkostur er ef til vill sökunaut síst í hag, sér í lagi ef hann er fæddur seint um kvöld. 

Annar kostur er að miða við nákvæma fæðingarstund sökunautar, sé hún kunn. Þriðji 

skýringarkosturinn er að miða við lok afmælisdags. Í íslenskum rétti, sem og norrænum, hefur 

verið miðað við fæðingarstundina, þ.e. annan skýringarkostinn, sé hægt að leiða hana í ljós, 

og verknaðarstundina, en ella lok afmælisdagsins. Við ákvörðun á verknaðartíma ber að miða 

við framningu frumverknaðar. Ef um rýmkað afbrot er að ræða tekur refsiábyrgð einungis til 

þess hluta eða þeirra þátta brotsins sem eiga sér stað eftir að fimmtán ára aldursmarkinu er 

náð. Ef frumverknaður er framinn fyrir það tímamark verður barn að öllu jöfnu ekki 

refsiábyrgt fyrir þær afleiðingar hans er til falla eftir fimmtán ára afmælið. 135 

Í 1. mgr. 95. gr. sml. segir að sökunautur skuli hafa náð fimmtán ára aldri þegar úrskurður 

um gæsluvarðhald er kveðinn upp. Sé hægt að leiða fæðingarstund sökunautar í ljós verður 

sökunautur ekki úrskurðaður í gæsluvarðhald á fimmtán ára afmælisdegi sínum, nema að 

gæsluvarðhaldsúrskurður sé kveðinn upp eftir að sú stund er liðin.136  

 

3.4.4 5. mgr. 95. gr. sml.  

Í 5. mgr. 95. gr. sml. segir að ekki megi úrskurða sakborning yngri en átján ára í 

gæsluvarðhald nema telja megi víst að önnur úrræði sem vísað er til í 1. mgr. 100. gr. eða 

mælt er fyrir um í barnaverndarlögum, sbr. lög nr. 80/2002 (hér eftir bvl.), geti ekki komið í 

stað þess. Greinin er nýmæli en með henni er ekki lagt fortakslaust bann við því að menn á 

aldrinum fimmtán til átján ára séu úrskurðaðir í gæsluvarðhald, heldur er markmiðið að leitað 

verði allra tiltækra leiða til að hindra að ungmenni yngri en átján ára verði látin sæta 

gæsluvarðhaldi.137 Á þar eflaust stærstan hlut að máli undirliggjandi vísun til 

meðalhófsreglunnar en einnig röksemdir um að börn á þessum aldri hafi ekki náð fullum 

andlegum né líkamlegum þroska, auk þess sem þau eru enn ólögráða fyrir æsku sakir, sbr. 1. 

gr. laga nr. 71/1997 um lögræði. Regla þessi er eins og áður sagði nýmæli í lögum nr. 88/2008 

                                                 
135 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð III, bls. 90-91. 
136 Álitamál er hvort heimilt sé að úrskurða sakborning í gæsluvarðhald fyrir brot sem hann framdi á meðan hann 
hafði ekki náð sakhæfisaldri. Ekki er unnt að fallast á kröfu um gæsluvarðhald, þótt orðalag 1. mgr. 95. gr. gefi 
tilefni til þess, þar sem sakborningur er ósakhæfur, sbr. 14. gr. hgl., en miða ber við aldur sakbornings á 
verknaðarstund. Sjá: Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð III, bls. 91.  
137 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 1450.  
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en hins vegar hefur verið gengið út frá henni í framkvæmd um langt skeið, sbr. umfjöllun í 

kafla 3.4.2. 

Í 1. mgr. 100. gr. sml. segir að séu skilyrði gæsluvarðhalds samkvæmt 1. eða 2. mgr. 95. 

gr. fyrir hendi geti dómari, í stað þess að úrskurða sakborning í gæsluvarðhald, mælt fyrir um 

önnur vægari úrræði, t.a.m. vistun hans á sjúkrahúsi eða viðeigandi stofnun, bannað honum 

brottför af landinu eða lagt fyrir hann að halda sig á ákveðnum stað eða innan ákveðins 

svæðis. Sé þess krafist geti dómari sett það skilyrði fyrir ráðstöfun að sakborningur hafi á sér 

búnað svo að unnt sé að fylgjast með ferðum hans.  

Í athugasemdum í greinargerð með frumvarpi því, sem varð að lögum nr. 88/2008 segir 

orðrétt um 5. mgr. 95. gr.:  

 

Þau úrræði, sem helst kæmu til álita í þessu sambandi fyrir utan farbann eða fyrirmæli um 
að sakborningur haldi sig á ákveðnum stað, eru vistun á viðeigandi heimili eða stofnun skv. 
XIII. eða XIV. kafla barnaverndarlaga, nr. 80/2002, eða jafnvel ráðstöfun í fóstur skv. XII. 
kafla þeirra laga.  

 

Í neðangreindum dómi frá 2007 var ungur maður grunaður um mörg alvarleg 

hegningarlagabrot og þess krafist að hann yrði úrskurðaður í gæsluvarðhald vegna þeirra. Þótt 

ekki hafi verið sérstaklega deilt um það hvort sakborningur hafi uppfyllt aldursskilyrði 1. mgr. 

103. gr. oml. þá kom ungur aldur hans til skoðunar í málinu.  

 

Hrd. 5. júní 2007 (305/2007): Í málinu var X m.a. grunaður um að hafa barið leigubílstjóra í 
höfuðið með hamri þannig að hann hlaut mjög alvarlega áverka. Hann var grunaður um tilraun 
til manndráps, sbr. 211. gr., sbr. 1. mgr. 20. gr. hgl., eða 2. mgr. 218. gr. hgl. og auk þess rán, 
sbr. 252. gr. hgl. Einungis nokkrum mánuðum áður hafði hann verið sakfelldur í sakamáli fyrir 
hylmingu. Skömmu eftir þann dóm var þingfest í héraðsdómi annað sakamál á hendur X, þar 
sem hann var ákærður fyrir þrjú rán, þjófnað og nytjastuld. Í málinu var krafist áframhaldandi 
gæsluvarðhalds yfir X. Í greinargerð lögreglunnar fyrir héraðsdómi kom fram að X hafi orðið 
fimmtán ára rúmum sjö mánuðum áður og að öll brotin sem hann var grunaður um að eiga aðild 
að hafi verið framin fyrir þann tíma. Héraðsdómur úrskurðaði X til að sæta gæsluvarðhaldi með 
vísun til c-liðar 1. mgr. 103. gr. laga nr. 19/1991. Hæstiréttur staðfesti þann úrskurð. 

 

Í dómnum kom fram að sakborningur hafði náð sakhæfisaldri áður en þau brot sem hann 

var grunaður um voru framin. Þegar um svo unga sakborninga er að ræða koma til skoðunar 

önnur og vægari úrræði en gæsluvarðhald. Reglan verður ekki skilin þannig að fortakslaust 

bann sé lagt við því að ungmenni á aldrinum fimmtán til átján ára verði látin sæta 

gæsluvarðhaldi heldur er um heildarmat á málsatvikum að ræða. Í dómnum voru önnur atriði 

svo sem sakaferill sakbornings, alvarleiki þeirra brota sem hann var grunaður um og sú 

staðreynd að hann hafði ekki látið nýfallinn dóm, þar sem hann var sakfelldur fyrir 
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hegningarlagabrot, sér að kenningu verða m.a. þess valdandi að önnur úrræði en 

gæsluvarðahald voru ekki talin koma að gagni. 

 

3.4.5 Úrræði samkvæmt barnaverndarlögum nr. 80/2002  

Líkt og fram kemur í athugasemdum í greinargerð með lögum nr. 88/2008 og vikið er að hér 

að framan eru tiltekin úrræði í XII.-XIV. kafla laga nr. 80/2002 sem barnaverndarnefndir geta 

gripið til í málum ósakhæfra barna. Meðal þeirra úrræða eru að koma barni í fóstur, sbr. XII. 

kafla, á heimili eða stofnanir á ábyrgð ríkisins, sbr. XIII. kafla, eða á heimili eða önnur úrræði 

á ábyrgð sveitarfélaga, sbr. XIV. kafla. Eins og frekast er unnt skal, ef þau verða talin koma 

að sama gagni, fremur láta börn á aldrinum fimmtán til átján ára sæta slíkum ráðstöfunum en 

að láta þau sæta gæsluvarðhaldi, sbr. 5. mgr. 95. gr. sml.138 Í því sambandi má benda á Hrd. 5. 

júní 2007 (305/2007), sem reifaður er hér að ofan. 

 

3.4.6 Samantekt 

Í þessum kafla var gerð grein fyrir almennu skilyrði gæsluvarðhalds samkvæmt 1. mgr. 95. gr. 

sml. að sökunautur þurfi að vera fullra fimmtán ára svo heimilt sé að úrskurða hann í 

gæsluvarðhald.  

Fræðimenn hafa talið að aldursskilyrðið taki mið af öðru sakhæfisskilyrði íslensks réttar, 

sbr. 14. gr. hgl. Umfjöllunin um aldursskilyrðið var því miðuð út frá skrifum fræðimanna um 

aldursskilyrði sakhæfis. Skilyrðið hefur verið túlkað þannig að miða skuli við fæðingarstund 

sökunautar, en liggi hún ekki fyrir þá skal miðað við lok afmælisdags sökunautar. Skilyrðið 

kom fyrst inn í sakamálaréttarfarslög með lögum nr. 27/1951 en hins vegar hefur, eins og 

fram kemur í kaflanum, verið gengið út frá því í framkvæmd mun lengur. Í 5. mgr. 95. gr. 

sml. er nýtt ákvæði sem kveður á um að menn á aldrinum fimmtán til átján ára séu ekki 

úrskurðaðir í gæsluvarðhald heldur að leitað verði allra tiltækra leiða til að hindra að 

ungmenni yngri en átján ára, sem eru ólögráða fyrir æsku sakir, verði látin sæta 

gæsluvarðhaldi. Sú regla kemur þó ekki í veg fyrir að sakborningur sem er á umræddu 

                                                 
138 Telja verður að ósakhæf börn verði ekki látin sæta hefðbundinni frelsisskerðingu í þágu opinberra rannsóknar 
á refsiverðri háttsemi. Til dæmis væri óheimilt að úrskurða sakborning yngri en fimmtán ára í gæsluvarðhald, 
sbr. 1. mgr. 95. gr. sml. Eiginleg handtaka ósakhæfra barna er einnig yfirleitt útilokuð. Því hefur verið haldið 
fram að ósakhæf börn geti ekki talist „sakborningar“ eftir ákvæðum laga nr. 88/2008 þar sem þau verði hvorki 
höfð fyrir sökum né gerð refsiábyrg gjörða sinna. Tilgangur rannsóknar á málum ósakhæfra barna er ekki að vera 
undirbúningur höfðunar refsimáls á hendur þeim heldur fremur eftirlits- og verndarhlutverk, sbr. 12. gr. bvl. 
Vægari þvingunarráðstafanir, eins og hald á munum, kynnu að vera heimilar þar sem þær hafa ekki jafn mikla 
réttindaskerðingu í för með sér og aðrar, t.d. handtaka og gæsluvarðhald. Sjá: Jónatan Þórmundsson. Afbrot og 
refsiábyrgð III, bls. 92-93. 
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aldursbili verði látinn sæta gæsluvarðhaldi ef heildarmat á málsatvikum leiðir til þess að 

önnur vægari úrræði komi ekki að gagni, sbr. Hrd. 5. júní 2007 (305/2007). 

Höfundi er ekki kunnugt um dómsmál þar sem bitbeinið hefur beinlínis verið 

aldursskilyrði gæsluvarðhalds samkvæmt ákvæðum sakamálaréttarfarslaga. Eflaust má rekja 

það til skýrrar og einfaldrar túlkunar þess í framkvæmd.  

 

3.5 Rökstuddur grunur samkvæmt 1. mgr. 95. gr. sml. 

3.5.1 Almennt 

Eitt almennra skilyrða gæsluvarðhalds er að rökstuddur grunur þarf að vera fyrir hendi um að 

maður hafi framið refsivert brot, sbr. 1. mgr. 95. gr. sml. Rökin að baki skilyrðinu eru augljós. 

Eitthvað meira verður að koma til en einungis grunur, svo að maður verði talinn undir 

rökstuddum grun um refsivert brot. Skilyrði af þessum toga hefur lengi verið í lögum um 

meðferð sakamála.   

Í þessum kafla ritsmíðarinnar verður fjallað um umrætt skilyrði 1. mgr. 95. gr. sml. um 

rökstuddan grun. Hvað nákvæmlega felst í orðalaginu „rökstuddur grunur“ er hvorki skýrt 

frekar í lögum nr. 88/2008 né í athugasemdum í greinargerð með frumvarpi því sem varð að 

þeim lögum. Til að átta sig á hvað felst í orðalagi skilyrðisins verður einkum lítið til túlkunar 

dómstóla á því og skrifa fræðimanna á sviði sakamálaréttarfars.  

 

3.5.2 Réttarþróun 

Í 1. mgr. 67. gr. laga nr. 27/1951 sagði að mann mætti aðeins setja í gæsluvarðhald að ástæða 

þætti til að ætla að hann hafi gerst sekur um refsiverða hegðun. Samkvæmt orðalagi 

ákvæðisins var ekki gerð krafa um að grunur þyrfti að vera rökstuddur. Orðalagið, að ástæða 

þætti til að ætla, verður þó að túlka á þann hátt að eitthvað meira en grunur einn og sér hafi 

þurft að koma til svo skilyrðið yrði talið uppfyllt. Sama skilyrði var svo í lögum nr. 74/1974, 

sbr. 1. mgr. 67. gr. þeirra.  

Með lögum nr. 19/1991 var orðalaginu hins vegar breytt. Samkvæmt 1. mgr. 103. gr. 

þeirra laga var eitt almennra skilyrða gæsluvarðhalds að rökstuddur grunur lægi fyrir um að 

maður hefði framið refsivert brot. Má draga þá ályktun af orðalagsbreytingunni, þó svo að 

ekkert komi fram um það í athugasemdum í greinargerð með frumvarpi því sem varð að 

lögunum, að markmiðið hafi verið að gera auknar kröfur til gruns, um að maður hafi framið 
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refsivert brot. Með breytingunni var orðalagið jafnframt fært til samræmis við c-lið 1. mgr. 5. 

gr. MSE.139 Samhljóða skilyrði er svo sem fyrr segir í 1. mgr. 95. gr. sml. 

 

3.5.3 Rökstuddur grunur samkvæmt 1. mgr. 90. gr. sml.  

Í 1. mgr. 90. gr. sml. er mælt fyrir um almenna handtökuheimild lögreglu í þágu rannsóknar 

sakamáls. Þar segir m.a. að lögreglu sé rétt að handtaka mann ef rökstuddur grunur leikur á að 

hann hafi framið brot sem sætt geti ákæru. Ekki er gerð krafa um óyggjandi rök heldur er 

orðalag greinarinnar skýrt svo að óheimilt sé að handtaka mann ef ekkert, sem hönd er á 

festandi og fram hefur komið í málinu, bendir til þess að hann hafi framið afbrot. Ákveðin 

atriði geta orðið til þess að varpa grun á mann, t.d. framburðir eins eða fleiri vitna, 

grunsamleg hegðun hans og flótti undan lögreglu. Hins vegar er ekki gerð krafa um að það 

liggi ljóst fyrir við handtöku hvað það er nákvæmlega sem hinn grunaði hefur gerst sekur 

um.140 

 

3.5.4 Rökstuddur grunur samkvæmt 1. mgr. 95. gr. sml.  

Það er fortakslaust skilyrði gæsluvarðhalds að maður sé undir rökstuddum grun um að hafa 

framið refsivert brot. Erfitt er að gera nákvæma grein fyrir því hvenær grunur telst vera 

rökstuddur og hvenær ekki, en það er háð mati dómara hverju sinni hvort skilyrðinu telst 

fullnægt. Hins vegar er hægt að draga ákveðnar ályktanir af dómaframkvæmd um hvenær 

styrkleiki grunsemda telst vera orðinn rökstuddur. Almenn lögskýring141 felur í sér að grunur 

um refsivert afbrot verði að vera rökstuddur með einhverjum gögnum. Að mörgu leyti eiga 

sömu sjónarmið við um rökstuddan grun að baki handtöku og gæsluvarðhaldi en þó ekki að 

öllu leyti.  

 

3.5.4.1 Grunur um refsivert brot 

Hinn rökstuddi grunur verður að beinast að meintu refsiverðu broti manns. Í grófum dráttum 

má segja að í þessu felist tvennt, annars vegar verður grunurinn að beinast að tilteknum manni 

og hins vegar að meintu refsiverðu broti hans eða þátttöku hans í því. Með refsiverðu broti er 

                                                 
139 Eiríkur Tómasson: Þvingunarráðstafanir í þágu meðferðar sakamáls, bls. 45.  
140 Eiríkur Tómasson: Þvingunarráðstafanir í þágu meðferðar sakamáls, bls. 46. 
141 Í bók sinni Lögskýringar segir Davíð Þór Björgvinsson á bls. 95: „Með almennri lögskýringu er átt við að 
valin sé sú lögskýringarleið, að skýra lagaákvæði í samræmi við orðanna hljóðan, þ.e. í samræmi við málvenju 
(almenna og sérfræðilega).“ Sjá einnig: Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 480.  
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átt við háttsemi sem fellur undir verknaðarlýsingu refsiákvæðis almennra hegningarlaga eða 

sérrefsilaga.142  

Eins og áður segir verður rökstuddur grunur að beinast að einhverjum tilteknum manni 

eða eftir atvikum mönnum. Það er þó ekki einhlítt að strax í upphafi rannsóknar sé tiltekinn 

maður, eða menn, undir grun um refsivert brot. Í því sambandi má benda á neðangreindan 

dóm frá árinu 2001 og varðar smygl á áfengi.  

 

Hrd. 2001, bls. 4188 (220/2001): X höfðaði mál á hendur íslenska ríkinu til greiðslu skaðabóta 
vegna gæsluvarðhaldsvistar sem honum var gert að sæta í tengslum við rannsókn sakamáls 
vegna ólöglegs innflutnings á tollskyldum varningi. Forsaga málsins var sú að X var skipverji á 
skipinu G. Þegar skipið var á leið í land í byrjun mars 1999 sáu tollverðir að tveimur trossum 
með plastbrúsum var kastað frá borði skammt utan við innsiglinguna í Reykjavíkurhöfn og 
fundu tollverðir skömmu síðar mikla áfengislykt. Í annarri trossunni reyndust vera tuttugu og 
níu tómir og gataðir tuttugu lítra plastbrúsar. Hin trossan sökk og fannst ekki þrátt fyrir leit. 
Grunsemdir vöknuðu um refsivert brot skipverja og að ólöglegur varningur kynni að leynast um 
borð í skipinu. Allir skipverjarnir, ellefu talsins, neituðu að hafa átt þann varning er fargað var 
og ekki var af gögnum málsins ráðið að grunur hafi á frumstigi beinst að tilteknum 
einstaklingum. Þar sem grunur lék á að um verulegt magn áfengis væri að ræða var talið að allir 
skipverjar væru við brotið riðnir eða að minnsta kosti um það kunnugt. Voru þeir því allir 
handteknir og færðir á lögreglustöð til yfirheyrslu. Við leit í skipinu fannst mikið magn 
tollskylds varnings en sumar umbúðanna voru merktar með nöfnum en enginn þeirra með nafni 
X. X neitaði sakargiftum og húsleit sem gerð var heima hjá honum leiddi ekkert í ljós sem 
tengdi hann við smyglið. X var engu að síður úrskurðaður í gæsluvarðhald. Í forsendum dóms 
Hæstaréttar kemur fram að meðal málsskjala hafi verið skjal sem fannst heima hjá einum 
skipverja G, við rannsókn málsins, og tengdi sjö af ellefu skipverjum G við smyglið en nafn X 
kom hvergi fram á því. Skjalið var ekki lagt fram í málinu þegar krafist var gæsluvarðhalds yfir 
X. Talið var að með öllu óvíst væri hvort að X hefði verið úrskurðaður í gæsluvarðhald hefði 
skjalið verið lagt fram í upphafi. Hæstiréttur taldi því að hann hafi verið látinn sæta 
gæsluvarðhaldi að ósekju og voru honum dæmdar skaðabætur vegna þess.  

 

Við upphaf rannsóknar lögreglu var ekki talið að einn frekar en annar skipverjanna væri 

undir grun um hið meinta refsiverða brot gegn neitun þeirra allra. Áður en gæsluvarðhalds var 

krafist yfir þeim höfðu tilteknar upplýsingar komið fram sem tengdu flesta skipverjana við 

smyglið en ekki X. Því var talið að þegar þar var komið við sögu hafi hann ekki verið undir 

rökstuddum grun um að vera viðriðinn brotið og því hafi ekki verið heimilt að úrskurða hann í 

gæsluvarðhald.  

Í þessu sambandi má einnig benda á Hrd. 12. mars 2008 (141/2008) en þar var krafist 

gæsluvarðhalds yfir X sem grunaður var um að hafa haft samræði við Y en hún gat ekki 

spornað við verknaðinum sökum ölvunar og svefndrunga. Y hafði rekist á Z, meðleigjanda X, 

                                                 
142 Því ber að halda til haga að sú skipting sem hér er miðað við, að rökstuddur grunur beinist annars vegar að 
tilteknum manni eða mönnum og hins vegar að meintu refsiverðu broti hans eða þátttöku hans í því, er eingöngu 
til glöggvunar. Því geta þeir dómar sem vísað er til um að rökstuddur grunur beinist að tilteknum manni 
jafnframt átt við þegar talað er um að maður sé grunaður um refsivert brot og öfugt. 
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fyrr um kvöldið og þegið boð hans um gistingu í íbúð þeirra. Z lagðist hjá Y og kyssti hana en 

hún ýtti honum frá sér. Y vaknaði svo morguninn eftir við að maður var að hafa samfarir við 

hana. Við yfirheyrslu kvaðst X hafa séð Y og Z fara saman inn í herbergi en Z hafi komið út 

stuttu síðar. X hafi þá farið inn í herbergið og lagst við hlið Y en hún hafi vaknað, ekki áttað 

sig á hvar hún var stödd og farið. Héraðsdómur taldi að rökstuddur grunur væri fyrir hendi um 

að X hafi gerst sekur um hið meinta brot og úrskurðaði hann í gæsluvarðhald. Varðandi hinn 

rökstudda grun segir orðrétt í forsendum dóms Hæstaréttar: 

 

Kærandi hefur borið að er hún rankaði við sér liggjandi í rúmi í umræddri íbúð hafi maður legið 
ofan á henni og verið með lim sinn í leggöngum hennar. Varnaraðili hefur skýrt svo frá að hann 
hafi lagt sig til svefns við hlið kæranda í rúminu og hafi kærandi þá opnað augun og farið að 
gráta. Samkvæmt þessu verður talið að rökstuddur grunur beinist að varnaraðila um að vera sá 
maður sem kærandi ber fyrrnefndum sökum. 

 

Með athugasemd sinni hnykkti Hæstiréttur á því að rökstuddur grunur hafi verið til staðar 

um að X hafi gerst sekur um hið meinta refsiverða brot.  

Við rannsókn máls hjá lögreglu koma yfirleitt fram vísbendingar, t.a.m. framburðir vitna 

eða önnur gögn sem kunna að varpa grun á tiltekinn mann eða menn. Hins vegar eru aðstæður 

oft þannig að maður er gripinn við framningu refsiverðs brots eða rétt eftir framningu þess 

sem óhjákvæmilega varpar grun á hann. 

 

Hérd. Rvk. 12. desember 2004 (R-582/2004): Maður var sleginn þungu hnefahöggi í andlitið á 
skemmtistað með þeim afleiðingum að hann lést á sjúkrahúsi hálfum sólarhring síðar. Lögreglu 
var strax tilkynnt um atburðinn enda allmörg vitni að honum. Í tilkynningu til lögreglu kom 
fram að maður í jólasveinabúningi, X, hafi slegið brotaþola í andlitið. Lögregla handtók X á 
vettvangi. Í málinu var krafist áframhaldandi gæsluvarðhalds yfir X, sem bæði héraðsdómur og 
Hæstiréttur féllust á, enda talið að rökstuddur grunur væri um að hann hefði gerst sekur um brot 
gegn 2. mgr. 218. gr. hgl.  
 

Því má halda fram að óyggjandi vísbendingar hafi strax í upphafi verið komnar fram um 

sekt sökunautar þar sem allmörg vitni urðu að atburðinum, auk þess sem sökunautur var 

óvenjulega klæddur, í jólasveinabúningi.143  

Rannsókn lögreglu á meintu broti sökunautar kann að hafa staðið yfir í langan tíma og 

þvingunarráðstöfunum verið beitt gagnvart sökunaut áður en krafist er gæsluvarðhalds yfir 

honum. Má í því sambandi nefna Hrd. 2005, bls. 2774 (281/2005) þar sem sökunautur var 

                                                 
143 Hér má einnig benda á Hrd. 2006, bls. 3243 (338/2006), þar sem X var úrskurðaður í áframhaldandi 
gæsluvarðhald vegna gruns um að hafa stungið föður sinn, A, í síðuna með hnífi á veitingastað í eigu 
fjölskyldunnar með þeim afleiðingum að A hlaut lífshættulega áverka. X var handtekinn á staðnum auk þess sem 
fjöldi vitna var að árásinni og báru þau öll á sömu leið, að X hafi stungið föður sinn.  
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úrskurðaður í gæsluvarðhald vegna gruns um sölu og dreifingu fíkniefna. Fram kom í 

greinargerð lögreglu, þegar gæsluvarðhaldskrafan var sett fram fyrir héraðsdómi, að lögregla 

hafi hlerað um 1.900 símtöl sökunautar í tengslum við meint fíkniefnabrot hans.144 

Rökstuddur grunur um að tiltekinn maður hafi framið refsivert brot getur verið talinn til 

staðar þótt ekki sé vitað með vissu hvert nafn sökunautar er. 

 

Hrd. 2005, bls. 2784 (281/2005): Í málinu taldi lögreglustjórinn í Reykjavík að rökstuddur 
grunur lægi fyrir um að X, erlendur ríkisborgari, hafi ásamt öðrum staðið að því að svíkja út 
verulegar fjárhæðir úr bönkum með innlausn tékka sem þau hafi falsað frá rótum. Einnig var X 
grunuð um að svíkja út bifreiðar á bílaleigum í því skyni að taka þær með sér af landi brott. Hins 
vegar var ekki vitað hver X væri, þ.e. hvert nafn hennar væri, þar sem vegabréf hennar var 
falsað. Í lögregluskýrslu hafði hún greint frá nafni sínu og sagðist vera líberískur ríkisborgari en 
engin gögn málsins studdu það. Gerð var krafa um að X yrði áfram látin sæta gæsluvarðhaldi. 
Héraðsdómur féllst á kröfuna. Í úrskurði héraðsdóms var vísað til þess að þar sem X hafi villt á 
sér heimildir og ekki væri með vissu vitað hver hún væri, þá væri farbann ekki nægjanlegt til að 
tryggja nærveru hennar heldur var hún úrskurðuð í gæsluvarðhald. Hæstiréttur staðfesti úrskurð 
héraðsdóms, en vísaði til þess að í dómum réttarins á fyrri stigum málsins hafi X greint frá nafni 
sínu og bæri að miða við það. 
 

Héraðsdómur féllst á kröfu um gæsluvarðhald án þess að nafn hinnar grunuðu hafi legið 

fyrir. Hæstiréttur taldi að miða bæri við það nafn sem hún hafði gefið upp við meðferð 

málsins á fyrri stigum. Rökstuddur grunur er bundinn við persónu grunaðs manns en ekki nafn 

hans. Ella væri hægur leikur fyrir grunaðan mann að komast undan gæsluvarðhaldi.  

Það er ekki nóg að handhafi ákæruvalds færi fram rök fyrir því að tiltekinn maður sé undir 

grun heldur verður jafnframt að sýna fram á með hvaða hætti hinn grunaði hafi gerst sekur um 

refvert brot. Í því sambandi má benda á Hrd. 22. maí 2008 (281/2008) þar sem sökunautur var 

grunaður um að hafa gerst sekur um brot gegn XXVI. kafla hgl. og lögum nr. 96/2002 um 

útlendinga en í forsendum dóms Hæstaréttar segir:  

 

Samkvæmt 1. mgr. 103. gr. laga nr. 19/1991 verður sakborningur því aðeins úrskurðaður í 
gæsluvarðhald að fram sé kominn rökstuddur grunur um að hann hafi framið verknað sem 
fangelsisrefsing er lögð við. Sóknaraðili telur að ætluð háttsemi varnaraðila kunni að varða við 
ákvæði XXVI. kafla almennra hegningarlaga nr. 19/1940, einkum 244., 248. og 249. gr., og 
ákvæði laga nr. 96/2002 um útlendinga. Sóknaraðili hefur ekki gert grein fyrir því með hvaða 
hætti hann telur varnaraðila hafa brotið gegn nefndum ákvæðum almennra hegningarlaga. 
Sóknaraðili hefur heldur ekki gert grein fyrir þeim brotum gegn lögum nr. 96/2002 sem hann 
telur varnaraðila grunaðan um að hafa framið og þá ekki heldur hvaða refsing sé við þeim lögð. 

 

Í forsendum dóms Hæstaréttar kemur fram að ekki hafi verið sýnt fram á með hvaða hætti 

sakborningur hafi gerst sekur um refsverðan verknað. Þótt fundist hafi fjöldi óútfylltra korta, 

                                                 
144 Hér má einnig benda á Hrd. 28. september 2007 (486/2007) og Hrd. 2006, bls. 2587 (275/2006). 
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samskonar greiðslukortum og með segulrönd í farangri hans, við komu hans til landsins þá 

nægði það eitt og sér ekki til þess að hann væri undir rökstuddum grun um auðgunarbrot, 

samkvæmt XXVI. kafla hgl. og ákvæðum laga nr. 96/2002 um útlendinga.  

Í þeim tveimur dómum sem reifaðir eru hér að neðan reyndi einmitt á sama álitaefnið, þ.e. 

hvort að sýnt hafi verið fram á að sakborningur væri undir rökstuddum grun um refsivert brot.  

 

Hrd. 2005, bls. 4894 (516/2005): Krafist var gæsluvarðhalds yfir X þar sem hann var grunaður 
um viðskipti með fíkniefni. X hafði verið handtekinn síðla nætur á skemmtistað með ríflega 
fimmtíu þúsund krónur í peningum sem lögregla taldi ágóða fíkniefnasölu. Lögregla fékk í 
kjölfarið húsleitarheimild til leitar á dvalarstað hans þar sem fannst um eitt kíló af fíkniefnum og 
töluvert af munum sem lögreglan taldi vera þýfi. Þá var lögreglu einnig kunnugt um að á 
bankareikningi X væru um átta milljónir króna, en það þótti torkennilegt þar sem X var skráður 
atvinnulaus. Öll þessi atriði hafði lögregla til rannsóknar og taldi að þau skytu stoðum undir 
þann grun, að X væri grunaður um að hafa framið stórfelld fíkniefnabrot. Héraðsdómur féllst á 
kröfu sýslumanns og úrskurðaði X í gæsluvarðhald. Hæstiréttur taldi hins vegar að hvorki yrði 
af haldlagningarskýrslu lögreglunnar, né öðrum gögnum málsins, séð hvert magn þeirra 
fíkniefna var sem fundist hafi við húsleit hjá X. Þá hafi ekki verið gerður reki að því að sýna 
fram á að meðal haldlagðra muna hafi verið þýfi. Sú staðreynd að X hafi verið með fimmtíu 
þúsund krónur í reiðufé er hann var handtekinn nægði ein og sér ekki til þess að hann yrði talinn 
stunda fíkniefnaviðskipti. Þá hafi sýslumaður ekki sýnt fram á nein gögn um að velta á 
bankareikningi væri til komin vegna afraksturs fíkniefnaviðskipta X. Niðurstaða Hæstaréttar var 
því sú að ekki hafi verið sýnt fram á að fyrir hendi hafi verið rökstuddur grunur um að X hafi 
framið brot sem varðaði fangelsisrefsingu. Því var gæsluvarðhaldsúrskurður héraðsdóms felldur 
úr gildi.  
 

Hrd. 2006, bls. 12 (4/2006): Krafist var gæsluvarðhalds yfir X, þar sem hann var grunaður um 
að hafa stundað sölu fíkniefna. Við leit lögreglu í bíl A, félaga X, fannst töluvert magn 
fíkniefna. Lögregla lét ekki þar staðar numið heldur gerði jafnframt húsleit á dvalarstað A þar 
sem einnig fundust fíkniefni. Í kjölfarið handtók lögreglan X á dvalarstað sínum og gerði 
lögregla húsleit hjá honum, þar sem tæplega eitthundrað grömm af meintum fíkniefnum fundust 
auk ríflega þrjúhundruð þúsund krónur í peningum og jafnvirði fimmhundruð þúsund króna í 
Bandaríkjadollurum. Í málinu lá fyrir framburður A þar sem hún kvaðst hafa selt fíkniefni fyrir 
X um nokkurra mánaða skeið. X kvaðst vera eigandi peninganna og sagði þá annars vegar vera 
sparifé sitt og hins vegar peningar fyrir kaupum á bifreið frá Bandaríkjunum. X neitaði því að 
vera að selja fíkniefni og peningarnir væru ágóði fíkniefnasölu. Í forsendum úrskurðar 
héraðsdóms kom fram að rökstuddur grunur væri fyrir hendi um refsivert brot X, m.a. þar sem 
framburður og skýringar hans þóttu ekki fyllilega trúverðugar. Hæstiréttur staðfesti úrskurð 
héraðsdóms. 
 

Þá ályktun má draga af dómunum að handhafar ákæruvalds verði að rökstyðja með hvaða 

hætti sökunautur er talinn hafa gerst sekur um refsivert brot. Í fyrra málinu var vísað til 

tiltekinna atriða sem talin voru benda til þess að sökunautur væri grunaður um stórfellt brot á 

173. gr. a. hgl. og lögum um ávana- og fíkniefni nr. 65/1974. Því hafði öðrum hluta kröfunnar 

verið fullnægt, þ.e. rökstuddur grunur beindist að tilteknum manni. Hins vegar tókst ekki að 

sýna fram á hvernig þau sönnunargögn sem færð voru fram í málinu skytu stoðum undir hið 
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meinta refsiverða brot sökunautar, m.ö.o. tenginguna milli sönnunargagna og hins meinta 

refsiverða verknaðar skorti. Í síðara málinu var hins vegar talið að skilyrðinu um rökstuddan 

grun væri fullnægt. Framburður vitnis sem kvaðst hafa selt fíkniefni fyrir sökunaut skipti þar 

sköpum og gerðu skýringar sökunautar tortryggilegar. 

Hér má til hliðsjónar benda á Hrd. 12. júní 2008 (319/2008) þar sem Hæstiréttur felldi úr 

gildi farbannsúrskurð héraðsdóms yfir manni þar sem ekki var sýnt fram á með hvaða hætti 

hann væri grunaður um refsiverðan verknað. 

 

Hrd. 22. maí 2008 (281/2008): Í málinu var krafist gæsluvarðhalds yfir X, rúmenskum 
ríkisborgara vegna gruns um að eiga þátt í umfangsmiklum greiðslukortasvikum. Forsaga 
málsins var sú að X og tveir samlandar hans voru stöðvaðir við komu til landsins þar sem 
lögregla og tollgæsla fundu 60 óútfyllt kort, samskonar greiðslukortum og höfðu að geyma 
segulrönd. Kortin voru vandlega falin í töskum þeirra. Lögregla taldi rökstuddan grun um að X 
hafi ætlað að nota þau kort sem haldlögð voru í ólögmætum tilgangi með því að koma þeim í 
umferð hér á landi. Héraðsdómur úrskurðaði X í gæsluvarðhald þar sem rökstuddur grunur væri 
uppi um aðild hans að refsiverður broti. Hæstiréttur felldi hins vegar úrskurð héraðsdóms úr 
gildi. Í forsendum dóms Hæstaréttar segir: „Samkvæmt 1. mgr. 103. gr. laga nr. 19/1991 verður 
sakborningur því aðeins úrskurðaður í gæsluvarðhald að fram sé kominn rökstuddur grunur um 
að hann hafi framið verknað sem fangelsisrefsing er lögð við. Sóknaraðili telur að ætluð 
háttsemi varnaraðila kunni að varða við ákvæði XXVI. kafla almennra hegningarlaga nr. 
19/1940, einkum 244., 248. og 249. gr., og ákvæði laga nr. 96/2002 um útlendinga. Sóknaraðili 
hefur ekki gert grein fyrir því með hvaða hætti hann telur varnaraðila hafa brotið gegn nefndum 
ákvæðum almennra hegningarlaga. Sóknaraðili hefur heldur ekki gert grein fyrir þeim brotum 
gegn lögum nr. 96/2002 sem hann telur varnaraðila grunaðan um að hafa framið og þá ekki 
heldur hvaða refsing sé við þeim lögð.“145 
 

Í niðurstöðu Hæstaréttar í málinu kemur fram ekki hafi verið sýnt fram á með hvaða hætti 

sakborningur hafi brotið gegn tilteknum ákvæðum laga nr. 19/1940 og því var skilyrðum 1. 

mgr. 103. gr. laga nr. 19/1991 ekki fullnægt.146 Hér má einnig benda á Hrd. 17. september 

                                                 
145 Hér má einnig benda á: Hrd. 12. júní 2008 (319/2008). Forsaga málsins er sú sama og reifuð er í Hrd. 22. maí 
2008 (281/2008). X hafði haft samband við lögmann í þeim tilgangi að grennslast fyrir um samlanda, sem þá 
sátu í gæsluvarðhaldi. Héraðsdómur vísaði til þess í úrskurði sínum að X hafi sagst þekkja til samlanda sinna, en 
mikið bæri í milli í framburði þeirra og X og var því fallist á að rökstuddur grunur væri fyrir hendi og úrskurðaði 
X í gæsluvarðhald. Hæstiréttur felldi hins vegar úrskurð héraðsdóms úr gildi. Í dómnum var vísað til framburðar 
X um að hann hafi haft samband við lögmann að beiðni móður annars samlanda sinna. Samlandar X sögðust við 
yfirheyrslu ekki kannast við X. Hæstiréttur taldi að það eitt, að X hafi grennslast fyrir um afdrif samlanda sinna 
leiddi ekki til þess að hann yrði talinn undir rökstuddum grun um refsivert brot og felli farbannsúrskurð 
héraðsdóms úr gildi. Það eitt, að sökunautur hafi grennslast fyrir um samlanda sína, sem sátu í gæsluvarðhaldi 
grunaðir um umfangsmikil greiðslukortasvik, gat ekki leitt til þess að hann teldist undir rökstuddum grun um 
refsivert brot, að mati Hæstaréttar. 
146 Sjá einnig: Hrd. 2003, bls. 3813 (424/2003), þar sem krafist var gæsluvarðhalds yfir X, þar sem hann var 
grunaður um að hafa framið fjölda þjófnaðarbrota og innbrota. Í forsendum úrskurðar héraðsdóms segir: „Þótt 
kærði hafi neitað aðild að öllum þeim málum, sem nú sæta frumrannsókn, er til þess að líta að tekist hefur að 
tengja muni, sem taldir eru vera þýfi, við kærða og er því fyrir hendi rökstuddur grunur um að hann sé viðriðinn 
að minnsta kosti nokkurn fjölda þeirra brota, sem öll voru framin á um eins mánaðar tímabili.“ Héraðsdómur 
úrskurðaði X í gæsluvarðhald, en Hæstiréttur felldi hins vegar þann úrskurð úr gildi, þar sem skilyrði c-liðar 1. 
mgr. 103. gr. oml. voru ekki uppfyllt.  
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2008 (502/2008) en þar hafði sökunautur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald af héraðsdómi 

m.a. með vísun til rökstudds gruns um að hann hafi villt á sér heimildir. Hæstiréttur felldi 

úrskurð héraðsdóms úr gildi og í forsendum dómsins segir:  

 

Í gögnum málsins er að finna upplýsingar um að varnaraðili hafi gengið undir nafninu X, bæði í 
Þýskalandi, Svíþjóð og Noregi, en hann kveðst vera frá Vestur-Sahara. Ekki hafa verið leiddar 
líkur að því að þær upplýsingar séu rangar. 

 

Í greinargerð lögreglu fyrir héraðsdómi kom fram að sökunautur hafði sótt um hæli í 

Svíþjóð og Noregi undir mismunandi nöfnum, auk þess sem hann hafði komið hingað til 

lands sem laumufarþegi með Norrænu. Að mati Hæstaréttar var hins vegar talið að það eitt að 

hann hafi gefið upp mismunandi nöfn í tvö skipti leiddi ekki til þess að rökstuddur grunur 

væri uppi um refsivert brot hans. Auk þess virðist ekki hafa skipt máli að hann hafi komið 

hingað til lands sem laumufarþegi. Hér má einnig benda á Hrd. 13. september 2007 

(470/2007). 

 

3.5.4.2 Rannsóknargögn  

Grunur um að maður hafi gerst sekur um refsivert brot verður að vera rökstuddur með 

tileknum gögnum sem fram koma við rannsókn máls. Gögnin geta verið mismunandi, allt eftir 

eðli og umfangi hvers máls fyrir sig. Dæmi um gögn sem geta komið að gagni eru játning 

sökunautar, vitnaskýrslur, áverkavottorð, myndbandsupptökur og ótrúverðugur framburður 

sökunautar.147 Í Hrd. 2005, bls. 1412 má sjá glöggt dæmi um hvernig gögn sem fram koma 

við rannsókn lögreglu leiða að lokum til þess að grunur fellur á tiltekna menn. 

 

Hrd. 2005, bls. 1412 (135/2005): A tilkynnti lögreglu um að tékkahefti sínu hafi verið stolið. 
Fyrirsvarsmaður byggingarvöruverslunar hafði samband við lögreglu daginn eftir vegna falsaðs 
tékka úr hefti A upp á tæpar sex hundruð og fimmtíu þúsund krónur sem notaður hafi verið til 
kaupa á dokaplötum í timbursölu fyrirtækisins. Við nánari eftirgrennslan, meðal annars með 
upplýsingum frá starfsfólki timbursölunnar, kom í ljós að tveir karlmenn höfðu komið á 
bílaleigubifreið í byggingarvöruverslunina sama dag og tékkaheftið hvarf. Upplýsinga var aflað 
um leigutaka bifreiðarinnar sem leiddi til handtöku Z. Kvaðst hann hafa staðið að umræddum 
viðskiptum við annan mann, X. Starfsmaður timbursölunnar hafði borið kennsl á X er hann og Z 
áttu viðskipti við timbursöluna. Var X í kjölfarið handtekinn. Hann neitaði sök en í málinu lá 
fyrir rithandarsýnishorn hans sem var sláandi líkt þeirri rithönd sem var á hinum falsaða tékka. Í 
málinu var krafist gæsluvarðhalds yfir X. Héraðsdómur féllst á þá kröfu þar sem rökstuddur 

                                                 
147 Í Hrd. 2006, bls. 1461 (171/2006) var X grunaður, ásamt tveimur öðrum, um að hafa rænt 
bensínafgreiðslustöð. Meðal þeirra gagna sem lögð voru fram til stuðnings gæsluvarðhaldskröfu yfir X var 
myndbandsupptaka af ráninu, úr eftirlitsmyndavél bensínstöðvarinnar. Ásamt fleiri sönnunargögnum féllst 
Hæstiréttur á gæsluvarðhaldskröfu yfir X. 
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grunur væri fyrir hendi um að X hefði framið brot gegn 155. og 248. gr. hgl. Í forsendum dóms 
Hæstaréttar var vísað til þess að fleiri gögn höfðu verið lögð fram, m.a. afrit reikninga vegna 
vöruúttektarinnar, sem fundist höfðu heima hjá X, auk þess sem afrit af öðrum fölsuðum tékka 
úr hefti A sem notaður var til að greiða fyrir vörur að andvirði ríflega tvö hundruð og þrjátíu 
þúsund krónur í raftækjaverslun nokkurri. Var því úrskurður héraðsdóms, um gæsluvarðhald 
yfir X, staðfestur.  
 

Í málinu hafði lögregla aflað ýmissa gagna sem með einum eða öðrum hætti vörpuðu grun 

á sökunauta í málinu. Verður að telja að þegar málið kom til kasta Hæstaréttar hafi gögnin 

sem þá lágu fyrir veitt mjög sterka vísbendingu um að sökunautar hafi gerst sekir um refsivert 

brot. Ennfremur má benda á Hrd. 16. janúar 2008 (20/2008) þar sem krafist var 

gæsluvarðhalds yfir X en hann var grunaður um kynferðisbrot gegn eiginkonu sinni með því 

að hafa fengið ókunnuga karlmenn til að hafa við hana samræði gegn hennar vilja, auk þess að 

vera oft á tíðum sjálfur þátttakandi. X hafi þar að auki beitt hana líkamlegu ofbeldi. 

Héraðsdómur taldi X undir rökstuddum grun að hafa framið refsivert brot og úrskurðaði hann 

í gæsluvarðhald. Í forsendum dóms Hæstaréttar segir:  

 

Þegar litið er til áverka á kæranda sem fram koma á ljósmyndum sem varnaraðili tók og 
sóknaraðili hefur lagt fram, verður fallist á að fram sé kominn rökstuddur grunur um að 
varnaraðili hafi framið brot sem varðað getur fangelsisrefsingu. 

 

Hæstiréttur staðfesti úrskurð héraðsdóms um að X skyldi sæta gæsluvarðhaldi. Með þeim 

myndum sem lagðar voru fyrir réttinn og fundust við húsleit hjá X var talið að rökstuddur 

grunur væri fram kominn um refsivert brot hans.  

Sú ályktun verður dregin af dómaframkvæmd að á frumstigi máls verða almennt ekki 

gerðar sömu kröfur um sönnun fyrir sekt sakbornings eins og skylt er að gera þegar 

efnisdómur er kveðinn upp í málinu.148 Ályktunin byggir á tvennu, annar  vegar vegar hefur 

skilyrðið um rökstuddan grun verið skýrt þannig að í því felist ekki krafa um óyggjandi rök, 

eins og áður hefur komið fram. Hins vegar verður að skoða ályktunina með hliðsjón af 

rannsóknarhlutverki lögreglu. Krafa um að óyggjandi rök liggi fyrir hverju sinni er ósanngjörn 

og allt að því óraunhæf en eitt markmiða gæsluvarðhalds er að gefa lögreglu svigrúm til að 

afla gagna og upplýsa mál sakbornings. Hins vegar verða að liggja fyrir nægjanleg gögn sem 

benda til þess að rökstuddur grunur sé uppi um að sökunautur hafi gerst sekur um refsivert 

brot. Einn eða tveir vitnisburðir í þá veru verða ekki taldir nægjanlegir, ef engin önnur gögn 

máls styðja þá eins og Hrd. 2002;3259 (478/2002) ber með sér.  

                                                 
148 Eiríkur Tómasson: Þvingunarráðstafanir í þágu meðferðar sakamáls, bls. 59. Sjá einnig: Mogens 
Koktvegaard og Hans Gammeltoft Hansen: Lærebog i strafferetspleje, bls. 232. 
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Hrd. 2002, bls. 3259 (478/2002): Krafist var gæsluvarðhalds yfir X en hann var grunaður um 
refsivert brot með því að hafa orðið valdur að, eða átt aðild að því að eldur varð laus í tveimur 
húsum við Laugaveg. Tvö vitni, sem þekktu X í sjón, sáu hann fara inn í port við húsin og um 
tíu til þrjátíu mínútum síðar hafi mikill eldur blossað þar upp. X neitaði að hafa kveikt í eða átt á 
annan hátt aðild að málinu og kvaðst einungis hafa farið inn í portið til að kasta af sér vatni, en 
hætt við þegar hann sá dyrabjöllur og útihurð þar. Héraðsdómur taldi að X lægi undir 
rökstuddum grun að hafa orðið valdur af brunanum og úrskurðaði hann í gæsluvarðhald. 
Hæstiréttur felldi þann úrskurð úr gildi, þar sem einungis lágu fyrir tveir vitnisburðir í málinu, 
en önnur gögn málsins, styrktu þá ekki frekar. Því taldi Hæstiréttur að skilyrði 1. mgr. 103. gr. 
laga nr. 19/1991 um rökstuddan grun væri ekki uppfyllt.  

 

Því verður grunur að styðjast við fleiri vitnisburði eða fleiri gögn sem fram hafa komið við 

rannsókn málsins. Til samanburðar má benda á Hrd. 2005, bls. 3774 (442/2005), en í því máli 

var X m.a. grunaður um að hafa veist að tveimur ungum mönnum með sveðju og veitt þeim 

alvarlega áverka. 

 

Hrd. 2005, bls. 3774 (442/2005): X var grunaður um tvær mjög alvarlegar líkamsárásir en 
fórnarlömb árásanna voru A og B. Þeir höfðu verið í samkvæmi ásamt X og fleira fólki. 
Samkvæmt læknisvottorði voru áverkar þeirra alvarlegir m.a. skurðir á höfði, sprungur í 
höfuðkúpu, skurðir á fingrum og aðrir minni áverkar. Fjögur vitni gáfu sig fram við lögreglu og 
báru um aðild X að árásunum og að hann hafi beitt sveðju í árásunum. Lögreglan hafði 
jafnframt fengið tímasettar ljósmyndir úr samkvæminu. Á einni þeirra sem tímasett var um 
klukkan eitt eftir miðnætti var X klæddur í bol, en sá bolur fannst rennblautur ásamt gallabuxum 
í fataskáp heima hjá X, þegar hann var handtekinn klukkan rúmlega þrjú sömu nótt. Í fötunum 
voru blóðblettir. Auk þess var ljóst að X hafði snoðað hár sitt frá því að umrædd mynd var 
tekin. X neitaði allri aðild að málinu. Í úrskurði héraðsdóms kom fram að árásin hafi verið mjög 
hrottaleg og að hending ein hafi ráðið því að ekki fór verr. Af gögnum málsins og alvarleika 
árásarinnar var talið að fram væri kominn rökstuddur grunur um aðild X að árásinni og 
nauðsynlegt að hann yrði látinn sæta gæsluvarðhaldi. Hæstiréttur staðfesti þann úrskurð með 
vísan til forsendna.  
 

Grunur lögreglu um aðild sökunautar að árásunum studdist við að minnsta kosti 

vitnisburði fjögurra manna sem staddir voru í samkvæminu stuttu áður en árásirnar áttu sér 

stað. Jafnframt lágu fyrir ljósmyndir sem sýndu fram á að sökunautur hafði skipt um föt og 

snoðað hár sitt þegar hann var handtekinn á heimili sínu stuttu síðar. Þar að auki voru þau föt 

sem hann var í á umræddum myndum blóðug. Því verður að telja að mjög sterkar 

vísbendingar hafi verið komnar fram um aðild sökunautar að málinu og að rökstuddur grunur, 

í skilningi 1. mgr. 95. gr. sml., hafi legið fyrir.  

Lögreglunni kunna að berast upplýsingar erlendis frá sem leiða til þess að grunur beinist 

að tilteknum einstaklingi um refsivert brot hans, eins og fram kemur í Hrd. 2006, bls. 4650 

(570/2006). Í málinu hafði lögregla í Danmörku lagt hald á fíkniefni sem falin voru í tölvum 

og senda átti til fyrirtækis á Íslandi. Lögreglan hér á landi fylgdist með sendingunni eftir að 
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hún kom hingað til lands og leiddi rannsókn hennar í ljós að rökstuddur grunur væri fyrir 

hendi um að starfsmaður flutningafyrirtækis, sem átti að sjá um að koma tölvunni í hendur 

móttakanda, og félagi hans hafi vitað af og beðið eftir efnunum. Starfsmaður 

flutningafyrirtækisins var úrskurðaður í gæsluvarðhald vegna aðildar sinnar að málinu.149  

Lögregla kann að hafa fengið upplýsingar um að maður hafi framið refsivert brot en við 

rannsókn á meintu broti hans kemst hún á snoðir um að hann kunni jafnframt að hafa óhreint 

mjöl í pokahorninu að öðru leyti og má í því skyni má nefna neðangreindan dóm frá 2006.   

 

Hrd. 2006, bls. 1344 (158/2006): Í málinu voru X og Y stöðvaðir af tollvörðum á 
Keflavíkurflugvelli vegna gruns um að þeir væru að flytja til landsins fíkniefni frá 
Kaupmannahöfn, á grundvelli ábendinga frá erlendum yfirvöldum. Hins vegar fundust engin 
fíkniefni í fórum þeirra og var þeim því sleppt. Hins vegar fundust m.a. mikið af svörtum 
bréfmiðum í peningaseðlastærð, joð, vaselín og álpappír, en samkvæmt upplýsingum lögreglu 
voru slík tæki mikið notuð til fjársvika. Við för tvímenninganna úr landi daginn eftir voru þeir 
með undir höndum um eitt hundrað þúsund evrur í reiðufé. Gátu þeir ekki gefið trúverðugar 
skýringar á því hvers vegna þeir voru með svo mikla fjármuni meðferðis, auk þess sem óljóst 
var hvort þeir væru falsaðir. Á hótelherbergi þeirra sem þeir gistu á meðan á dvöl þeirra stóð 
fundust merki þess að áðurnefnd tæki og efni hafi verið notuð með tilteknum hætti. Staðfesti 
Hæstiréttur gæsluvarðhaldsúrskurð yfir X þar sem rökstuddur grunur lék á að hann, ásamt Y, 
hafi gerst sekur um refsivert brot.  
 

Í málinu hafði lögregla fengið vísbendingu frá erlendum lögregluyfirvöldum um að 

sökunautar kynnu að hafa fíkniefni í fórum sínum en við leit fundust engin efni á þeim. Leitin 

vakti hins vegar upp grunsemdir hjá lögreglunni um að þeir kynnu að hafa gerst sekir um 

annars konar refsivert brot sem þeir voru svo úrskurðaðir í gæsluvarðhald fyrir. Hér má 

jafnframt benda á Hrd. 2006, bls. 3515 (475/2006), sem reifaður er í kafla 3.5.4.5. 

Játning sökunautar á refsiverðu broti sem hann er grunaður um að hafa framið hefur vægi 

við mat á því hvort að grunur teljist rökstuddur. Játningin verður þó að styðjast við önnur 

gögn málsins þar sem að öðrum kosti er líklegt að horft yrði framhjá henni. Í þessu sambandi 

má nefna Hrd. 2004, bls. 2496 (223/2004) þar sem sökunautur var ásamt tveimur öðrum 

grunaður um vopnað rán í banka. Í forsendum dóms Hæstaréttar, sem staðfesti úrskurð 

héraðsdóms um að sökunautur skyldi sæta gæsluvarðhaldi, segir:  

 

Varnaraðili og tveir aðrir menn hafa játað að hafa framið brot gegn 252. gr. almennra 
hegningarlaga nr. 19/1940 og styðja önnur gögn málsins þá játningu. 

 

                                                 
149 Hér má einnig benda á fjölda dóma, þar sem sökunautar í málinu voru dæmdir í gæsluvarðhald: Hrd. 2006, 
bls. 4533 (560/2006), Hrd. 2006, bls. 4536 (561/2006) og Hrd. 2006, bls. 4686 (576/2006). 
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Í orðum Hæstaréttar kemur mjög skýrt fram að játning sökunautar hefur mjög mikið vægi 

við mat á því hvort að rökstuddur grunur var fyrir hendi enda studdist hún við önnur gögn 

málsins.  

Einnig má benda á neðangreindan dóm þar sem játning sakbornings var talin hafa töluvert 

vægi við mat á því hvort að rökstuddur grunur væri fram kominn.  

 

Hrd. 2005, bls. 830 (81/2005): Í málinu var X grunaður um að hafa staðið að, eða átt aðild að, 
innflutningi á miklu magni af sterkum fíkniefnum. Málið var umfangsmikið og lágu margir 
sakborningar undir grun um aðild að því. Lögreglan taldi að þáttur X í brotunum væri mikill, en 
hann hafði sætt gæsluvarðhaldi um margra mánaða skeið vegna rannsóknar málsins. Í 
greinargerð lögreglu kom fram að framburður X væri í samræmi við það sem fram hafi komið í 
málinu. Auk þess taldi lögregla að ekki hafi verið ástæða til að ætla að X hafi gert meira úr 
sínum þætti en efni stóðu til. Í forsendum úrskurðar héraðsdóms kom fram að X hafi játað að 
hafa komið á sambandi milli manna í því skyni að stuðla að innflutningi fíkniefna til landsins og 
jafnframt annast milligöngu um kaup á fíkniefnum. Því taldi héraðsdómur að rökstuddur grunur 
væri fram kominn um að hann hafi framið hið meinta refsiverða brot. Hæstiréttur staðfesti 
úrskurð héraðsdóms að því viðbættu að sterkur grunur væri fram kominn um að X hafi framið 
refsivert brot, auk þess sem hnykkt var á því að rannsókn þess yrði hraðað.  

 

Af dómnum má sjá að játning sakbornings, sem talin var í samræmi við annað sem fram 

hafði komið við rannsókn málsins hafði verulegt vægi við mat á því hvort að sakborningur 

taldist vera undir rökstuddum grun um refsivert brot. Í dómi Hæstaréttar er hnykkt á því að  

sakborningur væri undir sterkum grun um að hafa framið refsivert brot.  

 

3.5.4.3 Sakaferill sakbornings 

Óheimilt verður að telja að sakaferill sökunautar geti einn og sér orðið nægilegur grundvöllur 

þess að skilyrðinu um rökstuddan grun teljist fullnægt. Af dómaframkvæmd verður þó ráðið 

að sakaferill getur, ásamt öðrum atriðum, leitt líkur að því að sökunautur hafi gerst sekur um 

refsivert brot.150 Í Hrd. 2006, bls. 5547 (310/2006) krafðist X skaðabóta af hendi íslenska 

ríkisins vegna gæsluvarðhalds sem honum var gert að sæta við rannsókn sakamáls þar sem 

hann var grunaður um innflutning fíkniefna, en ákæruvaldið felldi síðan málið niður þar sem 

ekki þóttu nægar sannanir fyrir sekt hans. X hafði pantað skrautmuni með 

hraðsendingaþjónustu frá Nepal sem fíkniefnin voru falin í. Lögreglan fann hins vegar efnin 

er pakkinn kom til landsins og kom hljóðupptökubúnaði og gerviefnum fyrir í staðinn. Að því 
                                                 
150 Í Hrd. 2004, bls. 573 (63/2004) var X grunaður um að hafa framið fjölda refsiverðra brota. Krafist var 
áframhaldandi gæsluvarðhalds yfir honum, m.a. á þeim grundvelli að gefin hafi verið út ákæra á hendur honum 
fyrir fjölda þjófnaðar-, hylmingar-, skjalafals- og fjársvikabrota. Í forsendum úrskurðar héraðsdóms var m.a. litið 
til langs sakaferils X, hann hafi stuttu áður hlotið skilorðsbundin dóm fyrir ýmis afbrot, auk þess sem hann sætti 
rannsókn vegna fjölda annarra brota. Féllst héraðsdómur á gæsluvarðhaldskröfu yfir X og var sá úrskurður 
staðfestur í Hæstarétti. Sjá einnig Hrd. 2006, bls. 3626 (499/2006).  
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búnu var X afhendur pakkinn. Um það hvort rökstuddur grunur hafi legið fyrir um refsivert 

brot X á rannsóknarstigi málsins segir orðrétt í forsendum dóms héraðsdóms: 

 

Fyrir liggur að stefnandi tók við sendingunni athugasemdalaust. Á reikningi sem fylgdi kom 
fram hver var sendandi vörunnar. Þá greiddi stefnandi rúmar 31.000 krónur í aðflutningsgjöld til 
þess að fá pakkann afhentan. Telja verður eðlilegt í ljósi þessarar atburðarásar, og þess að 
stefnandi hafði áður hlotið dóm fyrir fíkniefnamisferli, að rökstuddur grunur hafi á hann fallið 
um að hann hefði framið brot sem sætt gæti ákæru og réttmætt hafi verið að handtaka stefnanda 
við þessar aðstæður. Ekki hefur verið sýnt fram á annað en að uppfyllt hafi verið lagaskilyrði til 
þess að kveða á um gæsluvarðhald yfir stefnanda og eru dómsúrlausnir í þá átt þar af leiðandi 
reistar á lögmætum grunni og í samræmi við ákvæði laga um meðferð opinberra mála, 
stjórnarskrá og mannréttindasáttmála Evrópu.  

 

Af þessum orðum forsendna héraðsdóms má sjá að sú staðreynd að X hafi áður hlotið dóm 

fyrir fíkniefnamisferli hafði töluvert vægi þegar komist var að þeirri niðurstöðu að rökstuddur 

grunur hafi verið fram kominn. Hæstiréttur staðfesti síðan dóm héraðsdóms um sýknu 

íslenska ríkisins af kröfum X í málinu.151 

Í neðangreindum dómi, frá árinu 2004, reyndi jafnframt á það álitaefni hvort að sakaferill 

sakbornings gæti komið til skoðunar á því hvort að skilyrðinu um rökstuddan grun sé 

fullnægt. 

 

Hrd. 2004, bls. 3428 (405/2004): Í málinu var krafist áframhaldandi gæsluvarðhalds yfir X 
vegna rökstudds gruns um að hann hafi framið fjölmörg afbrot. Hann hafði stuttu áður verið 
dæmdur fyrir fjölda auðgunarbrota og setið í gæsluvarðhaldi á meðan á því sakamáli stóð. Þegar 
málinu var áfrýjað til Hæstaréttar var hann hins vegar látinn laus. Hélt hann þá uppteknum hætti 
og var grunaður um margskonar afbrot en vegna þeirra var þess krafist að X yrði á ný 
úrskurðaður í gæsluvarðhald. Í greinargerð lögreglu við meðferð málsins fyrir héraðsdómi sagði 
að sakaferill X næði allt til ársins 1979 og að hann væri vanaafbrotamaður í skilningi 72. gr. hgl. 
Hann hafi jafnframt játað að öllu leyti meinta aðild sína að þeim brotum sem hann var grunaður 
um að hafa framið, auk þess sem önnur gögn í málinu styddu játningu hans. Í úrskurði 
héraðsdóms segir orðrétt: „Sterkur grunur þykir vera fyrir hendi um aðild kærða að 
framangreindum brotum. Kærði hafi játað að öllu leyti eða hluta meinta aðild sína að brotunum 
og önnur gögn í málinu styðja játningu hans. Sakaferill kærða og hegðun hans undanfarnar 
vikur þykir benda til þess að yfirgnæfandi líkur séu fyrir hendi að kærði muni halda afbrotum 
sínum áfram gangi hann laus.“ Hæstiréttur staðfesti gæsluvarðhaldsúrskurð héraðsdóms yfir X 
með þeirri athugasemd að fram væri kominn rökstuddur grunur um að X hafi framið þau brot 
sem hann var sakaður um. 
 

                                                 
151 Í Hrd. 2002, bls. 4416 (566/2002) var þess krafist að X myndi sæta gæsluvarðhaldi meðan máli hans væri 
ekki lokið, en hann var grunaður um innflutning á mjög sterkum fíkniefnum. Í forsendum úrskurðar héraðsdóms 
segir orðrétt: „Er um mjög alvarlegt brot að ræða sem lýtur að innflutningi á miklu magni fíkniefna í 
hagnaðarskyni. Ber þar sérstaklega að hafa í huga aðild kærða að innflutningi tæpra 900 g af geysisterku 
amfetamíni í [...]. Kærði var dæmdur í 4 ára fangelsi í [...] fyrir stórfelld fíkniefnabrot. Lauk hann afplánun [...] 
og er á reynslulausn af 480 daga eftirstöðvum refsingar skilorðsbundið í 2 ár. Brotastarfsemi sú, sem hér um 
ræðir, hófst skömmu eftir að kærði losnaði úr fangelsi. Þykir ljóst að kærði hefur ekki látið þungan refsidóm sér 
að kenningu verða.“ 
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Af forsendum úrskurðar héraðsdóms sést að sakaferill sökunautar hefur vægi við mat á því 

hvenær rökstuddur grunur er kominn fram, auk þess sem játning hans á meintum brotum, sem 

var í samræmi við önnur gögn málsins, varð til þess að skilyrðinu taldist fullnægt. Forsendur 

úrskurðar héraðsdóms virðast ekki vera fyllilega skýrar um það hvort sakaferill hafi áhrif við 

mat á hvort rökstuddur grunur sé fram kominn eða hvort skilyrði c-liðar 1. mgr. 95. gr. sml. sé 

fullnægt. Í dómi Hæstaréttar er sérstaklega tekið fram að rökstuddur grunur, um að sökunautur 

hafi gerst sekur um refsiverð brot, sé fyrir hendi. Með athugasemd Hæstaréttar er hnykkt á því 

að sakarferill sökunautar er til rökstuðnings því að rökstuddur grunur er fram kominn um 

refsivert brot sökunautar.152  

Hér má einnig benda á Hrd. 2006, bls. 3703 (508/2006) en þar var krafist gæsluvarðhalds 

yfir X, sem var grunaður um fjölda auðgunarbrota. Í forsendum úrskurðar héraðsdóms segir 

orðrétt:  

 

Þegar litið er til framangreinds og rannsóknargagna málsins verður að telja að rökstuddur grunur 
leiki á því að kærði hafi framið tilgreind brot og hefur hann ekki látið sér segjast þrátt fyrir tvo 
skilorðsbundna dóma á þessu ári og afskipti lögreglu af honum. 

 

Hæstiréttur staðfesti gæsluvarðhaldsúrskurð héraðsdóms meðal annars að viðbættri þeirri 

athugasemd að fram væri kominn rökstuddur grunur um að sakborningur hafi framið allmörg 

auðgunarbrot.  

Þegar lögregla hefur meint brot sökunautar til rannsóknar getur komið til skoðunar hvort 

útgáfa ákæru á hendur honum geti verið eitt þeirra atriða sem hafa áhrif á það hvort grunur 

teljist rökstuddur í skilningi 1. mgr. 95. gr. sml. Má finna dæmi úr dómaframkvæmd þar sem 

útgáfa ákæru á hendur sökunaut er talin hafa áhrif við mat á því hvort rökstuddur grunur liggi 

fyrir.153 Má í því sambandi nefna neðangreindan dóm frá upphafi árs 2008.  

 

Hrd. 5. febrúar 2008 (62/2008): Í málinu var krafist farbanns yfir X en hann var grunaður, 
ásamt öðrum, um að hafa veist að óeinkennisklæddum lögreglumönnum sem höfðu haft afskipti 
af þremur aðilum, vegna meintra fíkniefnaviðskipta og veitt þeim töluverða áverka. X var 
handtekinn á vettvangi. Hann neitaði aðild að málinu og bar nokkuð í milli frásagnar hans og 
lögreglumannanna. Héraðsdómur féllst á gæsluvarðhaldskröfu yfir X, meðal annars með vísun 
til þess að hann hafi verið á vettvangi og vitnaskýrslur felldu á hann rökstuddan grun um 
þátttöku í árásinni. Hæstiréttur staðfesti úrskurð héraðsdóms með þeirri athugasemd að fyrir 

                                                 
152 Hér má til hliðsjónar benda á Hrd. 10. júlí 2007 (362/2007). 
153 Hér má einnig benda á Hrd. 2006, bls. 2415 (258/2006).  
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Hæstarétt hafi verið lögð ákæra á hendur X fyrir brot gegn valdstjórninni, sbr. 1. mgr. 106. gr. 
hgl.  
 

Héraðsdómur taldi að meðal annars með vísun til vitnisburða í málinu og þess að 

sakborningur hafi verið á vettvangi hafi leitt til þess að hann var undir rökstuddur grun. 

Hæstiréttur bætti því svo við að gefin hafi verið út ákæra á hendur sakborningi þar sem 

honum var gefið að sök brot gegn valdsstjórninni. 

 

3.5.4.4 Þagmælska sakbornings  

Neiti sakborningur alfarið að tjá sig um sakargiftir á hendur sér getur það verið eitt þeirra 

atriða sem skýtur stoðum undir grunsemdir lögreglu um að hann hafi framið refsivert brot.154  

Þetta verður þó að skoða í ljósi réttinda sakbornings. Annars vegar með tilliti til 1. mgr. 

28. gr. sml. þar sem segir að sakborningur eigi rétt á að fá upplýsingar um sakarefni áður en 

skýrsla er tekin af honum út af því eða við handtöku, komi til hennar. Styðst sú regla einkum 

við 1. mgr. 70. gr. stjskr. og a-lið 3. mgr. 6. gr. MSE. Hins vegar verður að gæta að rétti 

sakbornings samkvæmt 2. mgr. 64. gr. sml. en þar segir að sakborningi sé óskylt að svara 

spurningum varðandi refsiverða hegðun sem honum er gefin að sök. Reglan styðst við 1. mgr. 

70. gr. stjskr. og 1. mgr. 6. gr. MSE.155 Heimild sakbornings til að neita að tjá sig um 

sakargiftir byggir á því sjónarmiði að enginn eigi að þurfa að stuðla að eigin sakfellingu.156 

Þennan rétt sakbornings ber lögreglu að virða. Finna má dæmi úr dómaframkvæmd þar sem 

neitun sakbornings að tjá sig um sakargiftir getur, ásamt öðru, fellt á hann grun um að hafa 

gerst sekur um refsivert brot. Þá eru iðulega fleiri atriði sem styðja grunsemdir lögreglu um 

refsivert brot sökunautar.157  

Í Hrd. 2005, bls. 2774 (281/2005) var krafist gæsluvarðhalds yfir X vegna rökstudds gruns 

um að hann stundaði umfangsmikla sölu og dreifingu fíkniefna. Hafði lögregla meðal annars 

hlerað um 1900 símtöl X vegna þessa. Hafi þá einnig vaknað grunur um kynferðisbrot X 

                                                 
154 Sjá Hans Gammeltoft Hansen: Varetægtsfængsling, bls. 56-57. 
155 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 1433.  
156 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 96. Sjá einnig: Eiríkur Tómasson: Réttarstaða 
sakbornings og verjanda, bls. 17-18. 
157 Í grein sinni „Meðferð opinberra mála“ segir Einar Arnórsson á bls. 107: „Neitun manns um framningu brots 
er vitanlega ein út af fyrir sig ekki nægileg til ákvörðunar gæsluvarðhalds, og gæsluvarðhald til þess að knýja 
hann til að svara spurningum dómara um atriði, sem ekki varða brot beinlínis, er óheimilt. Hitt er annað mál, að 
slík neitun getur vakið grun um sekt hans og orðið þannig óbeinlínis til þess, að gæsluvarðhaldi verði beitt.“ Í 
bók sinni Um sönnun í sakamálum segir Stefán Már Stefánsson á bls. 26: „Með svipuðum hætti kann að vera að 
þögn ákærða verði túlkuð honum í óhag þó að hann eigi út af fyrir sig fullan rétt á að tjá sig ekki um sakaratvik. 
Forsendan er þó alltaf sú að ákæruvaldið hafi lagt fram sönnunargögn sem telja megi að krefjist skýringa af hans 
hálfu.“ 
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gagnvart unglingsstúlku. Við húsleit heima hjá X fannst skuldalisti vegna fíkniefnaviðskipta, 

auk lítilræðis af fíkniefnum. Héraðsdómur úrskurðaði X í gæsluvarðhald, þrátt fyrir að X hafi 

neitað að tjá sig um sakargiftir. Í úrskurði héraðsdóms segir orðrétt: 

 

Kærði er grunaður um brot gegn fíkniefnalöggjöf og um kynferðisbrot. Geta brot þessi varðað 
fangelsisrefsingu allt að 12 árum ef sök sannast. Hann neitar sakargiftum, neitaði alfarið að tjá 
sig hjá lögreglu og hefur að mestu neitað að tjá sig um sakarefnin fyrir dómi og ber því við að 
hann sé ekki í jafnvægi. Rannsóknargögn, sem fyrir liggja, vekja hins vegar sterkan grun um 
aðild hans bæði að sölu fíkniefna og meintu kynferðisbroti. Verður að telja að rökstuddur grunur 
sé til staðar um að hann sé sekur um þá háttsemi sem hann er grunaður um. 

 

Í forsendum úrskurðar héraðsdóms var vísað til þess að sökunautur hafi alfarið neitað að 

tjá sig um sakargiftir og að mestu leyti við meðferð málsins fyrir dómi. Það, auk annarra 

sönnunargagna, var talið nægja til þess að um rökstuddan grun væri að ræða.158  

Af dómaframkvæmd má draga þá ályktun að kjósi sökunautur að tjá sig um sakargiftir en 

framburður hans er metinn ótrúverðugur getur það ásamt öðru fellt á hann grun sem leitt getur 

til þess að hann verði úrskurðaður í gæsluvarðhald. Í 3. mgr. 64. gr. sml. kemur fram að kjósi 

sakborningur að gefa skýrslu um sakarefnið hjá lögreglu skuli brýnt fyrir honum að segja satt 

og rétt frá og draga ekkert undan sem máli kunni að skipta. Í tveimur neðangreindum dómum 

voru framburðir sakborninga metnir ótrúverðugir.  

 

Hrd. 2005, bls. 5197 (529/2005): Í málinu var krafist gæsluvarðhalds yfir X en við komu hans 
til landsins fannst vegabréf sem komið hafði verið fyrir í útskorinni bók. Um var að ræða breskt 
vegabréf með mynd sem X kvað vera af honum sjálfum. Var sendingin stíluð á Y en síðar kom í 
ljós að X átti von á sendingunni. Þegar X var handtekinn framvísaði hann afgönsku vegabréfi 
með öðru nafni en hann hafði gefið upp. Bæði vegabréfin voru fölsuð. Héraðsdómur taldi að 
með vísan til ótrúverðugra og mótsagnakenndra skýringa X hafi verið kominn fram rökstuddur 
grunur um refsivert brot hans. Hæstiréttur staðfesti þá niðurstöðu.  
 

Hrd. 2006, bls. 714 (95/2006): A, litháískur ríkisborgari, var stöðvaður við komu sína til 
landsins frá Kaupmannahöfn með mikið magn af sterku amfetamíni í vökvaformi. Lögregla 
hafði upplýsingar um að A hafi tvisvar áður komið til landsins en í annað skiptið aðeins dvalist 
hér í nokkrar klukkustundir og þóttu ferðalög hans grunsamleg. Við yfirheyrslur lýsti A landa 
sínum, X, sem bjó hér á landi og skýrði frá því að X hafi tekið við flöskum í fyrri ferð A til 
landsins. X hafi síðan keypt fyrir sig flugfar af landi brott. X neitaði allri aðild að málinu. Sýnt 
var fram á að oft hafi verið hringt úr óskráðu númeri í síma A, eftir að hann var handtekinn með 
fíkniefnin í fórum sínum. Í kjölfarið var gerð húsleit hjá X þar sem meðal annars fannst talsvert 
magn peninga. Framburður X þótti í heild sinni afar ótrúverðugur, m.a. neitaði hann að vera 
eigandi hins óskráða númers, þó svo að upplýst hafi verið að það var skráð símanúmer kaupanda 

                                                 
158 Hér mætti jafnframt nefna einn af mörgum dómum tengdum „pólstjörnumálinu“ svokallaða, Hrd. 1. október 
2007 (Hrd. 492/2007). Þar neitaði sökunautur að tjá sig um sakarefnið við yfirheyrslu hjá lögreglu. Það ásamt 
fleiri atriðum var talið leiða til þess að rökstuddur grunur taldist kominn fram um aðild hans að stórfelldum 
innflutningi fíkniefna. 
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við farmiðakaupin. Héraðsdómur taldi því að X væri undir rökstuddum grun um að hafa framið 
refsiverðan verknað, sem fangelsisrefsing lægi við. Var X því úrskurðaður í gæsluvarðhald. 
Hæstiréttur staðfesti þá niðurstöðu.  
 

Í báðum þessum tilvikum má segja að mjög sterkar vísbendingar hafi verið komnar fram 

um sekt sakborninga og verður að telja að ótrúverðugir framburðir þeirra hafi haft þar töluvert 

vægi.  

Framburður sökunautar er metinn með hliðsjón af öðrum gögnum málsins. Ef hann er í 

hróplegu ósamræmi við rannsóknargögn eru líkur til þess að hann verði metinn ótrúverðugur. 

Úr dómaframkvæmd má sjá dæmi þess að ótrúverðugur framburður sökunautar geti haft 

verulegt vægi við mat á því hvort rökstuddur grunur teljist vera fyrir hendi.159 Í því sambandi 

má benda á neðangreindan dóm frá 2008.  

 

Hrd. 15. júlí 2008 (385/2008): Í málinu var krafist gæsluvarðhalds yfir X en hann var grunaður 
um að hafa stungið A í hálsinn með hnífi þannig að alvarlegir áverkar hlutust af. X var 
handtekinn á staðnum og við öryggisleit á honum fannst blóðugur hnífur í buxnavasa hans. 
Framburðum vitna að árásinni bar saman um að X hafi stungið A eftir að þeir lentu í átökum. X 
bar því hins vegar við að hann hafi ekki verið með hníf á sér og ekki beitt slíkum í átökunum. 
Hann hélt því jafnframt fram að A hafi stungið sig sjálfur með hnífnum og síðan hafi A eða 
félagi hans komið hnífnum fyrir í vasa X. Héraðsdómur taldi að X væri undir rökstuddum grun 
um að hafa framið refsivert brot og úrskurðaði X í gæsluvarðhald. Hæstiréttur staðfesti þann 
úrskurð með vísun til forsendna.  

 

Framburður sakbornings í málinu var talinn mjög ótrúverðugur enda í miklu ósamræmi 

við vitnisburði annarra sem voru á vettvangi. Einnig verður að horfa til þess að á honum 

fannst blóðugur hnífur sem telja verður að hafi haft mikið vægi við ákvörðun um að 

rökstuddur grunur hafi legið fyrir í skilningi 1. mgr. 95. gr. sml. 

Í neðangreindum dómi frá 2006 höfðu tveir menn verið úrskurðaðir í gæsluvarðahald 

vegna innflutnings á fíkniefnum en deilt var um það hvort rökstuddur grunur væri fram 

kominn um aðild eiginkonu annars þeirra að brotinu. 

 

Hrd. 2006, bls. 1047 (115/2006): Í málinu var þess krafist að X yrði úrskurðuð í gæsluvarðhald, 
vegna meintrar aðildar að innflutningi fíkniefna. Z hafði verið tekinn með mikið magn 
amfetamíns í vökvaformi við komu hans til landsins. Eiginmaður X, Y, hafði verið úrskurðaður 

                                                 
159 Hrd. 2005, bls. 5067 (528/2005): Þar var X handtekinn vegna gruns um að stunda umfangsmikla 
kannabisræktun. Við húsleit kom í ljós umfangsmikil ræktun í um 75 fermetra rými. Lagt var hald á annað 
hundrað plöntur í ræktun, rúm fimm kíló af marihuana og ríflega 300.000 kr. í peningum. X játaði að hafa 
stundað ræktunina, en sagði hana ekki ætlaða til sölu eða dreifingar. Með hliðsjón af hinu mikla magni og 
útbúnaðar á staðnum voru skýringar hans taldar ótrúverðugar. Héraðsdómur taldi skilyrðum gæsluvarðhalds 
fullnægt og úrskurðaði X í gæsluvarðahald. Hæstiréttur staðfesti þá niðurstöðu.  
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í gæsluvarðahald vegna málsins vegna gruns um að hann hafi átt að taka á móti Z og efnunum 
við komu Z til landsins. X, Y og Z voru öll litháískir ríkisborgarar. Framkvæmd var húsleit á 
heimili þeirra X og Y þar sem fannst lítilræði af fíkniefnum en mikið magn af peningum, sem 
grunur lék á að væri ágóði fíkniefnaviðskipta. Jafnframt fundust minnismiðar þar sem nafn X 
kom fram, auk upplýsinga um fjárhæðir. Við skýrslutöku lýsti Z samskiptum sínum við X og Y 
hér á landi, auk þess sem hann hafi við myndsakbendingu bent á X og Y sem það fólk sem hann 
hafi átt samskipti við. Þá lá fyrir að Y borgaði farmiða Z hingað til lands. X neitaði aðild að 
málinu en kvaðst vera eigandi þeirra fjármuna sem fundust á heimili þeirra X. Þeir hafi verið 
ágóði sölu fasteignar þeirra ytra. Y bar á sömu lund en þeim bar hins vegar ekki saman um hvar 
eignin hafi verið staðsett. Héraðsdómur taldi að rökstuddur grunur um aðild X að refsiverðu 
broti væri fram kominn og úrskurðaði hana í farbann. Fyrir Hæstarétt voru lögð gögn þar sem 
meðal annars kom fram að ekki hafi fundist þau götuheiti og húsnúmer ytra sem X og Y hafi 
vísað til. Meirihluti Hæstaréttar úrskurðaði X í farbann enda væri fram kominn rökstuddur 
grunur um aðild hennar að refsiverðu broti. Í sératkvæði eins dómara kom fram að rökstuddur 
grunur um alvarleg fíkniefnabrot beindist að eiginmanni X, Y. Upplýsingar um peninga á 
heimili þeirra og misvísandi svör um staðsetningu húseignar, sem þau sögðust hafa selt í 
Litháen, voru ekki talin fella rökstuddan grun á X um að hún ætti hlutdeild í hinum meintu 
refsiverðu brotum. Því var hinn kærði úrskurður felldur úr gildi. 

 

Í forsendum dómsins kemur fram að misvísandi framburðir sakbornings og eiginmanns 

hennar hafi meðal annars leitt til þess að rökstuddur grunur var talinn fyrir hendi. Í sératkvæði 

eins dómara var hins vegar talið að það væri ekki nægilegt. Um heildarmat á málsatvikum er 

að ræða og erfitt að segja til um hve mikil áhrif misræmið í framburði þeirra hefur haft, þótt 

ætla megi að það hafi verið töluvert. 

 

3.5.4.5 Framburður annarra sakborninga  

Úr dómaframkvæmd má finna dæmi þess að menn sem bornir eru sökum um refsiverðan 

verknað reyni að koma sök yfir á aðra sakborninga sem og saklausa. Má oft rekja það til 

hefnigirni eða vonar um að hljóta vægari refsingu.160 Því getur verið varhugavert að byggja 

gæsluvarðhaldskröfu eingöngu á framburði annarra sakborninga í máli. Hins vegar geta 

framburðir þeirra, ásamt öðrum gögnum, leitt til þess að grunur um refsivert brot manns verði 

talinn rökstuddur í skilningi 1. mgr. 95. gr. sml.  

 

Hrd. 2006, bls. 448 (74/2006): X var ásamt Y, unnusta sínum, stöðvuð af tollvörðum á 
Keflavíkurflugvelli við hefðbundið tolleftirlit við komu þeirra til landsins. Í tösku þeirra fundust 
um það bil þrjú og hálft kíló af hreinu og sterku amfetamíni. X neitaði allri aðild að málinu og 
sagðist ekki hafa vitað að til stæði innflutningur á fíkniefnum eða að fíkniefni væru falin í 
ferðatösku þeirra. Í forsendum úrskurðar héraðsdóms kom fram að X væri grunuð um stórfellt 
fíkniefnabrot. Hún hafi verið í för með unnusta sínum sem hafi viðurkennt brotið. Héraðsdómur 
taldi því að rökstuddur grunur væri fram kominn um að X hafi framið refsivert brot og 
úrskurðaði X í gæsluvarðhald. Hæstiréttur staðfesti þá niðurstöðu með þeirri viðbót að X væri 
undir rökstuddum grun um að hafa brotið gegn 173. gr. a. hgl.  

                                                 
160 Eiríkur Tómasson: Þvingunarráðstafanir í þágu meðferðar sakamáls, bls. 60. 
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Í málinu var að verulegu leyti byggt á framburði unnusta X sem viðurkenndi aðild sína að 

málinu. Hins vegar verður að telja að mestu máli hafi skipt að mikið magn fíkniefna fannst í 

sameiginlegri ferðatösku þeirra og varpaði sterkum grun á þau bæði.  

Í neðangreindum dómi frá 2006 kom svipað álitaefni til skoðunar en þar var fangavörður 

grunaður um að hafa smyglað fíkniefnum inn í fangelsið að Litla-Hrauni.  

 

Hrd. 2006, bls. 3515 (475/2006): Krafist var gæsluvarðhalds yfir X vegna gruns um að eiga 
aðild að innflutningi fíkniefna í fangelsið að Litla-Hrauni. Upphaf málsins má rekja til þess að á 
A, fangaverði á Litla-Hrauni, fundust fíkniefni sem hann hugðist flytja inn í fangelsið og hafi 
efnin verið ætluð til söludreifingar. Við yfirheyrslu kvaðst A hafa staðið að innflutningi af 
talsverðu magni fíkniefna inn í fangelsið. Jafnframt sagði hann að X hafi fengið sig til að flytja 
inn hluta af þeim efnum, auk þess sem X hafi komið honum í samband við menn sem útveguðu 
honum fíkniefni. Í kjölfarið var X handtekinn en neitaði sök. Í forsendum úrskurðar héraðsdóms 
var eingöngu vísað til framburðar A til stuðnings því að X væri undir rökstuddum grun um að 
hafa framið refsivert brot. Úrskurður héraðsdóms var svo staðfestur í Hæstarétti að því viðbættu 
að samkvæmt gögnum málsins lægi fyrir rökstuddur grunur um að varnaraðili hafi framið 
verknað sem fangelsisrefsing er lögð við. 

 

Athygli vekur að ekki er vísað til neinna frekari gagna en framburðar annars sakbornings 

til stuðnings því að rökstuddur grunur væri fyrir hendi um að X hafi framið refsivert brot, auk 

þess sem X hafði neitað sakargiftum bæði hjá lögreglu og fyrir dómi. Gjalda ber varhug við 

að gæsluvarðhald sé eingöngu grundvallað á framburði annars sakbornings þar sem hætta 

kann að vera á að grundvallarréttindi þess, sem sökum er borinn, verði fótum troðin. 

Úr dómaframkvæmd má einnig finna dæmi þess að sakborningur eða eftir atvikum 

sakborningar reyni oft að draga úr aðild sinni að meintu refsiverðu broti með það fyrir augum 

að veikja grunsemdir um þátt þeirra í því. Bendi önnur gögn málsins til þess að um fyrirslátt 

sé að ræða eru slíkar tilraunir virtar að vettugi.  

 

Hrd. 2006, bls. 2583 (268/2006): X var handtekinn ásamt félögum sínum, Z og Y, fyrir að hafa 
keyrt með A á afvikinn stað og gengið í skrokk á honum þannig að A hlaut mjög alvarlega 
áverka. Hluta leiðarinnar var A látinn dúsa í farangursgeymslu bifreiðarinnar. Í málinu lágu þó 
fyrir framburðir tveggja vitna, vitnisins B, sem hafði séð menn á svartri bifreið ganga í skrokk á 
manni og aka síðan burt og vitnisins C, sem kom að A eftir að árásin var yfirstaðin. Hinir 
grunuðu drógu mjög úr hlutdeild hvers um sig í verknaðinum, meðal annars kvaðst X ekki hafa 
lagt hendur á A. Héraðsdómur taldi að með framburði A, vitnanna tveggja, læknisvottorðs og 
ótrúverðugra framburða sakborninga í málinu, að fram væri kominn rökstuddur grunur um að X 
hafi í félagi við Z og Y gerst sekur um refsivert brot. Hæstiréttur staðfesti úrskurð héraðsdóms. 
Hæstiréttur hnykkti á því að með hliðsjón af þeim lífshættulegu áverkum, sem X, Y og Z voru 
grunaðir um að hafa veitt A, yrði fallist á með héraðsdómi að fram væri kominn rökstuddur 
grunur um refsiverð brot X.  
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Í málinu reyndu sökunautar að bera af sér sakir, allavega draga verulega úr þætti hvers og 

eins í atburðarásinni. Trúverðugur framburður brotaþola, áverkavottorð og framburður vitnis 

að árásinni urðu þess valdandi að skýringar sökunauta voru taldar ótrúverðugar. 

Ef mikið ósamræmi er á milli framburðar sakbornings og annarra vitna getur það verið eitt 

þeirra atriða sem leiðir til þess að grunur telst vera rökstuddur í skilningi 1. mgr. 95. gr. sml. Í 

því sambandi má benda á Hrd. 12. júní 2008 (319/2008). Í málinu var krafist farbanns yfir X 

sem grunaður var um að aðild að broti gegn 155., 248. og 249. gr. hgl., en tveir samlandar 

hans, Y og Z, voru handteknir við komu sína til landsins með um sextíu óútfyllt kort, 

samskonar greiðslukortum. Lögregla taldi að þeim hafi átt að koma í umferð hér á landi og 

nota í ólögmætum tilgangi. X hafði reynt að komast í samband við samlanda sína að beiðni 

móður annars þeirra, að sögn X. Í forsendum úrskurðar héraðsdóms segir orðrétt:  

 

Fram er komið að kærði hefur borið að hann þekki umrædda samlanda sinna sem til dagsins í 
dag hafa sætt gæsluvarðhaldi vegna gruns brot gegn XVII. kafla almennra hegningarlaga nr. 
19/1940 en mikið ber á milli í framburði þeirra annars vegar og kærða hins vegar. Fallist er á 
það með lögreglustjóra að kærði teljist samkvæmt gögnum málsins vera undir rökstuddum grun 
um að tengjast brotum sem kunna að varða allt að 8 ára fangelsisrefsingu. 

 

Hæstiréttur felldi hins vegar farbannsúrskurð héraðsdóms úr gildi. Í forsendum dóms 

Hæstaréttar segir orðrétt: 

 

Varnaraðili kom hingað til lands 27. maí 2008 en var handtekinn þremur dögum síðar. Hann 
mun hafa haft samband við lögmann í því skyni að grennslast fyrir um þessa samlanda sína. 
Kvaðst hann hafa gert það að beiðni móður konu þeirrar sem í situr í gæsluvarðhaldi. Hin 
grunuðu hafa neitað því hjá lögreglu að þekkja varnaraðila. Krafa sóknaraðila er einkum við það 
studd að varnaraðili, sem kveðst vera ferðamaður hér á landi og þekkja þau tvö sem sitji í 
gæsluvarðhaldi, hafi grennslast fyrir um afdrif þeirra, en þau vilji ekkert við hann kannast. 
Verður þetta ekki talið nægilegt til að uppfyllt teljist skilyrði 110. gr. laga nr. 19/1991 um að 
varnaraðili skuli sæta farbanni. Verður hinn kærði úrskurður því felldur úr gildi. 

 

Það má sjá af forsendum úrskurðar héraðsdóms að hið mikla ósamræmi sem var í 

framburði X, Y og Z í málinu hafði töluvert vægi við ákvörðun um að rökstuddur grunur var 

talinn vera fyrir hendi. Í dómi Hæstaréttar kemur hins vegar fram að einungis misvísandi 

framburðir X og Y annars vegar og Z hins vegar leiddu ekki til þess að X taldist undir 

rökstuddum grun um refsivert brot. Hér má ennfremur vísa til Hrd. 6. febrúar 2009 (59/2009), 

sem reifaður er í kafla 3.5.4.6. 
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3.5.4.6 Framburður brotaþola og annarra vitna  

Ef vitni, þar á meðal brotaþoli, gefur skýrslu fyrir lögreglu er því skylt að svara spurningum 

og skýra satt og rétt frá að viðlagðri refsiábyrgð, sbr. 1. mgr. 65. gr. sml. Samkvæmt 1. mgr. 

142. gr. hgl. varðar það allt að fjögurra ára fangelsi að skýra rangt frá einhverju fyrir 

stjórnvaldi. Auk þess telst það siðferðilega mjög ámælisvert að skýra rangt frá við skýrslutöku 

fyrir stjórnvaldi.  

Gjalda ber varhug við því að byggja úrskurð um gæsluvarðhald eingöngu á framburði 

brotaþola. Af dómaframkvæmd verður ráðið að framburður brotaþola getur, ásamt öðrum 

gögnum, verið til stuðnings því að grunur um að sökunautur hafi framið refsiverðan verknað 

teljist rökstuddur. Í tilteknum málum, t.d. líkamsárásar- og nauðgunarmálum, getur 

trúverðugur framburður brotaþola haft mikið vægi. Á frumstigum slíkra mála eru 

gæsluvarðhaldsúrskurðir oft byggðir að mestu leyti á framburði brotaþola. Í neðangreindum 

dómi var í upphafi máls eingöngu byggt á framburði brotaþola líkamsárásar. Hann gat hins 

vegar gefið greinargóða lýsingu á meintum árásarmanni sem síðar leiddi til handtöku 

árásarmannsins.  

 

Hrd. 6. febrúar 2009 (59/2009): Krafist var gæsluvarðhalds yfir X vegna meintrar líkamsárásar 
hans á A. X var grunaður um að hafa ráðist á A í félagi við annan mann, með því að sparka og 
kýla A með hnúajárni á heimili hans með þeim afleiðingum að báðar framtennur hans brotnuðu 
að hluta, áverkar voru á hnakka auk þess sem hann hlaut talsverðar bólgur í andliti. A þekkti X 
og gat gefið greinargóða lýsingu á honum og bifreið sem hann og samverkamaður hans voru á. 
Við skýrslutöku af X kvaðst hann hafa fjarvistarsönnun og vísaði til þess að hann hefði verið 
með B, félaga sínum, á þeim tíma sem árásin átti að hafa átt sér stað. Það reyndist ekki alls 
kostar rétt þar sem B viðurkenndi við skýrslutöku að um tilbúna fjarvistarsönnun hafi verið að 
ræða, þar sem X hafi farið þess á leit við hann daginn áður. Héraðsdómur úrskurðaði X í 
gæsluvarðhald og var sá úrskurður staðfestur í Hæstarétti. 
 

Í málinu var gæsluvarðhaldsúrskurður yfir X að meginstefnu byggður á trúverðugum 

framburði brotaþola, lýsingu hans á geranda, auk þess sem áverkar hans voru töluverðir. 

Misræmi í framburði sökunautar og félaga hans um fjarvistarsönnun virðist þó hafa ráðið 

úrslitum um að grunur um refsivert brot X taldist rökstuddur. Einnig má benda á Hrd. 2006, 

bls. 3554 (482/2006) þar sem X var úrskurðaður í gæsluvarðhald vegna gruns um að hafa 

gerst sekur um tilraun til manndráps með því að hafa stungið A með hníf í bakið. Til 

grundvallar gæsluvarðhaldsúrskurðinum lá framburður A og játning X á verknaðinum.  

Þótt framburður brotaþola sé mikilvægur er ekki nauðsynlegt í öllum tilvikum að hann 

liggi fyrir, t.a.m. í líkamsárásarmálum, svo að skilyrðinu um rökstuddan grun verði fullnægt. Í 

því sambandi má vitna til Hrd. 15. júlí 2008 (385/2008) en í því máli var X grunaður um að 
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hafa stungið Y með hnífi þannig að alvarlegir áverkar hlutust af. Vitnisburður Y lá ekki fyrir 

þar sem hann þurfti að gangast undir aðgerð. Trúverðugir framburðir vitna sem voru á 

vettvangi, ótrúverðugur framburður X, auk þess sem blóðugur hnífur fannst á X, var talið 

varpa rökstuddum grun á X um refsivert brot. Um frekari reifun er vísað til kafla 3.5.4.4.  

Í kynferðisbrotamálum eru aðstæður oftast nær með þeim hætti að einungis liggja fyrir 

framburðir brotaþola annars vegar og meints brotamanns hins vegar. Vegna eðlis þessara mála 

er sönnunarstaðan erfið og af dómaframkvæmd má sjá að gæsluvarðhaldsúrskurðir eru oft 

grundvallaðir á trúverðugum framburði brotaþola. 

 

Hrd. 23. mars 2007 (Hrd. 168/2007): Krafist var gæsluvarðhalds yfir X sem grunaður var 
um að hafa nauðgað konu, A, á salerni Hótels Sögu. Hafi hún verið á leiðinni á salerni 
hótelsins þegar hún hafi rekist á X og félaga hans. Þegar hún hafi komið á salernið réðst X á 
hana og þvingaði hana til kynmaka. X neitaði því að hafa nauðgað A og kvað samfarirnar 
hafa verið með hennar samþykki. Vitnaskýrsla B, félaga X, lá fyrir í málinu þar sem hann 
greindi frá því að fljótlega eftir að hin meinta nauðgun hafi átt sér stað hafi X komið til hans 
og sagst hafa átt samfarir við konu á salerni hótelsins. X flúði af vettvangi fljótlega eftir 
atburðinn. Í forsendum úrskurðar héraðsdóms kom fram að X væri talinn undir rökstuddum 
grun um að hafa framið refsivert brot. Hæstiréttur staðfesti úrskurð héraðsdóms með vísan 
til forsendna hans. 
 

Gæsluvarðhaldsúrskurður yfir sökunaut í málinu virðist að langmestu leyti byggður á 

trúverðugum framburði brotaþola, auk þess sem vitnisburður félaga sökunautar var talinn 

renna stoðum undir framburð brotaþola. Jafnframt verður að telja að flótti sökunautar af 

vettvangi hafi gert framburð hans að einhverju leyti tortryggilegan. 

Hér má jafnframt benda á Hrd. 2006, bls. 3623 (496/2006) þar sem X var grunaður um að 

hafa nauðgað konu, A, á heimili X. Í málinu bar framburðum sökunautar og brotaþola ekki 

saman. Héraðsdómur féllst á gæsluvarðahaldskröfuna meðal annars með vísun til framburðar 

brotaþola og áverkavottorðs hennar en Hæstiréttur felldi þann úrskurð úr gildi þar sem hann 

taldi skilyrðum a-liðar 1. mgr. 103. gr. laga nr. 19/1991 ekki fullnægt. Þó verður ráðið af 

niðurstöðu Hæstaréttar að rökstuddur grunur hafi legið fyrir um refsivert brot X. 

Af þeim dómum sem hér hafa verið reifaðir má draga þá ályktun að framburðir brotaþola 

geta vegið þungt við mat á því hvort rökstuddur grunur telst fram kominn um sekt þeirra sem 

bornir eru sökum, að því gefnu að þeir séu í samræmi við önnur gögn máls. Af 

dómaframkvæmd má ráða að í umræddum brotaflokkum, s.s. líkamsárásar- og 

kynferðisbrotamálum, þar sem sönnunarstaðan er oft erfið, geti trúverðugur framburður 

brotaþola skipt sköpum við mat á því hvort rökstuddur grunur telst vera fyrir hendi. Á hinn 
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bóginn er framburður hans hins vegar ekki í öllum tilvikum nauðsynlegur ef að til er að dreifa 

öðrum trúverðugum vitnisburðum og önnur gögn máls renna stoðum undir þá. 

 

3.5.5 Sterkur grunur samkvæmt 2. mgr. 95. gr. sml. 

3.5.5.1 Almennt 

Í 2. mgr. 95. gr. sml. segir að einnig megi úrskurða sakborning í gæsluvarðhald þótt skilyrði a-

d liðar 1. mgr. séu ekki fyrir hendi leiki sterkur grunur á að hann hafi framið afbrot sem að 

lögum getur varðað tíu ára fangelsi, enda sé brotið þess eðlis að ætla megi varðhald 

nauðsynlegt með tilliti til almannahagsmuna.   

Ákvæðið er samhljóma eldra ákvæði 2. mgr. 103. gr. laga nr. 19/1991 og ber því að miða 

við sömu túlkun og hafði þróast á grundvelli þess ákvæðis. Því til staðfestingar má benda á 

Hrd. 24. febrúar 2009 (82/2009)161  

Í rauninni er um að ræða sérstakt skilyrði gæsluvarðhalds þótt það hafi tiltekna sérstöðu í 

samanburði við sérstök skilyrði a-d liðar 1. mgr. 95. gr. Felst sú sérstaða einkum í því að 2. 

mgr. 95. gr. verður ekki beitt nema í alvarlegustu brotum gegn almennum hegningarlögum, 

sem varðað geta 10 ára fangelsi, auk þess sem gæsluvarðhald verður að vera nauðsynlegt með 

tilliti til almannahagsmuna.  

 

3.5.5.2 Mörk sterks og rökstudds gruns 

Mörkin á milli sterks gruns, samkvæmt 2. mgr. 95. gr., og rökstudds gruns, samkvæmt 1. mgr. 

95. gr., eru ekki alltaf ljós. Samkvæmt 2. mgr. 95. gr. sml. er fortakslaust skilyrði að 

sakborningur verður eingöngu úrskurðaður í gæsluvarðhald ef sterkur grunur er fyrir hendi 

um refsivert brot hans. Samkvæmt þessu eru gerðar ríkari kröfur til grunsemda sem beinast að 

sökunaut, heldur en samkvæmt 1. mgr. 95. gr. Handhafar ákæruvalds verða því að sýna fram á 

frekari gögn sem skjóta stoðum undir rökstuddan grun að sökunautur hafi gerst sekur um 

refsiverðan verknað. Markmiðið með því að herða á kröfunni til grunsemda er að tryggja að 

samræmi verði milli gæsluvarðhalds og væntanlegrar fangelsisrefsingar sakbornings.162 Hins 

                                                 
161 Í forsendum dóms Hæstaréttar segir: „Með dómi Hæstaréttar 8. desember 2008 í máli nr. 656/2008 var fallist 
á að sterkur grunur beindist að varnaraðila um brot það sem hann hefur nú verið ákærður fyrir með ákæru 18. 
febrúar 2009 og að skilyrði hefðu þá verið til gæsluvarðhalds yfir honum á grundvelli 2. mgr. 103. gr. þágildandi 
laga nr. 19/1991 um meðferð opinberra mála eins og þau hefðu verið skýrð í réttarframkvæmd. Ákvæði 2. mgr. 
95. gr. laga nr. 88/2008 er samhljóða nefndu ákvæði eldri laganna. Ekkert er fram komið í málinu sem breytir því 
mati á skilyrðum gæsluvarðhalds yfir varnaraðila sem dómurinn 8. desember 2008 byggðist á. Með vísan til þess 
verður hinn kærði úrskurður staðfestur.“ 
162 Eiríkur Tómasson: Þvingunarráðstafanir í þágu meðferðar sakamáls, bls. 73. 
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vegar er unnt að styðjast við þau sjónarmið og viðmið sem koma fram í köflum 3.4.4.1 – 

3.4.4.6 þegar til skoðunar er hvort að skilyrðinu um sterkan grun er fullnægt og er vísað til 

frekari umfjöllunar í þeim köflum. Eftir sem áður er ekki gerð krafa um óyggjandi rök,163 en 

lögregla verður að færa fram gögn sem sýna að grunur hafi styrkst eftir því sem á rannsókn 

hefur liðið.164 

Það má sjá af dómaframkvæmd að misbrestur er oft á því að vísað sé til sterks gruns, eins 

og í ákvæðinu greinir, þegar sakborningur er úrskurðaður í gæsluvarðhald með vísun til 2. 

mgr. 95. gr. sml. Í þeim efnum má vísa til Hrd. 26. júní 2007 (333/2007) en þar var 

sakborningur grunaður um að hafa framið tilraun til vopnaðs ráns í matvöruverslun. X játaði 

verknaðinn og var málið talið upplýst af lögreglunni. Í forsendum úrskurðar héraðsdóms segir 

orðrétt:  

 

Kærði hefur viðurkennt bæði fyrir lögreglu og dómi að hafa framið þann verknað sem honum er 
gefið að sök. Málið telst því upplýst en krafa lögreglustjóra um gæsluvarðhald er eingöngu 
byggð á 2. mgr. 103. gr. laga um meðferð opinberra mála nr. 19/1991. Ströng skilyrði eru fyrir 
því að sakborningar verði látnir sæta gæsluvarðhaldi á grundvelli þessa lagaákvæðis. Fullnægt 
er því skilyrði tilvitnaðs lagaákvæðis að fyrir hendi sé rökstuddur grunur um að kærði hafi 
framið afbrot sem að lögum getur varðað 10 ára fangelsi sbr. 252. gr. almennra hegningarlaga 
nr. 19/1940. 

 

Eins og fram kemur í forsendum héraðsdóms er vísað til rökstudds gruns en ekki sterks 

gruns eins og kveðið var á um í 2. mgr. 103. gr. laga nr. 19/1991. Í forsendum dóms 

Hæstaréttar er hins vegar hnykkt á því að sakborningur hafi verið undir sterkum grun um að 

hafa framið brot sem varðað gæti allt að tíu ára fangelsi.  

Tveir eldri dómar, frá árunum 1997 og 1998, sýna að erfitt getur reynst að greina hvar 

mörkin liggja milli rökstudds og sterks gruns, en dómarnir geta þó að einhverju leyti veitt 

vísbendingar um það.  

 

Hrd. 1997, bls. 1884: Í málinu var þess krafist að X yrði úrskurðaður í gæsluvarðhald en hann 
var grunaður um fólskulega líkamsárás á Y með þeim afleiðingum að Y lést tveimur dögum 
síðar. Átök höfðu brotist út á skemmtistað á milli nokkurra manna, þar á meðal X, Y og Z. X 
neitaði sakargiftum og kvað Z hafa orðið valdur að dauða Y. Z hélt hinu gagnstæða fram. 
Vitnisburðir voru einnig mjög misvísandi um hver hafi í raun gert hvað. Í tveimur 
læknisvottorðum kom fram að við krufningu hafi aðeins komið í ljós minniháttar áverkar á 
hnakka Y en annars hafi ekki verið neinir aðrir sjáanlegir og alvarlegir áverkar. Með hliðsjón af 
áverkavottorðunum og því að framburður vitna gæfi ekki skýra mynd af atburðarás umræddra 

                                                 
163 Hvenær lögfull sönunn telst vera fram kominn segir Stefán Már Stefánsson bók sinni Um sönnun í 
sakamálum á bls. 27: „Sönnunargögn máls verða að horfa þannig við að ekki verði véfengt með skynsamlegum 
rökum að ákærði hafi framið þann verknað sem hann er sakaður um.“ 
164 Hér má benda á Hrd. 2005, bls. 3774 (442/2005) sem reifaður er á bls. 56.  
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átaka og þætti hvers og eins, þótti skilyrðum 2. mgr. 103. gr. laga nr. 19/1991 ekki fullnægt. 
Héraðsdómur hafnaði því kröfu um gæsluvarðhald yfir X. Í dómi Hæstaréttar kom fram að lögð 
hafi verið fram skýrsla tveggja prófessora um dánarorsök Y, en þar kom fram að hann hafi að 
öllum líkindum, látist af völdum heilakúmsblæðingar. Skýrslan var þó ekki endanleg, en af 
henni mátti ráða að heilakúmsblæðing gat orsakast af áverkum eða sjúkdómi. Ekkert benti til 
þess að blæðingin hafi verið af völdum sjúkdóms Y. Þótt minniháttar óvissa væri um hvaða þátt 
X hafi átt í árásinni þóttu gögn málsins varpa sterkum grun á X, að hann hafi gerst sekur um 
stórfellda líkamsárás. Af skýrslu prófessoranna yrði ráðið að nægileg líkindi væru fyrir því að Y 
hafi hlotið bana af árásinni. Hæstiréttur taldi því að skilyrðum 2. mgr. 103. gr. laga nr. 19/1991 
væri fullnægt og dæmdi X til að sæta gæsluvarðhaldi.  
 

Hrd. 1998, bls. 2707: Í málinu var krafist gæsluvarðhalds yfir X en hann var grunaður um 
alvarlega líkamsárás á Y með því að hafa stungið hann fimm sinnum með skærum. X og Y 
höfðu setið saman að sumbli á heimili Y þegar sló í brýnu milli þeirra. Framburðir þeirra af 
málsatvikum voru hins vegar mjög ólíkir og bar mikið í milli. Lögregla taldi hins vegar að 
margt benti til þess að vitnisburður Y um málsatvik væri trúverðugri, enda var hann í samræmi 
við vitnisburð nágranna Y, verksummerki á vettvangi og fatnað X. Í forsendum úrskurðar 
héraðsdóms kom fram að lögregla hafi lagt hald á sönnunargögn á vettvangi og sættu þau 
rannsókn. Jafnframt var litið til þess að áverkavottorð bar með sér að um grunna og óverulega 
skurði hafi verið að ræða, fyrir utan einn, sem ósannað var hvernig hafði komið til. Því var ekki 
talið að X væri undir sterkum grun um að hafa framið brot sem varðað gat tíu ára fangelsi og var 
kröfu um gæsluvarðhald hafnað. Hæstiréttur staðfesti úrskurð héraðsdóms, með þeirri 
athugasemd að málsatvik væru óljós og því væru ekki næg efni til að úrskurða X í 
gæsluvarðhald með vísun til 2. mgr. 103. gr. laga nr. 19/1991.   

 

Í niðurstöðu Hæstaréttar í fyrri dómnum er aðallega stuðst við framburð vitna af átökum 

og skýrslu tveggja prófessora um líklega dánarorsök brotaþola. Þá kemur fram að ekki hafi 

skipt máli að minniháttar óvissa hafi verið um þátt sakbornings í hinu refsiverða broti. 

Jafnframt virðist hafa skipt miklu máli að umrædd skýrsla hafi verið lögð fram þar sem fram 

kom að dánarorsök brotaþola hafi að öllum líkindum verið vegna áverka sem hann hlaut. Í 

síðara málinu var litið til þess að lögregla hafði lagt hald á nauðsynleg sönnunargögn á 

vettvangi, áverkar brotaþola hafi að mestu leyti verið minniháttar auk þess sem óvissa væri 

um hvernig alvarlegasti áverkinn hafi verið til kominn. Því var talið að með heildstæðu mati á 

atvikum öllum væri sakborningur ekki undir sterkum grun að hafa framið brot, auk þess sem 

almannahagsmunir krefðust þess ekki. Af dómunum má sjá að sterkur grunur í skilningi 2. 

mgr. 95. gr. sml. byggist á heildarmati á málsatvikum. Þannig getur verið erfitt að gefa 

nákvæma leiðsögn um það hvenær sterkur grunur telst vera fyrir hendi og hvenær ekki.  

Til samanburðar við þá tvo dóma sem voru reifaðir hér að ofan má benda á tvo nýlegri 

dóma, sá fyrri er frá árinu 2003 og sá síðari frá árinu 2007, þar sem reyndi á álitaefni af 

svipuðum toga.  

 

Hrd. 2003, bls. 13 (7/2003): Í málinu var krafist gæsluvarðhalds yfir X sem var grunaður um að 
hafa stungið Y annaðhvort með hníf eða skærum í síðuna þannig að lífshættulegir áverkar 
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hlutust af. Málsatvik voru í grófum dráttum þau að gleðskapur var á heimili Y, þar sem X og Z 
voru stödd ásamt Y. Átök urðu milli Y og Z, sem enduðu með því að X skarst í leikinn og stakk 
Y. X kvaðst við yfirheyrslur muna lítið eftir atburðunum en mundi óljóst eftir því að hafa dregið 
blóðugan hníf út úr sári eða að hafa haldið á blóðugum hníf. Framburður Z var skýrari en hún 
kvaðst hafa lent í átökum við Y og kallað á hjálp X. Y hafi svo hnigið niður skömmu síðar og Z 
hafi séð hann standa með blóðugan hníf í hendi. Blóðug skæri fundust við hlið Y en einnig 
fannst blóðugur hnífur fyrir utan heimili Y. Í málinu lá fyrir áverkavottorð þar sem fram kom að 
hending ein hafi ráðið því að áverkar Y urðu ekki enn alvarlegri. Héraðsdómur úrskurðaði X í 
gæsluvarðhald með vísun til 2. mgr. 103. gr. laga nr. 19/1991, þar sem sterkur grunur léki á að 
X hafi beitt hættulegu vopni í hinni lífshættulegu árás. Skipti ekki máli hvort að hníf eða 
skærum hafi verið beitt í árásinni. Hæstiréttur felldi hins vegar úrskurð héraðsdóms úr gildi. Í 
forsendum dómsins kom fram að X væri grunaður um að hafa veitt Y umrædda áverka en hafi 
borið við minnisleysi um atburðinn. Að virtum framburði vitna hjá lögreglu væri ýmislegt óljóst 
um málsatvik. Hvað sem því liði hafi ekki verið færð fram viðhlítandi rök fyrir því að 
gæsluvarðhald yfir X væri nauðsynlegt með tilliti til almannahagsmuna og væru ekki næg efni 
til að verða við kröfu um gæsluvarðhald eingöngu með vísun til 2. mgr. 103. gr. laga nr. 
19/1991.  
 

Í málinu lá fyrir framburður vitnis sem lent hafði í átökum við brotaþola og styrkti hann 

grun lögreglunnar um refsivert brot sakbornings. Þar að auki gaf framburður sakbornings, þótt 

óljós væri, ákveðnar vísbendingar um aðild hans að brotinu.  

Í dómi frá 2007 var deilt um hvort að sterkur grunur léki á því hvort að sakborningur hafi 

gerst sekur um innflutning á miklu magni af sterkum fíkniefnum.  

 

Hrd. 20. mars 2007 (162/2007): X var grunaður um að eiga aðild að innflutningi á nokkrum 
kílóum af sterkum fíkniefnum til landsins en þau voru falin í bifreið sem flutt var hingað til 
lands frá Þýskalandi. Lögreglan hafði lagt hald á efnin þegar bifreiðin kom til landsins en komið 
fyrir hlerunarbúnaði og gerviefnum í bifreiðinni til að fylgjast með X. X sótti síðan bifreiðina, 
losaði efnin úr henni, ásamt félaga sínum, A, en var handtekinn nokkrum dögum síðar. 
Niðurstöður tæknideildar lögreglunnar sýndu að á X fundust sönnunargögn sem bentu til að 
hann hafi handleikið gerviefnin. X neitaði sök í málinu. Framburður hans var í miklu ósamræmi 
við framburð A og önnur gögn málsins. Aðild X að málinu var talin tengjast skipulagningu, 
milligöngu og móttöku fíkniefnanna. Í forsendum úrskurðar héraðsdóms kom fram að 
rannsóknargögn hafi borið með sér að sterkur, rökstuddur grunur væri um að X hafi átt aðild að 
innflutningi til landsins á fjórum kílóum af fíkniefnum í ágóðaskyni. Héraðsdómur úrskurðaði X 
til að sæta gæsluvarðhaldi. Hæstiréttur staðfesti gæsluvarðhaldsúrskurð héraðsdóms með þeirri 
athugasemd að sterkur grunur væri kominn fram um að X hafi átt aðild að alvarlegu refsiverðu 
broti.  

 

Hvort um hafi verið að ræða sterkan eða rökstuddan grun kemur ekki skýrt fram í 

forsendum úrskurðar héraðsdóms, en í dómi Hæstaréttar eru tekin af öll tvímæli að um sterkan 

grun var að ræða, enda virtust öll gögn málsins benda í þá átt.165  

                                                 
165 Hér má benda á Hrd. 2006, bls. 2841 (296/2006) þar sem sökunautur var talinn undir sterkum grun um að 
hafa staðið að innflutningi á miklu magni fíkniefna. Einkum var vísað til játningar sökunautar á sakargiftum, en 
hann hafði að mestu leyti gengist við þeim brotum sem hann var sakaður um að hafa framið, auk þess sem 
játningin samræmdist öðrum gögnum málsins. Ennfremur má benda á Hrd. 2004, bls. 5128 (502/2004), en þar 
var sökunautur grunaður um að hafa orðið manni að bana með einu hnefahöggi á skemmtistað. Sökunautur hafði 
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Liggi fyrir játning sakbornings á hinum meinta refsiverða verknaði sem er í samræmi við 

önnur gögn málsins og telst að öðru leyti trúverðug má ganga út frá því að sterkur grunur sé 

fyrir hendi.166 Því til stuðnings má benda á nýlegan dóm Hæstaréttar þar sem sakborningur 

hafði verið úrskurðaður í gæsluvarðhald vegna gruns um að hafa orðið öðrum manni að bana.  

 

Hrd. 8. desember 2008 (656/2008): Í málinu var krafist gæsluvarðhalds yfir X en hann var 
grunaður um að hafa orðið samlanda sínum, Y, að bana á heimili hans. Lögregla taldi að X væri 
undir sterkum grun að hafa gengið í skrokk á Y með höggum og spörkum sem síðar drógu Y til 
dauða. X hafði viðurkennt að hafa ráðist að Y og valdið honum áverkum. Misræmi var hins 
vegar milli framburða vitna á vettvangi um árásina, hvernig hún hafi farið fram og hvernig 
áverkarnir hafi verið veittir. Frumniðurstöður réttarlæknis og tæknideildar bentu til þess að Y 
hafi látist af áverkum á höfði. Héraðsdómur taldi að sterkur grunur væri kominn fram um að X 
hafi gerst sekur um refsivert brot og í ljósi afleiðinga árásarinnar væri gæsluvarðhald 
nauðsynlegt með tilliti til almannahagsmuna. Hæstiréttur staðfesti gæsluvarðhaldsúrskurð 
héraðsdóms með vísun til þess að X hafi viðurkennt að hafa valdið Y áverkum á höfði eftir að 
þeim varð sundurorða. Sterkur grunur lægi fyrir um að áverkar þessir hafi dregið Y til dauða og 
að háttsemi X gæti varðað við 211. eða 2. mgr. 218. gr. hgl. 

 

Af dómi Hæstaréttar má sjá að játning sökunautar, að hafa veitt brotaþola áverka á höfði, 

hafði mikið að segja enda lá fyrir í málinu frumniðurstaða tæknideildar lögreglu og 

réttarmeinafræðings þess efnis að brotaþoli hafi látist af völdum höfuðáverka. Ennfremur má 

benda á Hrd. 2004, bls. 5128 (502/2004) og Hrd. 2006, bls. 2841 (296/2006) en í báðum þeim 

dómum lá fyrir játning sökunautar á sakargiftum og studdist hún við önnur gögn málsins.167  

Það er þó ekki skilyrði fyrir því að sterkur grunur teljist vera fyrir hendi að játning 

sakbornings liggi fyrir. Í neðangreindum dómi frá 2007 var sökunautur grunaður um að hafa 

skotið úr haglabyssu í átt að eiginkonu sinni eftir rifrildi þeirra en hann neitaði sakargiftum og 

sagði skotið hafi óvart hlaupið úr byssunni.  

 

Hrd. 15. júní 2007 (Hrd. 321/2007): Í málinu var X grunaður um tilraun til manndráps, 211. gr., 
sbr. 1. mgr. 20. gr. hgl, með því að hafa skotið í átt að eiginkonu sinni, Y,  eftir að þeim 
sinnaðist. Samkvæmt rannsókn tæknideildar lögreglunnar var talið að X hafi ógnað eiginkonu 
sinni með hlaðinni haglabyssu, elt hana um húsið og þegar hún hugðist fara út um útidyr hússins 
hafi X skotið í átt að henni. X neitaði sök og kvað skotið hafa hlaupið úr byssunni fyrir slysni, 
en útidyrahurð hússins hafi rekist í hann þegar Y leitaði útgöngu. Framburður X var talinn 
ótrúverðugur, enda var talið að skotið hafi verið úr byssunni úr axlarhæð, af verksummerkjum 

                                                                                                                                                         
játað að hafa kýlt brotaþola, mörg vitni urðu að árás mannsins, auk þess sem hann var klæddur í 
jólasveinabúning. Taldi Hæstiréttur að sterkur grunur léki á að sökunautur hafi gerst sekur um refsivert brot, er 
varðaði við 2. mgr. 218. gr. hgl. 
166 Eiríkur Tómasson: Þvingunarráðstafanir í þágu meðferðar sakamáls, bls. 73. Hér má benda á Hrd. 2006, bls. 
2841 (296/2006) en þar var X úrskurðaður í gæsluvarðhald vegna sterks gruns um að hafa átt aðild að 
innflutningi fíkniefna. Játning hans á að hafa, að beiðni vitorðsmanns síns, flutt inn bifreið hlaðna fíkniefnum, 
hann hafi m.a. farið í tvær ferðir erlendis vegna viðskiptanna og átt vitorðsmenn erlendis, auk þess að leysa 
bifreiðina sjálfur út úr tolli hérlendis gegn greiðslu, var talið leiða til þess að sterkur grunur væri fram kominn. 
167 Dómarnir eru reifaðir neðan máls á bls. 72-73.  



74 
 

að dæma. Héraðsdómur féllst á gæsluvarðhaldskröfu yfir X, en í forsendum úrskurðar 
héraðsdóms segir orðrétt: „Þrátt fyrir neitun kærða verður á þessu stigi málsins að fallast á það 
með rannsóknara að sterkur grunur beinist að honum um að hafa af ásetningi hleypt skotinu af 
og gerst með því sekur um brot sem heimfært verði til 211. gr., sbr. 20. gr. almennra 
hegningarlaga nr. 19/1940, eða 2. mgr. 218. gr. sömu laga.“ Hæstiréttur staðfesti 
gæsluvarðhaldsúrskurð héraðsdóms með þeirri athugasemd að X hafi elt Y upp á aðra hæð 
hússins og skot hafi hlaupið úr byssunni og í Y þegar hún flúði undan X. 

 

Sakborningur í málinu neitaði sök en það kom hins vegar ekki í veg fyrir að hann væri 

undir sterkum grun um að hafa framið refsivert brot þar sem rannsóknargögn málsins bentu 

ótvírætt til þess. 

Til samanburðar má benda á Hrd. 10. júlí 2007 (361/2007) sem er til vitnis um að játning 

sakbornings, ein og sér, nægir ekki til að fella á hann sterkan grun. Málavextir voru þeir að 

sakborningur, X, hafði hringt í neyðarlínuna og óskað eftir aðstoð þar sem hann hafði stuttu 

áður reynt að kyrkja eiginkonu sína, Y, í því augnamiði að bana henni. Hæstiréttur felldi úr 

gildi gæsluvarðhaldsúrskurð héraðsdóms yfir X. Í dómi Hæstaréttar kom fram að ekki hafi 

verið tekin formleg skýrsla af Y, ekkert áverkavottorð lá fyrir, auk þess sem hún hafi neitað 

að kæra hina meintu árás. Í forsendum dóms Hæstaréttar segir orðrétt:  

 

Eins og mál þetta liggur nú fyrir er það ekki fullrannsakað og hefur játning varnaraðila ekki 
verið studd þeim rökum að fullyrt verði að sterkur grunur sé til staðar um að hann hafi gerst 
sekur um brot gegn 211. gr., sbr. 20. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 eða 2. mgr. 218. 
gr. sömu laga og að varðhald sé því nauðsynlegt með tilliti til almannahagsmuna. Með hliðsjón 
af framangreindu verður varnaraðila ekki gert að sæta áfram gæsluvarðhaldi á grundvelli 2. mgr. 
103. gr. laga nr. 19/1991. Verður hinn kærði úrskurði því felldur úr gildi. 

 

Í dómi Hæstaréttar kemur fram að ekki hafi verið um sterkan grun að ræða enda var ljóst 

að rannsókn málsins var ekki lokið, t.a.m. lá ekki fyrir framburður brotaþola og að hún neitaði 

að kæra árásina.  

Gæsluvarðhaldskrafa með vísun til 2. mgr. 95. gr. sml. er iðulega sett fram þegar rannsókn 

máls er langt á veg kominn, jafnvel á lokastig og gögn máls benda til þess að sterkur grunur sé 

uppi að sakborningur hafi framið refsivert brot. Í því sambandi má benda á Hrd. 2006, bls 47 

(33/2006) og Hrd. 26. febrúar 2008 (110/2008). 

Af framangreindum dómum má draga þá ályktun að ríkari kröfur eru gerðar til þeirra 

sönnunargagna sem lögð eru fram til stuðnings því að sterkur grunur sé til staðar heldur en 

þegar um rökstuddan grun er að ræða. Játning sökunautar á sakargiftum kann að veita 

vísbendingu um að sterkur grunur sé fyrir hendi, að því tilskildu að hún styðjist við önnur 

gögn máls, en hún er þó ekki nauðsynleg. Gögn málsins í heild verða því að benda með mjög 
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ákveðnum hætti til þess að sökunautur hafi gerst sekur um alvarlegt brot sem honum er gefið 

að sök.  

 

3.5.6 Samantekt 

Í þessum kafla ritsmíðarinnar hefur verið fjallað um eitt almennra skilyrða 1. mgr. 95. gr., að 

rökstuddur grunur þurfi að liggja fyrir um að maður hafi gerst sekur um refsivert brot. Þegar 

öllu er á botninn hvolft er það ekkert eitt atriði fremur en annað sem ræður úrslitum um hvort 

maður verður talinn vera undir rökstuddum grun um að hafa framið refsivert brot, heldur er 

ákvörðun dómara byggð á heildarmati hans á málsatvikum hverju sinni. Hins vegar má draga 

ákveðnar ályktanir af dómaframkvæmd að tiltekin atriði sem fjallað var um í kaflanum kunni 

öðrum fremur að leiða til þess að sakborningur sé undir rökstuddum grun. Þau atriði koma 

jafnframt til skoðunar þegar lagt er mat á hvort sakborningur sé undir sterkum grun 

samkvæmt 2. mgr. 95. gr. sml.  

 

3.6 Afbrot varði fangelsisrefsingu, sbr. 1. mgr. 95. gr. sml. 

3.6.1 Almennt 
Í 1. mgr. 95. gr. sml. er eitt almennra skilyrða gæsluvarðhalds að hið refsiverða brot, sem 

sökunautur er grunaður um, varði fangelsisrefsingu. Refsimörk þess ákvæðis sem sökunautur 

er grunaður um að hafa brotið gegn verða því að kveða á um fangelsi sem refsingu. Skilyrðið 

hefur verið túlkað þannig í framkvæmd að miðað sé við refsimörk ákvæðis sem slíks en ekki 

þá refsingu sem sökunautur hefði unnið til miðað við allar aðstæður væri hann sakfelldur í 

máli. Sú túlkun byggir á orðalagi eldra ákvæðis. 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir umræddu skilyrði 1. mgr. 95. gr. sml. og verður 

meðal annars farið yfir þróun þess í lögum um sakamálaréttarfar og stjórnarskrá, auk þess sem 

ákveðin vafatilvik um skýringu skilyrðisins verða skoðuð.  

 

3.6.2 Réttarþróun 

Í tilskipun 24. janúar 1838 viðvíkjandi misgerningamálum á Íslandi var dómurum skylt að 

úrskurða mann í gæsluvarðhald ef hann var grunaður um brot sem varðaði dauðarefsingu eða 

refsingu sem næst gekk henni, sbr. 13. gr. tilskipunarinnar. Um skýringu á því ákvæði segir 

Einar Arnórsson í bók sinni Meðferð opinberra mála:  
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Dómarinn hefir venjulega ekki enn þá haft færi á því að kynna sér málið svo til hlítar, að hann 
fái gert sér fulla grein fyrir því, hverja lögákveðinna refsinga eigi að dæma in concreto, og á 
hann því eigi að leyfa sökunaut að ganga lausum, ef hann er sakaður um eitthvert það brot, sem 
lög leggja slíkar refsingar við, hvort sem það er einvörðungu eða ásamt öðrum tegundum 
refsinga. Manndráp af ásettu ráði getur t.d. varðað frá 8 ára typtunarhúsvinnu til sömu refsingar 
æfilangt eða lífláti, ef miklar sakir eru. Nú er ekki reynt, hvort glæpur þessi varðar in concreto 
vægari eða harðari refsingunni, ef af því að harðari refsingin er lögboðin, þar á meðal líflát, ef 
miklar sakir eru, má dómari ekki láta sökunaut fara lausan frá frumprófi. [...]168 

 

Af þessum orðum má draga þá ályktun að ef um mjög alvarleg afbrot var að ræða bar að 

miða við refsimörk ákvæðis sem sökunautur var talinn hafa brotið gegn. Allar götur síðan 

hefur verið miðað við þá lögskýringu, að líta beri til refsimarka þess ákvæðis sem sökunautur 

er grunaður að hafa brotið gegn, þegar ákvörðun um gæsluvarðhald er tekin.  

Samkvæmt lögum nr. 27/1951 og lögum nr. 74/1974 var gæsluvarðhaldi aðeins beitt ef 

refsimörk ákvæðis, sem sökunautur var grunaður um að hafa brotið gegn, væru 

fangelsisrefsing. Í lögum nr. 19/1991 var orðalagi laganna um skilyrði gæsluvarðhalds breytt. 

Í 1. mgr. 103. gr. oml. kom fram að sakborningur yrði aðeins úrskurðaður í gæsluvarðhald ef 

fram væri kominn rökstuddur grunur um að hann hefði framið verknað sem fangelsisrefsing 

væri lögð við. Telja verður að þessi breyting á skilyrðinu hafi eingöngu falið í sér lögfestingu 

túlkunar á skilyrði eldri laga. Verður jafnframt að telja að með hinu breytta orðalagi sé 

skilyrðið mun skýrara. 

Í 1. mgr. 95. gr. laga nr. 88/2008 var gerð smávægileg orðalagsbreyting sem fólst í að 

orðið „háttsemi“ kom í stað orðsins „verknaður“. Í athugasemdum með frumvarpi því sem 

varð að lögunum kom fram að ákvæðið væri að mestu leyti samhljóða eldra ákvæði þótt 

orðalagi hafi verið breytt á stöku stað.169 Því er ljóst að með orðalagsbreytingunni var ekki 

stefnt að efnislegri breytingu á skilyrðinu sem slíku heldur að miða bæri við túlkun eldra 

orðalags.  

Að öðru leyti er vísað til nánari umfjöllunar í kafla 1.1. 

 

3.6.3 Ákvæði 3. mgr. 67. gr. stjskr. 

Í 3. málsl. 3. mgr. 67. gr. stjskr. segir orðrétt: „Gæsluvarðhaldi má aðeins beita fyrir sök sem 

þyngri refsing liggur við en fésekt eða varðhald.“170 Stjórnarskráin gerir því enn ráð fyrir 

                                                 
168 Einar Arnórsson: Meðferð opinberra mála, bls. 60. 
169 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 1449.  
170 Með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 var orðalagi 3. mgr. 65. gr. þágildandi stjskr., sem kvað á um að enginn 
skyldi settur í gæsluvarðhald fyrir sök sem aðeins varðaði fésekt eða einföldu fangelsi, breytt þannig að einungis 
mætti beita gæsluvarðhaldi fyrir sök sem þyngri refsing lægi við en fésektir eða varðhald, sbr. 3. mgr. 67. gr. 
stjskr. Í athugasemdum í greinargerð með frumvarpi því sem varð að umræddum stjórnskipunarlögum kom fram 



77 
 

varðhaldi sem refsitegund, þótt það hafi verið numið úr lögum fyrir rúmum áratug síðan, sbr. 

lög nr. 82/1998. Í athugasemdum með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 82/1998 segir:  

 

Þótt stjórnarskráin geri ráð fyrir tilvist varðhaldsrefsingar verður ekki talið að afnám hennar sé 
andstætt stjórnarskránni, enda er það í verkahring löggjafans að ákveða hvaða refsing er lögð 
við afbroti. Aftur á móti mun fangelsisrefsing við afbroti þar sem refsiviðurlög voru áður 
einungis varðhald leiða til þess að unnt verður að beita gæsluvarðhaldi í þágu rannsóknar máls. 
Þess hefur hins vegar ekki gætt í framkvæmd að gæsluvarðhaldi sé beitt nema brot séu 
alvarleg.171 
 

Samkvæmt 31. gr. hgl. eru refsingar tvenns konar, fangelsi og fésektir. Skilin milli 

varðhalds og fangelsisrefsingar voru í grófum dráttum þau að til fangelsisrefsingar var dæmt 

fyrir meiriháttar afbrot og til varðhalds fyrir minniháttar brot.172 Í varðhald mátti eingöngu 

dæma menn í tiltekinn tíma sem væri ekki skemmri en fimm dagar og ekki lengri en tvö ár 

nema annað væri ákveðið í lögum, sbr. 1. mgr. 44. gr. þágildandi hgl.173 Umrætt ákvæði 

stjórnarskrárinnar verður að túlka með hliðsjón af þeirri breytingu sem gerð var með lögum 

nr. 82/1998. Það verður því ekki skilið með öðrum hætti en að sú refsing sem refsiákvæðið 

gerir ráð fyrir ræður því hvort heimilt sé að beita gæsluvarðhaldi. Maður verður eingöngu 

úrskurðaður til að sæta gæsluvarðhaldi ef refsmörk ákvæðis sem hann er grunaður um að hafa 

brotið gegn kveða á um fangelsisrefsingu við því, eins og 1. mgr. 95. gr. sml. mælir fyrir um. 

Samkvæmt 1. mgr. 95. gr. sml. er ekki gert ráð fyrir því að refsimörk ákvæðis kveði á um 

tiltekna lágmarksrefsingu svo heimilt sé að beita gæsluvarðhaldi eins og gert er í löggjöf 

ýmissa ríkja.174 

 

3.6.4 Skilyrði að brot sæti ákæru 

Handtökuheimild lögreglu í þágu rannsóknar sakamáls miðast við að rökstuddur grunur leiki á 

að sökunautur hafi framið brot sem geti sætt ákæru, sbr. 1. mgr. 90. gr. sml. Eins og áður segir 

                                                                                                                                                         
að einungis blæbrigðamunur væri á orðalaginu og tæplega um efnisbreytingu að ræða. Sjá: Alþt. 1994-95, A-
deild, bls. 2091.  
171 Alþt. 1998, A-deild, bls. 3725. 
172 Í Hrd. 1975, bls. 415 var J grunaður um að hafa ásótt M með þeim hætti að varðað gæti við 1. mgr. 232. gr. 
hgl., en það brot gat einungis varðað sektum eða varðhaldi. Þess vegna taldi Hæstiréttur ekki unnt að úrskurða J í 
gæsluvarðhald vegna hins meinta brots. Sjá Eiríkur Tómasson: Þvingunarráðstafanir í þágu meðferðar 
sakamáls, bls. 60-61. 
173 Alþt. 1998, A-deild, bls. 3723. 
174 Í 5. mgr. 71. gr. dönsku stjórnarskrárinnar, sbr. lög nr. 169/1953, segir að maður skuli ekki látinn sæta 
gæsluvarðhaldi hafi brot sökunautar eingöngu í för með sér sektir eða varðhald. Refsimörk ákvæðis verður því 
að kveða á um fangelsisrefsingu. Samsvarandi ákvæði danskra réttarfarslaga, 1. mgr. 762. gr. rpl. er þrengri að 
þessu leyti, en þar er kveðið á um að gæsluvarðhaldi verði aðeins beitt ef refsimörk ákvæðis þess sem sökunautur 
er grunaður um að hafa brotið gegn séu hærri en eins og hálfs árs fangelsi.  
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gerir 1. mgr. 95. gr. ekki áskilnað um að brot sökunautar sæti ákæru. Nokkurs misræmis gætir 

því meðal skilyrða handtökuheimildar lögreglu og gæsluvarðhalds. Skýra verður 1. mgr. 95. 

gr. sml. til samræmis við 1. mgr. 90. gr. sml. að því leyti að samkvæmt fyrrgreindu ákvæði sé 

átt við afbrot sem sætt geti ákæru. Önnur niðurstaða væri óeðlileg, enda gæsluvarðhald sú 

þvingunarráðstöfun sem gengur lengst í að skerða grundvallarréttindi manna. Maður verður 

því ekki úrskurðaður í gæsluvarðhald fyrir brot sem ekki sætir ákæru, heldur þess sem misgert 

er við.175 

Hliðstætt skilyrði 1. mgr. 90. gr. sml., er í 1. mgr. 755. gr. rpl., þar sem segir m.a. að 

lögreglu sé heimilt að handtaka mann sem er undir rökstuddum grun um að hafa framið 

refsvert brot sem sætir opinberri ákæru (d. offentlig påtale).176 Í 762. gr., þar sem kveðið er á 

um skilyrði gæsluvarðhalds, er jafnframt getið þess að brot sökunautar varði opinberri ákæru. 

Því gætir ekki sama ósamræmis að þessu leyti í danskri réttarfarslöggjöf og í þeirri íslensku. 

 

3.6.5 Vafatilvik 

Skilyrðið um að brot sökunautar varði fangelsisrefsingu er mjög afdráttarlaust og hefur 

sjaldan valdið túlkunarvanda í framkvæmd, þ.e. hvort að því sé fullnægt.177 Hins vegar geta 

komið upp vandkvæði við túlkun þess þegar refsimörk ákvæðis hækka eða lækka við 

ákveðnar aðstæður.  

Í meginatriðum er túlkunarvandinn tvennskonar. Annars vegar að refsimörk ákvæðis mæli 

fyrir um að við ákveðnar aðstæður sé heimilt að færa refsingu sem í lögum er lögð við broti 

niður úr lágmarki því sem þar er ákveðin, sbr. 74. gr. hgl. Þannig geta tilteknar mildandi 

aðstæður, sbr. 1. – 8. tölul. 74. gr. hgl., leitt til þess að heimilt sé að lækka refsingu eða eftir 

atvikum, fella hana niður.178 Í slíku tilviki verður að telja að heimilt sé að beita 

gæsluvarðhaldi að því gefnu að refsimörk ákvæðis séu fangelsisrefsing. Ef refsimörk ákvæðis 

mæla fyrir um fangelsisrefsingu er alltaf heimilt að beita gæsluvarðhaldi.  

                                                 
175 Algengustu brotin sem ekki geta leitt til handtöku eru ærumeiðingar skv. 234.-237. gr. hgl. Lögreglu er því 
óheimilt að handtaka mann á grundvelli 1. mgr. 90. gr. sml., sem gerst hefur sekur um ærumeiðingar í garð 
annarra en opinberra starfsmanna, sbr. b-lið 2. tölul. 242. gr. hgl. Sömu sjónarmið eiga við um gæsluvarðhald 
samkvæmt 1. mgr. 95. gr. sml.  
176 Hefur einnig verið þýtt sem „opinber saksókn“.  
177 Eiríkur Tómasson: Þvingunarráðstafanir í þágu meðferðar sakamáls, bls. 61. 
178 Hér má benda á 1. mgr. 128. gr. hgl. en þar segir orðrétt: „Ef opinber starfsmaður heimtar, tekur við eða lætur 
lofa sér eða öðrum gjöfum eða öðrum ávinningi, sem hann á ekki tilkall til, í sambandi við framkvæmd starfa 
síns, þá skal hann sæta fangelsi allt að 6 árum, eða sektum, ef málsbætur eru.“ Samkvæmt ákvæðinu getur 
sökunautur átt sér málsbætur, sem leiða til þess að hámarksrefsing ákvæðis fer úr sex ára fangelsi í sektir. Þar 
sem hámarksrefsingin er fangelsi er heimilt að gæsluvarðhaldi sé beitt við slíkar aðstæður.  
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Hins vegar getur túlkunarvandinn falist í því að refsimörk ákvæðis eru almennt miðuð við 

sektir en við sérstakar aðstæður geti brot varðað fangelsisrefsingu.179 Vandinn felst í því að 

samkvæmt 3. mgr. 67. gr. stjskr. er óheimilt að beita gæsluvarðhaldi við broti sem einungis 

getur varðað sektum. Stjórnarskráin mælir því fyrir um að brot sem einungis varða sektum séu 

smávægileg brot og réttlæti ekki beitingu gæsluvarðhalds. Eins og áður segir ber samkvæmt 

1. mgr. 95. gr. sml. að miða við refsimörk ákvæðis þegar metið er hvort skilyrðinu um að brot 

varði fangelsisrefsingu sé fullnægt en ekki þá refsingu sem sökunautur hefur unnið til með 

hliðsjón af eðli brots og öðrum aðstæðum. Yfirleitt eru refsiákvæði sem slíkum túlkunarvanda 

geta valdið tvenns konar, þ.e. hinar sérstöku aðstæður sem auka á refsinæmi verknaðar eru 

taldar upp í ákvæðinu eða þær eru nefndar almennt.180 Til að mynda segir í 123. gr. hgl. að 

ítrekað brot eða miklar sakir geti leitt til þess að refsing fari úr sektum í fangelsisrefsingu. 

Ítrekað brot og miklar sakir eru því sérstakar ástæður sem leitt geta til þess að refsing 

sakbornings verður fangelsi í stað sekta.  

Hinar almennu refsihækkunarástæður samkvæmt 70. og 74. gr. hgl. geta hins vegar aldrei 

leitt til þess að refsing sem samkvæmt refsiákvæði er bundin við sektir hafi í för með sér 

fangelsisrefsingu. Ástæða þess er að mjög ríkar kröfur eru gerðar til þess að maður sé sviptur 

frelsi sínu.  

Gæsluvarðhaldi er yfirleitt beitt á frumstigi máls og þá er oft við takmörkuð gögn að 

styðjast. Í upphafi rannsóknar kann því að leika verulegur vafi á því hvort að hinar sérstöku 

aðstæður sem leggja fangelsisrefsingu við meintu broti sökunautar séu fyrir hendi. 

Gæsluvarðhaldi verður ekki beitt í slíkum tilvikum nema að fyrir liggi nægileg gögn um meint 

brot sökunautar og þær sérstöku aðstæður sem kunna að heimila fangelsisrefsingu.181 Hins 

vegar verður að hafa í huga að á frumstigi máls eru ekki gerðar jafn ríkar kröfur um sönnun 

fyrir sekt sökunautar og þegar rannsókn er lengra á veg komin. Togstreita skapast því milli 

réttinda sökunautar, að allan vafa um sekt hans beri að túlka honum í hag, sbr. 108. gr. sml., 

                                                 
179 Hér má nefna 123. gr. hgl., en þar segir orðrétt: „Hver, sem af ásettu ráði eða stórfelldu gáleysi gerist ölvaður 
og stofnar þannig á sig kominn í hættu öðrum mönnum eða talsverðum fjárverðmætum, skal sæta sektum eða 
fangelsi allt að 6 mánuðum, einkum ef brot er ítrekað eða miklar sakir að öðru leyti.“ 
180 Sjá hér 123. gr. hgl. (ítrekað brot eða sakir miklar að öðru leyti) og 119. gr. hgl. (almennt). 
181 Sjá UfR 2005, bls. 1962. Í málinu felldi Landsréttur úr gildi gæsluvarðhaldsúrskurð undirréttar á þeim 
forsendum að skilyrði gæsluvarðhalds hafi ekki verið uppfyllt. Í málinu var X grunaður um minniháttar 
þjófnaðarbrot, sem að dönskum lögum varðaði allt að sex mánaða fangelsi. Séu þjófnaðarbrot hins vegar framin 
á mjög grófan og ófyrirleitinn hátt geta þau varðað allt að sex ára fangelsi. Landsréttur taldi að það ákvæði ætti 
ekki við í málinu þar sem brotið, sem X var grunaður um að hafa framið var minniháttar búðarþjófnaður. 
Skilyrði 1. mgr. 762. gr. rpl. töldust því ekki uppfyllt. Sjá ennfremur: Hans Gammeltoft Hansen: 
Varetægtsfængsling, bls. 36-37. 



80 
 

og rannsóknarhagsmuna lögreglu. Enn hefur ekki reynt á túlkunarvanda af þessu tagi fyrir 

íslenskum dómstólum.182  

Ef sökunautur er undir rökstuddum grun um að hafa framið fleiri en eitt brot ber 

samkvæmt 1. mgr. 77. gr. hgl. að tiltaka refsingu fyrir þau í einu lagi. Refsingin skal tiltekin 

innan marka þess ákvæðis sem hæsta refsingu heimilar þannig að ef þyngsta brotið varðar 

fangelsisrefsingu er gæsluvarðhald heimilt.  

 

3.6.6 Samantekt  

Í þessum kafla hefur umrætt skilyrði 1. mgr. 95. gr. sml., að fangelsisrefsing liggi við meintu 

broti sökunautar verið tekið til umfjöllunar. Sjónarmiðum, áþekkum þeim sem að baki 

ákvæðinu búa, hefur lengi verið fylgt í lögum um meðferð sakamála. Þó svo að skilyrðið um 

að fangelsisrefsing liggi við broti sökunautar hafi um langa hríð verið nánast óumdeilt og 

valdið litlum sem engum túlkunarvandkvæðum í framkvæmd geta skotið upp kollinum 

vafatilvik þar sem reynir á skýringu þess og hvort að því sé fullnægt. Sá túlkunarvandi er 

einungis fræðilegs eðlis ennþá þar sem ekki hefur reynt á hann fyrir íslenskum dómstólum.  

 

3.7 Samræmi milli gæsluvarðhalds og mögulegrar refsingar, sbr. 3. mgr. 95. gr. sml. 

3.7.1 Almennt 

Í 3. mgr. 95. gr. sml. segir orðrétt: „Ekki er heimilt að úrskurða sakborning í gæsluvarðhald ef 

sýnt þykir að brot, sem hann er sakaður um, muni aðeins hafa í för með sér sektir eða 

skilorðsbundna fangelsisrefsingu miðað við aðstæður. Enn fremur skal eftir föngum gæta þess 

að sakborningur verði ekki látinn sæta gæsluvarðhaldi lengur en sýnt þykir að fangelsisrefsing 

verði dæmd.“ Reglan byggir á sjónarmiðum um meðalhóf þannig að sökunautur verður ekki 

látinn sæta gæsluvarðhaldi ef meint brot hans mun ekki hafa í för með óskilorðsbundið 

fangelsi auk þess sem gæsluvarðhald skal ekki standa lengur en hin óskilorðsbundna 

fangelsisrefsing. 

Í þessum kafla ritsmíðarinnar verður fjallað um þau nýmæli sem felast í reglu 3. mgr. 95. 

gr. sml. Meðal annars verður fjallað um þróun skilyrða, sem byggja á áþekkum sjónarmiðum, 

í löggjöf á sviði sakamálaréttarfars og nokkrir dómar reifaðir til skýringar. Þá verður fjallað 

um skýringu 3. mgr. 95. gr. sml.  

 

                                                 
182 Eiríkur Tómasson: Þvingunarráðstafanir í þágu meðferðar sakamáls, bls. 61. 
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3.7.2 Réttarþróun 

Í lögum nr. 27/1951, sem og lögum nr. 74/1974, var gert ráð fyrir því í 4. tölul. 1. mgr. 67. gr. 

laganna, að gæsluvarðhaldi skyldi að jafnaði beita ef ætla mætti að brot sökunautar varðaði að 

minnsta kosti tveggja ára fangelsi. Dómara var því heimilt að úrskurða sökunaut í 

gæsluvarðhald ef brot það sem hann var sakaður um hefði í för með sér að minnsta kosti 

tveggja ára fangelsisrefsingu.  

Við skýringu á 4. tölul. 1. mgr. 67. gr. laganna bar að miða við þá refsingu sem telja mætti 

að sökunautur fengi yrði hann sakfelldur fyrir hið meinta brot (l. in concreto). Við það mat bar 

dómara að líta til dómaframkvæmdar í málum vegna sambærilegra brota. Þau sjónarmið sem 

að baki ákvæðinu bjuggu voru að koma í veg fyrir að maður væri úrskurðaður í gæsluvarðhald 

vegna minni afbrota. Alvarlegri brot, t.a.m. ofbeldisbrot, voru talin svívirðileg í augum 

almennings og því var talið rétt að maður sem grunaður var um þvílíkt afbrot gengi ekki laus, 

enda kynni það að leiða til ólgu meðal almennings.183 Refsimörk ákvæðisins skiptu ekki máli 

við mat á því hvort að skilyrðum í 4. tölul. 67. gr. var fullnægt. Lögin gerðu því ráð fyrir að 

ákveðið samræmi væri á milli gæsluvarðhalds og þeirrar refsingar sem brot sökunautar hefði í 

för með sér yrði hann sakfelldur. Eins og áður hefur komið fram bar hins vegar við mat á því 

hvort skilyrðinu um að brot sökunautar varðaði fangelsisrefsingu, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 69. gr., 

að miða við refsimörk ákvæðis.  

Í lögum nr. 19/1991 var ekki lögfest sérstakt skilyrði eins og í 4. tölul. 1. mgr. 67. gr. laga 

nr. 27/1951 og nr. 74/1974. 

 

3.7.3 Skýring 3. mgr. 95. gr. sml. og fyrirmynd ákvæðisins 

Í upphafi er rétt að halda því til haga að gæsluvarðhald hefur ekki verið talið falla innan 

skilgreiningar á hugtakinu „refsing“, sem hefur verið skilgreint þannig, að refsing sé ein 

tegund viðurlaga sem ríkisvald beitir þann sem sekur hefur reynst um refsivert brot. Jafnframt 

felur hún í sér vanþóknun og fordæmingu samfélagsins og er til þess fallin að valda dómþola 

þjáningu eða óþægindum.184  

Gæsluvarðhald hefur hins vegar mörg einkenni og á margt sameiginlegt með eiginlegri 

refsingu. Það er í eðli sínu fólgið í því að sökunautur er sviptur frelsi sínu í þágu rannsóknar 

eða meðferðar sakamáls. Ástæðan fyrir því að gæsluvarðhald telst ekki til eiginlegra refsinga 

er sú að sökunautur hefur í flestum tilvikum ekki verið sakfelldur fyrir refsivert brot heldur er 

                                                 
183 Eiríkur Tómasson: „Áhrif Mannréttindasáttmála Evrópu á íslenskt sakamálaréttarfar“, bls. 156. 
184 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 62. Sjá einnig: Hans Kristian Bjerke og Erik Keiserud: 
Straffeprosessloven, bls. 463.  
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einungis grunaður um það. Það hefur verið viðhorf löggjafans að sá tími sem sökunautur hefur 

verið látinn sæta gæsluvarðhaldi skuli dreginn frá fangelsisvist að einhverju eða öllu leyti 

þegar dómur í máli hans er kveðinn upp, nema hegðun sökunautar sé um að kenna, sbr. 76. gr. 

hgl.185 Í athugasemdum í greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 88/2008 segir 

um rökin að baki ákvæðinu:  

 

Má draga þá ályktun af þessu að forðast beri að svipta mann frelsi til langframa í kjölfar brots, 
sem hann er talinn hafa framið, nema líklegt sé að hann verði dæmdur til fangelsisrefsingar, þ.e. 
frelsissviptingar, verði hann á annað borð sakfelldur, vegna þess að annars hefði hann í raun og 
veru tekið út þyngri refsingu fyrir brotið en lög og lagaframkvæmd segja fyrir um. Samkvæmt 
meðalhófsreglunni á gæsluvarðhald heldur ekki að standa lengur en þörf krefur. Til þess að 
koma í veg fyrir að sakborningur verði sviptur frelsi í þágu rannsóknar eða málsmeðferðar þegar 
ljóst er að refsing við því broti, sem hann er sakaður um, muni ekki leiða til frelsisskerðingar í 
formi óskilorðsbundins fangelsis er kveðið á um það í fyrri málslið 3. mgr. að ekki sé heimilt að 
úrskurða sakborning í gæsluvarðhald ef sýnt þykir að brot muni aðeins varða sektum eða 
skilorðsbundinni fangelsisrefsingu miðað við allar aðstæður.186  

 

Eins og fram kemur í tilvitnuðum orðum greinargerðarinnar er markmið 3. mgr. 95. gr. 

sml. að koma í veg fyrir að maður verði látinn sæta gæsluvarðhaldsvist ef ólíklegt er að hann 

verði dæmdur til fangelsisrefsingar verði hann sakfelldur, enda væri það í hróplegu ósamræmi 

við aukna áherslu á réttindi sakbornings í löggjöf á sviði sakamálaréttarfars á undanförnum 

árum. Eins og áður segir verður að telja að þessari reglu hafi verið fylgt í framkvæmd, enda 

eru rökin að baki því að úrskurða mann í gæsluvarðhald þau sömu samkvæmt lögum nr. 

88/2008 og samkvæmt eldri lögum.187  

Sömu sjónarmið eiga við um túlkun 3. mgr. 95. gr. sml. og áttu við um 4. tl. 67. gr. laga 

nr. 27/1951. Í athugasemdum í greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 88/2008 

segir um túlkun ákvæðisins: 

 

Þetta ákvæði ber að skilja svo að maður verði ekki látinn sæta gæsluvarðhaldi, þótt rökstuddur 
grunur leiki á að hann hafi framið brot sem varðar getur fangelsisrefsingu samkvæmt viðeigandi 
refsiákvæði, ef ljóst er af dómaframkvæmd að refsing sú sem hann kann að hafa unnið til muni 
ekki fara fram úr sektum eða skilorðsbundnu fangelsi, sé miðað við eðli brotsins, aldur 
sakbornings og önnur atriði sem áhrif hafa á refsihæðina. Með orðalaginu „ef sýnt þykir“ er átt 
við að verulegar líkur séu á því þegar úrskurður er upp kveðinn að sakborningur verði ekki 
dæmdur í óskilorðsbundið fangelsi. Sé svo ekki, t.d. ef rannsókn er nýhafin og málsatvik eru 
óljós, ber dómara hins vegar að taka afstöðu til kröfu um gæsluvarðhald, óháð þessu ákvæði. Í 
samræmi við þau sjónarmið, sem reifuð eru hér að framan, er tekið fram í síðari málslið 3. mgr. 

                                                 
185 Sjá m.a. Hrd. 3. apríl 2009 (377/2008). 
186 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 1449. 
187 Samkvæmt greinargerð með lögum nr. 27/1951 voru rökin að baki eldra ákvæði einkum þau, að veita 
rannsóknarmönnum færi á að leiða sannleikann í ljós og að tryggja öryggi almennings. Sjá Alþt. 1948, A-deild, 
bls. 74. 
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að gæta skuli þess eftir föngum að sakborningur verði ekki látinn sæta gæsluvarðhaldi lengur en 
sýnt þykir að fangelsisrefsing verði dæmd, að teknu tilliti til eðlis brotsins og annarra atriða sem 
áhrif hafa á refsihæðina. Við mat á því ber m.a. að líta til þess hver verði líkleg fangelsisrefsing 
miðað við dómaframkvæmd. Um skýringu á ákvæðinu vísast að öðru leyti til þess sem að 
framan greinir.188  

 

Með öðrum orðum verður dómari, þegar ákvörðun er tekin um hvort að sökunautur verði 

úrskurðaður í gæsluvarðhald, að leggja mat á til hverrar refsingar hann hefur unnið miðað við 

eðli brots, aldur hans og annað sem kynni að hafa áhrif á refsihæð brots, yrði hann sakfelldur. 

Skilyrðin, að brot hins grunaða varði fangelsisrefsingu, sbr. 1. mgr. 95. gr. sml., og umrætt 

skilyrði 3. mgr. 95. gr. sml, eru því túlkuð með mismunandi hætti.  

Í 3. mgr. 762. gr. rpl. er að finna fyrirmynd 3. mgr. 95. gr. sml., en þar er kveðið á um að 

óheimilt sé að láta mann sæta gæsluvarðhaldi ef sýnt þykir að brot, sem hann er sakaður um, 

muni hafa í för með sér sektir eða fangelsi allt að þrjátíu dögum, eða að frelsisskerðingin muni 

vera í ósamræmi við þá refsingu sem sakborningur getur vænst, með hliðsjón af mikilvægi 

málsins, eðli brotsins og mögulegri refsingu, verði hann fundinn sekur.189 Í danska ákvæðinu 

er vísað til þess að brot sökunautar muni hafa í för með sér sektir eða allt að þrjátíu daga 

fangelsi og er þannig frábrugðið ákvæði 3. mgr. 95. gr.sml., sem mælir fyrir um sektir eða 

skilorðsbundna fangelsisrefsingu.190  

 

3.7.4 Dómaframkvæmd Hæstaréttar 

Þótt umrætt skilyrði hafi verið lögfest í fyrsta skipti með lögum nr. 88/2008 verður að telja að 

sjónarmiðum að baki ákvæðinu hafi lengi verið fylgt í framkvæmd, eins og áður segir. Úr 

dómaframkvæmd má finna fordæmi fyrir þessu. Í Hrd. 1997, bls. 641 reyndi á það hvort 

heimilt væri að úrskurða sökunaut í gæsluvarðhald vegna meintra brota hans á þágildandi 

tollalögum nr. 55/1987. 

Hrd. 1997, bls. 641: Í málinu var krafist áframhaldandi gæluvarðhalds yfir X vegna gruns um 
brot hans gegn 123., sbr. 124. gr. þágildandi tollalaga nr. 55/1987. X var grunaður um að hafa 
flutt inn til landsins áfengi án þess að tollayfirvöldum væri gerð grein fyrir innflutningnum. 
Refsing fyrir slíkt brot varðaði sektum eða fangelsi allt að tveimur árum, sbr. 124. gr. laganna. Í 

                                                 
188 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 1449. 
189 Þar segir orðrétt: „Varetægtsfængsling kan ikke anvendes, hvis lovovertrædelsen kan ventes at ville medføre 
straf af bøde eller fængsel i højst 30 dage, eller hvis frihedsberøvelsen vil stå i misforhold til den herved 
forvoldte forstyrrelse af sigtedes forhold, sagens betydning og den retsfølge, som kan ventes, hvis sigtede findes 
skyldig.“ 
190 Sjá hér: UfR 2007, bls. 1404, en í málinu var krafist áframhaldandi gæsluvarðhalds yfir T á meðan mál hans 
væri til meðferðar á æðra dómstigi, en T hafði verið dæmdur í 30 daga fangelsi í undirrétti. Undirréttur 
úrskurðaði T í gæsluvarðhald. Landsréttur felldi hins vegar þann úrskurð úr gildi og leysti T úr haldi, þar sem 
ekki var talin heimild til að láta hann sæta gæsluvarðhaldi á grundvelli 3. mgr. 762. gr. rpl. Sjá: Bernhard 
Gomard o.fl.: Kommenteret retsplejelov, bls. 157. 
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úrskurði héraðsdóms sagði að með vísan til þeirra gagna sem lögð höfðu verið fram í málinu 
vaknaði nokkur grunur um aðild X að innflutningsbrotunum. Gögnin væru hins vegar ekki skýr 
og grunur sá sem beindist að X væri ekki sterkur. Skýring hans á því hvernig hann hafi eytt 
umræddum gögnum er vörðuðu innflutninginn var hins vegar ótrúverðug. Héraðsdómur taldi að 
þrátt fyrir rökstuddar grunsemdir væri ekki fært eins og atvikum væri háttað að framlengja 
gæsluvarðhaldsvist X. Var því kröfunni hafnað. Í dómi Hæstaréttar var niðurstaða héraðsdóms 
staðfest. 

 

Í úrskurði héraðsdóms er tekið fram að gögn málsins sem beindu grun að X væru ekki 

skýr og þar af leiðandi væri grunurinn sem beindist að honum ekki sterkur. Héraðsdómur taldi 

að „eins og atvikum væri háttað“ væri ekki hægt úrskurða sökunaut í gæsluvarðhald. Túlka 

verður þau orð dómsins með þeim hætti að hann hafi talið að sú refsing sem sökunautur hefði 

unnið til miðað við eðli brots og aðrar aðstæður og með hliðsjón af dómaframkvæmd í 

sambærilegum málum hafi ekki falið í sér óskilorðsbundið fangelsi yrði hann sakfelldur í 

málinu. Hámarksrefsing fyrir smygl samkvæmt eldri tollalögum, sbr. 124. gr. laga nr. 

55/1987, var tveggja ára fangelsi. 

Í Hrd. 22. maí 2008 (281/2008) var gæsluvarðhald yfir sakborningi fellt úr gildi þar sem 

lögreglunni tókst ekki að sýna fram á með hvaða hætti sakborningur hafði brotið gegn 

almennum hegningarlögum og lögum um útlendinga og því var ekki fyrir hendi rökstuddur 

grunur um refsivert brot hans. Þar af leiðandi var ekki unnt að taka afstöðu til hvaða refsingar 

hann hafði unnið eins og kveðið er á um í 3. mgr. 95. gr. sml.191  

Eins og áður sagði lýtur reglan að því hvort forsvaranlegt sé miðað við þá refsingu sem 

sökunautur hefur unnið til með refsiverðu broti sínu að hann sæti gæsluvarðhaldi á grundvelli 

þess. Hafi sökunautur setið í gæsluvarðhaldi í tiltekinn tíma í þágu rannsóknar eða meðferðar 

sakamáls kemur sá tími óneitanlega til skoðunar við mat á því hvort að hann verði látinn sæta 

áframhaldandi gæsluvarðhaldi sé þess krafist. Í þeim dómi sem er reifaður hér að neðan kom 

það álitamál einmitt til skoðunar.  

 

Hrd. 2003, bls. 1320 (103/2003): Í málinu var krafist áframhaldandi gæsluvarðhaldsvistar yfir X 
vegna rökstudds gruns um að hann væri viðriðinn innflutning á miklu magni fíkniefna í 
ágóðaskyni. X hafði þremur árum áður verið dæmdur til fjögurra ára fangelsisrefsingar fyrir 
stórfellt fíkniefnabrot og var á reynslulausn vegna þess dóms. Héraðsdómur taldi að rökstuddur 
grunur væri til staðar um aðild X að meintu broti og úrskurðaði hann í gæsluvarðhald. Í dómi 
Hæstaréttar var þess getið að um væri að ræða sjöttu gæsluvarðhaldskröfuna yfir X vegna þessa 
tiltekna máls. Síðan segir í dómi Hæstaréttar: „Samkvæmt framansögðu hefur varnaraðili nú 
verið sviptur frelsi samfellt í nærri fimm mánuði vegna gruns um þau brot, sem áður er getið. 
Með vísan til forsendna hins kærða úrskurðar verður þó að fallast á að skilyrði séu til að gera 
varnaraðila að sæta gæsluvarðhaldi, en átelja verður þær tafir sem orðið hafa á því að mál sé 

                                                 
191 Dómurinn er reifaður neðanmáls á bls. 53. 



85 
 

höfðað gegn honum um þær sakir, sem hann er borinn, til þess að úr þeim verði leyst með 
dómi.“ Hæstiréttur staðfesti því gæsluvarðhaldsúrskurð héraðsdóms yfir X. 

 

Í málinu var sökunautur grunaður um innflutning sterkra fíkniefna, sbr. 173. gr. a. hgl. 

Dómaframkvæmd sýnir að refsingar fyrir slík brot hafa á síðastliðnum áratug þyngst til 

mikilla muna. Í ljósi þess að ákærði var grunaður um brot sem þung refsing lá við, auk þess 

sem hann hafði nokkrum árum áður hlotið þungan dóm, verður að telja ljóst að 

fangelsisrefsing hafi legið við meintu broti hans kæmi til sakfellingar.  

Af ofangreindum dómum má sjá að litið hefur verið til þeirra sjónarmiða sem búa að baki 

3. mgr. 95. gr. sml. í framkvæmd. Það má einnig sjá af dómaframkvæmd að litið hefur verið 

til umræddra sjónarmiða þegar öðrum og vægari úrræðum gagnvart sökunaut er beitt, t.a.m. 

farbanni. Neðangreindur dómur, frá 2007, ber þess glögglega merki.  

 

Hrd. 15. nóvember 2007 (599/2007): Krafist var áframhaldandi farbanns yfir X þar sem hann 
var m.a. grunaður um aðild að fjölda þjófnaðarbrota. Lögregla hafði komist á snoðir um að 
hópur erlendra ríkisborgara hafi farið ránshendi um verslanir á höfuðborgarsvæðinu og hafði til 
rannsóknar rúmlega tuttugu mál vegna þeirra. Húsleit var gerð hjá fólkinu, þar sem X hélt til 
ásamt samlöndum sínum, og fannst þar talsvert af meintu þýfi. Við rannsókn lögreglu kom í ljós 
að X hafði mjög takmörkuð tengsl við landið og því taldi hún nauðsynlegt að hann sætti 
farbanni þar til mál hans yrðu til lykta leidd. Gefin hafði verið út ákæra á hendur X vegna hinna 
meintu brota. Héraðsdómur úrskurðaði X í farbann. Hæstiréttur felldi hins vegar þann úrskurð 
úr gildi, þar sem að samkvæmt ákæru hafi honum verið gefið að sök tvenns konar lögbrot, 
annars vegar vopnalagabrot með því að hafa haft í fórum sínum táragasvopn og hins vegar 
þjófnaðarbrot þar sem verðmæti andlags var talið vera 2.906 kr. Hæstiréttur taldi því ekki efni 
til að úrskurða X í farbann og felldi úrskurð héraðsdóms úr gildi.  

 

Niðurstaða Hæstaréttar gefur til kynna að þau brot sem sökunaut voru gefin að sök hafi 

ekki getað réttlætt framlengingu farbanns yfir honum.  

 

3.7.5 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um skilyrði 3. mgr. 95. gr. sml., að óheimilt sé að úrskurða 

mann í gæsluvarðhald ef brot það sem hann er sakaður um muni aðeins hafa í för með sér 

sektir eða skilorðsbundna fangelsisrefsingu miðað við aðstæður. Í kaflanum er komist að 

þeirri niðurstöðu, með hliðsjón af dómaframkvæmd, að þótt fram komi í greinargerð með 

frumvarpi því sem varð að lögum nr. 88/2008 að 3. mgr. 95. gr. sml. sé nýmæli þá hefur í 

framkvæmd verið litið til þeirra sjónarmiða sem búa að baki ákvæðinu allt frá miðri síðustu 

öld.  
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3.8 Lengd gæsluvarðhalds, sbr. 4. mgr. 95. gr. sml. 

3.8.1 Almennt 

Eins og áður hefur komið fram felur gæsluvarðhald í sér verulegt inngrip í stjórnarskrárvarin 

réttindi manns til að njóta frelsis og mannhelgi, sbr. 1. mgr. 67. gr. stj.skr., og verður að 

takmarka beitingu þess eins og kostur er. Þau sjónarmið sem að baki 4. mgr. 95. gr. sml. búa 

eiga rót sína að rekja til tveggja eldri reglna. Annars vegar er um að ræða meginregluna um 

hraða málsmeðferð, samkvæmt 1. mgr. 70. gr. stjskr. og 1. mgr. 6. gr. MSE, og hins vegar 5. 

málsl. 3. mgr. 67. gr. stjskr. Sambærilegt ákvæði er ekki að finna í löggjöf annarra 

Norðurlanda.  

Í þessum kafla ritsmíðarinnar verður fjallað um nýtt skilyrði gæsluvarðhalds samkvæmt 

lögum nr. 88/2008 um meðferð sakamála. Farið verður ítarlega yfir dómaframkvæmd 

Hæstaréttar frá setningu stjórnskipunarlaga nr. 97/1995 og skoðað hvernig Hæstiréttur hefur 

túlkað skilyrði 5. málsl. 3. mgr. 67. gr. stjskr. Að því loknu verður fjallað um skilyrði 4. mgr. 

95. gr. sml. Þá verður skoðað hvernig skilyrði 3., 4. og 5. mgr. 95. gr. sml. geta verið nátengd 

í ákveðnum tilvikum.  

 

3.8.2 Meginregla sakamálaréttarfars um hraða málsmeðferð 

3.8.2.1 Gildissvið meginreglunnar 

Í 1. mgr. 70. gr. stjskr. segir að öllum beri réttur til að fá úrlausn um réttindi sín og skyldur 

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

tíma fyrir óháðum og óhlutdrægum dómstóli. Samskonar regla er í 1. mgr. 6. gr. MSE. 

Orðalag 1. mgr. 70. gr. stjskr. og 1. mgr. 6. gr. MSE er hins vegar ekki með sama hætti.192 Það 

hefur þó ekki verið talið skipta máli í framkvæmd þar sem skýra ber 1. mgr. 70. gr. stjskr. 

með hliðsjón af 1. mgr. 6. gr. MSE.193 Í báðum reglunum er kveðið á um að maður eigi rétt á 

að fá leyst úr máli sínu innan „hæfilegs tíma“. Hvenær því skilyrði telst fullnægt er erfitt að 

segja til um enda ræðst það af eðli og umfangi hvers máls fyrir sig en þó eru ákveðin atriði 

sem ber að hafa í huga við matið, eins og komið verður að síðar í kaflanum.  

                                                 
192 Í 1. mgr. 70. gr. stjskr. er kveðið á um að réttur sökunautar til réttlátrar málsmeðferðar sé bundin við að ákæra 
hafi verið gefin út á hendur honum, en slíkur áskilnaður er ekki gerður samkvæmt 1. mgr. 6. gr. MSE. Þó svo að 
orðalag 1. mgr. 70. gr. stjskr. virðist vera þrengra að þessu leyti, eru fræðimenn sammála um að svo sé ekki. Sjá 
Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 31-32. 
193 Það er grundvallarregla í íslenskum rétti að túlka ber íslensk lög til samræmis við viðurkenndar 
þjóðréttarreglur. Sjá: Gunnar Schram og Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 71.  
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Í samræmi við umræddar reglur er kveðið á um það í 1. mgr. 171. gr. sml. að hraða skuli 

meðferð máls eftir föngum.194  

 

3.8.2.2 Sjónarmið að baki meginreglunni 

Grundvallarsjónarmið að baki meginreglunni um hraða málsmeðferð er að tryggja 

réttaröryggi, ekki síst með tilliti til sökunautar. Hagsmunir manns sem borinn er sökum um 

refsiverðan verknað af því að máli hans verði lokið innan hæfilegs tíma eru mjög ríkir, 

sértaklega ef hann er saklaus.195 Það má þó ekki verða til þess að sakamál verði ekki upplýst 

með nægjanlegum hætti enda er hætta á að réttindi sökunautar verði fótum troðin ef ákvörðun 

um gæsluvarðhald og jafnvel dómur í máli hans er reistur á ófullnægjandi rannsókn. 

Togstreita milli þessara tveggja sjónarmiða á sér ávallt stað við rekstur sakamála, sér í lagi 

þegar sökunautur sætir gæsluvarðhaldi. Hér koma jafnframt til skoðunar tvenns konar 

hagsmunir þjóðfélagsins af því að sakamál séu leyst á skjótan hátt. Annars vegar veldur það 

miklum kostnaði við réttarkerfið ef málum er ekki framhaldið og rannsökuð af kostgæfni og 

hins vegar er skilvirk og fljótvirk réttarvarsla líklegri til að koma í veg fyrir brot sem ella væru 

framin.196 

 

3.8.2.3 Meginreglan með hliðsjón af gæsluvarðhaldi 

Fræðimenn hafa talið að tímamörk 1. mgr. 6. gr. MSE og 1. mgr. 70. gr. stjskr. taki til 

rannsóknar máls sökunautar hjá lögreglu og sé því ekki eingöngu bundin við meðferð máls 

fyrir dómi.197 Jafnframt er talið að við yfirheyrslu sökunautar hjá lögreglu vegna gruns um 

refsivert brot beri að taka mið af 1. mgr. 6. gr., eftir því sem við á. Hið sama gildir þegar 

þvingunarráðstöfunum er beitt í þágu meðferðar sakamáls, sbr. VII. – XIV. kafli laga nr. 

88/2008.198 Reglan hefur eins og áður sagði sérstaklega mikið vægi þegar sakborningur er 

látinn sæta gæsluvarðhaldi. Eðli máls samkvæmt ber einnig að taka mið af meginreglunni um 

hraða málsmeðferð þegar öðrum þvingunarráðstöfunum en gæsluvarðhaldi er beitt. Í því 

sambandi má benda á Hrd. 14. mars 2008 (142/2008) og Hrd. 10. mars 2009 (96/2009). 

 

                                                 
194 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 32. 
195 Eiríkur Tómasson: Meginreglur sakamálaréttarfars, bls. 19. 
196 Eiríkur Tómasson: Meginreglur sakamálaréttarfars, bls. 19. Sjá einnig: Eiríkur Tómasson: Réttlát 
málsmeðferð fyrir dómi, bls. 115.  
197 Jörgen Aall: Rettergang og menneskerettigeheter, bls. 109-110.  Sjá einnig: Eiríkur Tómasson: Réttlát 
málsmeðferð fyrir dómi, bls. 39-40. 
198 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 40. 
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3.8.3 3. mgr. 67. gr. stjskr. 

Í 67. gr. stjskr. er mælt fyrir um hvenær menn verða að þola frelsissviptingu, um réttarstöðu 

þeirra meðan frelsisskerðing varir og um rétt þeirra til bóta ef í ljós kemur að ekki hafi verið 

réttmætt tilefni til hennar.199 Sambærilegt ákvæði er að finna í 1. mgr. 5. gr. MSE.  

Grunnréttarheimild gæsluvarðhalds er 3. mgr. 67. gr. stjskr. en þar segir m.a. að dómara sé 

heimilt að úrskurða mann í gæsluvarðhald með rökstuddum úrskurði, sbr. 3. málsl. Í 5. málsl. 

3. mgr. 67. gr. er kveðið á um að maður skuli aldrei sæta gæsluvarðhaldi lengur en nauðsyn 

krefur en telji dómari fært að láta hann lausan gegn tryggingu skuli ákveða í dómsúrskurði 

hver hún eigi að vera. Í þessari umfjöllun verður athyglinni einkum beint að fyrri hluta 5. 

málsl., þ.e. að gæsluvarðhald skuli aldrei standa lengur en nauðsyn krefur.  

Í kafla 3.8.2 hér að framan var fjallað um meginregluna um hraða meðferð sakamála og 

hvernig hún er nátengd hagsmunum sökunautar sem sætir gæsluvarðhaldi. Í 5. málsl. 3. mgr. 

67. gr. er regla sem, með fyllri hætti, kveður á um takmörkun heimildar yfirvalda til að láta 

mann sæta gæsluvarðhaldi. Ákvæði 3. mgr. 67. gr. var sett í stjórnarskrána þegar 

mannréttindakafla hennar var breytt með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995, sbr. 5. gr. þeirra 

laga. Í greinargerð með frumvarpi því sem varð að stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 segir 

orðrétt:  

 

Þess verður jafnframt að geta að í lokamálslið 3. mgr. 5. gr. frumvarpsins er tekið fram að 
maður skuli aldrei sæta gæsluvarðhaldi lengur en þörf krefur, en sams konar regla er ekki í 
núgildandi 65. gr. stjórnarskrárinnar. Með þessu er sett fram viss leiðbeiningarregla og er hún í 
samræmi við dómvenju um beitingu heimilda til gæsluvarðhalds sem eru nú taldar í 103. gr. 
laga um meðferð opinberra mála, nr. 19/1991.200 

 

Af tilvitnuðum orðum greinargerðarinnar er ljóst að um nýmæli var að ræða í stjórnarskrá. 

Um er að ræða leiðbeiningarreglu sem var í samræmi við skilyrði gæsluvarðhalds, sbr. 1. mgr. 

103. gr. þágildandi laga nr. 19/1991 um meðferð opinberra mála og beitingu þeirra í 

framkvæmd. 

 

3.8.4 Dómaframkvæmd Hæstaréttar  

Eins og að framan greinir var 3. mgr. 67. gr. stjskr. lögfest með stjórnskipunarlögum nr. 

97/1995. Á þeim rúma áratug sem liðinn er frá því að stjórnarskrárbreytingin tók gildi má sjá 

mörg dæmi þess að Hæstiréttur hefur hafnað kröfu um gæsluvarðhald með vísun til þess að 

                                                 
199 Alþt. 1994-95, A-deild, bls. 2089. 
200 Alþt. 1994-95, A-deild, bls. 2091-92. 
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rannsókn eða meðferð máls hafi dregist úr hömlu. Af dómaframkvæmd verður þó séð að 

Hæstiréttur vísar ekki nema í tiltölulega fá skipti til reglunnar í 3. mgr. 67. gr. stjskr, heldur 

lætur yfirleitt nægja að vísa almennt til meginreglunnar um hraða málsmeðferð.  

Í skrifum fræðimanna og af dómframkvæmd, þar á meðal Mannréttindadómstóls Evrópu 

(hér eftir MDE), verður séð að einkum hefur verið litið til þriggja atriða þegar metið er hvort 

meðferð máls sakbornings hefur dregist úr hömlu. Í fyrsta lagi hvort að það hafi sérstaklega 

mikla þýðingu fyrir sakborning að leyst verði úr málinu með skjótum hætti. Þegar um er að 

ræða mál sakbornings, sem sætir gæsluvarðhaldi, verður að telja að þetta atriði eigi alltaf við 

með hliðsjón af hagsmunum hans. Í öðru lagi hvort að mál sé sérstaklega umfangsmikið 

þannig að lengri meðferð þess sé að einhverju leyti nauðsynleg. Ef mál er talið sérstaklega 

flókið vegna þess að það er bæði mikið að vöxtum og vandasamt úrlausnar er eðlilegt að 

meðferð þess taki lengri tíma en einfaldra mála. Í tilteknum málum, t.a.m. þeim sem varða 

innflutning á fíkniefnum, getur rannsókn verið umfangsmikil, tímafrek og jafnvel teygt anga 

sína til margra landa. Í þriðja lagi skiptir máli hver ber ábyrgð á því að mál dregst á langinn. Í 

málum þar sem þess er krafist að sakborningur verði úrskurðaður í gæsluvarðhald er það 

iðulega lögregla, með tilliti til rannsóknar máls, eða ákæruvald, með tilliti til ákvörðunar um 

saksókn, sem bera ábyrgð á drætti þess en það er þó ekki einhlítt.201  

Hér að neðan verður dómaframkvæmd Hæstaréttar frá setningu stjórnskipunarlaga nr. 

97/1995 skoðuð með hliðsjón af meginreglunni um hraða málsmeðferð, sbr. 1. mgr. 70. gr. 

stjskr., 1. mgr. 6. gr. MSE og reglu 3. mgr. 67. gr. stjskr. Dómaframkvæmdin verður einkum 

skoðuð með hliðsjón af þremur atriðum. Í fyrsta lagi hvaða áhrif dráttur á rannsókn máls hafi 

á úrlausn dómara um kröfu um áframhaldandi gæsluvarðhald yfir sökunaut. Í öðru lagi hvaða 

afleiðingar það kann að hafa að dráttur verður á ákvörðun um saksókn, eftir að rannsókn er 

lokið. Í þriðja lagi hvaða áhrif það hefur ef dráttur verður á meðferð máls eftir þingfestingu 

þess, t.a.m. að dráttur verði á ákvörðun um aðalmeðferð eða uppkvaðningu dóms.  

 

3.8.4.1 Dráttur á rannsókn máls 

Að meginstefnu til sér lögregla um rannsókn brotamála, sbr. 1. mgr. 52. gr. sml. Meginreglan 

um hraða málsmeðferð nær bæði til máls á rannsóknarstigi og eftir útgáfu ákæru. Lögreglu 

ber því að hraða rannsókn máls eftir föngum og sjá til þess að henni sé lokið innan hæfilegs 

tíma, sbr. 2. málsl. 1. mgr. 53. gr. sml. Af dómaframkvæmd verður dregin sú ályktun að dragi 

lögreglan að ljúka rannsókn máls, án þess að fyrir því liggi sérstakar ástæður, kann það að 

                                                 
201 Eiríkur Tómasson: Réttlát málsmeðferð fyrir dómi, bls. 120-28. 
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leiða til þess að kröfu um áframhaldandi gæsluvarðhaldi yfir sökunaut verður hafnað, en það 

er þó ekki einhlítt. 

Í neðangreindum dómi frá 1999 hafði sökunautur verið látinn sæta gæsluvarðhaldi um 

margra mánaða skeið vegna innflutnings á miklu magni af fíkniefnum. Í málinu reyndi á það 

hvort og að hvaða leyti 3. mgr. 67. gr. stjskr. takmarkaði heimildir yfirvalda til að krefjast 

áframhaldandi gæsluvarðhalds yfir honum.  

 

Hrd. 1999, bls. 2353 (205/1999): Í málinu var krafist áframhaldandi gæsluvarðhalds yfir X, 
erlendum ríkisborgara, en hann hafði rúmum tveimur mánuðum áður verið sakfelldur af 
héraðsdómi fyrir innflutning á miklu magni af fíkniefnum. Hæstiréttur ómerkti dóminn og 
vísaði málinu aftur til héraðsdóms til nýrrar aðalmeðferðar og dómsálagningar. X hafði þá setið 
í gæsluvarðhaldi í ríflega átta og hálfan mánuð vegna rannsóknar og meðferðar málsins. Ákæra 
var gefin út á hendur X þremur og hálfum mánuði eftir að hann var fyrst úrskurðaður í 
gæsluvarðhald. Gæsluvarðhalds var krafist þar til mál X væri til lykta leitt og byggðist sem fyrr, 
á 2. mgr. 103. gr. laga nr. 19/1991. Í forsendum úrskurðar héraðsdóms kom fram að ekki hafi 
verið færð fram sérstök rök fyrir því að X yrði látinn sæta gæsluvarðhaldi þar til endanlegur 
dómur gengi í máli hans. Héraðsdómur hafnaði því kröfu um gæsluvarðhald en úrskurðaði X til 
að sæta farbanni þar til dómur gengi í máli hans fyrir héraðsdómi að nýju. Í niðurstöðu dóms 
Hæstaréttar kom fram að 2. mgr. 103. gr. laga nr. 19/1991 yrði að skýra með hliðsjón af 3. mgr. 
67. gr. stjskr., svo og 1. mgr. 5. gr. MSE. Yrði að meta eftir eðli brots hverju sinni hvort 
gæsluvarðhald væri nauðsynlegt með tilliti til almannahagsmuna og hvort mál gæti að virtum 
öllum atvikum talist vera rannsakað og síðan rekið fyrir dómi innan hæfilegs tíma. Hæstiréttur 
taldi að almannahagsmunir krefðust þess ekki, eins og á stóð, að X yrði látinn sæta frekara 
gæsluvarðhaldi á grundvelli 2. mgr. 103. gr. laga nr. 19/1991. Staðfesti Hæstiréttur því 
farbannsúrskurð héraðsdóms yfir X þar til endanlegur dómur gengi í máli hans. 
 

Af niðurstöðu Hæstaréttar má ráða að skýra beri 2. mgr. 103. gr. laga nr. 19/1991 með 

hliðsjón af 3. mgr. 67. gr. stjskr. Umrætt ákvæði stjórnarskrárinnar hefur því verulegt vægi við 

mat á því hvort skilyrðum 2. mgr. 103. gr. laga nr. 19/1991 um almannahagsmuni er fullnægt. 

Af dómnum má jafnframt sjá að sökunautur hafði setið í gæsluvarðhaldi í tæpa fjóra mánuði á 

meðan mál hans var enn til rannsóknar og áður en ákæra var gefin út á hendur honum. Það er 

nokkuð utan þeirra marka sem 4. mgr. 95. gr. sml. setur en hins vegar veitir dómurinn 

vísbendingu um að viðmiðunarregla, svipuð þeirri sem í 4. gmr. 95. gr. sml. getur, hafi verið 

viðurkennd í dómaframkvæmd. Með 4. mgr. 95. gr. á að koma í veg fyrir að sakborningur 

verði látinn sæta gæsluvarðhaldi í svo langan tíma án þess að ákæra hafi verið gefin út á 

hendur honum, líkt og í umræddum dómi. Þó ber að hafa í huga að rannsókn málsins var 

umfangsmikil og flókin, sem hefur ef til vill að einhverju leyti réttlætt töf á útgáfu ákæru á 

hendur sökunaut.202  

                                                 
202 Í Hrd. 2000, bls. 3135 (175/2000) var íslenska ríkið sýknað af skaðabótakröfu X, vegna þess langa tíma sem 
honum var gert að sæta gæsluvarðhaldi vegna meðferðar málsins. Í dómi hæstaréttar segir m.a.: „Að þessu 
athuguðu þykir framferði áfrýjanda við meðferð málsins hafa verið með þeim hætti að hann hafi stuðlað að 
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Ef að rannsókn máls er umfangsmikil og afla þarf sérfræðilegra sönnunargagna má sjá 

dæmi úr dómaframkvæmd að það geti leitt til þess að rannsókn máls dragist úr hófi fram. Í 

Hrd. 2006, bls. 47 (33/2006) var X grunaður um að hafa ráðist að tveimur mönnum með 

sveðju og veitt öðrum þeirra lífshættulega áverka. X neitaði sakargiftum en í málinu lágu fyrir 

vitnisburðir fjögurra manna sem kváðu X hafa ráðist að brotaþolum. X hafði setið í 

gæsluvarðhaldi í rúmar fjórtán vikur á meðan rannsókn málsins stóð. Í forsendum dóms 

Hæstaréttar, þar sem gæsluvarðhaldsúrskurður héraðsdóms var staðfestur, segir:  

 

Nokkur dráttur hefur orðið á lögreglurannsókn málsins vegna DNA-rannsóknar, en málið hefur 
nú verið sent ríkissaksóknara. Þykir ekki ástæða til að marka gæsluvarðhaldi skemmri tíma en 
gert var og verður niðurstaða hins kærða úrskurðar því staðfest. 

 

Eins og fram kemur í forsendum dóms Hæstaréttar varð DNA-rannsókn á meintu 

árásarvopni í málinu til þess að rannsókn þess dróst á langinn. Það var þó ekki talið leiða til 

þess að kröfu um gæsluvarðhald yfir sakborningi yrði hafnað eða gæsluvarðhaldstími styttur, 

enda var uppi sterkur grunur um refsivert brot sökunautar, auk þess sem málið hafði verið sent 

ákæruvaldinu. 

Í dómi frá fyrri hluta árs 2005 var sakborningur grunaður um umfangsmikinn innflutning 

fíkniefna.  

 

Hrd. 2005, bls. 943 (92/2005): Í málinu var krafist áframhaldandi gæsluvarðhalds yfir X en 
hann var grunaður um að hafa staðið að skipulagningu, fjármögnum og innflutningi á ríflega sjö 
og hálfu kílói af sterkum fíkniefnum en hann neitaði allri aðild að málinu. X hafði verið 
handtekinn 27. október 2004 og setið í gæsluvarðhaldi allt til 3. mars 2005 þegar krafa um 
áframhaldandi gæsluvarðhald yfir honum var tekin fyrir í héraðsdómi, en hann hafði í fimm 
skipti verið úrskurðaður og dæmdur til að sæta gæsluvarðhaldi á rannsóknarstigi málsins. Í 
greinargerð lögreglu kom fram að rannsókn málsins væri á lokastigi og unnið væri að frágangi 
málsins, skjalmerkingum og greinargerðum. Aðeins nokkrir dagar væru í að það yrði sent 
ríkissaksóknara til ákærumeðferðar. Í forsendum úrskurðar héraðsdóms sagði að X hafi þegar 
sætt gæsluvarðhaldi í rúmlega fjóra mánuði. Í því ljósi þyrfti að hraða eins og kostur væri 
afgreiðslu málsins. Féllst héraðsdómur því á gæsluvarðhaldskröfu yfir X. Hæstiréttur staðfesti 
þann úrskurð með vísan til forsendna, að því er snerti þann tíma sem X hafði setið í 
gæsluvarðhaldi. 

 

Héraðsdómur féllst á gæsluvarðhaldskröfuna þrátt fyrir að sökunautur hafi setið í 

gæsluvarðhaldi í rúmar sextán vikur. Hins vegar verða orð héraðsdóms ekki túlkuð á annan 

hátt en að lögregla hafi verið kominn á fremsta hlunn við að ljúka rannsókn málsins. Í Hrd. 
                                                                                                                                                         
aðgerðum gegn sér í skilningi niðurlagsákvæðis 1. mgr. 175. gr. laga nr. 19/1991. Er þáttur hans að þessu leyti 
svo stórvægilegur að fallast verður á þá niðurstöðu héraðsdóms að ekki séu lagaskilyrði til að dæma honum 
bætur vegna gæsluvarðhalds og farbanns þess, sem hann var úrskurðaður til að sæta þar til endanlegur dómur 
gekk í máli hans.“ 
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2005, bls. 1422 (143/2005) var um að ræða sama mál og hér að ofan greinir. Þar var krafist 

áframhaldandi gæsluvarðhalds yfir X og féllst héraðsdómur á kröfuna. Vísaði héraðsdómur til 

þess að málið hafi borist ríkissaksóknara hinn 30. mars 2004 og ákæru væri að vænta. 

Hæstiréttur staðfesti úrskurð héraðsdóms um að X skyldi sæta gæsluvarðhaldi, þó þannig að 

gæsluvarðhaldstími yfir honum var styttur. Í forsendum dóms Hæstaréttar segir:  

 

Eðli máls samkvæmt verður að leggja áherslu á að ekki verði óhæfilegur dráttur á ákvörðun um 
ákæru í málinu og það verði síðan rekið með viðhlítandi hraða. 

 

Í ljósi þess hve rannsókn umrædds máls hafði tekið langan tíma stytti Hæstiréttur þann 

tíma sem sökunautur var látinn sæta gæsluvarðhaldi. Jafnframt kemur það skýrlega fram í 

tilvitnuðum orðum dómsins að í ljósi dráttar á rannsókn málsins hafi borið að hraða 

sérstaklega útgáfu ákæru í málinu og meðferð þess eftir það. Sökunautur var því látinn sæta 

gæsluvarðhaldi á meðan rannsókn málsins stóð í rúmlega fimm mánuði, en það er mjög 

langur tími. Skýring á orðalaginu „ekki lengur en þörf er á“ í 5. málsl. 3. mgr. 67. gr. stjskr. 

felur í sér að beitingu gæsluvarðhalds skal takmarka eins og frekast er unnt og verður vart 

talið að svo langur tími, rúmir fimm mánuðir, rúmist innan marka ákvæðisins. Jafnframt er 

það langt utan marka 4. mgr. 95. gr. sml. Vissulega kemur hér til skoðunar hvort málið hafi 

verið það flókið og umfangsmikið að rannsókn þess hafi dregist vegna þess, en svo langur 

dráttur á rannsókn verður tæplega eingöngu réttlættur með vísun til þess. Þegar framhald 

málsins, sbr. Hrd. 2005, bls. 1971 (190/2005) og Hrd. 2005, bls. 2731 (257/2005) er skoðað 

kemur í ljós að ákæra var ekki gefin út á hendur sökunaut fyrr en 9. maí 2005 og því liðu 

tæplega sex og hálfur mánuður frá því að sökunautur var handtekinn og þar til ákæra var gefin 

út á hendur honum.203  

Lögregla verður að sýna fram á hvernig og með hvaða hætti sá tími sem krafist er að 

sökunautur sæti gæsluvarðhaldi muni nýtast við rannsókn málsins. Í Hrd. 2006, bls. 5183 

(600/2006) var X, ásamt öðrum, grunaður um að hafa flutt inn til landsins nokkur hundruð 

grömm af sterkum fíkniefnum. Héraðsdómur úrskurðaði X í gæsluvarðhald með vísun til þess 

að málið væri á frumstigi og meðal annars þyrfti að kanna tengsl X og annarra sakborninga 

við aðila erlendis. Í forsendum dóms Hæstaréttar segir:  

 

Fram kemur af hálfu sóknaraðila að nú sé meðal annars unnið að því að afla símagagna í málinu 
og yfirfara þau. Varnaraðili hefur neitað að hafa vitað að fíkniefni væru í póstsendingunni og 

                                                 
203 Hér má einnig benda á Hrd. 2005, bls. 830 (81/2005). 
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gefið skýringar á því af hverju hann var skráður móttakandi hennar. Kann rannsókn málsins á 
næstu dögum að varpa ljósi á hvort frásögn hans af málsatvikum teljist trúverðug. 

 

Af forsendum dómsins má sjá að skýringar lögreglunnar á því hvernig hún hygðist haga 

rannsókn málsins er sökunautur sætti gæsluvarðhaldi voru taldar fullnægjandi og mikilvægar 

fyrir framgang málsins.  

Í dómi Hæstaréttar frá 2006 voru málsatvik ekki með ósvipuðum hætti en þar reyndi 

meðal annars á það hvort að rökstuðningur lögreglunnar fyrir kröfu um áframhaldandi 

gæsluvarðhald yfir sakborningi væri fullnægjandi.  

 

Hrd. 2006, bls. 3278 (376/2006): Í málinu var krafist áframhaldandi gæsluvarðhalds yfir X en 
hann var grunaður um aðild að innflutningi á allt að þrjátíu kílóum af sterkum fíkniefnum til 
landsins. Voru efnin vandlega falin í bifreið sem flutt var inn á nafni meints vitorðsmanns X, A. 
Lögreglan hafði komið hljóðupptökubúnaði og  gerviefnum fyrir í bifreiðinni, auk þess sem 
símar X og annarra voru hleraðir. X var fyrst úrskurðaður í gæsluvarðhald 14. apríl 2006 vegna 
rannsóknar málsins. Í úrskurði héraðsdóms kom fram að þrátt fyrir að ákærði hafi sætt 
gæsluvarðhaldi í tólf vikur vegna rannsóknar málsins breytti það ekki mati dómsins að 
nauðsynlegt væri að hann sætti frekara gæsluvarðahaldi með vísun til almannahagsmuna, sbr. 2. 
mgr. 103. gr. laga nr. 19/1991. Hæstiréttur staðfesti úrskurð héraðsdóms, með þeirri athugasemd 
að ekki yrði óhæfilegur dráttur á rannsókn málsins og það yrði síðan rekið með viðhlítandi 
hraða. Jafnframt sagði að lögregla biði gagna sem óskað hafi verið erlendis frá.  

 

Þegar málið var tekið fyrir í Hæstarétti hafði X setið í rétt rúmar tólf vikur í 

gæsluvarðhaldi vegna rannsóknar málsins. Þau gögn sem lögregla beið eftir frá hollenskum 

lögregluyfirvöldum voru talin geta upplýst frekar um aðild og verknaðarþætti hinna grunuðu í 

málinu, þar á meðal X. Lögreglan var því talin hafa sýnt fram á með nægjanlegum hætti 

hvernig rannsókn málsins yrði háttað þann tíma sem krafist var að X yrði látinn sæta 

gæsluvarðhaldi.  

Einnig má benda á fleiri dæmi úr dómaframkvæmd þar sem reynt hefur á álitaefni af 

þessum toga, þar á meðal Hrd. 13. desember 2007 (649/2007). Í málinu var X grunaður um að 

hafa ekið á ungan dreng með þeim afleiðingum að hann lést nokkrum dögum síðar. Eftir 

slysið ók X af vettvangi. Lögreglustjóri krafðist áframhaldandi gæsluvarðhalds yfir X þar sem 

enn ætti eftir að taka skýrslur af vitnum sem borið hefðu með mismunandi hætti um atvik 

málsins og ferðir ákærða. Um kröfugerð lögreglustjóra segir í forsendum úrskurðar 

héraðsdóms:  

 

Kærði hefur sætt gæsluvarðhaldi frá 2. desember sl. og hafa verið teknar fjölmargar skýrslur af 
vitnum. Rannsakendur hafa haft tök á því að ná til þeirra vitna sem þeir telja nauðsynlegt að 
taka frekari skýrslur af. Hafa því ekki verið færð fullnægjandi rök fyrir því að kærði sæti 
áframhaldandi gæsluvarðhaldi á grundvelli rannsóknarhagsmuna. 
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Héraðsdómur úrskurðaði því X til að sæta farbanni. Hæstiréttur staðfesti úrskurð 

héraðsdóms með vísan til forsendna hans. 

Í þeim dómi, sem reifaður er hér að neðan frá árinu 2008, reyndi jafnframt á það álitaefni 

hvort lögregla hafi nýtt þann tíma sem krafist er gæsluvarðhalds yfir sakborningi, nægilega 

vel til rannsóknar málsins.  

 

Hrd. 24. janúar 2008 (35/2008): Í málinu var X meðal annars grunaður um brot gegn 1. mgr. 
194. gr. hgl. gegn sambýliskonu sinni. Hann var grunaður um að hafa fengið ókunna karlmenn 
til að hafa kynmök við sambýliskonu sína gegn hennar vilja, oft með þátttöku X. Hafði hann 
auglýst eftir karlmönnum vegna þessa á tiltekinni vefsíðu. Í málinu var krafist frekara 
gæsluvarðhalds yfir X, þar sem m.a. var beðið eftir upplýsingum frá fjarskiptafyrirtæki um IP-
tölur þeirra sem settu sig í samband við X og áttu að hafa tekið þátt í hinum meintu brotum. 
Héraðsdómur féllst á gæsluvarðhaldskröfu yfir X, en Hæstiréttur felldi þann úrskurð úr gildi og 
í dómnum segir: „Með dómi Hæstaréttar 16. janúar 2008 í máli nr. 20/2008 var varnaraðila gert 
að sæta gæsluvarðhaldi á grundvelli a. liðar 1. mgr. 103. gr. laga nr. 19/1991 til 22. janúar 2008. 
Sóknaraðili hefur ekki á fullnægjandi hátt skýrt ástæðu þess að sá tími hefur ekki dugað til 
rannsóknar á þeim atriðum málsins, sem hætta var talin á að varnaraðili gæti torveldað rannsókn 
á.“ 

 

Af dómnum má sjá að rökstuðningur lögreglu fyrir áframhaldandi gæsluvarðhaldi yfir 

sakborningi, að beðið væri upplýsinga frá fjarskiptafyrirtæki um nöfn manna að baki 

tilteknum IP-tölum, var ekki talinn fullnægjandi. 

Hér má einnig benda á neðangreindan dóm frá árinu 2008 en í því máli var sökunautur 

grunaður um að hafa gerst sekur um fólskulega líkamsárás á öryggisvörð.  

 

Hrd. 28. apríl 2008 (235/2008): Í málinu var X undir sterkum grun um að hafa slegið 
öryggisvörð með glerflösku í höfuðið með þeim afleiðingum að hann hlaut lífshættulega áverka 
og óvíst var um batahorfur hans. X hafði verið úrskurðaður í gæsluvarðhald í tvígang vegna 
rannsóknar málsins. Skýringar lögreglunnar fyrir kröfu um gæsluvarðhald voru að beðið væri 
niðurstaðna lækna um afleiðingar árásarinnar, ástand brotaþola og batahorfur. Héraðsdómur 
úrskurðaði X í gæsluvarðhald. Hæstiréttur staðfesti úrskurð héraðsdóms með þeirri athugasemd, 
að heimild til gæsluvarðhalds samkvæmt 2. mgr. 103. gr. laga nr. 19/1991 væri eðli máls 
samkvæmt háð því að ekki yrði óhæfilegur dráttur á rannsókn máls og það væri síðan rekið með 
viðhlítandi hraða. Fram kæmi í gögnum málsins að beðið væri gagna um afleiðingar ætlaðs 
brots varnaraðila, sem nauðsynleg væru áður en ákvörðun væri tekin um framhald málsins.  

 

Í forsendum Hæstaréttar er sérstaklega hnykkt á því að þau gögn sem lögregla hafði óskað 

eftir, áður en málið yrði sent ríkissaksóknara, væru nauðsynleg til ákvörðunar um saksókn. 

Jafnframt er athyglisvert að Hæstiréttur sá ástæðu til þess að árétta meginregluna um að hraða 
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beri máli eins og kostur er enda lá fyrir í málinu að sökunautur hafði játað brotið og því 

brýnna en ella að rannsókn og meðferð málsins yrði lokið sem allra fyrst.204  

Lögregla verður jafnframt, þegar krafist er gæsluvarðhalds yfir sakborningi á frumstigi 

máls, að upplýsa hvernig rannsókn máls hafi miðað fram að því og hver staða hennar sé. Í 

Hrd. 2006, bls. 5462 (617/2006) var X grunaður um að hafa stungið Y með hnífi í kviðinn á 

skemmtistað á höfuðborgarsvæðinu þannig að lífshættulegir áverkar hlutust af. Fjöldi vitna 

var að árásinni en lögregla átti eftir að yfirheyra flest þeirra, en vitnað var til framburðar eins 

vitnis í greinargerð lögreglu. Í málinu lá fyrir framburður X sem mundi eftir því að hafa átt 

orðaskipti við Y inni á veitingastaðnum, en meira mundi hann ekki. Í greinargerð lögreglu 

koma fram að það ætti eftir að yfirheyra fjölda vitna, rannsaka lífsýni af vettvangi, úr fötum 

og af vopnum. Héraðsdómur féllst á kröfu um gæsluvarðhald yfir X. Hæstiréttur felldi þann 

úrskurð hins vegar úr gildi en í forsendum dóms Hæstaréttar segir:  

 

Verður að ætla að rannsókn lögreglu hafi haldið áfram líkt og boðað var og að yfirheyrslur hafi 
að einhverju leyti farið fram frá því að hinn kærði úrskurður gekk. Hins vegar hefur sóknaraðili 
ekki látið réttinum í té þau gögn sem ætla verður að hann hafi aflað á þeim tíma. Er ekki loku 
fyrir það skotið að þau gögn hafi þýðingu við meðferð málsins fyrir Hæstarétti. Sóknaraðili 
hefur í engu sinnt máli þessu fyrir réttinum og þar með ekki upplýst réttinn um stöðu 
rannsóknarinnar á þessu stigi þannig að unnt sé með öruggum hætti að taka ákvörðun um þá 
frelsissviptingu sem gæsluvarðhald felur í sér. Verður hinn kærði úrskurður því felldur úr gildi. 

 

Af dómnum má ráða að lögregla verður að upplýsa um stöðu rannsóknar og vísa til þeirra 

gagna sem fram hafa komið við hana. Af dómnum má sjá að lögreglan hafði ekki látið málið 

til sín taka fyrir Hæstarétti og þar að leiðandi hafði ekki verið upplýst um stöðu 

rannsóknarinnar þegar krafan var tekin fyrir. 

 

3.8.4.2 Dráttur á útgáfu ákæru á hendur sökunaut  

Með sama hætti og dráttur á rannsókn getur leitt til þess að gæsluvarðhaldi yfir sökunaut er 

markaður styttri tími eða það fellt úr gildi getur dráttur á útgáfu ákæru á hendur sökunaut haft 

sömu afleiðingar.  

                                                 
204 Af svipuðum meiði er Hrd. 22. apríl 2008 (215/2008) en í því máli var X grunaður um að hafa staðið að 
innflutningi á rúmlega fimm kílóum af sterkum fíkniefnum. X hafði setið í gæsluvarðahaldi í rétt tæpa þrjá 
mánuði þegar krafist var áframhaldandi gæsluvarðhalds, án þess að ákæra hafi verið gefin út á hendur honum. Í 
niðurstöðu héraðsdóms var talið að umfangsmikilli rannsókn málsins hafi miðað vel áfram, auk þess sem málið 
hafi verið sent ríkissaksóknara til ákvörðunar um saksókn og var því X úrskurðaður í gæsluvarðhald. Hæstiréttur 
staðfesti þann úrskurð með vísun til meginreglunnar um hraða málsmeðferð og þess að beðið væri gagna erlendis 
frá. 
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Í Hrd. 2003, bls. 1320 (103/2003) hafði sakborningur sem grunaður var um aðild að 

fíkniefnainnflutningi verið látinn sæta gæsluvarðhaldi í nærri sex mánuði án þess að ákæra 

hafi verið gefin út á hendur honum. Í málinu var krafist áframhaldandi gæsluvarðhalds yfir 

honum. Í forsendum dóms Hæstaréttar segir:  

 

Samkvæmt framansögðu hefur varnaraðili nú verið sviptur frelsi samfellt í nærri fimm mánuði 
vegna gruns um þau brot, sem áður er getið. Með vísan til forsendna hins kærða úrskurðar 
verður þó að fallast á að skilyrði séu til að gera varnaraðila að sæta gæsluvarðhaldi, en átelja 
verður þær tafir, sem orðið hafa á því að mál sé höfðað gegn honum um þær sakir, sem hann er 
borinn, til þess að úr þeim verði leyst með dómi. 

 

Á fyrri stigum málsins, rétt rúmum þremur mánuðum áður, var upplýst af lögreglu að 

rannsókn málsins væri mjög langt komin og þess væri að vænta að málið yrði sent 

ríkissaksóknara til ákærumeðferðar fljótlega, sbr. kröfugerð lögreglunnar í Hrd. 2002, bls. 

4416 (566/2002). Það hafði hins vegar dregist í um þrjá mánuði og því taldi Hæstiréttur rétt að 

átelja þann drátt. Sakborningur hafði verið látinn sæta gæsluvarðhaldi í um sex mánuði áður 

en ákæra var gefin út á hendur honum og er það langt utan þeirra marka sem 4. mgr. 95. gr. 

sml. setur.  

Neðangreindur dómur, frá síðari hluta árs 2003, er einnig gott dæmi um hvernig dráttur á 

útgáfu ákæru á hendur sökunaut getur haft áhrif á úrslausn dómara á kröfu um gæsluvarðhald. 

 

Hrd. 2003, bls. 3813 (424/2003): Þar var krafist gæsluvarðhalds yfir X, síbrotamanni, en hann 
var grunaður um aðild að fjölda innbrota og þjófnaða. Lögregla hafði haft til rannsóknar mál frá 
því snemma um haustið 2003 og hafði X sætt gæsluvarðhaldi vegna þeirra, sbr. Hrd. 2003, bls. 
2804 og 2003, bls. 2806. Rannsókn þeirra brota var þó að mestu lokið, þó var beðið eftir 
gögnum erlendis frá en X hafði játað hluta brotanna. Ekki hafði verið gefin út ákæra á hendur X 
vegna þeirra brota. Eftir að X hafði verið sleppt úr gæsluvarðhaldi hafði lögregla á ný til 
rannsóknar vel á annan tug innbrota og þjófnaða, þar sem talið var að X hafi átt hlut að máli. 
Þau mál voru hins vegar enn í frumrannsókn. Í forsendum úrskurðar héraðsdóms kom fram að 
ætla yrði lögreglu og ákæruvaldi nokkurn tíma til að ljúka rannsókn og taka ákvörðun um 
málshöfðun. Nauðsynlegt væri að þeirri vinnu yrði hraðað eftir föngum í ljósi þess alvarlega 
þvingunarúrræðis sem beitt væri. Héraðsdómur úrskurðaði því X í gæsluvarðhald. Hæstiréttur 
felldi hins vegar úrskurð héraðsdóms úr gildi, m.a. með vísun til þess að gæsluvarðhaldstími, 
sem markaður var í Hrd. 2003, bls. 2806 hafði ekki verið nýttur sem skyldi og ákæra ekki enn 
verið gefin út á hendur X.  

 

Í forsendum dóms Hæstaréttar kemur mjög skýrt fram að lögregla og ákæruvald verða að 

ljúka rannsókn máls innan hæfilegs tíma og í kjölfar þess taka ákvörðun um saksókn. Reyndar 

má einnig lesa það af orðalagi forsendna úrskurðar héraðsdóms að umræddur dráttur á útgáfu 

ákæru var, að mati dómsins, orðinn allt að því of langur. Sakborningur hafði setið í 
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gæsluvarðhaldi í tæpa þrjá mánuði og verður að telja að niðurstaðan sé í samræmi við reglu 4. 

mgr. 95. gr. sml.  

Það er mikilvægt fyrir ákæruvaldið að gefa út ákæru á hendur sakborningi innan hæfilegs 

tíma. Verði misbrestur á því getur það ekki einungis að leitt til þess að kröfu um 

gæsluvarðahald er hafnað, heldur getur það einnig valdið því að gæsluvarðhaldstíminn er 

styttur, eins og áður segir. Í Hrd. 2005, bls. 1422 (143/2005), sem reifaður er í kafla 3.8.4.1, 

var sökunautur grunaður um að hafa átt aðild að stórfelldum innflutningi á fíkniefnum. Í dómi 

Hæstaréttar, þar sem hafnað var frekara gæsluvarðhaldi yfir honum, kom fram að sökunautur 

hafði þegar setið rúma fimm mánuði í gæsluvarðhaldi, en ef fallist yrði á kröfur ákæruvaldsins 

þá myndi gæsluvarðhaldstíminn lengjast í sex og hálfan mánuð. Í dómi Hæstaréttar var lögð 

áhersla á að ekki yrði óhæfilegur dráttur á útgáfu ákæru og að málið yrði svo rekið með 

viðhlítandi hraða. Hæstiréttur staðfesti úrskurð héraðsdóms, þó með þeirri breytingu að stytta 

gæsluvarðhaldstímann um viku. Í málinu hafði sakborningur verið látinn sæta gæsluvarðhaldi 

í tæpt hálft ár án þess að rannsókn málsins væri lokið. Með hliðsjón af 4. mgr. 95. gr. sml. er 

sá tími alltof langur og er langt utan þeirra marka sem þar er kveðið á um.  

Hafi Hæstiréttur, í fyrri dómi, stytt gæsluvarðhaldsúrskurð héraðsdóms yfir sökunaut kann 

það að veita vísbendingu um að frekara gæsluvarðhaldi yfir honum verði hafnað, hafi ekki 

áður verið gefin út ákæra á hendur honum. Í Hrd. 2006, bls. 3456 (451/2006) var X m.a. 

grunaður um að hafa átt aðild að tilraun til manndráps og tilraun til brennu í íbúðarhúsnæði, 

með því að kasta brennandi mólotov kokteil inn um glugga þess. X var fyrst úrskurðaður í 

gæsluvarðhald 22. júní 2006 og hafði setið í gæsluvarðhaldi í tæpa tvo mánuði þegar málið 

var tekið fyrir í Hæstarétti. Ákæra á hendur X hafði þá ekki verið gefin út. Í forsendum dóms 

Hæstaréttar segir:  

 

Varnaraðili hefur sætt gæsluvarðhaldi vegna gruns um aðild að skotárás 21. júní 2006 við [...] í 
Hafnarfirði og tilraun til brennu á sama stað aðfararnótt næsta dags; frá 22. júní 2006 á 
grundvelli a. liðar 103. gr. laga nr. 19/1991, en frá 5. júlí 2006 á grundvelli 2. mgr. 103. gr. 
laganna sbr. dóm Hæstaréttar 7. júlí 2006 í máli nr. 362/2006. Með þeim dómi var styttur sá 
gæsluvarðhaldstími sem héraðsdómur hafði ákveðið. Af gögnum málsins verður ekki annað 
ráðið en taka hefði mátt ákvörðun um ákæru á þeim tíma sem þar var ákveðinn. Af hálfu 
sóknaraðila hefur ekki verið gefin skýring á þeim drætti sem orðið hefur á meðferð málsins að 
þessu leyti og þau rannsóknargögn sem aflað hefur verið á þessu tímabili, síðast 2. ágúst 2006, 
réttlæta hann ekki. Við svo búið verður ekki fallist á kröfu sóknaraðila um frekari framlengingu 
á gæsluvarðhaldi varnaraðila og verður hinn kærði úrskurður því felldur úr gildi 

 

Í málinu virðist Hæstiréttur gera nokkuð strangar kröfur til þess að hvenær gefa hefði átt 

út ákæru í málinu. Virðist rétturinn vísa til þess að í Hrd. 2006, bls. 3268 (362/2006) hafi 

legið mjög sterk gögn fyrir um sekt sökunautar og á grundvelli þeirra hafi mátt taka ákvörðun 
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um saksókn á hendur honum. Með því að stytta gæsluvarðhaldstíma í því máli var rétturinn 

jafnframt að gefa ákveðnar vísbendingar um að hraða bæri meðferð málsins. Þar sem það var 

ekki gert og engin ný gögn höfðu komið fram í málinu var talið að um óútskýrðan drátt á 

útgáfu ákæru á hendur sakborningi hafi verið að ræða og gæsluvarðhald yfir honum því fellt 

úr gildi.  

Eins og áður hefur komið fram getur verið réttlætanlegt í tilteknum málum þar sem 

rannsókn er mjög flókin og tímafrek, t.d. málum er varða innflutning fíkniefna, að veitt sé 

meira svigrúm varðandi rannsókn máls og eftir atvikum útgáfu ákæru. Í Hrd. 2006, bls. 3528 

(470/2006) var X grunaður um að hafa í félagi við fleiri menn staðið að stórfelldum 

innflutningi á sterkum fíkniefnum til landsins. Í forsendum úrskurðar héraðsdóms kom fram 

að þótt X hefði setið í gæsluvarðhaldi í tæplega fjóra og hálfan mánuð yrði að líta til þess að 

um flókna rannsókn væri að ræða, sem teygði anga sína út fyrir landið. Í forsendum dóms 

Hæstaréttar segir orðrétt:  

 

Eins og að framan greinir hefur varnaraðili þegar sætt gæsluvarðhaldi í um fjóra og hálfan 
mánuð og verði fallist á kröfu sóknaraðila mun varnaraðili að öllu óbreyttu sæta gæsluvarðhaldi 
í tæplega hálft ár. Þrátt fyrir að varnaraðili sé undir sterkum grun um aðild að umfangsmiklum 
innflutningi á fíkniefnum verður samkvæmt gögnum málsins ekki annað ráðið en taka hefði 
mátt ákvörðun um ákæru á þeim tíma sem ákveðinn var með síðastgreindum dómi Hæstaréttar 
17. júlí 2006. Við svo búið verður ekki fallist á kröfu sóknaraðila um framlengingu á 
gæsluvarðhaldi varnaraðila og verður hinn kærði úrskurður því felldur úr gildi. 

 

Fallast verður á niðurstöðu Hæstaréttar í málinu enda ótækt að láta sakborning sitja von úr 

viti í gæsluvarðhaldi með vísun til þess hve rannsókn málsins hafi verið umfangsmikil.205 Til 

samanburðar má nefna Hrd. 2006, bls. 4072 (522/2006) þar sem einnig var gerð krafa um að 

sökunautur yrði látinn sæta gæsluvarðhaldi vegna gruns um aðild hans að 

fíkniefnainnflutningi. Sökunautur, sem var erlendur ríkisborgari, hafði verið látinn sæta 

gæsluvarðhaldi í tæpa þrjá mánuði án þess að ákæra hafi verið gefin út á hendur honum. Í 

forsendum úrskurðar héraðsdóms, sem féllst á gæsluvarðhaldskröfuna, og dóms Hæstaréttar, 

sem staðfesti úrskurð héraðsdóms, var tekið fram að málið hafi verið sent ríkissaksóknara og 

ákæru væri að vænta innan nokkurra daga. Bæði héraðsdómur og Hæstiréttur töldu því að 

lengd rannsóknar, sem og fyrirhuguð útgáfa ákæru í málinu, væru innan hæfilegra tímamarka 

og er það í samræmi við tólf vikna reglu 4. mgr. 95. gr. sml.  

 

                                                 
205 Hér má einnig benda á Hrd. 2006, bls. 3524 (469/2006). 
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3.8.4.3 Dráttur á meðferð máls fyrir dómi  

Hér að framan hefur verið fjallað um hvernig dráttur á rannsókn máls og dráttur á útgáfu 

ákæru á hendur sökunaut getur haft þær afleiðingar að gæsluvarðhaldi er markaður skemmri 

tími eða kröfu um gæsluvarðhald er hafnað.206 Það liggur því beinast við að athuga hvort að 

dráttur á meðferð máls fyrir dómi, þegar rannsókn máls er lokið og ákæra á hendur 

sakborningi hefur verið þingfest, geti haft viðlíka áhrif.  

Hér að neðan verða meðal annars teknir til skoðunar fjórir dómar frá árinu 2005 þar sem 

um var að ræða mál manns, sem var vanheill á geðsmunum og var ákærður var fyrir ofbeldis- 

og hótunarbrot gagnvart opinberum starfsmanni. Af fyrstu tveimur dómunum, Hrd. 2005, bls. 

2217 (215/2005) og Hrd. 2005, bls. 2787 (297/2005) má sjá að rannsókn lögreglunnar á máli 

sökunautar hafi gengið nokkuð hratt fyrir sig og ákæra var gefin út á hendur sakborningi 

rúmum tveimur mánuðum eftir að hann var fyrst úrskurðaður í gæsluvarðhald. Eftir að ákæra 

á hendur ákærða var þingfest fór hins vegar að halla undan fæti.  

 

Hrd. 2005, bls. 2821 (342/2005): Krafist var áframhaldandi gæsluvarðhalds yfir X sem var 
grunaður um hótunar- og ofbeldisbrot gagnvart opinberum starfsmanni. Hann var fyrst 
úrskurðaður í gæsluvarðhald 23. apríl 2005, en ákæra á hendur honum var þingfest í héraðsdómi 
6. júlí 2005. Við þingfestingu hennar krafðist sökunautur þess að dómkvaddir yrðu tveir 
geðlæknar til að meta andlega heilsu hans, en hann hafnaði niðurstöðu þeirrar rannsóknar sem lá 
fyrir í málinu. Héraðsdómur féllst á gæsluvarðahaldskröfu yfir X og leit til þess að gefnar höfðu 
verið út ákærur í málinu, þær verið þingfestar og málið gegn X væri rekið með viðhlítandi hætti. 
Ekki þóttu efni til að marka gæsluvarðhaldinu skemmri tíma en krafist var. Í forsendum dóms 
Hæstaréttar kom fram að gæsluvarðhaldskrafan byggðist að því er virtist eingöngu á þeirri 
forsendu að beðið væri niðurstöðu dómkvaddra matsmanna til að leggja mat á geðheilsu X. X 
hafi sætt gæsluvarðhald í rúma þrjá mánuði og þess væri krafist að það yrði framlengt upp í 
rúma fimm mánuði. Á það var ekki fallist og var gæsluvarðhaldstími yfir X styttur um tæpar 
þrjár vikur.  
 

Hrd. 2005, bls. 3099 (399/2005): Í málinu var krafist áframhaldandi gæsluvarðhalds yfir X eða 
allt þar til dómur gengi í máli hans. Niðurstaða geðrannsóknar hinna dómkvöddu matsmanna lá 
fyrir þegar málið var tekið fyrir. Ákæruvaldið taldi nauðsynlegt að X sætti gæsluvarðhaldi þar 
til dómur gengi í máli hans þar sem brotaþola málsins og öðrum stafaði mikil ógn af honum. Í 
forsendum úrskurðar héraðsdóms kemur fram að X hafi setið í gæsluvarðhaldi í rúma fjóra 
mánuði, sem væri langur tími. Hins vegar bæri að líta til þess að X hafi krafist þess að fram færi 
ný geðrannsókn á honum sjálfum en þegar til kastanna kom hafi hann ekki verið reiðubúinn að 
gangast undir hana. Héraðsdómur vísaði jafnframt til þess að einungis tveir dagar væru þar til 
aðalmeðferð í málinu færi fram og var því fallist á frekara gæsluvarðhald yfir X. Hæstiréttur 
felldi hins vegar úrskurð héraðsdóms úr gildi. Var talið að óeðlilega langur dráttur hafi verið á 
vinnu hinna dómkvöddu matsmanna, meðal annars hafi liðið sjö vikur frá því að þeir voru 
dómkvaddir til starfsins og þar til þeir óskuðu eftir matsfundi með X. X hafi sætt 
gæsluvarðhaldi í nærfellt fjóra og hálfan mánuð. Í gögnum málsins var þessi dráttur ekki 
skýrður frekar og í ljósi þess var frekara gæsluvarðhaldi yfir X hafnað.  

                                                 
206 Í dæmaskyni má einnig benda á: Hrd. 2004, bls. 1142 (103/2004), Hrd. 13. júní 2007 (316/2007), Hrd. 2. júlí 
2007 (344/2007), Hrd. 2. júlí 2007 (345/2007) og Hrd. 2. nóvember 2007 (568/2007). 
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Af fyrri dómnum má sjá að Hæstiréttur styttir gæsluvarðhald yfir sakborningi frá því sem 

krafist hafði verið. Útgáfa ákæru á hendur sökunaut hafði ekki dregist úr hófi, en um átta 

vikur liðu frá því að hann var fyrst úrskurðaður í gæsluvarðhald og þar til ákæra var gefin út á 

hendur honum. Í síðari dómnum var taldi héraðsdómur að sá dráttur sem orðið hafði á vinnu 

hinna dómkvöddu matsmanna hafi átt rót sína að rekja til atvika er vörðuðu sökunaut. Hann 

hafi reynst ófús til að gangast undir geðrannsókn, sem hann hafði sjálfur krafist, og því var 

fallist á frekara gæsluvarðhald yfir honum. Hæstiréttur taldi hins vegar að ekki hafi verið 

færðar fram neinar skýringar á því af hverju sjö vikur liðu þar til hinir dómkvöddu matsmenn 

boðuðu sökunaut til matsfundar. Í dómi Hæstaréttar var talið að þar sem sökunautur hafði 

setið um fjögurra og hálfs mánaðar skeið í gæsluvarðahaldi yrði svo langur dráttur á vinnu 

hinna dómkvöddu matsmanna ekki talinn forsvaranlegur. Í ljósi þess verður að vísa til skýrra 

fyrirmæla í forsendum Hæstaréttar í Hrd. 2005, bls. 2821 (342/2005), en þar kom fram að 

meðferð málsins skyldi hraðað sérstaklega. Í því skyni var sá gæsluvarðhaldstími sem krafist 

var styttur verulega.207 

Játi sökunautur meint brot sitt og sú játning styðst við önnur gögn máls verður að telja að 

enn ríkari kröfur verði að gera til þess að meðferð málsins verði hraðað. Í Hrd. 8. ágúst 2007 

(412/2007) var sökunautur grunaður um að hafa gerst sekur um tilraun til vopnaðs ráns, 

þjófnað og umferðalagabrot. Hann var úrskurðaður í gæsluvarðhald vegna brotanna þann 26. 

júní 2007 og var gert að sæta því þar til 3. ágúst sama ár. Ákæra var gefin út á hendur honum 

mánuði síðar, þann 25. júlí 2007. Héraðsdómur hafði úrskurðað sökunaut til að sæta 

áframhaldandi gæsluvarðhaldi. Í forsendum dóms Hæstaréttar segir:  

 

Með dómi Hæstaréttar 26. júní 2007 var varnaraðila gert að sæta gæsluvarðhaldi allt til 3. ágúst 
sama árs á grundvelli 2. mgr. 103. gr. laga nr. 19/1991. Frá þeim tíma hafa engin gögn komið 
fram sem verulega þýðingu hafa við rannsókn málsins, en varnaraðili hafði þá þegar viðurkennt 
þá háttsemi sem honum var gefin að sök og var málið talið upplýst. Eigi að síður var ákæra ekki 
gefin út á hendur honum fyrr en 25. júlí 2007, en sérstaklega rík skylda er til að hraða 
málsmeðferð þegar grunaður maður sætir gæsluvarðhaldi. Fallist er á með héraðsdómara að 
varnaraðili skuli sæta áfram gæsluvarðhaldi, sem verður að teknu tilliti til framanritaðs 
markaður sá tími sem í dómsorði greinir, en telja verður að unnt sé að leggja dóm á málið innan 
þess tíma. 

 
                                                 
207 Hér má einnig benda á Hrd. 2006, bls. 3271 (363/2006), en í því máli var krafist áframhaldandi 
gæsluvarðhalds yfir X, sem m.a. hafði játað að hafa kveikt í tveimur bifreiðum í eigu föður síns. X hafði áður 
verið úrskurðaður í gæsluvarðhald, þ.e. frá 6. maí 2006 til 7. júní sama ár, sem Hæstiréttur staðfesti í máli frá 
2006, bls. 2151 (249/2006). Í forsendum dóms Hæstaréttar kom fram að sá tími, sem samkvæmt dómi Hrd. 
2006, bls. 2151 (249/2006) var talinn nægilegur til að ljúka málinu hafi ekki verið nýttur sem skyldi og meðferð 
málsins dregist langt fram yfir þann tíma. Hæstiréttur taldi með vísun til þessa, auk þess sem skilyrðum c-liðar 1. 
mgr. 103. gr. laga nr. 19/1991 var ekki fullnægt, að fella bæri úr gildi gæsluvarðhaldsúrskurður héraðsdóms yfir 
X.  



101 
 

Þar sem málið taldist upplýst og með hliðsjón af játningu sökunautar, sem var í samræmi 

við önnur gögn málsins, verður að telja að ekkert hafi staðið því í vegi að gefa út ákæru innan 

þeirra sjö vikna, sem sökunaut var gert að sæta gæsluvarðhaldi, sbr. Hrd. 26. júní 2007 

(333/2007). Af þeim sökum stytti Hæstiréttur gæsluvarðhaldstímann yfir sakborningi um 

rúmar tvær vikur.  

Eftir að aðilar máls hafa lýst yfir að öflun sönnunargagna sé lokið hvílir skylda á dómara 

að ákveða aðalmeðferð í máli með hæfilegum fyrirvara, sbr. 4. mgr. 165. gr. sml. Það kemur 

ekki fram í ákvæðinu sjálfu, né í greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 

88/2008, hvað teljist vera „hæfilegur fyrirvari“ í skilningi ákvæðisins en ljóst er að dómari má 

ekki láta það dragast úr hömlu að ákveða aðalmeðferð máls. Í neðangreindu máli frá seinni 

hluta árs 2006 kom til skoðunar hvort óhæfilegur dráttur hafi orðið á ákvörðun aðalmeðferðar 

í máli.  

 

Hrd. 2006, bls. 5753 (660/2006): Í málinu var X gefið að sök að hafa staðið að innflutningi á 
rúmlega tveimur kílóum af sterkum fíkniefnum til landsins 9. ágúst 2006 og var úrskurðaður í 
gæsluvarðhald daginn eftir. Ákæra á hendur honum var gefin út 9. nóvember og þingfest 10. 
nóvember sama ár. Dómari hafði ákveðið að aðalmeðferð skyldi fara fram 4. janúar 2007. 
Héraðsdómur féllst á kröfu um gæsluvarðhald yfir X m.a. með vísun til þess að ákæra í málinu 
hafi verið þingfest, aðalmeðferð þess ákveðin og þess væri að vænta að því lyki á þeim tíma sem 
gæsluvarðhaldið stæði. Hæstiréttur felldi hins vegar úrskurð héraðsdóms úr gildi þar sem talið 
var að óhæfilegur og óútskýrður dráttur hafði orðið á því að aðalmeðferð færi fram í málinu. Í 
forsendum dómsins kemur fram að sökunautur hafi sætt gæsluvarðhaldi í rúma fjóra mánuði og 
að á dómara hvíldi sérstök skylda til að hraða meðferð máls þegar sökunautur sætir 
gæsluvarðhaldi. Sá dráttur sem orðið hefði á aðalmeðferð í málinu væri óhæfilegur og skýringar 
á honum ófullnægjandi.  

 

Aðalmeðferð í málinu hafði verið ákveðin þann 4. janúar 2007, tæplega tveimur mánuðum 

eftir þingfestingu þrátt fyrir að játning sökunautar hafi legið fyrir í málinu. Málflutningur 

ríkissaksóknara byggði auk þess að langmestu leyti á framburði sökunautar. Því lá ljóst fyrir 

að aðalmeðferðin myndi ekki verða umfangsmikil eða tímafrek. 

Í Hrd. 19. maí 2008 (268/2008) var X grunaður um kynferðisbrot gagnvart ungum dætrum 

sínum, stjúpdóttur og vinkonum dætra sinna. Í héraðsdómi, þann 2. apríl 2008, var hann 

úrskurðaður í gæsluvarðhald og gert að sæta því til 14. maí 2008. Í málinu var gerð krafa um 

að X yrði úrskurðaður til að sæta gæsluvarðhaldi í tólf vikur, til 13. ágúst 2008. Í forsendum 

dóms Hæstaréttar segir:  

 

Fallist er á að varnaraðili sé undir sterkum grun um að hafa framið kynferðisbrot sem eru þess 
eðlis að gæsluvarðhald yfir honum sé nauðsynlegt með tilliti til almannahagsmuna samkvæmt 2. 
mgr. 103. gr. laga nr. 19/1991 um meðferð opinberra mála. Hins vegar hefur ekki verið gefin út 
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ákæra á hendur varnaraðila vegna þessara ætluðu brota. Í því ljósi þykir ekki unnt á þessu stigi 
að fallast á að gæsluvarðhaldinu verði markaður sá tími sem ætla megi að taki að reka mál þetta 
fyrir héraðsdómi. Fyrir liggur að málið verður sent ríkissaksóknara til ákvörðunar í júní. Að 
þessu gættu er fallist á kröfu sóknaraðila um að varnaraðili sæti gæsluvarðhaldi er verður 
markaður sá tími sem í dómsorði greinir. 

 

Hæstiréttur stytti gæsluvarðhaldstíma sökunautar í málinu um fimm vikur þannig að hann 

skyldi einungis sæta gæsluvarðhaldi til 7. júlí 2008.  

 

3.8.5 Ákvæði 4. mgr. 95. gr. sml.  

Líkt og áður hefur komið fram er ákvæðið nýmæli í lögum nr. 88/2008. Í 4. mgr. 95. gr. sml. 

segir orðrétt: „Ekki er heimilt að úrskurða sakborning til að sæta gæsluvarðhaldi lengur en í 

tólf vikur nema mál hafi verið höfðað gegn honum eða brýnir rannsóknarhagsmunir krefjist 

þess, sbr. a-lið 1. mgr.“.  

Reglan byggir eins og áður segir á tveimur eldri reglum, meginreglunni um hraða 

málsmeðferð og 3. mgr. 67. gr. stjskr. Ákvæði 3. mgr. 67. gr. stjskr. er þrengra að því leyti að 

það á eingöngu við um sakamál þar sem sökunautur er látinn sæta gæsluvarðhaldi. Gildissvið 

4. mgr. 95. gr. sml. er enn þrengra enda segir þar að sökunautur verði að jafnaði ekki látinn 

sæta gæsluvarðhaldi lengur en í tólf vikur. 

Í athugasemdum í greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 88/2008 kemur 

fram að ein af þeim breytingum sem gerðar voru á XIV. kafla laganna voru að skilyrði 

gæsluvarðhalds voru hert, sbr. 3. og 4. mgr. 95. gr. sml. Síðan segir:  

 

Eins og áður segir, á gæsluvarðhald, sem fólgið er í frelsissviptingu, ekki að standa lengur en 
þörf krefur. Eitt af því sem dregið getur gæsluvarðhald óhóflega á langinn er að rannsókn brots 
sé ekki fram haldið sem skyldi. Sama á við ef það dregst úr hömlu að taka ákvörðun um 
saksókn. Í því skyni að setja lögreglu og ákæruvaldi vissar skorður í þessu efni er kveðið á um 
það í 4. mgr. að ekki verði almennt heimilt að úrskurða sakborning til að sæta gæsluvarðhaldi 
lengur en í tólf vikur, jafnvel þótt öll skilyrði 1.–3. mgr. séu uppfyllt, ef mál hefur ekki verið 
höfðað á hendur honum með útgáfu ákæru. Eina undantekningin frá þessari meginreglu er að 
brýnir rannsóknarhagsmunir krefjist þess að sakborningur sitji áfram í gæsluvarðhaldi. Er í því 
sambandi vísað til a-liðar 1. mgr. Það þýðir að ekki er heimilt að úrskurða mann til að sæta 
áframhaldandi gæsluvarðhaldi eftir að tólf vikna markinu er náð á grundvelli annarra skilyrða 
b–d-liða 1. mgr. eða 2. mgr., nema mál hafi verið höfðað gegn sakborningi.208 
 

3.8.4.1 Undantekningar  

Tvær undantekningar eru gerðar frá þeirri meginreglu sem kveðið er á um í 4. mgr. 95. gr. 

sml. Annars vegar getur sakborningur verið látinn sæta gæsluvarðhaldi lengur en tólf vikur ef 
                                                 
208 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 1449-50.  
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mál hefur verið höfðað gegn honum og hins vegar ef að brýnir rannsóknarhagsmunir krefjast 

þess, sbr. a-lið 1. mgr. 95. gr. sml. 

Fyrri undantekningin frá meginreglunni er að ákæra á hendur sökunaut hafi verið gefin út. 

Eins og kveðið er á um í VII. kafla laga nr. 88/2008 ber lögreglu að ljúka rannsókn máls innan 

hæfilegs tíma. Ákærandi höfðar sakamál með útgáfu ákæru, sbr. 1. mgr. 152. gr. sml. Ákæra 

skal, að meginreglu til, birt fyrir ákærða sjálfum, sbr. 1. mgr. 156. gr. sml. Sakamál er síðan 

þingfest þegar ákæra og önnur málsgögn af hálfu ákæruvaldsins eru lögð fram á dómþingi, 

sbr. 1. mgr. 158. gr. sml.  

Þegar lögregla hefur lokið rannsókn á máli sakbornings og sakamál á hendur honum verið 

höfðað má segja að ákveðin þáttaskil eigi sér stað. Málið er þá komið úr höndum lögreglunnar 

og í hefðbundna meðferð sakamáls fyrir dómi, sbr. XXV. kafla laga nr. 88/2008. Markmiðið 

með umræddri undantekningu er að rannsókn og ákvörðun um saksókn í máli sakbornings sé 

hraðað eins og kostur er og sé lokið innan tólf vikna. Undantekningin gerir því ráð fyrir að 

sakborningur geti þurft að sæta lengra gæsluvarðhaldi á meðan mál hans er til meðferðar hjá 

dómstólum. Meginreglan um hraða málsmeðferð á jafnt við um sakamál á rannsóknarstigi og 

eftir að það er komið fyrir dóm, eins og má sjá af dómaframkvæmd í kafla 3.8.4.3.  

Síðari undantekningin frá 4. mgr. 95. gr. sml. er að brýnir rannsóknarhagsmunir krefjast 

þess, sbr. a-liður 1. mgr. 95. gr. sml. Undantekningin gerir ráð fyrir því að „brýnir“ 

rannsóknarhagsmunir þurfi að vera fyrir hendi. Í a-lið 1. mgr. 95. gr. sml. segir að heimilt sé 

að grípa til gæsluvarðhalds ef rannsóknarhagsmunir krefjist þess, en ekki er gerð krafa um að 

þeir skuli vera „brýnir“. Megináherslan samkvæmt a-lið er að sökunautur muni með einum 

eða öðrum hætti reyna að torvelda rannsókn málsins.209  

Um nýmæli í lögum um meðferð sakamála er að ræða og því er ekki um auðugan garð 

dómafordæma að gresja. Hins vegar má benda á Hrd. 2003, bls. 1320 (103/2003) og Hrd. 

2002, bls. 4416 (566/2002), sem reifaðir eru í kafla 3.8.4.2., en óhætt er að fullyrða að reynt 

hefði á 4. mgr. 95. gr. sml. í málunum tveimur. Á umrædda dóma er jafnframt bent vegna 

eðlis þeirra en um var að ræða stórfelldan innflutning fíkniefna sem kallaði á umfangsmikla 

og tímafreka rannsókn. Telja verður líklegt að það séu einkum mál af þessum toga, þ.e. sem 

varða skipulagða brotastarfsemi og kalla þar að leiðandi á mjög flókna og yfirgripsmikla 

rannsókn sem falla undir umrædda undantekningu frá 4. mgr. 95. gr. sml.  

                                                 
209 Eiríkur Tómasson: Þvingunarráðstafanir í þágu meðferðar sakamáls, bls. 63. 



104 
 

3.8.6 Beiting 3., 4. og 5. mgr. 95. gr. sml. 

Hér að framan hefur verið fjallað um almenn skilyrði gæsluvarðhalds samkvæmt 1., 3., 4. og 

5. mgr. 95. gr. sml. Sum skilyrðanna eru ný en önnur hafa verið í lögum um meðferð 

sakamála, áður opinberra mála, um árabil. Með lögum nr. 88/2008 um meðferð sakamála voru 

eins og áður segir lögfest tvö ný almenn skilyrði gæsluvarðhalds, þ.e. 3. og 5. mgr. 95. gr. 

sml. Skilyrðin í 3., 4. og 5. mgr. 95. gr. sml. eru nátengd og eiga það sameiginlegt að þrengja 

til muna heimild yfirvalda til að svipta mann frelsi sínu.  

Til þess að sýna hvernig umrædd skilyrði tengjast er hægt að taka dæmi. Gefum okkur að 

sautján ára maður sé grunaður um, ásamt fleiri mönnum, að hafa staðið að baki stórfelldum 

innflutningi á fíkniefnum og er á frumstigi þess máls, að kröfu lögreglustjóra, úrskurðaður í 

gæsluvarðhald. Þegar um er að ræða sökunaut, yngri en átján ára, ber samkvæmt 5. mgr. 95. 

gr. sml. að leita allra leiða til að hann verði fremur látinn sæta vægari úrræðum, t.a.m. 

samkvæmt XII. kafla barnaverndarlaga, fremur en að sæta gæsluvarðhaldi. Þau úrræði sem 

einkum koma til álita í þessu sambandi, fyrir utan farbann eða fyrirmæli um að sakborningur 

haldi sig á ákveðnum stað, eru vistun á viðeigandi heimili eða stofnun.210 Komi vægari úrræði 

ekki að gagni, með hliðsjón af eðli og öðrum aðstæðum máls, er gæsluvarðhaldi iðulega beitt 

einkum í þágu rannsóknarhagsmuna, sbr. a-lið 1. mgr. 95. gr. sml.211 Samkvæmt 3. mgr. 95. 

gr. sml. kemur til skoðunar hvort að brot sökunautar muni með hliðsjón af dómaframkvæmd í 

sambærilegum brotum varða óskilorðsbundinni fangelsisrefsingu. Í dæminu þyrfti 

héraðsdómari ekki að taka afstöðu til þess hver refsingin væri sem sökunautur hefði unnið til, 

kæmi til sakfellingar, heldur er nægilegt að brotið varði fangelsisrefsingu samkvæmt 

refsimörkum ákvæðisins, sbr. 173. gr. a. hgl.  Þegar líður á rannsókn málsins og sökunautur 

hefur setið vel á þriðja mánuð í gæsluvarðhaldi kemur 4. mgr. 95. gr. sml. til skoðunar. Hafi 

ákæra ekki verið gefin út á hendur sakborningi innan þriggja mánaða frá því að hann var fyrst 

úrskurðaður í gæsluvarðhald ber dómara að leggja mat á hvort að brýnir 

rannsóknarhagsmunir, sbr. a-lið 1. mgr. 95. gr. sml. séu til staðar sem heimilað geta 

undantekningu frá 4. mgr. 95. gr. sml. Við umrætt mat verður dómari jafnframt að leggja mat 

á hvort að refsing sú sem sökunautur kann að hafa bakað sér varði óskilorðsbundnu fangelsi 

og að gæsluvarðhaldsvist hans sé ekki í ósamræmi við væntanlega fangelsisrefsingu. Ungur 

aldur sökunautar hefur þar sitt að segja. Telji dómari að þáttur sökunautar í hinum meinta 
                                                 
210 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 1450.  
211 Sjá hérna Hrd. 5. júní 2007 (305/2007) en þar var X, á sextánda aldursári, látinn sæta gæsluvarðhaldi vegna 
gruns um að hafa framið mjög alvarleg afbrot, 252. gr. hgl., sbr. 1. mgr. 20. gr. og 211. gr. hgl., sbr. 1. mgr. 20. 
gr. eða 2. mgr. 218. gr. hgl. Jafnframt var litið til þess að hann hafði nokkrum mánuðum áður verið dæmdur í 
skilorðsbundið fangelsi fyrir hylmingu. Vægari úrræði en gæsluvarðhald komu því ekki að gagni í máli þessa 
unga manns.  



105 
 

innflutningi sé ekki með þeim hætti, að óskilorðsbundinni fangelsisrefsingu varði, er líklegt 

að frekara gæsluvarðhaldi yfir honum verði hafnað.  

Það er því ljóst, af þessu örlitla dæmi, að skilyrði 3., 4. og 5. mgr. 95. gr. sml. eru nátengd 

og fléttast saman í málum þar sem sökunautur eru látinn sæta gæsluvarðhaldi.  

 

3.8.7 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um 4. mgr. 95. gr. sml. sem er nýtt skilyrði gæsluvarðhalds 

og kom fyrst inn í lög nr. 88/2008. Því má halda fram að 4. mgr. 95. gr. sml. sé dæmi um 

reglu sem þróast hefur í dómaframkvæmd og er síðar lögfest. Ákvæðið byggir á traustum 

grunni þar sem meginreglan um hraða málsmeðferð, sbr. 1. mgr. 70. gr. stjskr og 3. mgr. 67. 

gr. stjskr., um að sökunautur verði ekki látinn sæta gæsluvarðhaldi lengur en þörf krefur, hafa 

verið í stjórnarskránni vel á annan áratug en þau voru lögfest með stjórnskipunarlögum nr. 

97/1995. Af dómaframkvæmd, frá því að umrædd stjórnskipunarlög tóku gildi, má sjá að 

Hæstiréttur hefur í seinni tíð hafnað kröfu um gæsluvarðhald í æ ríkari mæli, eða stytt það ef 

rannsókn máls eða útgáfa ákæru á hendur sökunaut hefur dregist úr hömlu. Ríkari kröfur hafa 

því verið gerðar til lögreglu og ákæruvalds um að rannsókn og meðferð máls sé hraðað eins 

og frekast er unnt. Fullyrða má að lögfesting 4. mgr. 95. gr. muni herða enn frekar á þeim 

kröfum.  

 

4 Niðurstöður og lokaorð 
Vísað er til samantektar við hvern kafla í ritgerðinni þar sem greint var frá helstu niðurstöðum 

hverju sinni. Hins vegar telur höfundur rétt að geta þeirra atriða sem, að hans mati, standa upp 

úr í lok ritgerðar.  

Eins og fram kemur í kafla 1.1 um sögulegt yfirlit má sjá að úrræði sem svipar til 

gæsluvarðhalds hefur verið við lýði langt aftur í aldir. Almenn skilyrði gæsluvarðhalds hafa 

verið í lögum um meðferð sakamála allt frá því að heildstæð löggjöf á því sviði leit dagsins 

ljós með lögum nr. 27/1951. Síðan þá hefur lagasetning á þessu sviði m.a. borið þess merki að 

réttarstaða sakbornings hefur verið gerð skýrari. Liður í þeirri viðleitni löggjafans hefur verið 

að skýra og einfalda almenn skilyrði gæsluvarðhalds.  

Samkvæmt 95. gr. sml. eru almenn skilyrði gæsluvarðhalds fimm talsins en tvö ný skilyrði 

bættust við þegar lög nr. 88/2008 tóku gildi. Eðli máls samkvæmt skortir dómaframkvæmd 

um hin nýju skilyrði. Hins vegar er óhætt að segja að eldri skilyrðin þrjú hafi að mestu leyti 
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ekki valdið miklum túlkunarvanda í framkvæmd. Af dómaframkvæmd má hins vegar sjá að 

skilyrðið um rökstuddan grun hefur einna helst valdið vandkvæðum. Líkt og fram kemur í 

kafla 3.5 þá er ekkert eitt ákveðið atriði sem leiðir til þess að skilyrðinu teljist vera fullnægt 

heldur er um heildstætt mat á málsatvikum að ræða hverju sinni. Grundvallaratriði er að 

grunur lögreglu um að refsivert brot hafi verið framið og beinist að tilteknum manni eða 

mönnum. Dómaframkvæmd ber hins vegar með sér að rökstuddur grunur er ekki talinn fyrir 

hendi ef einungis einn eða tveir vitnisburðir koma fram sem ekki fá stuðning í öðrum gögnum 

máls, sbr. Hrd. 2002, bls. 3259 (478/2002). Nauðsynlegt er að fleiri gögn sem hafa komið 

fram við rannsókn lögreglu bendi í sömu átt og styrki þar með grun um refsivert brot manns, 

sbr. Hrd. 2005, bls. 1412 (135/2005) og Hrd. 2005, bls. 3447 (442/2005). Framburður 

sakbornings, brotaþola og annarra vitna skipta þar miklu máli. Sé framburður sakbornings 

ósamrýmanlegur öðrum mikilvægum vitnisburðum í málinu getur það leitt til þess að grunur 

um refsivert brot hans styrkist, sbr. Hrd. 15. júlí 2008 (385/2008). Játning sakbornings á 

meintu refsiverðu broti hefur jafnframt vægi við mat á því hvort rökstuddur grunur telst fram 

kominn, sé hún í samræmi við önnur gögn máls, sbr. Hrd. 2004, bls. 2496 (223/2004). Þegar 

öllu er á botninn hvolft er vandasamt að gefa nákvæma skýringu á því hvenær rökstuddur 

grunur telst vera fram kominn og ekkert eitt atriði sem ríður þar baggamuninn. 

Mörk rökstudds gruns og sterks gruns samkvæmt 2. mgr. 95. gr. sml. voru jafnframt tekin 

til skoðunar. Ákvæði 2. mgr. 95. gr. sml. er iðulega beitt þegar um alvarlegustu brot gegn 

almennum hegningarlögum er að ræða, rannsókn lögreglu er lokið og málið hefur verið sent 

til ákæruvaldsins eða það hefur verið þingfest fyrir dómi. Því eru almennt gerðar strangari 

kröfur til grunsins á því stigi en gerðar eru á fyrri stigum málsins. Verulegar líkur fyrir því að 

sakborningur hafi gerst sekur um refsivert brot þurfa að vera fyrir hendi og sýna þarf fram á 

að þær hafi aukist frá því í upphafi rannsóknar, sbr. Hrd. 2005, bls. 3774 (442/2005). 

Nýju skilyrðin tvö sem komu inn í lög nr. 88/2008 eru ekki svo ólík. Bæði miða þau að 

því að takmarka eins og kostur er þann tíma sem sakborningur er látinn sæta gæsluvarðhaldi. 

Skilyrðið í 3. mgr. 95. gr. sml. er að danskri fyrirmynd, sbr. 3. mgr. 762. gr. rpl. Hins vegar er 

skilyrðið í 4. mgr. 95. gr. sml., að sakborningur verði að jafnaði ekki látinn sæta 

gæsluvarðhaldi lengur en í tólf vikur, séríslenskt, ef svo má að orði komast. Af umfjöllun í 

kafla 3.8.4 má sjá að frá setningu stjórnskipunarlaga nr. 97/1995 hefur í dómaframkvæmd 

myndast vísir að þeirri reglu sem nú hefur verið lögfest í 4. mgr. 95. gr., þótt ekki verði séð að 

tólf vikna fresti hafi verið fortakslaust fylgt, eins og í ákvæðinu segir, sbr. t.d. Hrd. 1999, bls. 

2353 (205/1999) og Hrd. 2005, bls. 1422 (143/2005). Í kaflanum má jafnframt sjá að dráttur á 

rannsókn lögreglu, útgáfu ákæru og meðferð málsins fyrir dómi getur haft áhrif á ákvörðun 
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dómara um gæsluvarðhald, annars vegar að kröfu um gæsluvarðhald er hafnað, eða 

gæsluvarðhaldstími er styttur, sbr. Hrd. 2005, bls. 3099 (399/2005) og Hrd. 2006, bls. 3456 

(451/2006). Meginreglan um hraða málsmeðferð, sbr. 1. mgr. 70. gr. stjskr., 1. mgr. 6. gr. 

MSE og 1. mgr. 171. gr. sml. leiðir til þess að meðferð máls á rannsóknarstigi og fyrir dómi 

beri að hraða eins og frekast er unnt.  

Ekki er gott að spá fyrir um hvenær reynt geti á undantekningu frá reglu 4. mgr. 95. gr. 

sml., að brýnir rannsóknarhagsmunir heimili lengra gæsluvarðhald en tólf vikur. Hins vegar 

má ímynda sér að í málum eins og þeim sem hafa verið í deiglunni undanfarið og varða 

skipulagða brotastarfsemi, t.a.m. skipulagðan innflutning fíkniefna kunni að reyna á 

undantekninguna.  

Að mati höfundar var ritgerðarefnið afar áhugavert og krefjandi. Það vakti nokkra undrun 

höfundar að ekki hafi verið skrifað um efnið í eins langan tíma og raun ber vitni, sérstaklega í 

ljósi þess að á undanförnum árum hefur dómaframkvæmd um gæsluvarðhald og beitingu 

skilyrða þess aukist gríðarlega. Með áhugann og drifkraftinn að leiðarljósi taldi höfundur því 

að sérstök ástæða væri til að ráðast í verkefnið. Það er einlæg von höfundar að ritgerðin geti 

gefið nokkuð heildstæða mynd af því hvernig almenn skilyrði gæsluvarðhalds hafa verið 

túlkuð af dómstólum á undanförnum árum.  
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Rt. 1993, bls. 1302 
Rt. 1994, bls. 1378 
Rt. 1997, bls. 2073 
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LAGASKRÁ 
 

Íslensk lög 
 
Grágás 
 
Gamli Sáttmáli 
 
Jónsbók 
16. kapituli Mannhelgisbálks 
 
Norsk lög Kristjáns V. 1732  

 
Tilskipun 24. janúar 1838 viðvíkjandi misgerningamálum á Íslandi 
13. gr.  
 
Almenn hegningarlög frá 25. júní 1869 
36. gr.  
44. gr. 

1. mgr.  
 
Stjórnarskrá um hin sérstaklegu málefni Íslands frá 1874 
48. gr.  
 
Lög nr. 39/1907 um skilorðsbundna hegningardóma og hegningu barna og unglinga 
5. gr.  
 
Stjórnskipunarlög nr. 12/1915 
 
Lög nr. 19/1940 Almenn hegningarlög 
XXVI. kafli  
14. gr. 
20. gr.  

1. mgr.   
31. gr.  
62. gr 
66. gr.  
70. gr.  
72. gr.  
74. gr.  

1. mgr.  
1. – 8. tölul. 

76. gr. 
77. gr.  
106. gr.  

1. mgr.    
119. gr.  
123. gr.  
128. gr.  
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142. gr.  
1.mgr.  

155. gr.  
173. gr. a 
211. gr.  
218. gr.  

2. mgr. 
234. gr.  
235. gr.  
236. gr.  
237. gr.  
242. gr.  

2. tölul. 
b-liður 

244. gr.  
248. gr. 
249. gr.  
252. gr.  
 

Lög nr. 33/1944 Stjórnarskrá Lýðveldisisins Íslands  
65. gr.  

1. mgr.  
67. gr.  

1. mgr.  
2. mgr.  
3. mgr.  

3. málsl. 
5. málsl. 

70. gr.  
1. mgr.  

 
Lög nr. 27/1951 um meðferð opinberra mála 
66. gr. 
67. gr. 

1. mgr.  
1. tölul. 
2. tölul. 
3. tölul. 
4. tölul.  
5. tölul. 
6. tölul. 

69. gr.  
1. mgr.  

1. tölul. 
2. tölul. 
3. tölul. 
4. tölul. 

114. gr.  

202. gr.  
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Lög nr. 57/1961 
 
Lög nr. 73/1972 Höfundalög 
 
Lög nr. 65/1974 um ávana- og fíkniefni  
 
Lög nr. 74/1974 um meðferð opinberra mála 
IX. kafli 
20. gr. ,  
21. gr.  
32. gr. 

1. mgr.  
2. mgr.   

59. gr.  
1. mgr.  

61. gr.  
67. gr.  

1. mgr.  
1. tölul.  
2. tölul. 
3. tölul. 
4. tölul.  
5. tölul. 
6. tölul. 

69. gr. 
1. mgr.  

3. tölul.  
 
Lög nr. 55/1987 Tollalög 
123. gr.  
124. gr.  
 
Lög nr. 92/1989 um aðskilnað dómsvalds og umboðsvalds í héraði 
 
Lög nr. 19/1991 um meðferð opinberra mála 
XII. kafli 
97. gr.  

1. mgr.  
99. gr.  

1. mgr.  
103. gr.  

1. mgr.  
a-liður 
b-liður 
c-liður 
d-liður 

2. mgr. 
106. gr.  
110. gr.  
175. gr.  
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1. mgr.  
176. gr.  
 
Lög nr. 37/1993 Stjórnsýslulög 
1. gr.  

3. mgr.  
12. gr.  
 
Lög nr. 62/1994 um Mannréttindasáttmála Evrópu 
5. gr.  

1. mgr.  
c-liður 

3. mgr.  
6. gr.  

3. mgr.  
a-liður 

 
Lög nr. 97/1995 Stjórnskipunarlög 
 
Lög nr. 90/1996 Lögreglulög  
16. gr.  

1. mgr.  
a-liður 

 
Lög nr. 37/1997 um lögræði 
1. gr.  
 
Lög nr. 82/1998 
 
Lög nr. 80/2002 Barnaverndarlög  
12. gr.  

Lög nr. 96/2002 um útlendinga 
 
Lög nr. 88/2008 um meðferð sakamála 
1. gr.  

1. mgr.  
2. mgr.  

28. gr.  
1. mgr.  

52. gr.  
1. mgr.  

53. gr.  
1. mgr.  

2. málsl. 
3. mgr.  

54. gr.  
1. mgr.  

64. gr.  
2. mgr.  
3. mgr.  
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65. gr.  
1. mgr.  

77. gr.  
2. mgr.  

90. gr.  
1. mgr.  

94. gr.  
1. mgr.  

95. gr.  
1. mgr.  

a-liður 
b-liður 
c-liður 
d-liður 

2. mgr.  
3. mgr.  
4. mgr.  
5. mgr.  

96. gr.  
97. gr.  

1. mgr.  
2. mgr.  

98. gr.  
1. mgr.  
2. mgr.  

99. gr.  
1. mgr.  

b-liður 
100. gr.  

1. mgr.  
1. málsl. 
2. málsl. 

2. mgr.  
101. gr.  

1. mgr.  
103. gr.  

1. mgr.  
105. gr.  

1. mgr.  
106. gr.  

2. mgr.  
108. gr.  

1. mgr.  
152. gr.  

1. mgr.  
156. gr.  

1. mgr.  
158. gr.  

1. mgr.  
165. gr.  
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4. mgr.  
171. gr.  

1. mgr.  
181. gr.  

3. mgr.  
192. gr.  

1. mgr.  
l-liður 

2. mgr.  
b-liður 

 

Erlend lög 

 
Danska stjórnarskráin frá 1849 
71. gr.  

3. mgr. 
 

Danska stjórnarskráin nr. 169/1953 
71. gr.  

1. mgr.  
2. mgr.  
3. mgr.  
5. mgr.  

 
Dönsku réttarfarslögin (auglýsing nr. nr. 857/2000) 
755. gr.  

1. mgr.  
5. mgr.  

760. gr.  
1. mgr.  
2. mgr.  

762. gr.  
1. mgr.  
2. mgr.  
3. mgr.  

779. Gr.  
 
Dönsku hegningarlögin (auglýsing nr. 849/2000) 
292. gr.  
294. gr.  
305. gr.  

2. mgr.  
 

Norsku réttarfarslögin nr. 25/1981 
46. gr.  
67. gr.  

1. mgr.  
171. gr.  

1. mgr.  
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