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ÚTDRÁTTUR 

 

Í þessari ritgerð er fjallað um neyðarvörn við valdbeitingu lögreglu skv. 12. gr. almennra 

hegningarlaga nr. 19/1940. Fyrst og fremst er litið til þeirra aðstæðna þegar lögreglumenn 

beita neyðarvörn við framkvæmd skyldustarfa. Markmið ritgerðarinnar er að rannsaka hvort 

munur sé á neyðarvarnarverki eftir því hvort lögreglumaður beitir henni eða hinn almenni 

borgari. Í því samhengi er fjallað um hlutverk lögreglunnar og eru bornar saman skyldur 

lögreglunnar og hins almenna borgara.  

Í ljósi þess að lögreglumenn hafa heimild til valdbeitingar er sérstök umfjöllun um 

valdbeitingu lögreglu, heimildir og skyldur lögreglumanna til valdbeitingar, skilyrði 

valdbeitingar og hvaða úrræða lögreglumönnum er heimilt að grípa til við valdbeitingu. 

Beinist umfjöllunin um valdbeitingu einkum að því samspili sem er á milli almennrar 

valdbeitingarheimildar lögreglu á grundvelli lögreglulaga nr. 90/1996, og eftir atvikum 

ákvæðum annarra laga, og valdbeitingarheimildar neyðarvarnarákvæðis 12. gr. almennra 

hegningarlaga.  

Í umfjöllun um neyðarvörn við valdbeitingu lögreglu er leitast við að greina mun á 

valdbeitingarheimild neyðarvarnar skv. 12. gr. almennra hegningarlaga eftir því hvort 

lögreglumaður eða almennur borgari beitir henni. Fjallað er um skilyrði neyðarvarnar og 

þegar farið er út fyrir takmörk leyfilegrar neyðarvarnar ásamt umfjöllun um aðgreiningu 

ólögmætrar valdbeitingar lögreglumanna annars vegar og þegar farið er út fyrir takmörk 

leyfilegrar neyðarvarnar hins vegar. Kannað er svigrúm lögreglumanna til að beita 

óviðurkenndum aðferðum við valdbeitingu, hvort sem hún styðst við almenna 

valdbeitingarheimild lögreglulaga eða neyðarvarnarákvæði 12. gr. almennra hegningarlaga. 

Lögð er áhersla á að kanna til hvaða atriða er litið við mat á því hvort lögreglumaður hafi 

framið lögmæta neyðarvörn. Í því skyni er litið til dómaframkvæmdar og norræns réttar. 

Ennfremur er kannað til hvaða atriða Mannréttindadómstóll Evrópu lítur til í úrlausnum 

sínum við mat á því hvort lögreglumaður hafi framið lögmæta neyðarvörn, sbr. a-lið 2. mgr. 

2. gr. mannréttindasáttmála Evrópu, þegar dómstóllinn hefur tekið til úrlausnar hvort brotið 

hafi verið gegn réttinum til lífs á grundvelli 2. mgr. mannréttindasáttmálans. 
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FORMÁLI 

 

Hér lítur dagsins ljós ritgerð sem fjallar um neyðarvörn við valdbeitingu lögreglu skv. 12. gr. 

almennra hegningarlaga nr. 19/1940 ásamt heimildum í öðrum lögum og reglugerðum um 

valdbeitingu lögreglu. Ritgerðin er lokaverkefni til Mag. jur. prófs í lögfræði við lagadeild 

Háskóla Íslands haustið 2017, en hún hefur verið í smíðum frá því í júní sama ár. Ég hef 

starfað sem lögreglumaður síðastliðin tíu ár og lagt stund á laganám jafnhliða því. Ég hef 

veitt því athygli að lítið er skrifað um lögreglurétt á sviði íslenskrar lögfræði. Við nánari 

skoðun komst ég að því að lítið sem ekkert er skrifað um þær aðstæður þegar lögregla beitir 

neyðarvörn við skyldustörf, en töluvert er skrifað almennt um neyðarvörn. Er ritgerð þessari 

m.a. ætlað að vera framlag til að bæta úr því. Sérstakar þakkir færi ég Ragnheiði Bragadóttur, 

prófessor, er hafði umsjón með ritgerðarsmíð þessari, fyrir ánægjulegt samstarf og veitta 

aðstoð. Sérstakar þakkir færi ég einnig Sigurði Skúlasyni, lögfræðingi, sem las yfir ritgerðina 

í heild, fyrir gagnlegar ábendingar sem nýttust vel. Að lokum færi ég unnustu minni, Írisi 

Dröfn, og börnunum mínum, Ölmu Rut og Aroni Sölva, mínar bestu þakkir fyrir óbilandi 

stuðning, skilning og kærleika við gerð ritgerðarinnar.  

 

 

 

Reykjavík, 27. desember 2017 

 

 

________________________________________________ 

Kristmundur Stefán Einarsson 
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1 Inngangur 

Lögreglan skipar stóran sess í samfélagi okkar og hlutverk hennar er bæði mikilvægt og 

yfirgripsmikið. Meðal hlutverka lögreglunnar er framfylgja lögum, tryggja öryggi 

borgaranna, stemma stigum við afbrotum, vinna að uppljóstran brota og aðstoða borgarann 

þegar hætta steðjar að, sbr. 1. gr. lögreglulaga nr. 90/1996.
1
 Framangreind upptalning er langt 

frá því að vera tæmandi. Birtingarmynd lögreglunnar kann að vera mismunandi eftir því hver 

upplifun borgarans er af henni. Ekki er ólíklegt að maður sem afplánar refsingu í kjölfar þess 

að lögregla stendur hann að því að fremja refsiverðan verknað hafi aðra sýn á lögreglu en sá 

sem lögregla hefur bjargað úr háska. Ein af fjölmörgum birtingarmyndum lögreglu er sú að 

lögregla hefur afskipti af afbrotamönnum og þarf oft á tíðum að beita valdi við þær aðstæður.  

Við valdbeitingu lögreglu geta skapast erfiðar aðstæður sem kunna að hafa í för með sér 

líkamstjón, bæði fyrir þann sem beitir valdi og þann sem valdbeiting beinist að. Í ritgerð 

þessari verður fjallað um þegar lögregla beitir neyðarvörn í störfum sínum á grundvelli 12. gr. 

almennra hegningarlaga nr. 19/1940.
2
 Um nokkuð sérstaka stöðu er að ræða í ljósi þess að 

lögreglumenn hafa almenna heimild til að beita valdi við framkvæmd starfsins þrátt fyrir að 

skilyrði neyðarvarnar séu ekki uppfyllt. Umfjöllunarefni ritgerðarinnar tekur m.a. til samspils 

valdbeitingarheimildar lögreglunnar annars vegar og valdbeitingarheimildar 

neyðarvarnarákvæðis hgl. hins vegar. Áhersla er lögð á að skýra muninn á neyðarvarnarverki 

eftir því hvort lögreglumaður framkvæmir það eða almennur borgari og til hvaða atriða er 

litið við það mat. Í því ljósi verður umfjöllun um hlutverk lögreglu, ásamt því að bornar verða 

saman skyldur lögreglu og borgarans.  

Uppbygging ritgerðarinnar er með þeim hætti að í öðrum kafla verður fjallað um hlutverk 

lögreglu, heimildir hennar og skyldur. Bornar verða saman skyldur lögreglunnar og 

borgaranna og hvaða afleiðingar vanræksla í starfi hefur. Í þriðja kafla verður umfjöllun um 

valdbeitingu lögreglu, en í kaflanum er vikið að heimildum og skyldum lögreglu til 

valdbeitingar, hver hefur heimild til þess að beita valdi, skilyrði valdbeitingar, notkun vopna 

við valdbeitingu og afleiðingar þess sé farið út fyrir valdbeitingarheimild. Í fjórða kafla 

verður farið yfir neyðarvörn við valdbeitingu lögreglu. Valdbeitingarheimild borgaranna 

verður borin saman við valdbeitingarheimild lögreglunnar. Almenn umfjöllun verður um 

skilyrði neyðarvarnar og þegar farið er út fyrir takmörk leyfilegrar neyðarvarnar. Vikið 

verður að muninum á ólögmætri valdbeitingu og þegar lögreglumaður fer út fyrir takmörk 

leyfilegrar neyðarvarnar. Með hliðsjón af umfjöllun um neyðarvörn við valdbeitingu lögreglu 

                                                 
1
 Hér eftir skammstöfuð lrl.  

2
 Hér eftir skammstöfuð hgl. 
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verður sérstök umfjöllun um aðgerð lögreglu þann 2. desember 2013 í Reykjavík þar sem 

maður lést í skotbardaga við lögreglu. Í kaflanum verður ennfremur farið yfir hvenær almenn 

valdbeiting lögreglu breytist í það að vera neyðarvörn, þegar vörnum er beitt gegn 

valdbeitingu lögreglu, beitingu óviðurkenndra aðferða við valdbeitingu og andlag 

neyðarvarnar. Í fimmta kafla verður fjallað um réttinn til lífs á grundvelli 2. gr. 

mannréttindasáttmála Evrópu og undantekningu frá honum sem birtist í 2. mgr. ákvæðisins, 

en þar er m.a. fjallað um neyðarvörn. Litið verður til stöðu sáttmálans í íslenskum rétti og 

hvaða áhrif hann hefur í lagalegum skilningi. Fjallað verður um jákvæðar og neikvæðar 

skyldur ríkja til að framfylgja þeim réttindum sem sáttmálinn tryggir. Þá verður farið yfir 

dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu og kannað til hvaða atriða dómstóllinn lítur 

við mat á því hvort heimilt hafi verið að skerða réttinn til lífs á grundvelli neyðarvarnar. Í 

lokakafla ritgerðarinnar verða dregnar saman niðurstöður.  
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2 Hlutverk lögreglu 

Í íslensku samfélagi sprettur reglulega upp umræða um lögreglu. Sú umræða spannar vítt 

svið, allt frá umfjöllun um kjör og búnað lögreglumanna, styrk einstakra lögregluembætta, 

hlutverk, heimildir og skyldur lögreglu yfir í aðferðir lögreglu við úrlausn einstakra mála, 

vopnaburð og burði lögreglunnar til að takast á við hryðjuverkaógn sem hefur verið áberandi 

í Evrópu síðustu misseri.
3
 Umræða um lögreglu verður líklega seint færð á tæmandi lista og 

verður að telja ágætt að almenningur láti sig varða jafn mikilvægt starf og það sem lögreglan 

rækir, í það minnsta á meðan umræðan er málefnaleg og til þess fallin að bæta þjóðfélagið.  

Fyrsti vísir að lögreglu á Íslandi er frá 18. öld, en þá voru tveir næturverðir í Reykjavík. 

Þeir höfðu m.a. það hlutverk að vakta báta, líta eftir eldi, ljósi, þjófnuðum og fleiri skaða á 

eftirlitsferðum sínum um bæinn og við sjóinn.
4
 Frá miðri 18. öld hefur hlutverk lögreglu verið 

að mestu leyti það sama. Það hefur lotið að því að gæta að allsherjarreglu og almannafriði, 

vera samfélaginu og borgurum þess til verndar gegn hættu og þá sérstaklega gegn afbrotum. 

Þessi grundvallarsjónarmið eiga við um starfsemi lögreglu enn þann dag í dag.
5
 Mikið vatn 

hefur runnið til sjávar í löggæslumálum á Íslandi frá tímum næturvarðanna tveggja í 

Reykjavík. Árið 1937 var fjöldi lögreglumanna í Reykjavík orðinn 60.
6
 Árið 2016 var fjöldi 

lögreglumanna á höfuðborgarsvæðinu 290 en 706 á landinu öllu. 

Lögreglan starfar eftir lögreglulögum nr. 90/1996 sem tóku gildi 1. júlí 1997. Voru lögin 

liður í breytingum undanfarinna ára á réttarfari og dómstólaskipan í landinu.
7
 Í 2. mgr. 1. gr. 

lrl. er kveðið á um hlutverk lögreglu og er ákvæðið svohljóðandi: 

 

Hlutverk lögreglu er: 

 

a. að gæta almannaöryggis og halda uppi lögum og reglu, leitast við að tryggja 

réttaröryggi borgaranna og vernda eignarrétt, opinbera hagsmuni og hvers konar lögmæta 

starfsemi,  

 

b. að stemma stigu við afbrotum og koma í veg fyrir athafnir sem raska öryggi 

borgaranna og ríkisins,  

 

c. að vinna að uppljóstran brota, stöðva ólögmæta háttsemi og fylgja málum eftir í 

samræmi við það sem mælt er fyrir um í lögum um meðferð [sakamála] eða öðrum 

lögum,  

                                                 
3
 Í skýrslu útgefinni af ríkislögreglustjóra þann 30. janúar 2017 sem ber heitið „Mat ríkislögreglustjóra á hættu 

af hryðjuverkum“ kemur fram að Vesturlöndum stafi mikil ógn af hryðjuverkasamtökum. Þá hafi öryggisógn 

farið vaxandi í ríkjum Evrópusambandsins. Hættustig á Íslandi er metið í meðallagi og hefur verið það síðan 

árið 2015. Fyrir þann tíma var hættustigið metið einu stigi lægra, þ.e. lágt.  
4
 Þorsteinn Jónsson og Guðmundur Guðjónsson: Lögreglan á Íslandi, bls. 16-17.  

5
 Ragnar L. Auglend, Henry John Mæland og Knut Røsendhaug: Politirett, bls. 31-32.  

6
 Ágrip af sögu lögreglunnar, bls. 18.  

7
 Bogi Nilsson: „Í tilefni nýrra lögreglulaga“, bls. 427.  
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d. að greiða götu borgaranna eftir því sem við á og aðstoða þá þegar hætta steðjar að,  

 

e. að veita yfirvöldum vernd eða aðstoð við framkvæmd starfa sinna samkvæmt 

fyrirmælum laga eða venju eftir því sem þörf er á,  

 

f. að starfa í samvinnu við önnur stjórnvöld og stofnanir sem hafa með höndum verkefni 

sem tengjast starfssviði lögreglu,  

 

g. að sinna öðrum verkefnum sem henni eru falin í lögum eða leiðir af venju.  

 

Ljóst er að hlutverk lögreglu samkvæmt framangreindu ákvæði er víðfeðmt og verkefni 

lögreglu geta verið margs konar. Núgildandi lrl. tóku við af eldri lögum um lögreglumenn nr. 

56/1972, en þau voru að meginstofni lög um lögreglumenn nr. 92/1933.
8
 Hlutverk lögreglu 

samkvæmt lögum um lögreglumenn nr. 56/1972 var ekki eins ítarlegt og í núgildandi lrl. Í 

eldri lögunum var hlutverki lögreglu lýst svo í 1. gr.: 

 

Ríkið heldur uppi starfsemi lögregluliðs, sem hefur það verkefni að gæta almannaöryggis 

og halda uppi lögum og reglu, stemma stigu við lögbrotum og vinna að uppljóstran brota, 

sem framin eru, samkvæmt því, sem nánar greinir í V. kafla laga um meðferð opinberra 

mála, nr. 82/1961.  

 

Hlutverki lögreglu var lýst nánar í lögum um meðferð opinberra mála nr. 82/1961 og nr. 

74/1974 sem fallin eru úr gildi, en samkvæmt þeim var hlutverk lögreglu þrenns konar. Í 

fyrsta lagi var um að ræða eftirlitshlutverk, í öðru lagi hjálparhlutverk og í þriðja lagi 

rannsóknarhlutverk.
9
  

Hlutverk lögreglu skv. a-lið 2. mgr. 1. gr. lrl. felst í því að halda uppi almannaöryggi og 

allsherjarreglu, samanber orðalag ákvæðisins. Ef þörf er á þá felst í því gæsla á einstökum 

borgurum. Er um að ræða staflið sem er efnislega í samræmi við eldri lög um lögreglumenn.  

Í b-lið er fjallað um að lögregla vinni að því að stemma stigum við afbrotum. Er átt við 

afskipti lögreglu þegar brot kunna að vera yfirvofandi ásamt forvarnarstarfi sem lögregla 

sinnir.  

Rannsóknarhlutverki lögreglu eru gerð skil í c-lið greinarinnar ásamt því að lögregla 

stöðvar ólögmæta háttsemi sé henni fyrir að fara. Þá er það hlutverk lögreglu að fylgja málum 

eftir í samræmi við réttarfarslöggjöf. 

Í d-lið er kveðið á um þjónustu- og hjálparhlutverk lögreglu. Í Hrd. 31. október 2013 

(201/2013) var talið að lögregla hafi haft tilefni til að óttast um velferð og öryggi manns og 

var henni því heimilt að fara inn á heimili hans gegn hans vilja. Grundvallaðist sú niðurstaða 

                                                 
8
 Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 3764-3770. 

9
 Jónatan Þórmundsson: „Lögreglan“, bls. 1.  
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m.a. á því að hlutverk lögreglu er að aðstoða borgarana þegar hætta steðjar að, sbr. d-lið 2. 

mgr. 1. gr. lrl.  

Í ýmsum ákvæðum laga er gert ráð fyrir því að lögregla aðstoði önnur yfirvöld við 

framkvæmd starfa sinna. E-liður lýsir því hlutverki lögreglu en það skilyrði er sett að slík 

aðstoð sé heimil á grundvelli lagaheimildar eða venju. Verður að telja slíka takmörkun 

nauðsynlega, annars vegar svo lögreglu berist ekki gífurlegur fjöldi beiðna sem seinlegt getur 

verið að vinna úr og hins vegar svo lögregla fari ekki inn á starfssvið annarra yfirvalda og 

sinni störfum sem þeim síðarnefndu er ætlað að sinna.  

Í f-lið er kveðið á um samvinnu lögreglu við önnur stjórnvöld sem tengjast starfssviði 

lögreglu. Í þessu felst að lögregla sameinar krafta sína öðru stjórnvaldi til að ná fram ákveðnu 

markmiði. Dæmi um slíkt er forvarnarstarf í samvinnu við skóla. Samstarf við önnur 

stjórnvöld getur verið lögbundið, t.d. samstarf við barnaverndaryfirvöld, sbr. 1. og 3. mgr. 20. 

gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002. Í fyrrnefndum Hrd. 31. október 2013 (201/2013) kallaði 

lögregla til lækni á heimili þess sem óttast var um. Læknir mat það svo að viðkomandi skyldi 

fluttur á sjúkrastofnun sem og var gert. Verður að telja að slík samvinna lögreglu og 

heilbrigðisyfirvalda falli undir f-lið, en í niðurstöðu héraðsdóms var svo talið vera. Um það 

var hins vegar ekki fjallað í niðurstöðu Hæstaréttar.  

Í g-lið er svo fjallað um önnur tilvik sem stafliðir a-f taka ekki til. Hér er því um eins 

konar ruslakistuákvæði að ræða, en verkefni sem lögregla sinnir á grundvelli stafliðarins 

takmarkast þó við stoð í lögum eða venju. Dæmi um verkefni lögreglu sem fellur innan g-

liðar er meðferð fundins fjár, samanber opið bréf (frá kansellíinu) um meðferð á fundnu fé í 

kaupstöðum frá 8. júní 1811. Í framangreindri upptalningu á stafliðum a-g var að mestu stuðst 

við athugasemdir við frumvarp til lrl.
10

 

Í UA 23. mars 2001 (2824/1999) fjallaði umboðsmaður Alþingis um hlutverk og heimildir 

lögreglu. Um var að ræða athugun umboðsmanns vegna kvörtunar frá borgara um að lögregla 

sinnti ekki kvörtunum vegna hávaða sem bærist frá húsnæði. Í álitinu taldi umboðsmaður að 

hlutverk lögreglu væri afar umfangsmikið og einskorðaðist ekki við beinar rannsóknir á 

grundvelli laga nr. 19/1991 um meðferð opinberra mála (nú laga nr. 88/2008 um meðferð 

sakamála). Umboðsmaður kemst svo að orði um hlutverk lögreglu: 

 

Lögreglan hefur þannig samkvæmt lögum nr. 90/1996 einnig almennt eftirlitshlutverk 

með því að almannafriður og allsherjarregla í merkingu 15. gr. lögreglulaga sé tryggð og 

virt á hverjum tíma. Með þessu er þá nánar átt við að í löggjöfinni er lögreglunni falið 

það mikilvæga hlutverk að gera viðeigandi ráðstafanir til verndar almannafriði og 

                                                 
10

 Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 3775-3777. 
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allsherjarreglu enda þótt brot á efnislegum fyrirmælum sem tengjast slíkum reglum 

kunni í ákveðnum tilvikum að falla utan þess að vera refsiverð í hefðbundinni merkingu.  

 

Ályktun umboðsmanns er að hlutverk lögreglu sé víðtækara en svo að það nái eingöngu til 

háttsemi sem er refsiverð í hefðbundinni merkingu. Telja verður þessa ályktun rétta og í fullu 

samræmi við orðalag 2. mgr. 1. gr. lrl.  

Hið mikilvæga hlutverk lögreglu endurspeglast í 31. gr. lrl. sem kveður á um að 

lögreglumenn mega hvorki gera verkfall né taka þátt í verkfallsboðun. Í athugasemdum við 

31. gr. í frumvarpi því er varð að lögunum kemur fram að verkfall lögreglu samrýmist ekki 

hlutverki lögreglu sem er að halda uppi lögum og reglu, enda er starfsemi lögreglu ein 

meginforsenda þess að haldið verði uppi skipulögðu og lögbundnu þjóðfélagi.
11

  

Hlutverk lögreglu endurspeglast ekki eingöngu í ákvæðum lrl. Víða má sjá hlutverki 

lögreglu gerð skil í lögum eða öðrum réttarheimildum. Í 2. mgr. 52. gr. laga um meðferð 

sakamála nr. 88/2008
12

 er kveðið á um að lögregla skuli hvenær sem þess er þörf hefja 

rannsókn út af vitneskju eða grun um að refsivert brot hafi verið framið hvort sem lögreglu 

hafi borist kæra eða ekki. Á lögreglu hvílir ennfremur skylda til rannsóknar á mannsláti, 

mannshvarfi, slysi og öðrum óförum þótt ekki liggi fyrir grunur um refsiverða háttsemi 

samkvæmt ákvæðinu. Þá er hlutverki lögreglu jafnframt lýst í 2. gr. siðareglna lögreglu, sem 

tóku gildi 1. febrúar 2016. Þar er að mestu leyti um endurtekningu á 2. mgr. lrl. að ræða þó að 

því viðbættu að hlutverk lögreglu felst m.a. í því að  aðstoða borgarann við að framfylgja 

lögunum með upplýsingum og góðum ráðum, sbr. 2. mgr. 2. gr. reglnanna.  

Þrátt fyrir að lögregla starfi eftir ákvæðum lrl. þá kunna stjórnsýslulög nr. 37/1993 að 

gilda um störf lögreglu og kann það að vera að nokkru lýsandi fyrir hlutverk lögreglu. 

Lögreglan fellur undir skilgreiningu stjórnvalds, um er að ræða íslenskt stjórnvald sem er 

handhafi framkvæmdarvalds, komið á fót með lögum og rekið fyrir almannafé.
13

 Gildissvið 

stjórnsýslulaga nr. 37/1993
14

 tekur til þess þegar stjórnvald tekur ákvörðun um rétt eða skyldu 

manna, þ.e. þegar um stjórnvaldsákvörðun er að ræða, sbr. 2. mgr. 1. gr. laganna. Ákvörðunin 

verður að beinast að tilteknum aðila og kveða einhliða á um rétt eða skyldu aðilans í skjóli 

stjórnsýsluvalds. Þjónustustarfsemi hins opinbera fellur t.d. ekki undir gildissvið ssl., svo sem 

kennsla og slökkvistörf.
15

 Af framangreindu verður ráðið að ýmis störf lögreglu falla ekki 

undir gildissvið ssl. Dæmi um slíkt er forvarnarstarf sem beinist að hópi fólks, 

                                                 
11

 Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 3801. 
12

 Hér eftir skammstöfuð sml.  
13

 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 116-117. 
14

 Hér eftir skammstöfuð ssl. 
15

 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin skýringarrit, bls 44-45. 
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umferðareftirlit, hjálparhlutverk o.fl. Starf lögreglu sem fellur ekki undir gildissvið ssl. kann 

hins vegar að leiða til stjórnvaldsákvörðunar, t.d. ef lögregla handtekur ölvaðan ökumann við 

umferðareftirlit.  

Í dönsku lögreglulögunum nr. 956, sem tóku gildi 1. ágúst 2004, er hlutverki lögreglu lýst 

í sjö töluliðum í 2. gr. laganna. Er um sambærilega lýsingu að ræða og í íslensku lrl. Um 

tæmandi lýsingu er að ræða á hlutverki lögreglu. Lögregla skal forðast það að sinna 

verkefnum sem falla utan starfssviðs hennar, samanber skilgreint hlutverk í 2. gr. laganna. 

Kjarninn í hlutverki lögreglu samkvæmt dönsku lögreglulögunum er að uppræta glæpi, halda 

uppi lögum og reglu og sinna forvarnarstarfi og verkefnum sem lúta að aðstoðar- og 

hjálparstarfi fyrir borgarann.
16

 Þrátt fyrir að hlutverki lögreglu sé lýst með tæmandi hætti 

verður samt sem áður að telja hlutverkið víðfeðmt enda spanna ákvæðin sem um það fjalla 

vítt svið og eru almennt orðuð. Hlutverki lögreglu er lýst í 2. gr. norsku lögreglulaganna nr. 

16/1995, sem tóku gildi 1. október 1995. Er hlutverki  lögreglu þar lýst í sjö töluliðum, 

efnislega sambærilegum við dönsku og íslensku lögreglulögin. Þá er hlutverki lögreglu lýst í 

fimm töluliðum í 2. gr. sænsku lögreglulaganna nr. 1984:387, sem tóku gildi 7. júní 1984. 

Hlutverk lögreglu samkvæmt ákvæðinu er sambærilegt og kemur fram í íslensku, dönsku og 

norsku lögreglulögunum.  

 

2.1 Almennt um heimildir og skyldur lögreglu 

2.1.1 Heimildir lögreglu 

Uppspretta ríkisvalds er hjá þjóðinni. Ríkisvaldinu er skipt í eftirfarandi þrjá þætti: 1) 

löggjafarvald, 2) framkvæmdarvald og 3) dómsvald. Valdheimildum framkvæmdarvaldsins 

eru settar ákveðnar skorður með þessari skiptingu ríkisvalds og afmörkun á hlutverki 

framkvæmdarvaldsins. Staða framkvæmdarvaldsins er sú að yfirstjórn stjórnsýslunnar er í 

höndum ráðherra. Ákvarðanir stjórnvalda verða annars vegar að eiga sér stoð í lögum og hins 

vegar mega þær ekki vera í andstöðu við lög, þ.e. í samræmi við svonefnda lögmætisreglu. 

Komi upp ágreiningur um hvort stjórnvald hafi farið að lögum kunna dómstólar að skera úr 

honum að uppfylltum ákveðnum réttarfarsskilyrðum. Efnisreglum stjórnsýsluréttar er skipt í 

tvennt, almennar efnisreglur sem fjalla um alla stjórnsýslu hins opinbera og sérstakar 

efnisreglur sem taka til ákveðinna sviða stjórnsýslunnar. Sérstök lög sem stjórnvöld starfa 

eftir, t.d. lrl., falla því undir sérstakar efnisreglur en almennar reglur, t.a.m. jafnræðisreglan, 
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heyra undir almennar efnisreglur.
17

 Í 3. gr. dönsku lögreglulaganna er kveðið á um að 

aðgerðir lögreglu sem heimilar eru samkvæmt öðrum lögum þurfi að rúmast innan þess sem 

3. kafli laganna kveður á um, en fjallað er um aðgerðir lögreglu í honum. Krafan um að 

aðgerðir lögreglu eigi sér stoð í lögum leiðir m.a. annars af þessu ákvæði og því að ólögmæt 

aðgerð kann að vera refsiverð.
18

 

Sem fyrr segir starfar lögreglan eftir núgildandi lrl. Eitt af þremur aðalmarkmiðum með 

endurskoðun eldri laga um lögreglumenn sem leiddi til núgildandi lrl. var að lögfesta skýrari 

reglur um framkvæmd lögreglustarfa. Í því fólst að lögfesta m.a. skýrari reglur um þær 

aðgerðir sem lögreglu er heimilt að grípa til í þeim tilgangi að halda uppi lögum og reglu.
19

 Í 

15. gr. lrl. er kveðið á um heimildir og rétt lögreglu til að hafa afskipti af borgurunum til að 

halda uppi lögum og reglu. Er ákvæðið svohljóðandi: 

 

1. Lögreglu er heimilt að hafa afskipti af borgurunum til að halda uppi almannafriði og 

allsherjarreglu eða koma í veg fyrir yfirvofandi röskun til að gæta öryggis einstaklinga 

eða almennings eða til að afstýra afbrotum eða stöðva þau.  

 

2. Í þessu skyni er lögreglu m.a. heimilt að taka í sínar hendur umferðarstjórn, banna 

dvöl á ákveðnum svæðum, svo sem með því að girða af eða hindra umferð um þau, taka í 

sínar vörslur hættulega muni, vísa á brott eða fjarlægja fólk, fyrirskipa stöðvun eða 

breytingu á aðgerðum eða starfsemi, fara inn á svæði í einkaeign og fyrirskipa 

brottflutning fólks af þeim.  

 

3. Ef uggvænt þykir að óspektir verði á mótmælafundi, í kröfugöngu eða á annarri slíkri 

samkomu á opinberum stað er lögreglu heimilt að banna að maður breyti andliti sínu eða 

hylji það eða hluta þess með grímu, hettu, málningu eða öðru þess háttar sem er til þess 

fallið að koma í veg fyrir að kennsl verði borin á hann. 

 

4. Óhlýðnist maður fyrirmælum lögreglu [skv. 2. og 3. mgr.] getur hún gripið til 

nauðsynlegra ráðstafana á hans kostnað til að koma í veg fyrir að óhlýðni hans valdi tjóni 

eða stofni almenningi í hættu.  

 

5. Lögreglu er heimilt að krefjast þess að maður segi til nafns síns, kennitölu og 

heimilisfangs og sýni skilríki því til sönnunar.  

 

6. Lögreglu er heimilt að hafa afskipti af málefnum sem samkvæmt lögum heyra undir 

önnur stjórnvöld ef það er talið nauðsynlegt til að stöðva eða koma í veg fyrir alvarlega 

röskun á almannafriði og allsherjarreglu og ekki næst til viðkomandi stjórnvalds eða 

aðgerðir af þess hálfu eru útilokaðar, þýðingarlausar eða fyrirsjáanlegt er að þær muni 

hefjast of seint. Tilkynna skal hlutaðeigandi stjórnvaldi um aðgerðir lögreglu svo fljótt 

sem auðið er.  
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 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 17-18. 
18

 IB Henricson: Politiret, bls. 204. 
19

 Bogi Nilsson: „Í tilefni nýrra lögreglulaga“, bls. 427. 
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Ákvæðið tekur á því hvenær lögreglu er heimilt að hafa afskipti af borgurunum og með 

hvaða hætti. Fyrir gildistöku núgildandi lrl. voru þær heimildir lögreglu sem ákvæðið kveður 

á um taldar rúmast innan allsherjarumboðs. Í því fólst að svo lögregla gæti haldið uppi lögum 

og reglu þá væri henni heimilt að grípa til nauðsynlegra ráðstafana á grundvelli almennrar 

venjumyndaðrar reglu innan vissra marka. Byggðist því heimild lögreglu á óskráðri reglu. 

Var reglan færð í lagabókstaf m.a. vegna lögmætisreglunnar. Aðgerðir sem lögreglu er 

heimilt að grípa til skv. 2. mgr. ákvæðisins eru almennt orðaðar og ekki tæmandi taldar. Var 

fyrst og fremst verið að lögfesta fyrri framkvæmd og tilgreina aðstæður og aðgerðir sem 

algengastar voru.
20

 Í 16. gr. lrl. er kveðið á um heimild lögreglu til handtöku. Í ákvæðinu er 

ekki um að ræða tæmandi talningu á heimildum lögreglu, en í 90. gr. sml. er ennfremur 

kveðið á um hvenær lögreglu er heimilt að beita handtöku.
21

 

Í Hrd. 18. nóvember 2010 (147/2010) var ákærði sakfelldur fyrir brot gegn 132. gr. hgl. 

fyrir brot í opinberu starfi með því að hafa í starfi sínu sem lögreglumaður farið offari er hann 

fyrirskipaði öðrum lögreglumanni að aka með handtekinn mann frá Austurstræti í Reykjavík 

út á Granda í Reykjavík og skilja hann þar eftir. Í málatilbúnaði ákæruvaldsins var byggt á 

því að skylt hafi verið að færa þann handtekna á lögreglustöð, sbr. 1. mgr. 16. gr. lrl., eða 

annan stað þar sem lögregla hefur aðstöðu. Á grundvelli ákvæðisins hafi verið óheimilt að 

aka honum á annan stað og sleppa honum þar. Ákærði var sýknaður fyrir héraðsdómi með 

eftirfarandi rökstuðningi: 

 

Fyrir liggur í málinu að lögreglumennirnir sem kallaðir voru að skemmtistaðnum 

Apótekinu í það sinn sem um ræðir voru þar í brýnum erindum, eins og fram er 

komið.  Vitnin í málinu bera það einum rómi að A hafi þvælst ölóður fyrir 

lögreglumönnunum þar fyrir utan og hindrað störf þeirra.  Fram er komið í málinu að um 

helgar þurfi lögreglan oft að neyta þess úrræðis að flytja vandræðamenn úr miðbænum í 

Reykjavík og sleppa þeim á öðrum stað eftir stuttan akstur til þess að afstýra frekari 

vandræðum.  Hlýtur það óhjákvæmilega að hafa það í för með sér að viðkomandi er 

sviptur frelsi sínu um stund, m.ö.o. handtekinn, sbr. orðalagið „fjarlægja fólk“ í 2. mgr. 

15. gr. lögreglulaga.  Dómurinn álítur slíkar aðgerðir rúmast innan þeirra heimilda sem 

lögregla hefur samkvæmt 1. og 2. mgr. 15. gr. lögreglulaga.  Verður 1. mgr. 16. gr. sömu 

laga heldur ekki skilin svo að hún takmarki þessar heimildir lögreglunnar, enda eru 

lögreglu í því lagaákvæði beinlínis veittar ríkari heimildir en felast í 15. gr. laganna og 

með þeim skilyrðum sem tiltekin eru í stafliðum a-e.  Orðin „færa á lögreglustöð eða 

annan stað“ í 1. mgr. 15. gr. verður þannig að skilja í samhengi við þennan tilgang 1. 

mgr. 16. gr., enda hlýtur að leiða af honum að manni skuli haldið föngnum um einhverja 

hríð.
22
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 Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 3790-3791. 
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 Alþt. 2007-2008, A-deild, bls. 1446. 
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heimildir lögreglu til afskipta af borgaranum til að halda uppi almannafriði og allsherjarreglu.  
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Samkvæmt því sem hér er rakið ber að sýkna ákærða af því sakaratriði að hann hafi orðið 

offari í lögreglustarfa sínum og ekki gætt lögmætra aðferða þegar hann fyrirskipaði að 

ekið skyldi með A, sem handtekinn hafði verið, út á Granda og skildi manninn þar eftir. 

 

Sem fyrr segir var ákærði sakfelldur í Hæstarétti. Var talið að lögregluaðgerðin rúmaðist 

ekki innan heimildar 15. gr. lrl., en svo segir um þá niðurstöðu í dóminum: 

 

Í 1. mgr. 16. gr. lögreglulaga er mælt fyrir um að handtekinn maður sé færður á 

lögreglustöð eða á annan stað þar sem lögregla hefur aðstöðu. Á þetta við ef honum er 

ekki þegar sleppt. Ákvörðun ákærða um að ekið skyldi með A þá leið sem gert var til að 

freista þess að róa hann niður svo lögreglumennirnir kæmust sem fyrst til að sinna áfram 

því verkefni á veitingastaðnum, sem þeir höfðu verið kvaddir til, átti sér ekki stoð í 15. 

gr. lögreglulaga. Aðgerðin rúmast heldur ekki innan þeirra almennu heimilda sem 

lögregla hefur samkvæmt venju til þess að halda uppi lögum og reglu. 

 

Niðurstaða Hæstaréttar endurspeglar þrönga skýringu á heimild lögreglu, skv. 15. gr. lrl. 

Eitt af því sem 2. mgr. ákvæðisins kveður á um er heimild lögreglu til að fjarlægja fólk. Í 

niðurstöðu héraðsdóms er það talið óhjákvæmilegt að sá sem er fjarlægður verði um stund 

sviptur frelsi. Hér reynir á mörk þess hvenær sú aðgerð lögreglu að fjarlægja mann er komin 

á það stig að vera handtaka sem rúmast ekki innan 2. mgr. 15. gr. lrl. og verði því að vera 

framkvæmd í samræmi við 16. gr. lrl. Í niðurstöðu Hæstaréttar kemur ekki fram hvaða 

sjónarmið eru lögð til grundvallar við það mat en líklega skipta aðstæður miklu, s.s. 

vegalengd á lögreglustöð, vegalengd á þann stað sem maður er færður, staðsetning, tímalengd 

frelsissviptingar o.fl. Við matið er líklegt að sjónarmið um meðalhóf, sbr. 14. gr. lrl., vegi 

þungt.  

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

að afla allra nauðsynlegra gagna til þess að ákæranda sé fært að ákveða að henni lokinni hvort 

sækja skuli mann til sakar, svo og að afla gagna til undirbúnings málsmeðferðar fyrir dómi, 

sbr. 1. mgr. 53. gr. sml. Nánari útlistun á því í hverju rannsókn er fólgin er að finna í 54. gr. 

sml. Svo lögreglu sé unnt að upplýsa mál getur þurft að grípa til mismunandi aðferða. Sumar 

aðferðanna eru íþyngjandi fyrir borgarann á meðan aðrar eru síður íþyngjandi eða ekkert 

íþyngjandi. Þær aðgerðir lögreglu sem á einhvern hátt skerða réttindi borgaranna þurfa að 

eiga sér stoð í lögum, samanber lögmætisregluna. Í IX.-XIV. kafla sml. er fjallað um 

þvingunarráðstafanir sem lögreglu er heimilt að grípa til. Er þar m.a. kveðið á um heimild 

lögreglu til handtöku, haldlagningar muna, líkamsrannsóknar og gæsluvarðhalds. Lögregla 
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kann að beita fleiri aðgerðum við rannsókn sakamála sem ekki falla undir framangreinda 

kafla sml., s.s. skýrslutöku af sakborningum og vitnum.
23

  

Nauðsynlegt er að greina á milli rannsóknar lögreglu annars vegar og eftirliti hennar hins 

vegar. Sem fyrr segir sinnir lögregla eftirlitshlutverki. Sé lögregla að kanna hvort refsiverð 

háttsemi hafi verið viðhöfð og hver hafi verið þar að verki er um að ræða rannsókn lögreglu. 

Ekki er um að ræða rannsókn í skilningi 1. málsl. 2. mgr. 52. gr. sml. ef enginn grunur er um 

að refsiverð háttsemi hafi verið framin. Þó verður að telja að rannsókn lögreglu á mannsláti, 

mannshvarfi, eldsvoða, slysi og öðrum óförum sé sakamálarannsókn þótt ekki liggi fyrir 

grunur um refsiverða háttsemi. Þrátt fyrir að enginn grunur sé um refsiverða háttsemi í 

upphafi slíkrar rannsóknar þá er markmið hennar að leiða í ljós hvort svo sé. Sé slík rannsókn 

framkvæmd af öðru stjórnvaldi en lögreglu er ekki litið svo á að um sakamálarannsókn sé að 

ræða.
24

 

 

2.1.2 Skyldur lögreglu 

Hér að framan hefur verið stiklað á stóru um heimildir lögreglu. Þrátt fyrir að orðalag í lögum 

sem fjalla um heimildir lögreglu megi skilja sem svo að lögreglu sé einungis heimilt, en ekki 

skylt, að beita þeim aðferðum sem kveðið er á um er svo ekki. Lögregla hefur heimild til að 

handtaka mann, sbr. annars vegar 16. gr. lrl. og hins vegar 90. gr. sml. Þó svo um 

heimildarákvæði sé að ræða er ekki þar með sagt að lögreglu sé stætt af því að beita ekki 

handtöku þegar nauðsynlegt þykir. Erfitt getur verið að færa fyrir því rök að lögregla 

handtaki ekki mann sem gengur meðal fólks og beitir það ofbeldi. Þær aðferðir sem lögreglu 

er heimilt að beita verður að skoða í samhengi við hlutverk lögreglu, sbr. 2. mgr. 1. gr. lrl. 

Það að lögregla stöðvi ekki mann sem beitir aðra ofbeldi samrýmist ekki nokkrum 

meginhlutverkum lögreglu, þ.e. að vernda borgarann, gæta að almannaöryggi og 

allsherjarreglu. Í þessu samhengi má geta þess aftur að ákvæði ssl. kunna að gilda um störf 

lögreglunnar. Fái lögregla erindi inn á borð til sín frá borgaranum og synji því að afgreiða 

erindið á þeim grundvelli að lögreglu sé einungis heimilt en ekki skylt að sinna því kann það 

að ganga þvert gegn meginreglum ssl. Í samræmi við þann verkahring sem lögreglan hefur og 

þau markmið sem íslenska ríkið stefnir að með því að halda úti lögregluliði verður að telja að 

lögreglu sé skylt að beita því valdi sem henni er fengið með lögum.
25

 Markmiðið lýsir 

                                                 
23

 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 87. 
24

 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 17-18. 
25

 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin skýringarrit, bls 128.  
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hlutverki lögreglunnar sem stjórnvalds, hlutverk lögreglunnar vísar til þeirra verkefna og 

skyldna sem lögreglan sinnir svo markmiðinu verði náð.
26

 

Í UA 23. mars 2001 (2824/1999), sem reifað hefur verið hér að framan, var það niðurstaða 

umboðsmanns Alþingis að lögreglu bæri skylda til að bregðast við þeim aðstæðum þegar 

ítrekað er kvartað undan óeðlilegum hávaða og ónæði frá húsnæði. Leiðir þá niðurstöðu af 

lagareglum sem mæla fyrir um hlutverk lögreglunnar.  

Í Hrd. 28. febrúar 2013 (534/2012) krafðist stefnandi skaðabóta vegna ólögmætrar 

handtöku og vistunar í fangaklefa á lögreglustöð. Í dómi Hæstaréttar kom fram að fullt tilefni 

hafi verið til handtökunnar þar sem rökstuddur grunur var um að stefnandi hafi framið brot 

sem sætt gæti ákæru, sbr. 1. mgr. 90. gr. sml. Stefnandi var grunaður um að hafa beitt fyrrum 

eiginkonu sína ofbeldi á heimili hennar. Hann var ölvaður og bæði veittist að lögreglu og 

streittist á móti handtöku. Svo segir í niðurstöðu Hæstaréttar: 

 

Eins og áður greinir var áfrýjandi handtekinn klukkan 00.50 aðfaranótt föstudagsins 19. 

júní 2009 og fluttur á lögreglustöð. Er fallist á með héraðsdómi að lögreglu hafi í ljósi 

atvika verði bæði heimilt og rétt að færa áfrýjanda á lögreglustöð í stað þess að flytja 

hann til síns heima, enda lék samkvæmt því sem áður er rakið rökstuddur grunur á að 

hann hefði framið refsivert brot sem sætt gat ákæru, auk þess sem handtaka hans var 

nauðsynleg til að varna áframhaldandi broti og til að tryggja bæði öryggi hans sjálfs og 

fyrrum eiginkonu hans. 

 

Orðalagið „heimilt og rétt” vísar til þess að lögreglu var ekki einungis heimilt að beita 

handtöku heldur jafnframt skylt að gera það. Verður að telja þá afstöðu byggða á hlutverki 

lögreglu og þeim markmiðum sem ríkið stefnir að með því að halda úti lögregluliði.  

 

2.2 Samanburður á skyldum lögreglu og almennra borgara 

Hér að framan hefur verið gerð grein fyrir hlutverki lögreglu í þjóðfélaginu. Í því samhengi er 

áhugavert umfjöllunarefni hversu miklar skyldur hvíla á almennum borgurum. Þrátt fyrir að 

hlutverki þeirra sé ekki lýst með ítarlegum hætti í sérlögum, eins og í tilfelli lögreglu, þá 

kunna ýmsar skyldur að vera lagðar á herðar borgaranna. Reynir hér fyrst og fremst á þá 

aðstöðu þegar boðreglur leggja skyldur á borgarann til athafna, en hann lætur undir höfuð 

leggjast að sinna þeim og gerist því sekur um athafnaleysisbrot. Dæmi um slíkt er þegar 

borgarinn hefur leyfisskylda starfsemi með höndum eða sambærilegt. Má í því sambandi 

benda á Hrd. 1985, bls. 47, en í því máli var ákærði sakfelldur fyrir að hafa haldið hund án 

tilskilins leyfis. Í 1. mgr. 93. gr. umferðarlaga nr. 50/1987
27

 er lögð skylda á eiganda 

                                                 
26

 Ragnar L. Auglend, Henry John Mæland og Knut Røsendhaug: Politirett, bls. 343.  
27

 Hér eftir skammstöfuð ufl. 
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ökutækis að vátryggja það. Framangreind dæmi varða skyldur sem hvíla á borgurunum vegna 

aðstöðu sem þeir hafa sjálfir valið sér, en langan lista mætti gera yfir slíkar boðreglur.  

Sú aðstaða kann að koma upp að skyldur hvíla á almennum borgurum í aðstæðum sem 

þeir hafa ekki valið sér sjálfir. Reynir þar fyrst og fremst á aðstoðar- og björgunarskyldur. Í 

hgl. má finna dæmi um slíkt í 126. gr., 127. gr., 169. gr. og 221. gr. Fyrsta ákvæðið kveður á 

um skyldu borgarans til að koma í veg fyrir brot gegn ákveðnum ákvæðum X.-XI. kafla hgl. Í 

127. gr. er kveðið á um refsingu fyrir það að sinna ekki kvaðningu yfirvalds um aðstoð. 

Refsiverð er sú háttsemi að vara ekki við eða afstýra eldsvoða, sprengingu o.fl. óförum sem 

taldar eru upp í ákvæði 169. gr. Þá er lögð sú skylda á mann að koma þeim til hjálpar sem 

staddur er í lífsháska, sbr. 221. gr. Í Hrd. 2005, bls. 3777 (124/2005) var ákærði sakfelldur 

fyrir brot gegn 1. mgr. 221. gr. hgl. fyrir að hafa ekki kallað til sjúkralið tímanlega er kona, í 

íbúð þar sem þau voru stödd, lést í kjölfar ofneyslu fíkniefna. Talið var að ákærða hafi verið 

ljóst að konan væri í lífshættu og voru lífslíkur hennar töluverðar hefði ákærði sinnt þeirri 

skyldu að kalla til sjúkralið tímanlega. 

Í samhengi við framangreinda umfjöllun er rétt að geta ákvæðis 20. gr. lrl. sem kveður á 

um skyldu borgarans til að aðstoða lögreglu, en lögregla getur kvatt sér fulltíða mann til 

aðstoðar samkvæmt ákvæðinu. Refsing liggur við því að sinna ekki þeirri kvaðningu, sbr. 41. 

gr. lrl. Fyrirvarar eru á framangreindum ákvæðum hgl. og lrl. sem kveða á um athafnaskyldu 

borgarans. Þeir felast í því að borgarinn er skyldugur til athafna stofni hann ekki sínum og 

annarra hagsmunum, lífi, velferð og heilsu í hættu. Fyrirvararnir leysa borgarann undan 

athafnaskyldu og eiga við í öðrum sérrefsilögum þrátt fyrir að ákvæði þeirra laga hafi ekki 

sambærilega fyrirvara.
28

  

Hér að framan hefur verið lýst beinum athafnaleysisbrotum. Athafnaleysi getur verið 

refsivert þegar um er að ræða ákvæði sem almennt lýsa athöfn sem refsiverðri og er þá um 

óbeint athafnaleysi að ræða. Hugtakið verknaður er víðtækt og kann að vera notað bæði um 

athöfn og athafnaleysi. Athafnaleysi getur verið lagt að jöfnu við athöfn og helst kemur slík 

lögskýring til greina þegar refsiákvæði tiltekur ekki með tæmandi hætti verknaðaraðferðir eða 

inniheldur ekki lýsingu verknaðaraðferðar. Í dæmaskyni er vert að nefna manndráp, þ.e. brot 

gegn 211. gr. hgl. Yfirleitt er slíkt brot framið með athöfn. Þó kann að vera að það sé framið 

með athafnaleysi, t.d. ef barn sem ekki getur bjargað sér sjálft er svelt í hel.
29

  

Það leiðir af framangreindu að töluverðar skyldur hvíla á borgaranum þrátt fyrir að 

almennt sé ekki gerð krafa um að hann leggi sig í hættu til aðstoðar öðrum. Það verður að 

                                                 
28

 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 86-87.  
29

 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 83-87. 
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telja að skyldur borgarans hverfi ekki þó hann geti ekki komið manni til bjargar við ákveðnar 

aðstæður, því oft geta veigaminni aðgerðir komið til greina, t.d. að hringja eftir aðstoð 

samanber fyrrnefndan Hrd. 2005, bls. 3777 (124/2005).  

Skyldur lögreglu í samanburði við skyldur borgarans verður að skoða í samhengi við 

hlutverk lögreglu. Á lögreglumönnum hvílir skylda til að vernda almenna borgara.
30

 Eðli 

máls samkvæmt væri lítið gagn í lögregluliði sem héldi að sér höndum þegar hættulegar 

aðstæður skapast. Af hlutverki lögreglu og starfsskyldum lögreglumanna leiðir að krafa er 

gerð til þeirra um að leggja sig í meiri hættu en almennir borgarar og kunna lögreglumenn að 

skapa sér refisábyrgð gerist þeir sekir um athafnaleysi við slíkar aðstæður. Þetta sjónarmið 

leiðir af því að lögreglumenn eru þjálfaðir til að takast á við hættulegar og óvæntar aðstæður, 

hvort sem þær eru tilkomnar vegna náttúruváar eða refsiverðrar háttsemi manna, því getan til 

að takast á við slíkar aðstæður er meiri hjá lögreglumönnum en almennum borgurum. Áhætta 

er hluti af starfi lögreglumanna sem og nokkurra annarra stétta, t.d. slökkviliðsmanna og 

hermanna. Starfsmönnum þessara stétta er ekki heimilt að neita að sinna verkefnum sem fela 

í sér hættur sem taldar eru vera hluti af starfinu. Krafan um að lögreglumenn leggi sig í hættu 

gengur þó ekki það langt að ætlast sé til þess að þeir gangi út í opinn dauðann, sérstaklega 

ekki þegar um aðstæður er að ræða þar sem möguleikinn á að afstýra hættuástandi er lítill 

sem enginn. Þá kemur jafnframt til skoðunar við mat á skyldum lögreglu sá útbúnaður sem 

tiltækur er. Þannig væri óforsvaranlegt að lögreglumaður stykki í kaldan sjó til að bjarga 

drukknandi manneskju hefði hann engan búnað til björgunaraðgerðarinnar. Með sama móti 

má telja að lögreglumaður geti haldið að sér höndum sé hann vopnlaus þegar verkefnið sem 

um ræðir felur í sér vopnaðan mótaðila. Með hliðsjón af framangreindu verður að hafa 

hugfast að lausn verkefna lögreglunnar skal fela í sér sem minnstan skaða fyrir alla 

hlutaðeigandi, þ. á m. lögreglumennina sjálfa. Við mat á því hvort og hvenær lögreglumaður 

eigi að leggja sig í hættu skiptir máli hvert verkefnið er. Sé hinn almenni borgari í mikilli 

lífshættu eykst krafan til lögreglunnar um að bregðast skjótt við og þar með að leggja sig í 

aukna hættu.
31

 

 

2.3 Afleiðingar af vanrækslu lögreglu 

Í framhaldi af umfjöllun um skyldur lögreglu sem leiða má af hlutverki hennar er vert að 

fjalla um hvaða afleiðingar það hefur ef lögregla sinnir ekki skyldum sínum. Umfjölluninni 

má skipta í tvennt, annars vegar ábyrgð einstakra starfsmanna og hins vegar ábyrgð ríkisins, 

                                                 
30

 Johan Boucht: „Finsk polis och s.k. riktade dödsskott“, bls. 615. 
31

 IB Henricson: Politiret, bls. 104-106. 
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sbr. jákvæðar skyldur sem hvíla á ríkinu, en nánar verður fjallað um hið síðarnefnda í kafla 

5.3. Viðfangsefni þessa kafla er ábyrgð einstakra starfsmanna, þ.e. lögreglumanna, þegar þeir 

gerast sekir um að hafa ekki sinnt starfsskyldum sínum.  

Um störf og starfsskyldur lögreglumanna gilda almenn ákvæði laga nr. 70/1996 um 

réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins ásamt sérstökum ákvæðum lrl. Hvorki er fyrir að fara 

refsiheimild vegna brota á starfsskyldum í lögum nr. 70/1996 né lrl. Almenn refsiákvæði eru í 

XIV. kafla hgl. sem eiga við um brot í opinberu starfi.  

Sé um að ræða minniháttar brot kann að vera rétt að láta stjórnsýsluviðurlög nægja, t.d. 

áminningu yfirmanns, sbr. 21. gr. laga nr. 70/1996. Skoða þarf hvert tilvik fyrir sig með tilliti 

til þess samspils sem er á milli stjórnsýsluviðurlaga og refsinga fyrir brot er varða við 

refsilög. Í samræmi við 21. gr. laga nr. 70/1996 er heimilt að veita starfsmanni áminningu 

vegna óhlýðni við löglegt boð eða bann yfirmanns. Þessi sama háttsemi kann jafnframt að 

vera refsiverð á grundvelli 140. gr. hgl. Þá kemur til skoðunar hvort háttsemin sé það alvarleg 

að rétt þyki að ákæra í málinu eða hvort saksókn megi niður falla sbr. d-lið 3. mgr. 146. gr. 

sml. Sé ákært vegna brots sem ákærði hefur áður hlotið stjórnsýsluviðurlög fyrir kann slíkt að 

leiða til refsilækkunar.
32

 Í Hrd. 14. janúar 2016 (279/2015) var ákærði sakfelldur fyrir brot 

gegn 1. mgr. 136. gr. hgl. fyrir að hafa deilt upplýsingum er leynt áttu að fara vegna starfs 

hans sem lögreglumaður. Með hliðsjón af því að ákærði hafði ekki áður gerst sekur um 

refsiverða háttsemi, því að brotið væri ekki stórfellt og sjónarmiða sem birtast í 74. gr. hgl. 

var ákærða ekki gerð refsing í málinu. Með hliðsjón af niðurstöðu Hæstaréttar um 

refsiákvörðun er áhugavert að velta fyrir sér hvort réttara hefði verið að beita 

stjórnsýsluviðurlögum vegna háttsemi ákærða í stað þess að ákæra. Í samhengi við það verður 

þó að geta þess að ákærði var upphaflega ákærður fyrir aðra háttsemi, en við meðferð málsins 

féll ákæruvaldið frá þeim ákærulið.  

Refsiábyrgð opinberra starfsmanna er mikilvæg til að sporna við misnotkun ríkisvalds. 

Við meðferð opinbers valds eru vaxandi kröfur gerðar til opinberra starfsmanna. Opinberum 

starfsmönnum er veitt refsivernd, sbr. XII. kafla hgl., en kunna sem fyrr segir að vera 

refsiábyrgir á grundvelli XIV. kafla hgl. Talið er að eðlilegt vægi þurfi að vera á milli 

refsiverndar og refsiábyrgðar.
33

 Flest ákvæði XIV. kafla hgl. lýsa athafnabrotum, t.d. ef ekki 

er gætt lögmætra aðferða við þvingunarráðstafanir, s.s. handtöku, leit o.fl. Slík háttsemi kann 

að heyra undir 132. gr. hgl., sbr. Hrd. 18. nóvember 2010 (147/2010), sem reifaður var í kafla 

2.1.1. Þó má finna athafnaleysi sem verknaðarlýsingu í ákvæðum kaflans, en dæmi um slíkt 

                                                 
32

 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 127. 
33

 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 120. 



 

21 

 

er 133. gr. hgl. sem leggur refsingu við því ef opinber starfsmaður sem á að gæta sakbornings 

eða fanga lætur hann komast undan. Ákvæðið var rýmkað með breytingalögum nr. 54/2003, 

en áður átti það bara við um afplánunarfanga.
34

 Það kann því að varða lögreglumann refsingu 

aðhafist hann ekkert ef sakborningur flýr úr gæslu hans. Falli háttsemi lögreglumanns við 

slíkar aðstæður jafnframt undir verknaðarlýsingu 111. gr. hgl. mun ákvæði 133. gr. líklegast 

tæma sök.
35

 

Þau ákvæði hgl. sem lýsa athafnaleysi refsiverðu með beinum hætti eiga jafnt við um 

lögreglumenn sem og aðra borgara. Verði lögreglumaður var við eld í húsi á eftirlitsferð sinni 

hvílir á honum athafnaskylda á grundvelli 169. gr. hgl. Láti hann hjá líða að sinna þeirri 

skyldu sem lýst er í ákvæðinu kann það að varða hann refsingu. Þá kann ákvæði 138. gr. hgl. 

jafnframt að eiga við um háttsemina, en ákvæðið kveður á um refsiþyngingu sé opinber 

starfsmaður sakfelldur fyrir brot sem felur ekki í sér sérstaka refsingu sem brot í embætti eða 

sýslan. Í Hrd. 11. desember 2014 (102/2014) var ákærði, lögreglumaður, sakfelldur fyrir brot 

gegn 132. gr. hgl. og 217. gr. sbr. 138. gr. hgl. fyrir að hafa farið offari og ekki gætt lögmætra 

aðferða við handtöku. Refsiþyngingarheimild 138. gr. hgl átti við um brot gegn 217. gr. en 

ekki 132. gr.  

Gerist opinber starfsmaður sekur um alvarlega vanrækslu á sérgreindri björgunar- eða 

umönnunarskyldu kann hann að verða refsiábyrgur vegna tjóns sem hlýst af vanrækslunni. 

Koma þá til álita fleiri ákvæði en þau sem lýsa athafnaleysi refsiverðu, samanber umfjöllun 

um óbeint athafnaleysi í kafla. 2.2. Jónatan Þórmundsson tekur sem dæmi um þetta að það 

kunni að vera virt sem manndráp af gáleysi, sbr. 215. gr. hgl., ef hjúkrunarfræðingur vanrækir 

eftirlitsskyldur sínar gagnvart geðveikum manni sem leiðir til þess að hann kastar sér út um 

glugga og lætur lífið.
36

 Telja verður að svipuð sjónarmið eigi við um starfsskyldur 

lögreglumanna. Hér fyrr hefur verið reifaður Hrd. 2005, bls. 3777 (124/2005) þar sem ákærði 

var sakfelldur fyrir brot gegn 1. mgr. 221. gr. hgl. fyrir að hafa ekki komið konu til hjálpar 

sem lést í kjölfar ofneyslu fíkniefna. Áhugavert er að velta því fyrir sér ef ákærði hefði 

tímanlega kallað til lögreglu sem hefði komið á vettvang. Verður að telja að hjálparskyldur 

lögreglu séu töluverðar við slíkar aðstæður. Hefði lögregla hins vegar ekkert aðhafst og 

yfirgefið vettvanginn án þess að gera nokkrar ráðstafanir til að bjarga konunni er ekki 

útilokað að slíkt yrði virt sem manndráp af gáleysi, sbr. 215. gr. hgl., en ekki eingöngu brot 

gegn 1. mgr. 221. hgl.  

                                                 
34

 Róbert Spanó: „Verknaðarlýsingar XIV. kafla almennra hegningarlaga um brot í opinberu starfi“, bls. 372. 
35

 Jónatan Þórmundsson: „Sérbrot gegn refsivörslu ríkisins“, bls 304. 
36

 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 99. 
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2.4 Niðurlag 

Hlutverk lögreglu samkvæmt lrl. og fleiri lögum er afar víðfeðmt. Af hlutverki lögreglu má 

leiða að lögreglu er skylt að bregðast við svo ná megi þeim markmiðum sem stefnt er að með 

hlutverki hennar. Þrátt fyrir að aðgerðir og úrræði lögreglu séu oftast orðaðar sem heimildir 

þá er það ekki svo að lögregla ráði því alfarið hvort hún bregðist við eður ei. Í þessu 

samhengi verður þó að gera greinarmun á almennu eftirliti lögreglu og sérstökum verkefnum 

sem koma inn á borð til hennar. Á lögreglu hvíla ríkar björgunar-, hjálpar- og aðstoðarskyldur 

og vegna eðlis starfsins er gerð ríkari krafa til lögreglumanna en annarra um að þeir leggi sig 

í hættu. Þó er ekki gengið svo langt að ætlast sé til þess að lögreglumenn gangi út í opinn 

dauðann. Á almennum borgurum hvíla einnig björgunarskyldur en þó með þeim fyrirvara að 

ekki er ætlast til þess að þeir leggi sig í hættu. Brjóti lögreglumenn af sér í starfi kann það að 

varða þá stjórnsýsluviðurlögum eða refsingu á grundvelli refsiákvæða hgl. Bæði kann að vera 

um að ræða brot sem framið er með athöfn eða athafnaleysi.  

  



 

23 

 

3 Valdbeiting lögreglu 

3.1 Heimildir og skyldur lögreglu til valdbeitingar 

3.1.1 Heimildir lögreglu til valdbeitingar 

Lögreglumönnum er falið lögregluvald, sbr. 1. mgr. 9. gr. lrl., ásamt fleiri aðilum, þ. á m. 

lögreglustjórum, ríkislögreglustjóra o.fl. Í lögregluvaldi felst heimild til þess að gefa 

fyrirskipanir og grípa til aðgerða gegn þegnum landsins og fylgja þeim eftir með valdbeitingu 

ef þörf krefur. Starfsmenn lögreglu sem hafa það hlutverk að halda uppi lögum og reglu 

ásamt þeim sem gegna æðstu stöðum yfirmanna fara með þetta vald.
37

 Þeim sem fara með 

lögregluvald er heimil valdbeiting við framkvæmd skyldustarfa, sbr. 14. gr. lrl. Með 

valdbeitingu í þessu samhengi er átt við að líkamlegu afli sé beitt. Undir valdbeitingu fellur 

ekki þvingun gegn hlutum, t.d. ef lögreglumaður tekur barefli af mótmælanda án líkamlegrar 

snertingar. Þó slík aðgerð falli ekki undir valdbeitingu kann hún að heyra undir annars konar 

þvingunarráðstöfun, s.s. haldlagningu, sbr. IX. kafla sml. Við skilgreiningu á valdbeitingu 

skiptir ekki höfuðmáli hvort sá sem henni beitir notar sitt eigið handafl eða hjálpartæki, s.s. 

skotvopn eða hund.
38

 Valdbeitingarheimild 14. gr. lrl. er almennt orðuð, en nánar er kveðið á 

um valdbeitingu lögreglu í reglum um valdbeitingu lögreglumanna og meðferð og notkun 

valdbeitingartækja og vopna frá 22. febrúar 1999.
39

 

Við rannsókn sakamála er lögreglu heimilt að beita þvingunarráðstöfunum á grundvelli 

sml. Þvingunarráðstöfun er inngrip lögreglu í frelsi einstaklingsins, friðhelgi hans eða 

eignarrétt og liður í höfðun sakamáls. Yfirleitt er um að ræða aðgerðir sem annars væru 

ólöglegar í ljósi þess að hagsmunir þeir sem eru í húfi eru verndaðir af löggjöf sem snertir 

grundvallarréttindi borgaranna, s.s. frelsi og friðhelgi.
40

 Helst ber þar að nefna haldlagningu 

muna, sbr. IX. kafla laganna, leit og líkamsrannsókn, sbr. X. kafla, símahlustun, sbr. XI. kafla 

og handtöku, sbr. XIII. kafla. Það þarf ekki að vera að valdbeiting sé viðhöfð í hvert skipti 

sem lögregla beitir þvingunarráðstöfun. Engin valdbeiting á sér stað við haldlagningu muna 

ef þolandi hennar samþykkir haldlagninguna eða setur sig ekki upp á móti henni með þeim 

hætti að hún verði ekki framkvæmd án þess að viðkomandi verði beittur valdi. Valdbeiting er 

úrræði sem lögregla getur gripið til svo henni sé unnt að beita þeim þvingunarráðstöfunum 

sem henni eru heimilar.
41

 

                                                 
37

 Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 3788. 
38

 Ragnar L. Auglend, Henry John Mæland og Knut Røsendhaug: Politirett, bls. 377. 
39

 Valdbeitingarreglurnar voru birtar opinberlega þann 5. febrúar 2015 í B-deild Stjórnartíðinda.  
40

 Eva Smith o.fl.: Straffeprocessen, bls. 417-418. 
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 IB Henricson: Politiret, bls. 249. 
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Þvingunarúrræði stjórnvalda gegn borgurunum eru íþyngjandi aðgerðir og gildir sú 

meginregla að þær verða að vera heimilar samkvæmt lögum. Á það bæði við um 

stjórnvaldsákvarðanir og almenn stjórnvaldsfyrirmæli. Í raun þarf stjórnvald að hafa tvær 

heimildir til þess að geta beitt þvingunarúrræðum gegn borgaranum. Ekki nægir að stjórnvald 

hafi heimild til að taka íþyngjandi ákvörðun heldur verður jafnframt að vera til staðar heimild 

til að beita borgarann þvingunarúrræðum og verður sú heimild að vera skýrlega leidd af 

lögum. Sé borgarinn beittur þvingunarúrræði af stjórnvaldi verður sú stjórnvaldsákvörðun 

sem úrræðið byggir á að vera gild.
42

 Í samhengi við þetta má nefna sem dæmi að þrátt fyrir að 

lögregla hafi almenna heimild til handtöku þá er ekki þar með sagt að lögregla hafi frjálsar 

hendur við beitingu þess úrræðis. Þvert á móti verður slík ákvörðun að vera gild og það 

verður að leiða af lögum að lögregla hafi haft heimild til að beita handtöku í tilteknu tilviki. Í 

Hrd. 2004, bls. 432 (237/2003) krafðist stefnandi bóta vegna ólögmætrar handtöku. 

Niðurstaða héraðsdóms um að stefnandi ætti rétt á bótum vegna ólögmætrar handtöku var 

staðfest af Hæstarétti. Í niðurstöðu héraðsdóms segir m.a.:  

 

Handtaka stefnanda svo og eftirfarandi aðgerðir, sem fólust m.a. í frelsissviptingu í tvær 

klukkustundir, byggðist á almennum grunsemdum um fíkniefnamisferli studdum 

sögusögnum og vitneskju um feril hans.  Hún var ekki í þágu rannsóknar tiltekins brots. 

Samkvæmt 1. mgr. 97. gr laga nr. 19/1991 er lögreglu rétt að handtaka mann ef 

rökstuddur grunur er á að hann hafi framið brot sem sætt getur ákæru, enda sé handtaka 

nauðsynleg til að koma í veg fyrir áframhaldandi brot, tryggja návist hans og öryggi eða 

koma í veg fyrir að hann spilli sönnunargögnum.  Þessum skilyrðum var ekki fullnægt og 

var handtaka stefnanda ólögmæt. 

 

Engan má svipta frelsi nema samkvæmt heimild í lögum, sbr. 1. mgr. 67. gr. stjórnarskrár 

lýðveldisins Íslands nr. 33/1944.
43

 Í handtöku felst líkamleg valdbeiting eða hótun um að 

valdi verði beitt.
44

 Yfirleitt leikur ekki vafi á því hvenær maður er frelsissviptur. Sé maður 

beittur líkamlegu valdi af lögreglu er um handtöku að ræða. Þó kunna að koma upp tilvik þar 

sem vafi leikur á því hvort einstaklingur sé frelsissviptur. Þau tilvik sem helst valda vafa eru 

þegar sá sem lögregla hefur afskipti af fer sjálfviljugur með lögreglu, t.d. á lögreglustöð eða í 

lögreglubíl. Í Hrd. 11. desember 2008 (209/2008) krafðist stefnandi bóta úr hendi íslenska 

ríkisins vegna ólögmætrar frelsissviptingar. Íslenska ríkið var sýknað af kröfu stefnanda en 

talið var að hann hefði ekki verið sviptur frelsi heldur farið á lögreglustöð til skýrslutöku með 

lögreglumönnum af fúsum og frjálsum vilja. Öðru máli gegnir ef sá sem lögregla hefur 
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 Páll Hreinsson: „Þvingunarúrræði stjórnvalda“, bls. 374-378. 
43

 Hér eftir skammstöfuð stjskr. 
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 Alþt. 2007-2008, A-deild, bls. 1448. 
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afskipti af má búast við því að vera handtekinn ef hann fylgir lögreglu ekki af fúsum og 

frjálsum vilja, t.d. vegna tilkynningar lögreglu um slíkt eða aðstæðna að öðru leyti.
45

  

Lögregla getur þurft að beita valdi án þess að um handtöku sé að ræða. Dæmi um slíkt er 

ef lögregla ýtir við fólki sem er í óleyfi á afmörkuðu svæði, t.d. mótmælendum sem ekki hafa 

hlýtt fyrirmælum lögreglu. Einnig ef lögregla þarf að beita valdi við að fjarlægja mann sem er 

óvelkominn í annars manns húsi án þess að til handtöku komi. Þó verður að hafa það hugfast 

að aðgerðir lögreglu við að fjarlægja fólk kunna að komast á það stig að vera handtaka, 

samanber umfjöllun í kafla. 2.1.1. Þá kann að koma upp sú staða að lögregla þurfi að beita 

valdi gegn manni sem er þegar handtekinn. Hafi lögregla handtekið ölvaðan ökumann sem 

sýnir mótþróa við sýnatöku, sbr. 47. gr. ufl., þá getur lögregla þurft að beita valdi svo 

sýnatakan verði framkvæmanleg. Við slíkar aðstæður verður að telja að valdbeitingin sé liður 

í þeirri þvingunarráðstöfun að afla sýna, sbr. 1. mgr. 77. gr. sml., en hvorki til þess að 

handtaka viðkomandi né að viðhalda frelsissviptingunni, í það minnsta á meðan valdbeitingin 

er í beinum tengslum við sýnatökuna en ekki vegna þess að viðkomandi sé að reyna að flýja 

úr höndum lögreglu.  

Með hliðsjón af eðli valdbeitingar verður hún að eiga sér lagastoð, samanber 

lögmætisregluna.
46

 Þá leiðir það jafnframt af lögmætisskilyrði þvingunarráðstafana að 

valdbeiting sem viðhöfð er til þess að knýja fram þvingunarráðstöfun er ólögmæt sé 

þvingunarráðstöfunin ólögmæt. Í 15. gr. dönsku lögreglulaganna er fjallað um 

valdbeitingarheimildir lögreglu. Samkvæmt ákvæðinu er valdbeiting heimil til að framfylgja 

skipunum og aðgerðum lögreglu. Ekki er þó gerð krafa um að valdbeiting ráðist af því að 

skipun eða fyrirmæli hafi verið gefin enda væri slíkt ekki tækt við allar aðstæður, t.d. þegar 

um er að ræða neyðarvarnarverk.
47

  

 

3.1.2 Skyldur lögreglu til valdbeitingar 

Svo lögreglu sé unnt að sinna víðfeðmu hlutverki sínu er nauðsynlegt að lögreglumenn geti 

gripið til valdbeitingar. Það er þó gengið út frá því sem meginreglu að lögreglumenn 

framkvæmi störf sín án valdbeitingar.
48

 Eðli máls samkvæmt kunna að koma upp þær 

aðstæður að lögregla geti ekki sinnt hlutverki sínu án þess að beita valdi, er það í nánu 

samhengi við skyldur lögreglu, samanber umfjöllun í kafla 2.1.1. Þar var tekið dæmi um 

skyldu lögreglu til að bregðast við því ef maður gengur um og beitir fólk ofbeldi. Verði 
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 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 218-221. 
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 Ragnar L. Auglend, Henry John Mæland og Knut Røsendhaug: Politirett, bls. 373. 
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viðkomandi ekki við vægustu úrræðum lögreglu, t.d. skipunum um að láta af háttseminni, 

geta lögreglumenn þurft að grípa til þess að beita viðkomandi valdi svo markmiði 

lögregluaðgerðarinnar verði náð. Í slíku tilviki væri markmiðinu ekki náð ef lögregla léti sig 

hverfa án þess að stöðva viðkomandi með valdi. Í Hrd. 28. febrúar 2013 (534/2012), sem 

reifaður var í kafla 2.1.1, taldi Hæstiréttur að lögreglu hafi verið heimilt og rétt að handtaka 

mann sem grunaður var um að hafa framið refsivert brot sem sætt gæti ákæru, en við afskipti 

lögreglu veittist viðkomandi að lögreglumönnum og streittist á móti handtökunni. Ljóst er að 

við slíkar aðstæður er valdbeiting nauðsynleg svo lögregla uppfylli skyldur sínar samkvæmt 

hlutverki hennar.  

 

3.1.3 Valdbeiting án lagaheimildar? 

Þrátt fyrir að valdbeiting lögreglu sé talin þurfa að eiga sér lagastoð kann að vera 

undantekning á því, í það minnsta að erfitt sé að heimfæra aðgerð lögreglu undir heimild 

hennar til að halda uppi lögum og reglu. Helst kemur til skoðunar þegar beita þarf valdi til að 

koma manni til hjálpar, hvort sem hættan er tilkomin frá þeim sem er hjálparþurfi eða vegna 

annarra aðstæðna. Lögregla getur þurft að brjóta upp hurð til að koma manni til hjálpar sem 

er staddur á heimili sínu eða skjóta mann í fót sem ætlar að kasta sér fram af klettum.
49

 Í 

tilvikum þar sem sá hjálparþurfi er í sjálfsvígshugleiðingum getur komið til þess að lögregla 

þurfi að handtaka viðkomandi. Eiríkur Tómasson telur að slík aðgerð yrði ekki felld undir 

heimild lögreglu til að halda uppi lögum og reglu, enda er sjálfsvíg ekki refsiverð háttsemi. 

Handtaka við þessar aðstæður yrði líklegast reist á svipuðum neyðarréttarsjónarmiðum og 

búa að baki 13. gr. hgl. og hún myndi varla brjóta gegn 1. mgr. 67. gr. stjskr. að mati Eiríks.
50

 

Aðgerð lögreglu við þessar aðstæður þarf ennfremur að skoða í samhengi við hjálparhlutverk 

lögreglu, sbr. d-lið 2. mgr. 1. gr. lrl. Lögreglu ber skylda til þess að bregðast við fái hún 

fregnir af því að borgarinn sé í hættu og verður að telja að þá skipti ekki máli hvernig hættan 

er tilkomin. Séu aðstæður með þeim hætti að lögregla þurfi að beita valdi til að koma 

borgaranum til bjargar þá verður að telja slíkt heimilt á grundvelli valdbeitingarheimildar 14. 

gr. lrl.  

Oft getur verið um að ræða veikan einstakling sem þarf að komast undir læknishendur og 

má þá jafnframt fella aðgerð lögreglu undir f-lið 2. mgr. 1. gr. lrl. sé lögregla að aðstoða 

heilbrigðisyfirvöld við að færa mann til nauðungarvistunar, sbr. 18. gr. lögræðislaga nr. 

71/1997. Lögregla kann að vera komin fyrst viðbragðsaðila á vettvang þar sem manni er 
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hætta búin og er það ekki ólíklegt ef um sjálfsvígstilraun er að ræða. Sú staða kann að koma 

upp að fyrstu aðgerðir lögreglu þoli ekki bið eftir fleiri viðbragðsaðilum, s.s. lækni eða 

áhöfnum sjúkrabifreiða. Það verður að telja að slíkar aðgerðir lögreglu á fyrstu stigum séu 

liður í aðstoð hins opinbera til að koma veikum einstaklingi til aðstoðar. Í Hrd. 31. október 

2013 (201/2013), sem reifaður er í kafla 2, var lögreglu talið heimilt að fara óboðin inn á 

heimili manns til að ganga úr skugga um hvort eitthvað amaði að honum eftir að vísbendingar 

þess efnis höfðu borist lögreglu. Með hliðsjón af framangreindu verður að telja að valdbeiting 

lögreglu gegn þeim sem er í hættu staddur grundvallist á skyldu lögreglunnar til að koma 

þeim til hjálpar sem er í hættu staddur, samanber hlutverk lögreglu sem birtist í 1. gr. lrl., 

ásamt svipuðum sjónarmiðum og gilda um neyðarrétt.  

Í Hrd. 9. október 2014 (311/2014) krafðist stefnandi viðurkenningar á skaðabótaskyldu 

íslenska ríkisins vegna ólögmætrar nauðungarvistunar. Málavextir voru þeir að læknir óskaði 

aðstoðar lögreglu að heimili konu vegna gruns um andleg veikindi hennar. Er lögregla og 

læknir komu að íbúð konunnar var ekki opnað fyrir þeim og var því hurðin brotin upp. Hún 

tók á móti lögreglumönnum og lækni með hrópum og hótunum. Lögregla handtók konuna 

sem sýndi mikinn mótþróa við handtökuna. Í niðurstöðu Hæstaréttar var ekki fallist á 

skaðabótaskyldu vegna þessarar handtöku og vísað var til heimildar lögreglu skv. 2. mgr. sbr. 

1. mgr. 15. gr. lrl. til að fara inn á heimili manna án samþykkis þeirra. Ennfremur segir í 

dóminum: 

 

Ráðið verður af þeim gögnum, sem fyrir liggja í málinu og gerð er grein fyrir að framan, 

að réttmæt ástæða var til að óttast um andlega heilsu áfrýjanda þegar ákveðið var 16. júní 

2010 að hafa afskipti af henni. Eins og fram er komið var bæði margsinnis knúið dyra og 

hringt dyrabjöllu hjá áfrýjanda, án nokkurra eðlilegra viðbragða af hennar hálfu, áður en 

ákveðið var að ráðast til inngöngu í íbúð hennar. Samkvæmt framansögðu hafði lögregla 

heimild að lögum til að fara inn á heimili áfrýjanda greint sinn. Vegna ofsafenginna 

viðbragða áfrýjanda við komu lögreglu, læknis og fulltrúa félagsmálayfirvalda í íbúðina 

var og lögmætt að handtaka hana, handjárna og flytja á lögreglustöð. 

 

Ljóst er af niðurstöðu Hæstaréttar að valdbeiting lögreglu gegn einstaklingi sem ekki er 

grunaður um refsiverða háttsemi getur átt sér lagastoð. Í framangreindu tilviki hafði lögregla 

heimild til afskipta á grundvelli 1. mgr. 15. gr. lrl. og heimild til að fara inn á heimili 

konunnar á grundvelli 2. mgr. sömu greinar. Þá var handtakan talin réttmæt vegna 

ofsafenginna viðbragða viðkomandi. Að mati Hæstaréttar var heimilt með vísan til 2. mgr. 

19. gr. lögræðislaga að flytja stefnanda nauðugan á sjúkrahús. Í dómi Hæstaréttar eru aðgerðir 

lögreglu og heilbrigðisyfirvalda ekki réttlættar með vísan til svipaðra neyðarréttarsjónarmiða 

og búa að baki 13. gr. hgl. heldur er vísað til hlutverks lögreglu um að hafa afskipti af 
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mönnum til að ganga úr skugga um hvort eitthvað alvarlegt ami að á grundvelli 15. gr. lrl. og 

heimildar til að flytja veikan einstakling nauðugan á sjúkrahús á grundvelli 19. gr. 

lögræðislaga. Lögreglu er skylt að aðstoða lækni við að flytja mann nauðugan á sjúkrahús, 

sbr. 4. mgr. 19. gr. lögræðislaga. Með ákvæðinu var gefin skýr heimild til lögreglumanna til 

afskipta og aðstoðar við þessar aðstæður.
51

  

Með hliðsjón af niðurstöðu Hæstaréttar í framangreindum dómi, skyldu lögreglu til að 

koma borgaranum til hjálpar þegar hætta steðjar að og heimildum lögreglu til valdbeitingar 

við framkvæmd skyldustarfa verður að telja að valdbeiting lögreglu gegn manni sem skapar 

sér sjálfur hættu eigi sér lagastoð í ákvæðum lrl. og eftir atvikum í ákvæðum lögræðislaga. 

Jafnframt kunna slíkar aðgerðir að byggja á sömu neyðarréttarsjónarmiðum og búa að baki 

13. gr. hgl. Engu að síður er erfitt að fella slíkar aðgerðir lögreglu undir handtökuheimildir 

lögreglu, þ.e. annars vegar 16. gr. lrl. og hins vegar 90. gr. sml. miðað við orðalag 

ákvæðanna.
52

 Með hliðsjón af 1. mgr. 67. gr. stjskr., sem leggur bann við frelsissviptingu án 

heimildar í lögum, verður að telja bagalegt að heimild lögreglu til frelsissviptingar manns 

sem stofnar lífi sínu sjálfur í hættu sé ekki skýrari.  

Við aðgerð lögreglu sem felur í sér aðstoð við þann sem hefur stofnað sér sjálfur í hættu 

kann að vera beitt miklu valdi, t.d. skotvopni eða öðrum valdbeitingartækjum, gegn 

viðkomandi. Í ákvörðun ríkissaksóknara Danmerkur í máli RB 1996.94 var ekki gefin út 

ákæra á hendur lögreglumanni sem skaut einstakling sem hugðist fremja sjálfsvíg. Málavextir 

voru þeir að lögregla fékk ábendingu um vopnaðan mann í sjálfsvígshugleiðingum. Þegar 

lögregla kom að manninum var hann vopnaður veiðiriffli og gekk inn í skóg. Lögregla reyndi 

að tala manninn til en á einum tímapunkti setti hann riffilhlaupið í munn sinn og tók öryggi 

riffilsins af. Lögreglumaður gaf honum ítrekað skipanir um að leggja vopnið frá sér en án 

árangurs. Greip þá lögreglumaðurinn til þess ráðs að skjóta einu skoti í fót mannsins. 

Ríkissaksóknari taldi aðgerðir lögreglumannsins réttlætast af reglum um neyðarhjálp og 

nefnd sem hefur það hlutverk að fjalla um kvartanir á hendur lögreglu var sammála þeirri 

niðurstöðu. Atvikið gerðist í gildistíð eldri lögreglulaga í Danmörku. Nú er skotvopnanotkun 

                                                 
51
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lögreglu við svona aðstæður talin heimil á grundvelli 2. tl. 1. mgr. 17. gr. dönsku 

lögreglulaganna og er ákvæðið svohljóðandi:
53

 

 

Skydevåben må kun anvendes med henblik på: 2) at afværge overhængende fare i øvrigt 

for personers liv eller for, at personer pådrager sig alvorlige helbredsskader, at afværge et 

påbegyndt ellert overhængende farligt angreb på samfundsvigtige institutioner, 

virksomheder eller anlæg. 

 

Ennfremur er talið heimilt að beita skotvopni á grundvelli neyðarréttar í dönskum rétti. 

Slíkar aðgerðir lögreglu eru taldar falla undir 2. tl. 1. mgr. 17. gr. dönsku lögreglulaganna. 

Dæmi um slíka aðgerð væri ef lögregla skyti á hjólbarða mannlausrar bifreiðar sem rynni 

stjórnlaus í átt að leikskóla eða ámóta stað. Notkun skotvopna lögreglu gegn dýrum kann 

jafnframt að falla undir sjónarmið neyðarréttar og 2. tl. 1. mgr. 17. gr. lrl.
54

  

Í ákvörðun ríkissaksóknara 10. apríl 2015 (003-2014-30)
55

 felldi ríkissaksóknari niður 

kæru B á hendur tveimur lögreglumönnum þar sem hann taldi að lögreglumenn hefðu ekki 

brotið gegn refsilögum við valdbeitingu. 

 

Málavextir voru þeir að lögreglu barst tilkynning frá þriðja aðila um að B ætlaði sér að 

taka eigið líf á heimili sínu og væri þegar búinn að valda sér skaða með hníf. Er tveir 

lögreglumenn komu að heimili B mætti hann þeim með hníf í hönd. Þá var B búinn að 

skera sig á handlegg og urðu lögreglumennirnir varir við annan mann í húsinu og var 

ekki vitað á þeirri stundu hvernig ástatt væri fyrir honum, þ.e. hvort honum væri hætta 

búin. B var undir miklum áhrifum áfengis, æstur og sem fyrr segir búinn að skera sig á 

handlegg og hélt á hníf er hann opnaði dyrnar að heimili sínu. Lögreglumenn skipuðu B 

að leggja frá sér hnífinn en hann varð ekki við því heldur hótaði lögreglumönnunum að 

stinga þá með hnífnum. Beittu þá lögreglumenn úðavopni á B sem hafði ekki tilætluð 

áhrif. B réðst því næst að lögreglumönnunum með hnífinn á lofti og fylgdi eftir hótunum 

sínum um að stinga lögreglumennina. Vörðust lögreglumennirnir árásinni með því að 

berja B ítrekað með kylfum sínum þar til hann hrökklaðist aftur inn í húsið. 

Lögreglumennirnir kölluðu til liðsauka og komu fleiri lögreglumenn til aðstoðar, í þetta 

skiptið voru þeir vopnaðir skotvopnum. Fljótlega gafst B upp og gaf sig á vald lögreglu 

og var hann þá handtekinn.
56

 

 

Í niðurstöðu ríkissaksóknara var beiting úðavopns og kylfna við þessar aðstæðar talin 

forsvaranleg. Þá fjallaði ríkissaksóknari um að það sé skylda lögreglu að grípa inn í og leitast 

við að hindra að menn valdi sjálfum sér skaða jafnt og öðrum þegar svo háttar til sem um B í 

umrætt sinn. Í þessu samhengi kom fram í niðurstöðu ríkissaksóknara að mönnum bæri að 

hlýða fyrirmælum lögreglu, sbr. 19. gr. lrl., hvort sem efast sé um lögmæti fyrirmælanna eða 
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ekki. Telja verður að ríkissaksóknari sé ekki að vísa til almennra sjónarmiða sem búa að baki 

neyðarrétti, enda er almennt talið að 13. gr. hgl. feli í sér heimild til neyðarréttarverks en ekki 

skyldu.
57

 Draga má þá ályktun að verið sé að vísa til hjálparhlutverks lögreglu, samanber 

skilgreint hlutverk hennar í 2. mgr. 1. gr. lrl.  

Um notkun kylfu er fjallað í 18. gr. dönsku lögreglulaganna. Í 2. tl. 1. mgr. ákvæðisins 

segir:  

 

Stav må kun anvendes med henblik på: 2) at afværge overhængende fare i øvrigt for 

personers liv eller helbred. 

 

Notkun kylfu er heimil á grundvelli ákvæðisins við neyðarhjálp með sambærilegum hætti 

og notkun skotvopns, en þó er gildissvið þess fyrrnefnda rýmra að því leyti að ekki er gerð 

krafa um meiriháttar heilsufarstjón eða lífshættu.
58

 Í 16. gr. íslensku valdbeitingarreglna 

lögreglu er fjallað um notkun kylfu. Samkvæmt e-lið ákvæðisins er lögreglu heimilt að beita 

kylfu til að knýja fram hlýðni við skipun sem ekki er fylgt, enda sé nauðsynlegt að henni sé 

framfylgt tafarlaust. Þessi töluliður kemur helst til greina samkvæmt orðalagi hans í þeim 

aðstæðum þegar beita þarf mann valdi sem skapar sér sjálfur hættu. Þó er í athugasemdum 

með ákvæðinu eingöngu tekið í dæmaskyni að fyrirmæli lögreglu til mannfjölda um að dreifa 

sér falli undir þennan lið. Telja verður þó að lögreglu kunni að vera heimilt að beita kylfu 

gegn manni sem heldur á hníf og hótar að skaða sig á einhvern hátt með honum, t.d. að skera 

sig á háls. Væri slík aðgerð lögreglu manninum til hjálpar og í samræmi við hjálparhlutverk 

lögreglu. Þó er ljóst að valdbeiting af þessu tagi hvílir á óljósari lagaheimild en í dönskum 

rétti.  

 

3.2 Hver hefur heimild til valdbeitingar? 

3.2.1 Lögregla og önnur stjórnvöld 

Sem fyrr segir hefur lögregla heimild til þess að beita valdi við framkvæmd skyldustarfa, sbr. 

14. gr. lrl. Það er meginregla að öðrum stjórnvöldum en lögreglu er ekki heimilt að beita 

líkamlegu valdi til þess að knýja fram hlýðni við lög, almenn stjórnvaldsfyrirmæli eða 

stjórnvaldsákvörðun.
59

 Þrátt fyrir það kann öðrum stjórnvöldum að vera heimilt að beita valdi 

við framkvæmd skyldustarfa. Takmarkast sú heimild við það að viðkomandi stjórnvald fari 

með lögregluvald, sbr. 14. gr. lrl. sem hljóðar svo: 
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Handhöfum lögregluvalds er heimilt að beita valdi við framkvæmd skyldustarfa sinna. 

Aldrei mega þeir þó ganga lengra í beitingu valds en þörf er á hverju sinni.  

 

Samkvæmt orðalagi ákvæðisins er það ekki takmarkað við lögreglumenn heldur þá sem 

fara með lögregluvald. Í 9. gr. lrl. er talið upp hverjir fara með lögregluvald: 

 

Handhafar lögregluvalds.  

 

1. Ríkislögreglustjóri, aðstoðarríkislögreglustjóri, héraðssaksóknari, 

varahéraðssaksóknari, lögreglustjórar, aðstoðarlögreglustjórar á höfuðborgarsvæðinu og 

á Suðurnesjum, löglærðir fulltrúar lögreglustjóra og lögreglumenn fara með 

lögregluvald. 

 

2. Ráðherra er heimilt í undantekningartilvikum að fela öðrum starfsmönnum lögreglu 

lögregluvald tímabundið til að sinna sérstökum verkefnum.  

 

3. Áhafnir varðskipa og gæsluflugvéla fara með lögregluvald þegar þær annast eða 

aðstoða við löggæslu.  

 

4. Tollstjóri, löglærðir fulltrúar hans og tollverðir fara með lögregluvald á sínu starfssviði 

og þegar þeir annast eða aðstoða við löggæslu. 

 

5. Hreppstjórar fara með lögregluvald samkvæmt lögum um hreppstjóra.  

 

6. Héraðslögreglumenn fara með lögregluvald þegar þeir gegna starfinu.  

 

7. Þeir sem kvaddir eru lögreglu til aðstoðar lögum samkvæmt fara með lögregluvald á 

meðan þeir gegna starfanum.  

 

8. Nemar í lögreglufræðum fara með lögregluvald þegar þeir gegna lögreglustarfi.  

 

9. Sérfróðir starfsmenn héraðssaksóknara og lögreglustjóra hafa, samkvæmt nánari 

ákvörðun héraðssaksóknara eða lögreglustjóra, heimild til að annast skýrslutöku á 

rannsóknarstigi af sakborningum og vitnum. 

 

Þrátt fyrir meginregluna um að öðrum stjórnvöldum en lögreglu sé ekki heimilt að beita 

valdi er þónokkuð mörgum stjórnvöldum heimiluð valdbeiting. Hugsanlega væri réttara að 

orða meginregluna sem svo að þeim einum er heimilt að beita valdi við skyldustörf sem fer 

með lögregluvald. Í því samhengi er rétt að geta þess að stjórnvöld sem fara með lögregluvald 

beita valdi eflaust mismikið eftir hlutverki þeirra og stöðu. Eitt af hlutverkum 

Landhelgisgæslu Íslands er að fara með löggæslu á hafinu, sbr. 1. gr. laga nr. 52/2006 um 

Landhelgisgæslu Íslands. Í II. kafla sömu laga er kveðið á um lögregluvald 

Landhelgisgæslunnar og valdbeitingarheimildir. Samkvæmt 6. gr. laga nr. 32/1965 um 

hreppstjóra eru hreppstjórar umboðsmenn sýslumanns og fara með lögregluvald. Staða 

þessara tveggja stjórnvalda er ólík þar sem hlutverk þess fyrrnefnda er að fara með löggæslu 

og hefur það lögregluvald í samræmi við það.  
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3.2.2 Valdbeitingarheimild almennra borgara 

Almennir borgarar kunna að hafa heimild til valdbeitingar. Aðallega er um þrenns konar 

heimildir að ræða. Í fyrsta lagi borgaralega handtöku, í öðru lagi aðstoð við lögreglu sem 

kvatt hefur sér almennan borgara til aðstoðar og í þriðja lagi valdbeiting borgarans við 

neyðarvörn.  

Borgaraleg handtaka er heimil hverjum þeim sem stendur mann að broti sem sætt getur 

ákæru og varðað getur fangelsi, sbr. 91. gr. sml. Sá sem beitir þessari heimild skal koma þeim 

handtekna í hendur lögreglu tafarlaust ásamt upplýsingum um ástæðu handtökunnar og 

hvenær hún fór fram. Í Hrd. 8. október 2009 (71/2009) var ákærði sakfelldur fyrir ólögmæta 

nauðung, sbr. 225. gr. hgl., er hann framkvæmdi borgaralega handtöku sem ekki uppfyllti 

skilyrði 91. gr. sml.  

 

Málavextir voru þeir að ákærði yfirbugaði 15 ára gamlan dreng fyrir utan heimili sitt, 

færði hann nauðugan í bifreið sína og ók með hann á lögreglustöð. Ástæða handtökunnar 

var sú að drengurinn hafði verið í hópi drengja sem höfðu kastað skoteld í garð ákærða. 

Var brot drengsins ekki talið nægilega alvarlegt svo ákærða hafi verið heimilt að 

handtaka hann. Ákærði hafði réttmæta ástæðu til þess að veita drengjunum eftirför og 

tiltal að mati Hæstaréttar en fór offari með því að handtaka drenginn. 

 

Frelsissvipting á grundvelli borgaralegrar handtöku getur aðeins staðið í stuttan tíma og 

hafa því almennir borgarar ekki heimild til að viðhalda frelsissviptingu líkt og lögregla. Slíkt 

kynni þó að vera heimilt í neyðartilvikum, s.s. ef ekki næðist til lögreglu vegna 

óviðráðanlegra aðstæðna.
60

  

Almennum borgara er skylt að aðstoða lögreglu hafi lögregla kvatt hann til þess og hann 

getur veitt aðstoð án þess að stofna lífi, heilsu, heilbrigði, velferð eða verulegum hagsmunum 

sjálfs síns eða nánustu vandamanna í hættu, sbr. 1. mgr. 20. gr. lrl. Almennur borgari sem 

kvaddur er lögreglunni til aðstoðar fer með lögregluvald meðan hann gegnir starfinu, sbr. 2. 

mgr. sömu greinar og 7. mgr. 9. gr. lrl. Verði maður ekki við kvaðningu lögreglu getur það 

varðað hann refsingu, sbr. 41. gr. lrl. eða 127. gr. hgl. ef sakir eru miklar.
61

  

Neyðarvörn hefur verið skilgreind svo: 

 

Neyðarvörn samkvæmt 12. gr. hgl er lögmæt réttarvörsluathöfn einstaklings, er felur í 

sér nauðsynlega beina valdbeitingu gegn manni til þess að verjast eða afstýra ólögmætri 

árás hans á þann, sem neyðarvörninni beitir, eða á einhvern annan mann.
62
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 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 236-239. 
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 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð III, bls. 116. 
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Nánari umfjöllun um hvað felst í neyðarvörn verður í köflum 4.1 – 4.3. Við samanburð á 

framangreindum þremur aðstæðum þar sem almennum borgurum er heimil valdbeiting ber 

helst að nefna að hvorki er skylt að framkvæma borgaralega handtöku né neyðarvarnarverk, 

heldur einungis heimilt. Hins vegar er þeim manni skylt að aðstoða lögreglu sem kvaddur er 

til þess af lögreglu. Sá munur er ennfremur á að frumkvæði að valdbeitingu er hjá 

borgaranum sjálfum við borgaralega handtöku og neyðarvarnarverk. Notkun lögregluvalds og 

valdbeiting við aðstoð lögreglu er hins vegar að frumkvæði lögreglu og verður að telja að sá 

sem því gegnir sé undir stjórn lögreglu við beitingu lögregluvaldsins.  

 

3.3 Skilyrði valdbeitingar 

3.3.1 Lagaheimild 

Gerð er krafa til þess við beitingu þvingunarráðstafana og valds hins opinbera að lagaheimild 

sé til staðar, sjá umfjöllun í kafla 3.1. Í Hrd. 1996, bls. 3872 var fallist á gæsluvarðhaldskröfu 

ákæruvalds. Sá sem sætti gæsluvarðhaldinu var hins vegar hafður í haldi án lagaheimildar og 

sætti það aðfinnslum af hálfu Hæstaréttar með eftirfarandi orðum: 

 

Það athugast, að 2. þessa mánaðar um kl. 11.00 var í Héraðsdómi Reykjavíkur kveðinn 

upp dómur yfir varnaraðila, þar sem honum var gert að sæta fangelsi í þrjú ár. Fram til 

þess tíma hafði varnaraðili verið í gæsluvarðhaldi, sem lauk við uppkvaðningu dómsins, 

sbr. 106. gr. laga nr. 19/1991. Við dómsuppsögu var ekki sótt þing af hálfu sóknaraðila, 

en sama dag kl. 13.00 var tekin fyrir á dómþingi krafan um framlengingu gæsluvarðhalds 

yfir varnaraðila, sem er til úrlausnar í máli þessu. Á tímaskeiðinu frá uppkvaðningu 

dómsins, þar til krafan var tekin fyrir, var varnaraðili í haldi að ósk ríkissaksóknara og 

samkvæmt ákvörðun Fangelsismálastofnunar ríkisins. Brast lagaheimild fyrir þeirri 

frelsissviptingu. Er þessi framkvæmd vítaverð. 

 

Miðað við orðalag í niðurstöðu Hæstaréttar er ljóst að þvingunarráðstafanir verða að eiga 

sér lagastoð. Verður að telja slíkt sérstaklega mikilvægt þegar um skerðingu á 

grundvallarréttindum borgarans er að ræða, í þessu tilviki frelsi sem nýtur verndar 67. gr. 

stjskr. og 5. gr. mannréttindasáttmála Evrópu. Með tilliti til réttaröryggis er talið varhugavert 

að lögjafna frá lagaákvæðum um þvingunarráðstafanir þó þess finnist nokkur dæmi.
63

  

 

3.3.2 Nauðsyn 

Í samræmi við meginregluna um að lögreglumenn skuli framkvæma skyldustörf sín án 

valdbeitingar er ljóst að töluverð takmörk eru sett fyrir valdbeitingu. Ekki nægir að lögregla 
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 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 152-153. Í Hrd. 1976, bls. 129  og Hrd. 1989, bls. 1254 var  

heimild til húsleitar veitt með lögjöfnun. Þess finnast dæmi í dönskum rétti að lögjöfnun hafi verið beitt frá 

ákvæðum sem heimila þvingunarráðstafanir.  
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hafi almenna heimild til valdbeitingar og geti á grundvelli slíkrar lagaheimildar beitt valdi 

eftir geðþótta hvers og eins lögreglumanns. Valdbeiting lögreglu gegn borgaranum er fyrst og 

fremst heimil við þær aðstæður þar sem nauðsynlegt er að beita valdi.
64

 Sé lögreglu unnt að 

framkvæma skyldustarf sitt án þess að beita valdi er valdbeiting óheimil. Dæmi um slíkt er ef 

lögregla gefur fólki fyrirmæli um að fara af götu þá er lögreglu óheimilt að færa fólkið af 

götunni með valdi ef það verður við upphaflegum fyrirmælum.
65

 Í 1. gr. valdbeitingarreglna 

lögreglu kemur fram að lögregla skuli ekki beita valdi nema nauðsyn krefji og í skýringum 

með greininni er kveðið á um að valdbeiting verði að vera nauðsynleg og réttlætanleg.  

Í Hrd. 2004, bls. 2354 (477/2003) var lögreglumaður ákærður í fjórum töluliðum fyrir brot 

í starfi. Í einum ákæruliðanna var honum gefið að sök að hafa beitt úðavopni gegn manni án 

ástæðu eða tilefnis og var hann sakfelldur í Hæstarétti fyrir þann hluta ákærunnar með vísan 

til forsendna héraðsdóms, en í niðurstöðu hans segir eftirfarandi: 

 

Í samræmi við eðli lögreglustarfsins er lögreglumönnum, andstætt öðrum borgurum, 

heimilt að beita valdi. Þessi heimild er þó takmörkuð við að nauðsyn krefji og skal 

aðgerð ætíð vera í samræmi við aðstæður hverju sinni. Úðavopn inniheldur táragas og er 

ætlað til að yfirbuga einstakling í návígi. Fá lögreglumenn það í hendur að 

undangenginni þjálfun. Sé vopninu beitt ber lögreglumanni að gera rökstudda grein fyrir 

notkun þess í skýrslu. Þessar reglur hafa þann tilgang að tryggja að vopnið sé ekki notað 

án fullnægjandi tilefnis og að meðalhófs sé gætt við notkun þess. Það er rétt, sem ákærði 

heldur fram, að lögregla verði stundum að taka ákvarðanir í skyndi. Komið getur fyrir að 

mat á aðstæðum í slíkum tilvikum reynist eftir á hafa verið rangt en afsakanlegt. Í því 

tilviki sem hér um ræðir höfðu skapast erfiðar vinnuaðstæður, en hvorki var tilefni frá I 

né fólkinu á staðnum til þess að beita vopninu og varð notkun þess því ekki réttlætt. 

 

Í ákvörðun ríkissaksóknara 22. apríl 2014 (003-2013-28)
66

 taldi ríkissaksóknari ekki 

tilefni til að hefja rannsókn sakamáls vegna kæru manns sem var handtekinn af lögreglu og 

var kærunni vísað frá.  

 

Lögregla handtók kæranda vegna gruns um húsbrot. Kærandi reyndi að flýja lögreglu og 

barðist á móti handtökunni er lögregla náði honum. Kærandi var færður í handjárn en 

hélt áfram að streitast á móti. Hann var æstur og trylltur og sparkaði ítrekað kröftuglega í 
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 Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 3793. 
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 IB Henricson: Politiret, bls. 252. Í þessu samhengi má geta þess að skipanir lögreglu geta talist valdbeiting. Í 

skýringum við 1. gr. valdbeitingarreglna lögreglu eru skipanir vægasta valdbeitingúrræði lögreglu. Það verður 

þó að telja að hvert einasta skipti sem lögreglumaður biður fólk um að aðhafast eða aðhafast ekki sé ekki 

sjálfkrafa valdbeiting. Skipun sem valdbeiting verður að skýra í samræmi við það verkefni sem lögregla er að 

vinna að hverju sinni og hverjum skipunin beinist að. Það kann t.d. að vera munur á því hvort lögregla gefi vitni 
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leggja frá sér vopn verður hins vegar að teljast til valdbeitingar, enda ljóst að skipuninni verður fylgt eftir með 

frekari valdbeitingu verði viðkomandi ekki við henni.  
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 Ákvörðunin er óbirt en stuðst var við afrit bréfs sem ríkissaksóknari sendi kæranda þar sem ákvörðunin kemur 

fram og rökstuðningur fyrir henni.  
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átt að lögreglumanni er verið var að koma honum inn í lögreglubifreið. Er færa átti hann 

út úr lögreglubifreiðinni neitaði hann að koma út úr henni. Hann var þá búinn að hafa í 

frammi ofbeldi í garð lögreglumannanna, búinn að hrækja blóðugum hrákum á andlit 

þeirra og lögreglubifreiðina að innan. Háttsemi hans var metin af ríkissaksóknara til þess 

fallin að valda lögreglumönnunum heilsutjóni. Lögregla beitti kylfu á læri kæranda til að 

ná honum út úr lögreglubifreiðinni. Að mati ríkissaksóknara voru ekki nægjanlegar líkur 

til þess að meira valdi hafi verið beitt umfram það sem þörf var á. Þá var kylfunotkunin 

talin nauðsynleg til að knýja fram hlýðni við lögmæt fyrirmæli lögreglu.  

 

Niðurstaða ríkissaksóknara grundvallast ekki eingöngu á því að ekki hafi meira valdi verið 

beitt en þörf var á, samanber meðalhófsregluna sem er til umfjöllunar í næsta kafla, heldur að 

nauðsynlegt hafi verið að beita valdi við þær aðstæður sem uppi voru.  

 

3.3.3 Meðalhóf 

Lögregla skal gæta meðalhófs við framkvæmd skyldustarfa. Í 2. mgr. 13. gr. lrl. er kveðið á 

um meðalhófsreglu lögreglu:  

 

Handhafa lögregluvalds ber að rækja starfa sinn af kostgæfni og samviskusemi og ávallt 

gæta fyllstu hlutlægni og réttsýni. Þeir skulu gæta þess að mönnum verði ekki gert tjón, 

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

beita sakaðan mann harðræði fram yfir það sem lög heimila og nauðsynlegt er til þess að 

vinna bug á mótþróa hans gegn lögmætum aðgerðum né á annan hátt beita hann 

ólögmætri þvingun í orði eða verki, svo sem með hótunum.  

 

Við valdbeitingu má lögregla ekki ganga lengra en þörf er á hverju sinni, sbr. 14. gr. lrl. 

Við rannsókn sakamála er lögreglu skylt að gæta meðalhófs, sbr. 3. mgr. 53. gr. sml.:  

 

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.  

 

Meðalhófsregla 3. mgr. 53. gr. sml. er sniðin eftir 2. mgr. 13. gr. lrl., en er þó víðtækari þar 

sem hún nær ekki eingöngu til sakborninga heldur einnig til annarra sem lögregla þarf að hafa 

afskipti af í þágu rannsóknar máls.
67

 Þá er rétt að geta þess að stjórnvöld skulu aðeins taka 

íþyngjandi ákvörðun þegar lögmætu markmiði, sem að er stefnt, verður ekki náð með öðru og 

vægara móti, sbr. 12. gr. ssl. Við töku íþyngjandi ákvarðana skal gæta þess að fara ekki 

strangar í sakirnar en nauðsyn ber til samkvæmt ákvæðinu.   
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Í meðalhófsreglunni felst að ákveðið samræmi þarf að vera á milli þess verkefnis sem 

lögregla er að fást við og þeirra úrræða sem hún beitir, íþyngjandi úrræðum skal einungis 

beitt ef þau vægari duga ekki til.
68

 Við það mat þarf m.a. að líta til alvarleika aðstæðna sem 

uppi eru, þess markmiðs sem stefnt er að og aðstæðna að öðru leyti. Með neikvæðum hætti 

mætti skýra meðalhóf sem svo að skaðinn eða óþægindin sem lögregla veldur í tengslum við 

valdbeitingu má ekki vera í ósamræmi við það markmið sem stefnt er að, þ.e. að gagnsemi 

eða ávinningur sem hlýst af valdbeitingu sé meiri en skaðinn sem hún veldur.
69

 Annars vegar 

þarf að meta hvort nauðsynlegt hafi verið að beita valdi, sjá umfjöllun í kafla 3.3.2, og hins 

vegar að meta hvort of miklu valdi hafi verið beitt. Um flókið mat getur verið að ræða og þá 

sérstaklega varðandi hið síðarnefnda. Lögregla skal beita minnst íþyngjandi úrræðum gegn 

borgurunum þó þannig að því markmiði verði náð sem stefnt er að.
70

 Í Hrd. 11. desember 

2014 (102/2014) var lögreglumaður sakfelldur fyrir brot gegn 132. gr. hgl. og 217. gr. sbr. 

138. gr. sömu laga er hann handtók konu. Í dómi Hæstaréttar segir m.a.: 

 

Á myndbandsskeiði sem tekið var af efri hæð húss við Laugaveg sést brotaþoli standa á 

fætur á miðri götunni fyrir framan lögreglubifreið sem hafði staðnæmst þar. Af myndinni 

verður ráðið að hún var verulega ölvuð og átti erfitt með að halda jafnvægi er hún 

skjögraði af götunni upp að gangstétt. Þegar lögreglubifreiðinni var ekið hægt fram hjá 

henni rakst hliðarspegill bifreiðarinnar í andlit brotaþola, þannig að henni hnykkti við. 

Eftir það opnaði ákærði framdyr bifreiðarinnar og notaði hurðina til að stjaka við 

brotaþola, þannig að hún flæmdist upp á gangstéttina. Þá gekk hún aftur að bifreiðinni 

sem enn var kyrrstæð og hrækti inn um opinn glugga hennar. Var þá framhurð 

bifreiðarinnar svipt upp og steig ákærði út, rykkti í handlegg brotaþola þannig að hún féll 

utan í bekk á gangstétt, sneri hana niður í götuna og dró eftir henni, setti hné á líkama 

brotaþola og handjárnaði hana liggjandi á maganum. Að lokum setti ákærði ásamt öðrum 

lögreglumanni brotaþola inn í bifreiðina um afturdyr og var hún á maganum með höfuð á 

undan. Þegar litið er til ástands brotaþola sem fyrr er lýst og ástæðu handtöku hennar, fór 

ákærði offari við handtökuna og beitti brotaþola meira valdi en tilefni var til. Við þessar 

aðstæður var hvorki þörf á að setja hana í handjárn með þeirri aðferð sem beitt var, né að 

setja hana inn í bifreiðina með þeim hætti sem gert var.
71

 

 

Með hliðsjón af því að konan sem um ræddi hafði hrækt á lögreglumanninn og því 

orðalagi Hæstaréttar að ákærði hafi farið „offari við handtökuna og beitt brotaþola meira 

valdi en tilefni var til“ er ljóst að lögreglumaðurinn hafði heimild til að beita valdi gegn 

konunni. Aðferðin sem notuð var við handtökuna var hins vegar ekki í samræmi við 

meðalhófsregluna þegar litið er til allra aðstæðna á vettvangi. Ennfremur má ráða af orðalagi 
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 IB Henricson: Politiret, bls. 243. 
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Hæstaréttar að heimilt hafi verið við handtökuna að færa konuna í handjárn og inn í 

lögreglubifreið, en sú aðferð sem var viðhöfð hafi verið of harkaleg og því ekki í samræmi 

við meðalhóf.  

Þrátt fyrir að lögregla verði að gæta meðalhófs við framkvæmd skyldustarfa verður hún 

engu að síður að getað sinnt lögbundnu hlutverki sínu. Þær aðstæður kunna að koma upp að 

lögregla verður að beita miklu valdi til að ná fram því markmiði sem stefnt er að. Í samræmi 

við það skal lögregla ekki beita vægara úrræði í stað harkalegs nema það vægara dugi.
72

 Í 

ákvörðun ríkissaksóknara 22. apríl 2014 (003-2013-28), sem reifuð er í kafla 3.3.2, taldi 

ríkissaksóknari nægjanlegt tilefni til kylfunotkunar við að ná manni úr lögreglubifreið. Að 

mati ríkissaksóknara bentu gögn til þess að skipanir eða lögreglutök hefðu ekki dugað til og 

gasnotkun ætti ekki við í þessum aðstæðum. Við framangreint mat er ríkissaksóknari að vísa 

til þess að lögregla hefði ekki náð fram því markmiði sem stefnt var að með vægari 

valdbeitingaraðferð.  

 

3.4 Notkun vopna við valdbeitingu 

3.4.1 Stig valdbeitingar 

Þegar lögregla beitir valdi við framkvæmd skyldustarfa er henni, sem fyrr segir, heimilt að 

beita ýmsum aðferðum og tækjum til að ná fram því markmiði sem að er stefnt. Við ákveðnar 

aðstæður getur lögreglu verið heimilt að beita vopnum gegn þeim sem valdbeiting beinist að. 

Við slíkar kringumstæður þurfa skilyrði valdbeitingar að vera uppfyllt sem endranær. Það 

leiðir af reglum um meðalhóf að sé hægt að ná fram tilteknu markmiði án þess að beita valdi 

þá er valdbeiting óheimil. Það leiðir jafnframt af sömu reglum að sé unnt að ná fram 

markmiðinu með hættuminni valdbeitingaraðferð eða vopni þá er notkun hættumeiri aðferðar 

eða vopns óheimil.
73

 Í 1. gr. valdbeitingarreglna lögreglu frá 1999 er kveðið á um að lögregla 

skuli ekki grípa til valdbeitingar nema nauðsyn krefji og að stig valdbeitingar skuli vera í 

samræmi við aðstæður hverju sinni. Í athugasemdum við ákvæðið er áréttað að valdbeiting 

verði að vera nauðsynleg og réttlætanleg. Í athugasemdunum eru úrræði lögreglumanns og 

stigmögnun aðferða sett fram í valdbeitingarstiga. Um er að ræða sjö þrep sem eru 
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 Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 3792. 
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 Samkvæmt 2. mgr. 16. gr. dönsku lögreglulaganna skal valdbeiting framkvæmd með eins varfærnum hætti og 

unnt er miðað við aðstæður, með það að markmiði að tjón haldist í lágmarki. Á grundvelli 6. gr. norsku 

lögreglulaganna er lögreglu heimilt að beita valdi við framkvæmd skyldustarfa. Lögreglu er ekki heimilt að 

grípa til veigameira úrræðis ef veigaminna úrræði dugar samkvæmt ákvæðinu.  
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eftirfarandi: 1) skipanir, 2) lögreglutök, 3) fjötrar, 4) lögregluhundar, 5) táragas, 6) kylfa og 

7) skotvopn.
74

  

Vopn lögreglu skv. 7. gr. valdbeitingarreglnanna eru kylfur, úðavopn, gasvopn, hvellvopn, 

skotvopn og sprengivopn. Gagnálykta má sem svo að önnur tæki en þau sem talin eru upp í 7. 

gr. reglnanna séu ekki vopn heldur valdbeitingartæki. Þó er lögregluhundum skipaður sess í 

II. kafla reglnanna sem fjallar um lögregluvopn. Hvort lögregluhundar teljast vopn eða 

einungis valdbeitingartæki skiptir ekki höfuðmáli. Í næstu köflum verður fjallað um þau 

úrræði, tæki og vopn sem lögregla hefur yfir að ráða við framkvæmd valdbeitingar.  

 

3.4.2 Skipanir og lögreglutök 

Skipanir eru vægasta úrræði lögreglu til valdbeitingar samkvæmt áður nefndum 

valdbeitingarstiga lögreglu. Almenn skilgreining á valdbeitingu er sú að líkamlegu afli sé 

beitt, samanber umfjöllun í kafla 3.1.1. Eðli máls samkvæmt eru skipanir lögreglu án 

líkamlegrar snertingar og því myndu skipanir lögreglu falla utan við hefðbundna 

skilgreiningu valdbeitingar. Þó er til nokkurra atriða að líta við athugun á því hvort skipun 

teljist til valdbeitingar. Í fyrsta lagi kann skipunum lögreglu að vera beitt samhliða öðrum 

valdbeitingarúrræðum. Dæmi um slíkt er ef lögreglumaður skipar manni að leggja frá sér hníf 

á sama tíma og hann beitir vopni gegn honum, t.d. gasvopni eða kylfu. Í öðru lagi kann 

lögreglumaður að framfylgja fyrirmælum með meira valdi gegn manni sem fylgir ekki 

fyrirmælum. Verði maður t.d. ekki við fyrirmælum lögreglu um að leggja frá sér hníf, eða 

annað vopn, er líklegt að lögreglumaður fylgi þeim fyrirmælum eftir með veigameiri 

valdbeitingu svo að því markmiði sem að er stefnt verði náð. Annað dæmi um slíkt er ef 

ölvaður ökumaður verður ekki við fyrirmælum lögreglumanns um að drepa á bifreið sinni og 

stíga út þá kann lögreglumaðurinn að framfylgja skipun sinni með lögreglutökum eða eftir 

atvikum öðrum valdbeitingarúrræðum. Í þriðja lagi hefur sá sem skipun lögreglu er beint að 
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 Framsetning valdbeitingar í valdbeitingarstiganum er með þeim hætti að veigaminnsta úrræðið er fyrst og það 

veigamesta síðast. Þessi framsetning kann að valda þeim misskilningi að lögregla verði ávallt að byrja á 

veigaminnsta úrræðinu, þ.e. skipunum, og verði þannig koll af kolli að feta sig upp stigann við valdbeitinguna 

þar til því markmiði sem að er stefnt er náð. Það er hins vegar ekki svo heldur skal stig valdbeitingar vera í 

samræmi við aðstæður hverju sinni, sbr. 1. gr. valdbeitingarreglna lögreglu. Standi lögreglumaður frammi fyrir 

því verkefni að handtaka æstan mann sem er vopnaður hnífi verður að telja óforsvaranlegt að byrja á því að gefa 

viðkomandi skipanir, því næst að reyna að taka manninn í lögreglutök og í framhaldi af því að setja hann í 

fjötra. Slíka aðferð við valdbeitingu verður að telja hættulega fyrir þann sem henni beitir og líkur á árangri litlar. 

Verður að telja að lögreglumanni sem stendur frammi fyrir framangreindum aðstæðum sé heimilt að grípa til 

úrræðis sem er ofarlega í valdbeitingarstiganum, t.d. notkun táragass, kylfu eða skotvopns. Slík valdbeiting getur 

hins vegar farið samhliða skipunum, t.d. með þeim hætti að lögreglumaður hóti að beita vopninu hlýði sá ekki 

sem verið er að handtaka. Þegar lögreglan er búin að ráða niðurlögum manns við slíkar aðstæður getur lögregla 

þurft að beita fjötrum sem er vægara stig valdbeitingar. Ljóst er að þrátt fyrir að valdbeiting lögreglu sé sett fram 

í þrepum í valdbeitingarstiga getur lögregla þurft að beita úrræðum sem ýmist eru ofarlega eða neðarlega í 

stiganum allt eftir aðstæðum hverju sinni óháð númeraröð þrepanna.  
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ekki val um annað en að hlýða henni. Í 19. gr. lrl. er kveðið á um skyldu borgarans til að 

hlýða fyrirmælum lögreglu. Fari borgarinn ekki eftir fyrirmælum lögreglu samkvæmt 

ákvæðinu kann það að varða hann refsingu, sbr. 41. gr. sömu laga. Með hliðsjón af 

framangreindu er ljóst að þegar lögregla gefur skipanir eða fyrirmæli er það í krafti þess valds 

sem lögreglu er falið. Í þessu samhengi er nauðsynlegt að líta til stöðu lögreglumannsins, þ.e. 

hann klæðist lögreglubúningi og er með ýmis valdbeitingartæki sem hann getur gripið til, 

hann er hluti af stórri heild á vegum hins opinbera sem getur veitt honum liðsinni ef á þarf að 

halda, lögreglumaðurinn er með sérþekkingu á sviði löggæslu og notast við orðalag sem ekki 

er líklegt að valdi misskilningi, enda er það oft stutt líkamstjáningu.
75

 Með hliðsjón af öllu 

framangreindu verður að telja að skipanir lögreglu kunni í mörgum tilvikum að teljast til 

valdbeitingar.  

Lögreglutök eru næsta þrep fyrir ofan skipanir. Það sem lögreglutök og skipanir eiga 

sameiginlegt er að við notkun þeirra er ekki um að ræða notkun utanaðkomandi tækja eða 

vopna heldur notast lögreglumaðurinn við sinn eigin líkama til valdbeitingar. Lögreglumenn 

hljóta þjálfun í notkun lögreglutaka og er um að ræða aðferðir sem samþykktar eru af 

ríkislögreglustjóra, sbr. 2. gr. valdbeitingarreglna lögreglu. Algengast er að valdbeiting 

lögreglu eigi sér stað með handafli, þ.e. lögreglumaðurinn notar sinn eigin líkamlega styrk. Í 

ljósi þess eru kröfur gerðar til þess að lögreglumenn haldi sér í góðu líkamlegu ástandi en séu 

jafnframt vel á sig komnir andlega, en það er sérstaklega mikilvægt í þröngum og hættulegum 

aðstæðum.
76

  

 

3.4.3 Fjötrar 

Fjötrar eru þrenns konar skv. 3. gr. valdbeitingarreglna lögreglu. Um er að ræða handjárn, 

bensli og fótajárn. Handjárn eru fjötrar úr málmi sem ætlaðir eru til að hefta handahreyfingar 

manna. Bensli eru plastbönd sem ætluð eru til að hefta handa- og fótahreyfingar manna. 

Fótajárn eru fjötrar úr málmi sem ætlaðir eru til að hefta fótahreyfingar manna. Notkun 

handjárna er hættulítið og algengt úrræði hjá lögreglu við framkvæmd valdbeitingar.
77

 

Heimilt er að nota handjárn á handtekna menn og fanga, sbr. 4. gr. valdbeitingarreglna 

lögreglu. Notkun handjárna er ekki sjálfkrafa heimil sé um að ræða fanga eða mann sem 

hefur verið handtekinn, því til viðbótar þurfa skilyrði sem koma fram í 4. gr. reglnanna að 

vera uppfyllt. Samkvæmt ákvæðinu þarf ástæðu til að ætla að sá handtekni muni reyna að 
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 Ragnar L. Auglend, Henry John Mæland og Knut Røsendhaug: Politirett, bls. 377-378. 
77

 Ragnar L. Auglend, Henry John Mæland og Knut Røsendhaug: Politirett, bls. 379. 
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flýja, beita ofbeldi eða valda sjálfum sér eða öðrum tjóni, sbr. 1. mgr. ákvæðisins. Sé hinn 

handtekni æstur eða órólegur og öryggi hans eða annarra verður ekki tryggt með öðrum hætti 

en notkun handjárna er heimilt að færa hann í handjárn, sbr. 2. mgr. ákvæðisins. Ennfremur er 

heimilt að setja mann í handjárn ef fullnægjandi líkamsleit hefur ekki farið fram og ætla má 

að sá handtekni kunni að hafa í fórum sínum muni sem hafa sönnunargildi eða muni sem skal 

haldleggja, sbr. 3. mgr. ákvæðisins. Hvorki er heimilt að handjárna mann við lögreglumann 

né annan mann. Óheimilt er að handjárna mann við fastan hlut nema sérstakar aðstæður 

krefjist þess. Ábyrgð á því að handtekinn maður skaðist ekki er hjá lögreglu eins og fram 

kemur í athugasemdum við 4. gr. valdbeitingarreglnanna. Því verður lögreglumaður t.d. að 

vera viðbúinn að veita handjárnuðum manni stuðning svo hann falli ekki með tilheyrandi 

líkamstjóni.
78

 Við beitingu handjárna verður að hafa í huga að ekki má ganga lengra en 

nauðsynlegt er í ljósi eðlis þeirrar ráðstöfunar sem notkun handjárna er. Í UA 18. mars 2002 

(3399/2001)
79

 kvörtuðu átta fangar yfir úrskurði dóms- og kirkjumálaráðuneytisins, m.a. 

vegna beitingar handjárna í tengslum við leit sem gerð var í klefum þeirra. Umboðsmaður 

Alþingis gerði ekki frekari athugasemdir við þær aðgerðir fangelsisyfirvalda sem kvörtunin 

beindist að. Í niðurstöðu umboðsmanns kom m.a. eftirfarandi fram:  

 

Samkvæmt 3. mgr. 30. gr. laga nr. 48/1988 er heimilt að nota handjárn um skamman 

tíma ef nauðsyn krefur. Af þessu ákvæði leiðir að fangelsisyfirvöld hafa tiltekið svigrúm 

þegar meta þarf hvort nauðsyn sé á því að beita handjárnum. Það er hins vegar ljóst að 

vegna eðlis slíkrar ráðstöfunar hvílir á stjórnvöldum rík skylda til að ganga ekki lengra í 

þessu efni en nauðsynlegt er til að ná því markmiði sem að er stefnt, sbr. meginreglu 

stjórnsýsluréttar um meðalhóf, og einnig til hliðsjónar niðurlagsákvæði 40. gr. Evrópsku 

fangelsisreglnanna. Þá verður handjárnum ekki beitt nema slíkt teljist málefnalegt í ljósi 

allra atvika. Af gögnum málsins verður ráðið að ákveðið hafi verið að nota handjárn við 

flutning umræddra fanga á milli húsa til þess að fyrirbyggja mögulega undankomu 

fíkniefna. Ég fæ ekki annað séð af gögnunum en að handjárnum hafi aðeins verið beitt 

þann stutta tíma sem tók að færa umrædda fanga á milli húsa. Þá hafi þeim ekki verið 

beitt frekar síðar á meðan á aðgerðum stóð. Í ljósi þessa og orðalags 3. mgr. 30. gr. laga 

nr. 48/1988 tel ég ekki fært að fullyrða annað en að umrædd notkun handjárna í umrætt 

sinn hafi verið lögmæt með hliðsjón af ástæðum sem lágu henni til grundvallar, þeim 

stutta tíma sem um var að ræða og framgangi þeirrar aðgerðar að öðru leyti.  

 

Í Hrd. 16. mars 2017 (345/2016) krafðist maður skaðabóta úr hendi íslenska ríkisins vegna 

fjölda þvingunarráðstafana sem beindust að honum að ósekju við rannsókn lögreglu. Fallist 

var á að maðurinn ætti rétt til bóta vegna þvingunarráðstafananna, þ. á m. vegna notkun 

handjárna við handtöku. Í dómi Hæstaréttir segir m.a.: 
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Þegar aðaláfrýjandi var handtekinn á heimili sínu skömmu eftir miðnætti 11. apríl 2010 

liggur ekkert fyrir um að hann hafi sýnt lögreglu mótþróa eða verið líklegur til þess. Að 

því virtu og með vísan til forsendna hins áfrýjaða dóms er staðfest sú niðurstaða að 

lögregla hafi farið offari með því að setja hann í handjárn umrætt sinn og síðar að kvöldi 

sama dags. Með því brutu þeir lögreglumenn, sem í hlut áttu, gegn meðalhófsreglu 2. 

mgr. 93. gr. laga nr. 88/2008 þar sem segir að við handtöku skuli forðast að valda hinum 

handtekna tjóni eða baka honum meiri óþægindi en nauðsyn ber til. 

 

Við notkun bensla gilda sömu reglur og um handjárn, sbr. 5. gr. valdbeitingarreglna 

lögreglu. Notkun bensla er ætluð fyrir þær aðstæður þegar um fjöldahandtökur er að ræða eða 

nauðsynlegt er að fjötra mann á fótum í skamman tíma. Þau eru því fyrst og fremst hugsuð 

sem viðbót og skammtímaráðstöfun, sjá athugasemdir við 5. gr. valdbeitingarreglnanna.  

Notkun fótajárna er heimil þegar brýna nauðsyn ber til í fangageymslum lögreglunnar skv. 

6. gr. valdbeitingarreglnanna. Í 2. mgr. ákvæðisins er gefin heimild til notkunar fótajárna við 

flutning ef rík ástæða er til, t.d. við flutning í flugvél eða þegar sá sem er fluttur er svo æstur 

eða órólegur að hann er sjálfum sér eða öðrum hættulegur. Ljóst er miðað við orðalag 6. gr. 

valdbeitingarreglnanna að við notkun fótjárna eru sett strangari skilyrði en við notkun 

handjárna og bensla.  

 

3.4.4 Lögregluhundar 

Lögreglu er heimilt að nota hunda við valdbeitingu skv. 10. gr. valdbeitingarreglna lögreglu. 

Ákvæðinu er skipaður sess í II. kafla valdbeitingarreglnanna sem fjallar um lögregluvopn. Í 

athugasemdum við 10. gr. reglnanna kemur fram að notkun valdbeitingarhunda feli í sér að 

hundarnir eru notaðir sem nokkurs konar vopn í höndum lögreglu. Er það með tvennum hætti, 

annars vegar þar sem hundinum er beitt til ógnunar, t.d. við mannfjöldastjórnun, og hins 

vegar til að yfirbuga hættulega afbrotamenn.
80

 

Í 19. gr. dönsku lögreglulaganna er fjallað um notkun hunda til valdbeitingar. Í ákvæðinu 

eru taldar upp í sjö töluliðum aðstæður þar sem lögreglu er heimilt að nota valdbeitingarhund. 

Er um töluvert ítarlegri reglur að ræða en í íslenskum rétti og ennfremur rétthærri 

réttarheimild, enda er almennum lögum skipað hærra í virðingarröð réttarheimilda en reglum 

sem stjórnvöld setja.
81

 Þá er í dönsku valdbeitingarreglunum nr. 978, sem tóku gildi 15. 

október 2004, fjallað með nákvæmari hætti um notkun valdbeitingarhunda. Í Danmörku notar 
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 Draga má þá ályktun af athugasemdunum að notkun valdbeitingarhunda sé eingöngu heimil til ógnunar nema 
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 Um réttarheimildir og rétthæð þeirra er t.d. fjallað í Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 75-149. 
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lögregla hunda töluvert við valdbeitingu, en árið 2000 voru hundar notaðir níu sinnum við 

mannfjöldastjórnun og oftar við framkvæmd handtöku.
82

 

Gæta þarf mikillar varkárni við notkun hunds við valdbeitingu enda er hann öflugt tæki 

sem getur gert mikinn skaða, þá sérstaklega ef hann verður stjórnlaus. Með hliðsjón af því eru 

gerðar miklar kröfur um rósemd og yfirvegun þess sem notar valdbeitingarhund.
83

 Árin 1997 

– 2004 voru skráð 124 tilvik um líkamstjón við notkun valdbeitingarhunds í Danmörku og 

árin 2010 – 2014 voru skráð 151 tilvik um líkamstjón.
84

 

Í ljósi þess hve hættulegt vopn valdbeitingarhundur getur verið sætir nokkurri furðu að 

úrræðið sé í 4. þrepi valdbeitingarstigans, neðar en úðavopn og kylfa.  

 

3.4.5 Táragas 

Táragas er í fimmta þrepi valdbeitingarstigans. Táragasi má skipta í tvennt. Samkvæmt 7. gr. 

reglnanna er annars vegar um að ræða úðavopn sem inniheldur táragas sem ætlað er til að 

yfirbuga einstakling í návígi. Hins vegar er um að ræða gasvopn, þ.e. gasbyssu, táragas- og 

reykbúnað ásamt gasbúnaði sem skotið er úr skotvopnum.  

Úðavopn er hluti af búnaði lögreglumanns sem hlotið hefur þjálfun til þess að nota það, 

sbr. 12. gr. valdbeitingarreglnanna. Einungis er heimilt að nota úðavopn gegn manni þegar 

vægari aðferðir duga ekki við handtöku. Þá er ávallt heimilt að nota úðavopn séu skilyrði til 

kylfunotkunar uppfyllt, sbr. 11. gr. reglnanna, enda er notkun úðavopns vægari aðferð en 

notkun kylfu samanber stöðu tækjanna í valdbeitingarstiganum og athugasemdir við 11. gr. 

valdbeitingarreglnanna. 

Eingöngu er heimilt að vopnast gasvopnum samkvæmt ákvörðun yfirmanns, sbr. 29. gr. 

valdbeitingarreglnanna. Notkun þeirra er eingöngu heimil í sérstökum hættutilvikum eða ef 

öryggi lögreglumanna er stefnt í hættu við notkun annarra valdbeitingaraðferða. Samkvæmt 

33. gr. valdbeitingarreglnanna er heimilt að nota gasvopn við óspektir og óeirðir. Heimild 

lögreglustjóra þarf til slíkrar notkunar, en þó er lögreglumanni fært að taka ákvörðun um 

notkun gasvopns náist ekki í lögreglustjóra og aðstæður eru með þeim hætti að notkun 

gasvopna er mjög brýn. Samkvæmt framangreindu er notkun gasvopna tvíþætt. Annars vegar 

til að yfirbuga mótaðila og hins vegar við óeirðir og óspektir, sjá ennfremur athugasemdir við 

33. gr. valdbeitingarreglnanna.  
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 Ragnar L. Auglend, Henry John Mæland og Knut Røsendhaug: Politirett, bls. 382. 
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 IB Henricson: Politiret, bls. 303. 
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Samkvæmt framangreindu er töluverður munur á úðavopni og gasvopni. Vopnist 

lögreglumaður gasvopni er skylt að skrá það á sérstök eyðublöð án tillits til þess hvort ástæða 

er til lögreglurannsóknar eða ekki, sbr. 42. gr. valdbeitingarreglnanna og athugasemdir við 

ákvæðið. Þegar um úðavopn er að ræða er ekki sama skráningarskylda og þegar lögregla 

vopnast gasvopnum, enda úðavopnið hluti af búnaði lögreglumannsins. Hins vegar er 

lögreglumönnum skylt að skrifa skýrslu hafi úðavopni verið beitt, sbr. 15. gr. 

valdbeitingarreglnanna. Í Hrd. 2004, bls. 2354 (477/2003), sem reifaður er í kafla 3.3.2, var 

lögreglumaður sakfelldur fyrir að hafa beitt úðavopni gegn manni án þess að nauðsyn hafi 

borið til. Hann var jafnframt sakfelldur fyrir ranga skýrslugerð, en í lögregluskýrslu sem hann 

ritaði um notkun úðavopnsins kom fram rökstuðningur fyrir notkun úðavopnsins sem talinn 

var vísvitandi rangur.
85

  

Um úðavopn er fjallað í II. kafla valdbeitingarreglnanna, en um gasvopn í III. kafla. 

Fyrrnefndi kaflinn fjallar um lögregluvopn en sá síðarnefndi um skotvopn, önnur vopn og 

beitingu þeirra. Út frá þessari uppröðun má draga þá ályktun að gasvopnum sé skipað í sama 

flokk og skotvopnum. Hins vegar er ekki gerður greinarmunur á úðavopni og gasvopni í 

valdbeitingarstiganum. Táragas er í fimmta þrepi stigans og skotvopn í efsta þrepi, því 

sjöunda. Með hliðsjón af framangreindu verður að telja æskilegt að valdbeitingarreglurnar 

væru skýrari að þessu leyti.  

Í dönsku lögreglulögunum er annars vegar fjallað um gasvopn í 20. gr. og hins vegar um 

piparsprey í 20. gr. a. Ákvæðin fjalla með nákvæmari hætti um notkun vopnanna en gert er í 

íslensku valdbeitingarreglunum. Þá er fjallað um notkun gasvopna með enn nákvæmari hætti 

í dönsku valdbeitingarreglunum. Í dönskum rétti er fjallað ítarlegar um notkun piparspreys í 

reglugerð nr. 1430 sem tók gildi 1. janúar 2008.  

Í norskum rétti er fjallað um skilyrði fyrir notkun gasvopna í 4-4. gr. vopnaregla lögreglu 

nr. 1088/2015 sem tóku gildi 1. apríl 2016. Í reglunum er fjallað um gas-, skot- og 

sprengivopn.  

 

3.4.6 Kylfa 

Kylfa er í sjötta og næstefsta þrepi valdbeitingarstigans. Um er að ræða barefli sem notað er 

til að yfirbuga menn eða verjast árás skv. 7. gr. valdbeitingarreglnanna. Samkvæmt 16. gr. 

reglnanna er einungis heimilt að nota kylfu þegar brýna nauðsyn ber til í eftirfarandi tilvikum: 
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 Vísvitandi rangur framburður lögreglumanns við skýrslugerð vegna notkunar úðavopns er ekki einungis í 

andstöðu við 15. gr. valdbeitingarreglna lögreglu heldur jafnframt brot gegn 146. gr. hgl. Ákærði var sakfelldur 

fyrir brot gegn 132. gr. hgl. vegna notkunar úðavopnsins og brot gegn 146. gr. hgl., sbr. 138. gr. sömu laga fyrir 

vísvitandi ranga skýrslugerð.  
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a) Til að afstýra árás á lögreglumanninn sjálfan eða þriðja mann.  

 

b) Til að handtaka hættulega brotamenn.  

 

c) Þegar einhver reynir að koma í veg fyrir handtöku eða reynir að frelsa handtekinn 

mann.  

 

d) Þegar einhver reynir að hindra lögreglu við störf sín.  

 

e) Til að knýja fram hlýðni við skipun sem ekki er fylgt, enda sé nauðsynlegt að henni sé 

framfylgt tafarlaust. 

 

Við beitingu kylfu skal gæta þess að meira hnjask eða meiðsl hljótist ekki af en þörf 

krefur.
86

 Kylfa er vopn sem getur valdið miklum skaða og mikilvægt er að beiting hennar sé í 

samræmi við reglur um meðalhóf.
87

 Þá er ennfremur mikilvægt að notkun kylfu sé í samræmi 

við þær reglur sem lögreglu eru settar, hvort sem líkamstjón hlýst af eður ei. Í ákvörðun 

ríkissaksóknara Danmerkur í máli RB 2007.44 var lögreglumaður talinn brotlegur í starfi er 

hann kastaði kylfu í bak manns sem var á hlaupum undan lögreglu. Manninn sakaði ekki en 

notkun kylfunnar var í ósamræmi við þágildandi reglur, enda kylfa ekki kastvopn samkvæmt 

reglunum. Ekki var gefin út ákæra vegna brots lögreglumannsins en honum veitt tiltal vegna 

þess.
88

 

Í Hrd. 1943, bls. 377 voru tveir lögreglumenn ákærðir fyrir að hafa beitt kylfu. Það gerðist 

á gamlárskvöldi 1941 í miðbæ Reykjavíkur þar sem lögregla hafði þurft að dreifa mannfjölda 

nokkrum sinnum í bænum. Ákærðu beittu kylfum gegn kærendum, G og S, er þeir urðu ekki 

við fyrirmælum þeirra um að dreifast. Fóru ákærðu með kærendur á lögreglustöð en á leið 

þangað kom til ryskinga milli þeirra. Framburðir vitna bentu til þess að G og S hefðu átt 

upptök að ryskingunum. Í átökunum beittu ákærðu kylfum gegn G og S og hlaut G við það 

meiðsli. Ákærðu voru sýknaðir og í dómi Hæstaréttar segir m.a.: 

 

Þegar litið er til skýrslna þessara svo og þess að ákærðu voru þarna að rækja starf sitt á 

óróatíma og mannfjöldi hafði að þeim þyrpzt, þykir ekki nægilega sannað, að þeir hafi 

orðið offarar í aðgerðum sínum gagnvart kærendum. 
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 Um beitingu kylfu er fjallað í 17. gr. valdbeitingarreglnanna. Í ákvæðinu segir m.a.: „Lögreglumenn skulu 

leitast við að hæfa handleggi eða fætur. Ekki má beina höggi að höfði, hálsi, brjósti, nýrnasvæði eða hryggsúlu 

og forðast skal eftir megni að slá í liðamót. Ekki skal nota kylfu til stungu.“ Í norskum rétti er fjallað um 

kylfunotkun lögreglu í reglum nr. 4/2007 sem tóku gildi 10. apríl 2007. Reglurnar eru nokkuð sambærilegar 

íslensku valdbeitingarreglunum. Samkvæmt reglunum skal beina kylfu að höndum, fótum, herðablöðum, rassi 

og hnésbótum. Sambærilegar leiðbeiningar eru um notkun kylfu í dönsku valdbeitingarreglunum. Um notkun 

kylfu í dönskum rétti er fjallað með nokkuð nákvæmum hætti í 18. gr. dönsku lögreglulaganna ásamt ítarlegri 

skýringum í dönsku valdbeitingarreglunum.  
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 Ragnar L. Auglend, Henry John Mæland og Knut Røsendhaug: Politirett, bls. 381. 
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 IB Henricson: Politiret, bls. 294-295. 
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Rökstuðningi Hæstaréttar má skipta í tvennt. Annars vegar er byggt á því að upptökin að 

ryskingunum hafi verið hjá G og S. Hins vegar er byggt á því að lögreglumennirnir hafi verið 

í þröngri stöðu þar sem mannfjöldi hafði safnast að og um var að ræða óróatíma. Ekki er ljóst 

hvort Hæstiréttur byggði niðurstöðu sína á sjónarmiðum neyðarvarnar eða að valdbeitingin 

hafi verið liður í að framfylgja fyrirmælum lögreglu. Með hliðsjón af því að niðurstaðan 

byggir að hluta á því að G og S hafi átt upptök að ryskingunum er unnt að draga þá ályktun 

að byggt sé á neyðarvarnarsjónarmiðum að einhverju leyti.  

Í ákvörðun ríkissaksóknara 25. ágúst 2016 (003-2015-20)
89

 hætti ríkissaksóknari rannsókn 

máls þar sem ekki var grundvöllur fyrir frekari rannsókn. Málavextir voru þeir að tveir 

lögreglumenn ætluðu að vekja mann sem svaf í leigubifreið. Hann brást illa við, var æstur og 

sýndi ógnandi framkomu. Var hann þá beittur úðavopni sem hafði ekki tilætluð áhrif. 

Samkvæmt frásögn beggja lögreglumannanna réðist maðurinn að þeim með slíku offorsi að 

neyðaraðstæður sköpuðust og börðu báðir lögreglumennirnir hann með kylfum. Í niðurstöðu 

ríkissaksóknara segir m.a.: 

 

Ríkissaksóknari telur ekkert komið fram í málinu sem gefi tilefni til að draga í efa það 

mat lögreglumannanna P og H að slíkar neyðaraðstæður hafi verið uppi, er kærandi var 

kominn út úr leigubifreiðinni, að réttmætt hafi verið að beita kylfu gegn honum. Vísast í 

því sambandi til ákvæðis a-liðar framangreindrar 16. gr. reglna um valdbeitingu 

lögreglumanna og meðferð og notkun valdbeitingartækja og vopna.  

 

Í ákvörðun ríkissaksóknara 10. apríl 2015 (003-2014-30), sem reifuð er í kafla 3.1.3, var 

notkun kylfu talin forsvaranleg er maður vopnaður hnífi réðist að lögreglu. Í niðurstöðunni 

segir m.a.: 

 

Þegar þarna var komið sögu var lögreglu rétt að verja sig árásinni og yfirbuga B. 

Tilraunir þeirra til að slá hendina sem hélt hnífnum og losa þannig tak hans á honum 

gengu bersýnilega ekki lengra en tilefni var til. Verður af framburðum ráðið að 

lögreglumennirnir báðir hafi verið í lífshættu þegar þarna var komið, eða hafi í það 

minnsta haft fullgilda ástæðu til að ætla að svo væri.  

 

Í ákvörðun ríkissaksóknara 22. apríl 2014 (003-2013-28), sem reifuð er í kafla 3.3.2, var 

talið að nægjanlegt tilefni hafi verið til að lögregla beitti kylfuhöggi á læri handtekins manns 

til að ná honum úr lögreglubifreið. Að mati ríkissaksóknara hefðu vægari 

valdbeitingaraðferðir ekki dugað, þ.e. skipanir, lögreglutök og gasnotkun. Það sem aðgreinir 

                                                 
89

 Ákvörðunin er óbirt en stuðst var við afrit niðurfellingarbréfs sem ríkissaksóknari sendi kæranda þar sem 

ákvörðunin kemur fram og rökstuðningur fyrir henni.  
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þetta mál frá síðastgreindu tveimur málum, og að hluta Hrd. 1943, bls. 377, er að kylfunotkun 

lögreglu var til þess að knýja fram hlýðni við lögmæt fyrirmæli en ekki til að verjast árás.  

 

3.4.7 Skotvopn 

Reglur um notkun lögregluskotvopna eru fyrirferðarmestar í valdbeitingarreglunum. Sama er 

uppi á teningnum í dönskum og norskum rétti. Í 17. gr. dönsku lögreglulaganna er fjallað um 

notkun skotvopna ásamt ítarlegri reglum í 4. – 9. gr. dönsku valdbeitingarreglnanna. Í norsku 

vopnareglunum er fjallað um skotvopn, en gildissvið reglnanna nær yfir gasvopn, skotvopn 

og sprengivopn, sbr. 1. mgr. 1. gr. reglnanna. Umfang framangreindra reglna er ekki að 

ástæðulausu. Skotvopn eru hættuleg vopn sem geta valdið miklum og óafturkræfum skaða og 

við notkun þeirra kann að vera hætta á því að annar verði fyrir skoti en ætlað er. 

Skotvopnanotkun er síðasta úrræði sem lögregla grípur til við þær aðstæður þar sem vægari 

aðferðir duga ekki.
90

 Í því samhengi eru miklar kröfur gerðar til faglegrar þekkingar og 

dómgreindar lögreglumanns sem notar skotvopn.
91

  

Í 34. gr. íslensku valdbeitingarreglnanna er fjallað um skotvopn og beitingu vopna. 

Ákvæðið er svohljóðandi: 

 

Skotvopni má því aðeins beita gegn manni þegar önnur úrræði eru ekki tiltæk og brýna 

nauðsyn ber til í því skyni að:  

 

a) Lögreglumaður verjist lífshættulegri árás á sig eða þriðja aðila.  

 

b) Yfirbuga og handtaka afbrotamenn sem teljast hættulegir lífi fólks eða öryggi ríkisins.  

 

c) Koma í veg fyrir alvarlegt ofbeldi gegn fólki eða að verulegu tjóni sé valdið á 

þjóðfélagslega mikilvægum hagsmunum eða stofnunum, rekstri þeirra eða starfsemi. 

 

Í athugasemdum við ákvæðið eru nánari skýringar á því hvað felst í framangreindum 

stafliðum. Undir a-lið falla aðstæður þar sem neyðarvarnarsjónarmið eiga við, hvort sem 

lögreglumaður er að verja sitt eigið líf eða annarra. Undir b-lið falla aðstæður þar sem verið 

er að handtaka mann sem grunaður er um að hafa framið alvarleg afbrot. Manndráp og 

lífshættuleg líkamsárás með skotvopni eða öðru lífshættulegu vopni eru tekin sem dæmi um 

alvarlegt afbrot. Undir c-lið falla aðstæður þar sem ógn beinist annars vegar að fólki og hins 

vegar að eignum. Tekið er sem dæmi tjón á virkjunum, stjórnarstofnunum, sendiráðum og 

yfirvofandi hætta sem skapast af miklum mannfjölda fyrir fólk eða þjóðarhagsmuni.  
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Í 35. gr. valdbeitingarreglnanna er kveðið á um að lögreglumaður skuli gefa aðvörun um 

vopnanotkun sé kostur á því. Samkvæmt 36. gr. er óheimilt að hleypa af aðvörunarskotum 

nema í undartekningartilvikum. Óheimilt er að hleypa af aðvörunarskoti séu skilyrði til 

beitingar skotvopns skv. 34. gr. ekki uppfyllt.   

Aðstæður þar sem lögregla beitir skotvopni gegn manni kunna eðli máls samkvæmt að 

vera erfiðar og krefjast ákvarðanartöku á einu augnabliki. Við slíkar aðstæður kann að vera 

erfitt fyrir viðkomandi lögreglumann að bíða færis eftir því að hæfa skoti á hættuminni stað á 

líkamanum án þess að skapa aukna hættu fyrir sig eða aðra. Verði því hins vegar komið við 

að skjóta mann í fót eða hönd í stað brjóstkassa verður að telja slíkt skylt með tilliti til þess að 

sem minnstur skaði hljótist af, án þess þó að það skapi aukna hættu. Sjónarmið um meðalhóf 

við beitingu skotvopns birtist í 1. mgr. 37. gr. valdbeitingarreglnanna sem er svohljóðandi: 

 

Í ýtrustu neyð skal lögreglumaður miða á stærsta hluta þess líkamshluta sem honum er 

sýnilegur. Telji lögreglumaður að því verði við komið og aðstæður leyfa án þess að 

skapa aukna hættu fyrir hann eða aðra, skal hann reyna að takmarka þann skaða sem af 

notkun skotvopnsins hlýst svo sem með því að skjóta í fætur viðkomandi.  

 

Algengast er að aðstæður sem réttlæta beitingu skotvopns af hálfu lögreglunnar sé þegar 

yfirstandandi eða yfirvofandi árás beinist að manneskju. Um getur verið að ræða árás sem 

beinist að lögreglumanninum sem beitir skotvopninu, starfsfélaga hans eða almennum 

borgara. Í Danmörku er algengt að skotvopnanotkun lögreglumanns sé vegna þess að 

starfsfélagi er í hættu staddur.
92

 Í ákvörðun ríkissaksóknara Danmerkur í máli SA2-97-321-

0224 frá 1998 taldi ríkissaksóknari Danmerkur að lögreglumaður hefði skotið mann í 

neyðarvörn en málavextir voru eftirfarandi:  

 

Lögreglumaður sætti fólskulegri árás frá þeim sem var skotinn. Hafði hann m.a. sest 

klofvega á lögreglumanninn og kýlt ítrekað til hans, lögreglumaðurinn spyrnti honum frá 

en maðurinn hélt árás sinni áfram. Lögreglumaðurinn sem skaut stóð hjá og varaði 

manninn við því að hann myndi beita skotvopni gegn honum ef hann leggðist ekki niður. 

Þvínæst skaut lögreglumaðurinn aðvörunarskoti áður en hann skaut manninn. Þegar hann 

skaut manninn miðaði hann utarlega á líkamann til að valda sem minnstum skaða og svo 

að starfsfélaginn myndi ekki verða fyrir skoti. Skot fór neðarlega í maga mannsins og 

hönd. Sem fyrr segir var beiting skotvopnsins heimil á grundvelli sjónarmiða um 

neyðarvörn að mati ríkissaksóknara Danmerkur og var nefnd sem hefur það hlutverk að 

fjalla um kvartanir á hendur lögreglu sammála þeirri niðurstöðu.
93

 

 

Heimilt er að nota skotvopn til að stöðva bifreið, bát eða loftfar, sbr. 38. gr. 

valdbeitingarreglnanna. Skilyrði fyrir beitingu skotvopns við slíkar aðstæður samkvæmt 
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ákvæðinu er að um sérstaklega hættulega menn sé að ræða og brýnt þyki að stöðva þá strax. 

Séu skilyrði 34. gr. reglnanna ekki til staðar er einungis heimilt að nota skotvopn til að hefta 

för farartækisins.  

Um sprengivopn er fjallað í 39. gr. valdbeitingarreglnanna. Skilyrði 34. gr. þurfa að vera 

uppfyllt ásamt þörf á því að nota sprengivopnið til að brjóta sér leið inn í lokað rými. Þá er 

ennfremur heimilt að nota sprengivopn til að trufla eða rugla athygli þess sem verið er að 

handtaka eða til að ryðja úr vegi erfiðum hindrunum, sbr. 39. gr. reglnanna.  

 

3.5 Farið út fyrir valdbeitingarheimild 

Sú háttsemi sem felst í valdbeitingu getur almennt fallið undir verknaðarlýsingu tiltekinna 

ákvæða hgl. sem lýsa oft á tíðum alvarlegri refsiverðri háttsemi. Valdbeiting lögreglu getur 

falið í sér háttsemi sem jafngildir frelsissviptingu, alvarlegri líkamsárás með hættulegu vopni 

og jafnvel manndrápi. Eins og rakið hefur verið í framangreindum köflum á valdbeiting 

lögreglu sér lagastoð og má segja sem svo að valdbeiting lögreglu sé löglegt ofbeldi að 

vissum skilyrðum uppfylltum. Í þessu samhengi verður að telja nauðsynlegt að handhafar 

lögregluvalds framkvæmi valdbeitingu í samræmi við gildandi lög og reglur. Þrátt fyrir að 

erfitt sé að draga markalínu á milli heimillar valdbeitingar og þess er lögreglumenn gerast 

offarar eru valdbeitingu sett takmörk. Samkvæmt grundvallarsjónarmiðum, sem eiga sér stoð 

í réttarvitund manna og venjuhelgaðri framkvæmd lögreglustarfa, þurfa aðgerðir lögreglu 

hlutrænt séð að vera nauðsynlegar, markvissar og ekki ganga lengra en efni er til. Strangari 

kröfur eru gerðar til þess er verið er að skerða frelsi manna eða líkama heldur en þegar um 

fjármuni er að ræða. Þó kann að vera heimilt að slaka á takmörkunum á 

valdbeitingarheimildum lögreglu við sérstakar aðstæður, s.s. við stríð, stríðshættu, 

nátturuhamfarir, stórslys, uppreisn eða landráð.
94

 

Lögregluna skipar fólk alls staðar að úr samfélaginu sem hvert og eitt hefur sína veikleika 

og styrkleika. Vegna eðlis starfsins skapast oft erfiðar vinnuaðstæður og ekki útilokað að 

mistök eigi sér stað við framkvæmd lögreglustarfsins. Þegar um minniháttar brot er að ræða 

kann að vera nægjanlegt að beita eingöngu stjórnsýsluviðurlögum, s.s. áminningu yfirmanns, 

sbr. 21. gr. ssl.,
95

 en nánar er fjallað um beitingu stjórnsýsluviðurlaga í kafla 2.3. Í ákvörðun 

ríkissaksóknara Danmerkur í máli RB 2007.44, sem reifuð er í kafla 3.4.6, var tiltal talið 

nægjanlegt er lögreglumaður beitti kylfu með ólögmætum hætti. Í því máli var ekki um að 
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ræða líkamstjón, þolandi kærði ekki og það var lögreglumaðurinn sjálfur sem átti frumkvæði 

að því að tilkynna háttsemina.  

Beiti lögreglumaður of miklu valdi eða ólögmætri aðferð við valdbeitingu kann slík 

háttsemi að falla undir XIV. kafla hgl. sem á við um brot í opinberu starfi. Helst kemur til 

greina 132. gr. hgl. sem hljóðar svo: 

 

Ef opinber starfsmaður, sem í 130. gr. eða 131. gr. getur, gætir ekki af ásetningi eða 

stórfelldu gáleysi lögmætra aðferða við meðferð máls eða úrlausn, handtöku, hald, leit, 

fangelsan eða framkvæmd refsingar, eða við beitingu annarra áþekkra úrræða, þá skal 

hann sæta sektum eða fangelsi allt að 1 ári, nema brot hans varði þyngri refsingu að 

lögum. 

 

Ekki er um að ræða tæmandi talningu verknaðaraðferða í ákvæðinu samanber orðalagið 

„annarra áþekkra úrræða“. Eigi sérgreindara ákvæði kaflans við um háttsemi lögreglumanns 

er ólíklegt að háttsemin verði heimfærð undir 132. gr. Láti lögreglumaður t.d. fanga komast 

undan fellur sú háttsemi undir verknaðarlýsingu 133. gr. hgl. og tæmir því sök gagnvart 132. 

gr. Gerist lögreglumaður offari við handtöku kann sú háttsemi að heyra undir 132. gr. hgl. 

ásamt öðrum almennari ákvæðum laganna, s.s. líkamsárás skv. 217. gr. eða 218. gr. hgl. Í 

Hrd. 11. desember 2014 (102/2014), sem reifaður er í kafla 3.3.3, gerðist lögreglumaður 

offari er hann beitti meira valdi en tilefni var til við handtöku. Var hann annars vegar 

sakfelldur fyrir brot gegn 132. gr. hgl. og hins vegar fyrir brot gegn 217. gr., sbr. 138. gr. 

sömu laga.  

Borgari, sem er þolandi aðgerðar lögreglu, kann að láta reyna á rétt sinn í einkamáli þar 

sem hann krefst bóta. Mál kann að fara í þann farveg þrátt fyrir að ekki hafi verið höfðað 

opinbert sakamál á hendur þeim sem framkvæmdi aðgerðina. Ákvæði 228. gr. sml. hefur að 

geyma hlutlæga bótareglu og eru 1. og 2. mgr. ákvæðisins svohljóðandi:  

 

Maður sem borinn hefur verið sökum í sakamáli á rétt til bóta skv. 2. mgr. ef mál hans 

hefur verið fellt niður eða hann verið sýknaður með endanlegum dómi án þess að það 

hafi verið gert vegna þess að hann var talinn ósakhæfur.  

 

Dæma skal bætur vegna aðgerða skv. IX.–XIV. kafla laga þessara ef skilyrði 1. mgr. eru 

fyrir hendi. Þó má fella niður bætur eða lækka þær ef sakborningur hefur valdið eða 

stuðlað að þeim aðgerðum sem hann reisir kröfu sína á.  

 

Einnig er mögulegt að krefjast bóta á grundvelli sakarreglunnar, s.s. miskabóta á 

grundvelli 26. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993. Í Hrd. 16. mars 2017 (345/2016), sem reifaður 

er í kafla 3.4.3, var fallist á miskabótakröfu manns sem sætti rannsóknaraðgerðum lögreglu 

að ósekju. Annars vegar var fallist á miskabótakröfu hans á grundvelli hlutlægrar bótareglu 
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228. gr. sml. og hins vegar á grundvelli 26. gr. skaðabótalaga vegna brots lögreglumanna á 

meðalhófsreglu 2. mgr. 93. gr. sml. er þeir færðu manninn í handjárn við handtöku.  

 

3.6 Niðurlag 

Lögreglan er stjórnvald sem fer með víðtæka heimild til valdbeitingar. Önnur stjórnvöld hafa 

heimild til að beita valdi, en þó mismiklu eftir hlutverki þeirra og stöðu. Við ákveðnar 

aðstæður kann almennum borgara að vera heimilt að beita valdi. Valdbeiting lögreglu þarf að 

eiga sér lagastoð, nauðsyn þarf að vera til staðar svo heimilt sé að beita valdi og við 

valdbeitingu þarf lögregla að gæta þess að ganga ekki lengra við valdbeitingu en þörf er á 

hverju sinni, en þó þannig að því markmiði sem stefnt er að sé náð. Lögregla getur gripið til 

ýmissa úrræða við valdbeitingu, s.s. líkamlegs afls, valdbeitingartækja og vopna. Í íslenskum 

og norskum rétti er fjallað um valdbeitingu og vopnanotkun í reglum frá ráðherra. Í dönskum 

rétti er fjallað um valdbeitingu og vopnanotkun í dönsku lögreglulögunum ásamt ítarlegri 

leiðbeiningum í reglum frá ráðherra. Í ljósi eðlis valdbeitingar verður að telja dönsku 

lögreglulögin vandaðri löggjöf að þessu leyti. Úrræði lögreglu við valdbeitingu eru sett fram í 

valdbeitingarstiga í íslensku valdbeitingarreglunum, en reglurnar eru nokkuð óskýrar. Óskýrt 

er hvaða táragasvopn falla undir 5. þrep reglnanna og gera má athugasemdir við að notkun 

valdbeitingarhunda sé í 4. þrepi stigans í ljósi þess hve hættulegt vopn hundur getur verið. 

Gangi lögreglumaður of langt við beitingu valds kann það að varða hann 

stjórnsýsluviðurlögum eða refsiábyrgð. Jafnframt kann borgari sem sætt hefur íþyngjandi 

aðgerðum lögreglu að ósekju að eiga rétt til bóta.  
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4 Neyðarvörn við valdbeitingu 

Rétturinn til að beita neyðarvörn eða sjálfsvörn er ein elsta refsileysisástæða flestra 

réttarkerfa. Það er talið óhjákvæmilegt að fólki sé veitt heimild til að verja sig og sína fyrir 

ólögmætum árásum þrátt fyrir að lögregla eða önnur stjórnvöld hafi það hlutverk að tryggja 

öryggi borgaranna, enda þola varnir við slíkar aðstæður oft ekki bið eftir utanaðkomandi 

aðstoð.
96

 Um neyðarvörn gildir 12. gr. hgl. og er ákvæðið svohljóðandi: 

 

Það verk er refsilaust, sem menn vinna af neyðarvörn, að því leyti sem það hefur verið 

nauðsynlegt til þess að verjast eða afstýra ólögmætri árás, sem byrjuð er eða vofir yfir, 

enda hafi ekki verið beitt vörnum, sem séu augsýnilega hættulegri en árásin og tjón það, 

sem af henni mátti vænta, gaf ástæðu til.  

 

Hafi maður farið út fyrir takmörk leyfilegrar neyðarvarnar, og ástæðan til þess er sú, að 

hann hefur orðið svo skelfdur eða forviða, að hann gat ekki fullkomlega gætt sín, skal 

honum ekki refsað.  

 

Neyðarvörn felur í sér að sá sem henni beitir verst eða afstýrir árás með valdbeitingu og 

tekur þ.a.l. réttarvörsluna í sínar hendur. Neyðarvörn getur hvort sem er verið framkvæmd af 

árásarþola eða þriðja manni sem kemur árásarþola til varnar. Sé um löglegt neyðarvarnarverk 

að ræða er háttsemin refsilaus þrátt fyrir að hún teldist að öllu jöfnu refsiverð.
97

 Jónatan 

Þórmundsson hefur skilgreint hugtakið neyðarvörn með eftirfarandi hætti: 

 

Neyðarvörn samkvæmt 12. gr. hgl. er lögmæt réttarvörsluathöfn einstaklings, er felur í 

sér nauðsynlega beina valdbeitingu gegn manni til þess að verjast eða afstýra ólögmætri 

árás hans á þann, sem neyðarvörninni beitir, eða á einhvern annan mann.
98

 

 

Árás á þann sem beitir neyðarvörn þarf að vera ólögmæt svo fella megi varnaraðgerð 

árásarþola undir neyðarvörn, sbr. Hrd. 1992, bls. 825.
99

 Sé um að ræða vörn gegn árás dýrs 

eða hlutar er ekki um að ræða ólögmæta árás. Þrátt fyrir kröfu um ólögmæti er ekki gerð 

krafa til þess að háttsemin sé refsinæm, t.d. ef árás stafar frá ósakhæfum einstaklingi, s.s. 

vegna ungs aldurs eða veikinda.
100

  

Sem fyrr segir kunna hagsmunir þriðja manns að vera gilt andlag neyðarvarnar. Af 

orðalagi 1. mgr. 12. gr. hgl. er erfitt að draga ályktun um hversu víðtækt andlag neyðarvarnar 

er. Reglur um neyðarvörn taka fyrst og fremst til lífs, heilsu og frelsis einstaklinga. Jafnframt 
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kunna æra, friðhelgi, blygðunarkennd og samfélagslega mikilvægir hagsmunir að vera andlag 

neyðarvarnar.
101

 Í þessu samhengi verður að hafa hugfast að grundvallarreglan er sú að 

réttarvarslan er í höndum almannavaldsins.
102

 

Árás sem varist er þarf að vera yfirvofandi eða yfirstandandi samkvæmt orðalagi 1. mgr. 

12. gr. hgl., sbr. Hrd. 1956, bls. 153.
103

 Verður að telja eðlilegt að einungis sé heimilt að 

verjast hættuástandi þegar það er til staðar en ekki þegar það er yfirstaðið eða lítil sem engin 

hætta á því að það hefjist. Erfitt getur verið að meta hvenær árás er yfirvofandi svo heimilt sé 

að beita neyðarvörn. Krafa er gerð um að árásin sé það nálægt því að hefjast að þörf sé á því 

að verjast henni strax. Við matið er m.a. litið til þess hvort óhætt sé að bíða, en sé það óhætt 

kann það að leiða til þess að neyðarvörnin er ekki nauðsynleg.
104

 

Neyðarvörn er fyrst og fremst valdbeitingarheimild borgarans við ákveðnar 

hættuaðstæður. Þrátt fyrir það kunna reglur um neyðarvörn að eiga við um aðgerðir 

lögreglumanna, en eðli lögreglustarfsins hefur það í för með sér að lögreglumenn geta lent í 

erfiðum og hættulegum aðstæðum. Í næstu undirköflum verður fjallað um samspil 

neyðarvarnar og valdbeitingu lögreglumanna, samanburð á neyðarvörn lögreglu og 

borgaranna og fleiri atriði í því samhengi.  

 

4.1 Valdbeitingarheimild almennra borgara við neyðarvarnarverk í samanburði við 

heimild lögreglu 

Sem fyrr segir felur neyðarvörn í sér að borgurunum er veitt heimild til þess að taka 

réttarvörsluna í sínar hendur við ákveðnar aðstæður. Meginreglan er sú að lögreglan hefur 

það hlutverk að tryggja öryggi borgarans og eftir atvikum að beita valdi við framkvæmd 

starfsins.
105

 Telja verður að heimild borgarans til valdbeitingar á grundvelli neyðarvarnar sé 

undantekning frá þeirri meginreglu að lögregla fer með heimild til valdbeitingar og eftir 

atvikum önnur stjórnvöld, sjá umfjöllun í kafla 3, og er því töluverður munur á stöðu 

almennra borgara annars vegar og lögreglu hins vegar við neyðarvarnarverk. Í Ufr. 2008, bls. 

1299 voru tveir lögreglumenn ákærðir fyrir líkamsárás sem leiddi til dauða. Málavextir voru 

þeir að lögreglumennirnir skutu á ökumann bifreiðar sem var eftirlýstur vegna morðs. 

Lögreglumennirnir skutu á ökumanninn er hann hugðist keyra í burtu og lést hann af 
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skotsárunum. Áður hafði ökumaðurinn ekið á þrjár bifreiðar. Annar lögreglumaðurinn var 

sýknaður á grundvelli neyðarvarnar, sbr. 1. mgr. og 2. mgr. 13. gr. dönsku hegningarlaganna. 

Hinn lögreglumaðurinn var annars vegar talinn hafa farið út fyrir takmörk leyfilegrar 

neyðarvarnar vegna nokkurra skota sem hann hleypti af og hins vegar gerst brotlegur vegna 

fleiri skota, en refsing látin niður falla á grundvelli 83. gr. dönsku hegningarlaganna. 

Varðandi aðstæður lögreglumannanna í samhengi við framkvæmd neyðarvarnar kemst 

dómurinn svo að orði: 

 

Disse bestemmelser finder også anvendelse på polititjenestemænd, herunder på deres 

handlinger foretaget i tjenesten. Ved vurderingen af, om en handling er straffri efter 

straffelovens § 13, stk. 1 eller 2, må der henses til de omstændigheder, hvorunder 

handlingen er begået. Den polititjenestemand, der skal vurdere, om og i givet fald 

hvordan han skal gribe ind i en situation, må, som det også fremgår af bestemmelserne, 

overlades et vist skøn med hensyn til vurderingen af situationen. 

 

I den foreliggende sag havde de to polititjenestemænd pligt til at gribe ind dels for at 

pågribe en undveget drabssigtet, dels for at hindre en fortsat hensynsløs kørsel. Herefter 

opstod der pludselig en farlig situation. Efter placeringen af bilerne på Rådvadsvej må 

det antages, at det afsluttende forløb, hvorunder skudafgivelsen skete, har været ganske 

kortvarigt – af sekunders varighed. 

 

Með hliðsjón af ofangreindu er ljóst að við matið á hvort aðgerðir lögreglu kunni að heyra 

undir neyðarvörn er litið til sérstakrar stöðu lögreglumannanna. Í fyrsta lagi er litið til 

aðstæðna á vettvangi frá upphafi. Í öðru lagi er lögreglumönnunum eftirlátið svigrúm til að 

meta hvaða aðgerða þurfi að grípa til með hliðsjón af aðstæðum. Í þriðja lagi leggur 

dómurinn áherslu á stöðu lögreglumannanna sem hafa skyldu til þess að grípa til aðgerða við 

þær aðstæður sem uppi voru, en þær voru að mati dómsins hættulegar. Í fjórða lagi skiptir 

máli við matið að það sem gerðist á vettvangi tók mjög skamman tíma, er þá líklega haft í 

huga að skammur tími var til að taka ákvarðanir við erfiðar aðstæður sem kann að hafa áhrif á 

ákvarðanatöku og aðgerðir lögreglumannanna. Telja verður að sum þeirra atriða sem 

dómurinn leggur til grundvallar eigi eingöngu við um neyðarvörn lögreglumanna en ekki 

borgarans, þá sérstaklega þriðja atriðið. Í nýlegri dómaframkvæmd, þ. á m. framangreindum 

dómi, hafa kröfur til mats lögreglumanna við notkun lögregluskotvopna aukist.
106

 

Heimild til neyðarvarnar á grundvelli 12. gr. hgl. felur ekki í sér skyldu borgarans til að 

beita neyðarvörn heldur einungis heimild.
107

 Þrátt fyrir að aðgerðir lögreglu megi fella undir 

12. gr. hgl. verður að skoða það í samhengi við sérstöðu lögreglunnar. Í ljósi hlutverks 

lögreglu og skyldu hennar til að bregðast við hættulegum aðstæðum verður að telja að 
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lögreglu kunni að vera skylt að beita neyðarvörn þó lögreglumönnum sé ekki skylt að ganga 

út í opinn dauðann, sjá umfjöllun um það atriði í kafla 2.2. Dæmi um neyðarvörn lögreglu er 

ef árásaraðili ræðst að fólki og reynir að valda því skaða með vopni. Lögreglu er skylt að 

bregðast við slíkum aðstæðum og tryggja öryggi borgaranna, t.d. með því að ráða niðurlögum 

árásaraðilans. Slík valdbeiting lögreglu kann að fela í sér neyðarvörn.  

Heimild til neyðarvarnar er ekki háð því að árás beinist að þeim sem beitir neyðarvörninni, 

heldur er, sem fyrr segir, þriðja manni heimilt að beita neyðarvörn. Aðstæður þar sem 

neyðarvörn er framkvæmd af þriðja manni kunna eðli máls samkvæmt oft að eiga við um 

lögreglu í ljósi þess að lögreglumenn eru þeir aðilar sem kallaðir eru til þegar borgarinn er 

hjálpar þurfi. Þrátt fyrir að lögreglumenn séu þriðju aðilar sem koma til aðstoðar er ekki 

útilokað að árásaraðili beini kröftum sínum að lögreglu. Við slíkar aðstæður verður að telja 

að lögreglumenn séu bæði að verja borgarann og sig sjálfa, eða eftir atvikum eingöngu sig 

sjálfa sé árás á borgarann yfirstaðin.  

Samkvæmt 12. gr. hgl. er neyðarvarnarverk refsilaust sé það nauðsynlegt og að þær varnir 

sem að beitt er séu ekki augsýnilega hættulegri en árásin og væntanlegt tjón gaf tilefni til. 

Nánar verður fjallað um skilyrði neyðarvarnar í næsta kafla. Það er hins vegar athugunarefni 

við samanburð á neyðarvarnarverki, sem annars vegar er unnið af borgaranum og hins vegar 

lögreglumönnum, hvort sérþekking lögreglumanna á valdbeitingu kunni að skipta máli. Í 12. 

gr. hgl. felst ákveðin meðalhófsregla, þ.e. sá sem beitir neyðarvörn skal beita minnstu vörnum 

sem af verður komist með í tilteknum aðstæðum. Er því nokkuð ljóst að við neyðarvarnarverk 

af hendi borgarans er gerð krafa til þess að meðalhófs sé gætt. Aðgerðir lögreglumanns sem 

teljast refsilausar á grundvelli 12. gr. hgl. lúta sömu skilyrðum. Þessu til viðbótar getur 

þjálfun og þekking lögreglumanns skipt máli varðandi viðbrögð hans þegar fram fer mat á 

lögmæti neyðarvarnarverks.
108

 Sökum stöðu sinnar hafa lögreglumenn sérþekkingu á 

valdbeitingu umfram þekkingu borgarans. Um lögreglumenn gilda ákvæði lrl. eins og áður 

hefur verið fjallað um. Í störfum sínum skulu lögreglumenn gæta meðalhófs, sbr. m.a. 2. mgr. 

13. gr. og 14. gr. lrl., eins og fjallað var um í kafla 3.3.3. Þá gilda um lögreglumenn, sem fyrr 

segir, ítarlegar reglur um valdbeitingu samkvæmt valdbeitingarreglum lögreglu frá 1999. Er 

með nokkuð nákvæmum hætti sett fram hvaða aðferðir og vopn lögreglu er heimilt að nota og 

í hvaða röð vægi þeirra er. Þessu til viðbótar hljóta lögreglumenn kennslu og þjálfun við 

notkun lögreglutaka og sjálfsvarnar, sbr. 2. gr. valdbeitingarreglnanna. Í Ufr. 1926, bls. 11 

var lögreglumaður sýknaður af ákæru um líkamsárás sem leiddi til dauða. Málavextir voru 
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þeir að lögreglumaðurinn varði sig með kylfu gegn manni sem réðist að honum. Kylfuhöggin 

lentu í fyrstu á búk mannsins en í átökunum blindaðist lögreglumaðurinn er árásarmaðurinn 

greip í andlit hans. Sló þá lögreglumaðurinn blindandi frá sér til að verjast árásinni með þeim 

afleiðingum að kylfuhögg lentu á höfði mannsins. Síðar um nóttina lést maðurinn af áverkum 

sínum. Í dómi Eystri Landsréttar sem staðfestur var af Hæstarétti kom eftirfarandi fram: 

 

Under de foreliggende omstændigheder, hvor afdøde har angrebet tiltalte ret voldsomt, 

kan det ikke anses at have været uberettigt, at tiltalte brugte staven for at afværge 

yderligere vold fra afdødes side og for at bryde dennes modstand. 

 

Hæstiréttur staðfesti sýknudóm Eystri Landsréttar með þeirri athugasemd að varhugavert 

væri að hafna þeirri skýringu lögreglumannsins að kylfan væri hættulegra vopn en hann gerði 

sér grein fyrir. Í dóminum kemur eftirfarandi fram um vanþekkingu lögreglumannsins á 

hættueiginleikum kylfunnar: 

 

Staven, der var indført i politiet i 1919 i stedet for de tidligere gummiknipler, som i 1908 

havde afløst træstavene, vejede ca 550 g og bestod af gummi med en indstøbt staalwire 

og i den ene ende bly i 70 mm længde. Der saas ikke at være givet betjenten nogen 

underretning om dens indretning eller dens farlighed.  

 

Ljóst er af framangreindu að þekking lögreglumannsins skiptir máli við mat á því hvort 

um heimilt neyðarvarnarverk væri að ræða eða ekki. Hvort niðurstaðan í þessu máli hefði 

farið á annan veg hefði þekking á eiginleikum kylfunnar verið til staðar er erfitt að segja til 

um. Það verður hins vegar að telja athugunarvert að lögreglumaður hafi fengið vopn til 

notkunar án nægilegrar kennslu eða upplýsinga um eiginleika þess.  

Í 13. gr. dönsku hegningarlaganna. er fjallað um neyðarvörn. Ákvæðið er svohljóðandi: 

 

1. Handlinger foretagne i nødværge er straffri, for så vidt de har været nødvendige for at 

modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb og ikke 

åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person 

og det angrebne retsgodes betydning er forsvarligt. 

 

2. Overskrider nogen grænserne for lovligt nødværge, bliver han dog straffri, hvis 

overskridelsen er rimeligt begrundet i den ved angrebet fremkaldte skræk eller 

ophidselse. 

 

3. Tilsvarende regler finder anvendelse på handlinger, som er nødvendige for på 

retmæssig måde at skaffe lovlige påbud adlydt, iværksætte en lovlig pågribelse eller 

hindre en fanges eller tvangsanbragt persons rømning. 

 

Orðalag 1. mgr. og 2 mgr. er nokkuð sambærilegt við 1. mgr. og 2. mgr. 12. gr. íslensku 

hgl. Hins vegar er ekkert ákvæði sambærilegt 3. mgr. 13. gr. dönsku hegningarlaganna að 
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finna í þeim íslensku. Í 3. mgr. 13. gr. dönsku hegningarlaganna. felast leiðbeiningar um 

heimila valdbeitingu, hvort sem er af hálfu hins opinbera eða einstaklinga. Áður fyrr átti 

ákvæðið við um valdbeitingu lögreglu með töluvert meiri hætti en í dag. Nú gilda um 

valdbeitingu lögreglu ákvæði sérhæfðari lagabálka, s.s. lögreglulaga og laga um 

sakamálaréttarfar. Ákvæði 13. gr. dönsku hegningarlaganna, ásamt réttarframkvæmd, er 

leiðbeinandi við skýringu 16. gr. dönsku lögreglulaganna sem fjallar um valdbeitingu 

lögreglu. Með sama hætti má líta til sérhæfðari laga um valdbeitingu lögreglu og framkvæmd 

þeirra við skýringu á 3. mgr. 13. gr. dönsku hegningarlaganna.
109

 

Í norskum rétti er fjallað um neyðarvörn í 18. gr. norsku hegningarlaganna. Í 2. mgr. 

ákvæðisins er sambærilegt ákvæði og í 3. mgr. 13. gr. dönsku hegningarlaganna. Neyðarvörn 

skv. 18. gr. norsku hegningarlaganna er svohljóðandi: 

 

1. En handling som ellers ville være straffbar, er lovlig når den 

a) blir foretatt for å avverge et ulovlig angrep, 

b) ikke går lenger enn nødvendig, og 

c) ikke går åpenbart ut over hva som er forsvarlig under hensyn til hvor farlig angrepet 

er, hva slags interesse som angrepet krenker, og angriperens skyld. 

 

2. Regelen i første ledd gjelder tilsvarende for den som iverksetter en lovlig pågripelse 

eller søker å hindre at noen unndrar seg varetektsfengsling eller gjennemføring av 

frihetsstraff. 

 

3. Utøving av offentlig myndighet kan bare møtes med nødverge når 

myndighetsutøvingen er ulovlig, og den som gjennemfører den, opptrer forsettlig eller 

grovt uaktsomt. 

 

Um valdbeitingu lögreglu í norskum rétti eiga við ákvæði lögreglu- og réttarfarslaga ásamt 

2. mgr. 18. gr. norsku hegningarlaganna sem er til viðbótar fyrrnefndu ákvæðunum.
110

 

Ákvæði 2. mgr. 18. gr. laganna hefur mikla þýðingu við valdbeitingu lögreglu, en einnig 

þegar borgarinn beitir valdi við borgaralega handtöku.
111

  

Ljóst er að í dönskum og norskum rétti er það sjónarmið lögfest að líta skuli til reglna um 

neyðarvörn þegar valdi er beitt, hvort sem er af borgaranum eða lögreglu. Um borgaralega 

handtöku í íslenskum rétti er, sem fyrr segir, fjallað í 91. gr. sml. Valdbeitingarreglur lögreglu 

hafa að geyma álíka sjónarmið og 12. gr. hgl. Í 1. gr. reglnanna er kveðið á um að ekki skuli 

grípa til valdbeitingar nema nauðsyn krefji. Í athugasemdum við ákvæðið segir:  
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Ávallt verður að hafa í huga að samræmi verður að vera á milli aðstæðna og þeirrar 

valdbeitingar sem lögreglumenn grípa til. Valdbeitingin verður að vera nauðsynleg og 

réttlætanleg. 

 

Valdbeitingarheimild lögreglu byggir á 14. gr. lrl. og eftir atvikum ákvæðum annarra 

lagabálka, s.s. handtökuheimild á grundvelli 90. gr. sml. Samkvæmt 1. mgr. 90. gr. sml. er 

eitt af skilyrðum handtöku að hún sé nauðsynleg. Erfitt er að segja til um hvort réttara sé að 

sjónarmið um valdbeitingu séu lögfest í almennu neyðarvarnarákvæði með svipuðum hætti 

og í dönskum og norskum rétti eða hvort réttara sé að reglum um valdbeitingu lögreglu sé 

skipaður staður í sérhæfðari lagabálkum eða reglum. Þróunin í dönskum rétti hefur verið sú 

að lögfesta með ítarlegri hætti reglur um valdbeitingu lögreglu í dönsku lögreglulögin og 

sérstakar reglur, þrátt fyrir að almennar reglur um valdbeitingu í 3. mgr. 13. gr. dönsku 

hegningarlögunum standi enn. Með hliðsjón af eðli lögreglunnar og sérstöðu hennar í 

samfélaginu verður að telja heppilegt að ítarlega sé fjallað um íþyngjandi úrræði hennar í 

sérhæfðu laga- og regluverki, en einnig verður að telja heppilegt að til staðar séu almennt 

orðuð ákvæði komi upp þær aðstæður að sérhæfðari reglur nái ekki yfir öll tilvik með 

tæmandi hætti.  

 

4.2 Skilyrði neyðarvarnar 

Almenn skilyrði neyðarvarnar eru nauðsyn verks og forsvaranleg aðferð. Þessi skilyrði eru til 

viðbótar áskilnaði um að árás sé ólögmæt og yfirvofandi eða yfirstandandi.  

 

4.2.1 Nauðsyn verks 

Samkvæmt orðalagi 1. mgr. 12. gr. hgl. er neyðarvarnarverk ekki refsilaust nema það hafi 

verið nauðsynlegt til þess að verjast eða afstýra árás. Við mat á því hvort nauðsyn hafi verið 

til staðar er stuðst við almennan og hlutlægan mælikvarða, en ekki nauðsyn í þeim skilningi 

að um sé að ræða hreina neyð. Neyðarvarnarverk er óheimilt sé unnt að afstýra árás með 

öðrum hætti en beinni valdbeitingu því nauðsyn verks er þá ekki til staðar.
112

 Í Hrd. 1956, bls. 

153 var ekki fallist á skýringar ákærða að um neyðarvörn hefði verið að ræða.  

 

Málavextir voru þeir að ákærði var viðstaddur er H, sem var drukkinn, sló unglingspilt, 

en sá síðarnefndi varð ekki við beiðni H um að fá hjólið hans. H elti drenginn sem fór frá 

og sleppti hjólinu á flóttanum. H reyndi þá aftur að slá  drenginn sem náði að víkja sér 

undan högginu. Þegar þarna var komið sögu skipti ákærði sér af háttsemi H. Reyndi H að 

slá til nærstadds manns sem hvatti ákærða áfram. Ákærði tók fyrir brjóst H og ýtti 

honum upp við vegg þar sem þeir tókust á þar til ákærði sleppti H. Þá leitaði H færis á að 
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slá ákærða en kom ekki höggi á hann. H hélt áfram að ögra ákærða sem kýldi H tvisvar í 

andlitið með þeim afleiðingum að H rotaðist og tvær tennur í honum brotnuðu.  

 

Það sem vekur helst upp spurningar er hvort árás H hafi verið yfirvofandi eða 

yfirstandandi, hvort nauðsyn hafi verið á valdbeitingu og hvort forsvaranleg aðferð hafi verið 

viðhöfð. Í dómi Hæstaréttar var ekki fallist á sýknukröfu ákærða á grundvelli neyðarvarnar 

með eftirfarandi rökstuðningi: 

 

Verjandi ákærða hefur krafizt sýknu fyrir skjólstæðing sinn og talið, að um nauðvarnar- 

eða nauðréttarverknað af hans hendi hafi verið að ræða. Á það verður ekki fallizt. Í fyrsta 

lagi var ekki um að ræða yfirvofandi eða byrjaða árás af hendi [H], er honum var veittur 

áverkinn. Árás hans á [Há] var lokið. [Há] var kominn á brott. Í öðru lagi hafði það sýnt 

sig, að ákærði átti í fullu tré við [H], sem var ölvaður, og hafði hann getað haldið honum 

upp við vegg. Lögregluþjónar voru á næsta leiti, og lögreglustöðin skammt frá. Ef ákærði 

vildi koma í veg fyrir frekari átök við [H], gat hann, hvort sem var, farið frá honum eða 

haldið, þar til lögreglan, sem var á leiðinni og sá, er ákærði sló [H], væri komin. 

 

Áhugavert er að kanna nokkur atriði í rökstuðningi Hæstaréttar. Í fyrsta lagi telur 

dómurinn að árás H á unglingspiltinn hafi verið yfirstaðin og því ekki um yfirvofandi eða 

yfirstandandi árás að ræða. Því virðist ekki gefið vægi að H leitaði færis á að slá ákærða sem 

leiddi til þess að þeir leituðu færis á hvor öðrum þar til ákærði kýldi H tvisvar. Ekki er 

útilokað að fallast megi á nauðsyn neyðarvarnar vegna yfirvofandi árásar H á ákærða þrátt 

fyrir að árás H á unglingspiltinn hafi verið yfirstaðin. Í öðru lagi virðist undanfarandi 

háttsemi H ekki gefið mikið vægi. H var ölvaður, sló unglingspilt sem vildi ekki afhenda 

hjólið sitt, sló til annars manns sem var nærstaddur og virðist ekki hafa hætt háttsemi sinni 

fyrr en ákærði hélt honum upp við vegg. H hélt uppteknum hætti er hann losnaði og reyndi að 

slá ákærða sem brást við með meiri valdbeitingu, þ.e. að kýla H tvisvar. Í ljósi háttsemi H má 

færa rök fyrir því að nauðsyn hafi verið til þess að verjast árásum hans. Í þriðja lagi leggur 

dómurinn áherslu á að ákærði gat auðveldlega ráðið við H og haldið honum. Verður að telja 

það sjónarmið þungamiðju niðurstöðunnar um að hafna sýknukröfu ákærða. Ákærða var ljóst 

að hann réði fyllilega við H. Þrátt fyrir að H hafi aftur byrjað eftir að ákærði sleppti honum 

hefði hann eflaust getað beitt svipaðri valdbeitingu og hann hafði þegar gert í stað þess að 

kýla H með alvarlegum afleiðingum. Aðferð ákærða við valdbeitinguna var því ekki 

forsvaranleg og verður að telja að synjun á sýknukröfu ákærða styðjist frekar við sjónarmið 

um forsvaranlega aðferð en að nauðsyn hafi skort vegna þess að árás H hafi verið yfirstaðin. Í 

fjórða lagi fjallar dómurinn um það að lögreglumenn hafi verið á næsta leiti. Virðist 

dómurinn leggja áherslu á þá meginreglu að það er hlutverk lögreglu að halda uppi lögum og 

reglu og gæta að öryggi borgaranna. Sé unnt að kalla á lögreglumenn til aðstoðar í stað þess 
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að borgarinn beiti sjálfur valdi er rétt að gera það, en það er háð því að valdbeitingin þoli bið 

eftir lögreglu, sem í framangreindu máli virðist hafa verið lítil. 

Í Ufr. 1996, bls. 614 var ekki fallist á skýringar lögreglumanns um neyðarvörn er hann 

sparkaði þrisvar í mann sem var í haldi lögreglunnar. Tvö spörk lentu í brjósti mannsins og 

eitt í höku hans. Maðurinn hafði látið illum látum og sparkað í lögreglumanninn. Með 

hliðsjón af því féllst dómurinn á að um yfirstandandi árás væri að ræða. Með hliðsjón af 

aðstæðum var hins vegar ekki fallist á að nauðsyn hafi verið til þess að lögreglumaðurinn 

sparkaði í manninn. Valdbeiting lögreglumannsins, þ.e. spörkin þrjú, áttu sér stað er 

lögreglumaðurinn var utan seilingar við manninn og fleiri lögreglumenn voru viðstaddir. Í 

dóminum segir eftirfarandi: 

 

Under disse omstændigheder overskred tiltalte grænserne for lovligt nødværge, idet hans 

spark var unødvendige og åbenbart gik ud over det forsvarlige, jf. straffelovens §13, stk. 

1.  

 

Í Ufr. 2001, bls. 2126 bar lögreglumaður fyrir sig neyðarvörn er hann sló handtekinn mann 

með lögreglukylfu. Maðurinn var í handjárnum inni í lögreglubíl ásamt öðrum handteknum 

manni. Maðurinn hafði sparkað í höfuð lögreglumannsins úr aftursæti bifreiðarinnar, en 

lögreglumaðurinn var ökumaður lögreglubifreiðarinnar. Lögreglumaðurinn fór þá út úr 

bifreiðinni og opnaði afturhurð hennar. Handtekni maðurinn reyndi að sparka í 

lögreglumanninn út um opnar dyrnar en hitti ekki. Lögreglumaðurinn sló þá manninn 

nokkrum sinnum með kylfu sinni. Vestri Landsréttur staðfesti niðurstöðu undirréttar um að 

háttsemi lögreglumannsins væri ekki refsilaus á grundvelli neyðarvarnar, en í dóminum segir 

m.a.: 

 

Selvom A forinden uretmæssigt havde angrebet tiltalte, findes tiltaltes gentagne slag med 

politistaven under de ovenfor beskrevne omstændigheder, og henset til at det må lægges 

til grund, at tiltalte blev bedt om at standse sine slag, at have været unødvendige og 

åbenbart at være gået ud over det forsvarlige. Herefter findes der ikke at være grundlag 

for at anse tiltaltes handlinger for straffri efter straffelovens § 13, stk. 1, 2 eller 3. 

 

Í dóminum er lögð áhersla á fjölda kylfuhögga og ekki ljóst hvort notkun kylfunnar hafi 

verið ónauðsynleg eða hvort höggin hafi verið of mörg. Ekki er hægt að útiloka að 

lögreglumanninum hafi verið heimilt að beita kylfu með vægari hætti en gert var, annars 

vegar til að verjast árás og hins vegar til að knýja fram hlýðni við lögmæt fyrirmæli lögreglu. 

Telja verður að árás sitjandi manns í handjárnum inni í lögreglubifreið á lögreglumann, sem 

er fyrir utan bifreiðina, sé ekki árás sem mikil hætta stafar af, þó er það ekki útilokað. Það er 
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hins vegar hlutverk lögreglu að tryggja öryggi borgaranna og ekki síður þess sem er 

handtekinn. Með hliðsjón af því kann aðgerð lögreglumanns sem beinist að handjárnuðum 

manni, í svipaðri stöðu og í framangreindu máli, að vera til þess fallin að knýja fram hlýðni 

við lögmæt fyrirmæli lögreglu, samanber ákvörðun ríkissaksóknara 22. apríl 2014 (003-

2013-28), sem reifuð er í kafla 3.3.2.  

Þrátt fyrir að nauðsyn verks sé skilyrði neyðarvarnar er þó ekki gengið svo langt að gerðar 

séu kröfur til árásarþola um að flýja árásaraðila hafi hann kost á því. Skilyrði neyðarvarnar 

um nauðsyn getur því verið uppfyllt þó árásarþoli hafi átt kost á því að flýja.
113

 Það kann þó 

að vera tilefni til þess að árásarþoli velji flótta umfram varnaraðgerð, t.d. þegar árás stafar frá 

barni eða andlega veikum manni. Þá kann það að vera að flótti sé öruggari aðferð en að 

verjast.
114

 Dæmi um slíkt er ef árásaraðili hefur einhverja burði yfir árásarþola, s.s. vegna 

líkamlegra burða eða vopna. Telja verður að grundvallarmunur sé á neyðarvarnarverki 

borgarans og lögreglumanna þegar metið er hvort sá sem árás sætir skuli hörfa eða flýja. Eðli 

máls samkvæmt verður síður gerð krafa til lögreglumanna að flýja þegar árásaraðili lætur til 

skarar skríða. Þvert á móti er það hlutverk lögreglumanna að sækja í átt að hættunni á meðan 

borgarinn hefur kost á því að hörfa. Í niðurstöðu Hæstaréttar í Hrd. 1956, bls. 153, sem 

reifaður er fyrr í þessum kafla, kom fram að lögreglumenn hefðu verið á næsta leiti og hefði 

ákærði annaðhvort getað farið frá árásaraðilanum eða haldið honum þar til lögregla kæmi og 

skakkaði leikinn. Í Hrd. 1976, bls. 4 krafðist ákærði sýknu á grundvelli neyðarvarnar en ekki 

var fallist á það. Í niðurstöðu Hæstaréttar var vísað til þess að lögreglumenn hefðu verið 

nærstaddir, en í dóminum segir eftirfarandi:  

 

Á þessar málsástæður verður ekki fallist. Að vísu verður að telja sannað með framburði 

ákærða og þriggja vitna, að [B] hafi viðhaft þau orð um móður ákærða, sem lýst er hér að 

framan. Hins vegar verður atlaga ákærða að [B] hvorki talin hafa verið nauðsynleg til 

þess að verjast né afstýra hinu meiðandi orðbragði [B] né verður hún talin fyllilega 

réttlætanleg út frá sanngirnissjónarmiði. Verður hér einnig að hafa í huga, að ákærði hélt 

árásinni áfram, eftir að [B] féll óvígur í götuna, auk þess sem lögregluþjónar voru 

nærstaddir, þegar atburðurinn gerðist. 

 

Með hliðsjón af framangreindu verður að telja að þær aðstæður kunni að koma upp að  

neyðarvörn eða valdbeiting lögreglu telst nauðsynleg þrátt fyrir að neyðarvörn borgarans við 

sömu aðstæður teljist það ekki á grundvelli þess að borgarinn hafði kost á því að hörfa úr 

aðstæðunum.  
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4.2.2 Forsvaranleg aðferð 

Við neyðarvarnarverk er óheimilt að beita vörnum sem eru augsýnilega hættulegri en árásin 

og tjón það, sem af henni má vænta, gefur ástæðu til skv. 1. mgr. 12. gr. hgl. Erfitt getur verið 

að halda skilyrðinu um forsvaranlega aðferð skýrt aðgreindu frá skilyrðinu um nauðsyn 

verks. Í orðalagi ákvæðisins felst að eðlilegt hlutfall eða forsvaranlegt samræmi þarf að vera á 

milli ólögmætrar árásar og varnaraðgerða. Í þessu felst að ákveðnu leyti skilyrði um 

meðalhóf. Til ýmissa atriða er að líta við mat á því hvort forsvaranleg aðferð hafi verið 

viðhöfð, s.s. hættunnar af bæði árásinni og varnaraðgerðinni, mikilvægi þeirra hagsmuna sem 

er í húfi, tilefni árásar o.fl.
115

  

Af orðalagi 1. mgr. 12. gr. hgl. má draga þá ályktun að hættulegri árás gegn hættuminni 

árás sé ekki refsilaus háttsemi á grundvelli ákvæðisins. Dæmi um slíkt er ef árásarþoli verst 

hnefahöggum með því að stinga árásaraðila með hnífi eða skjóta á hann úr skotvopni. Verði 

lögreglumaður fyrir árás vopnlauss manns er lögreglumanni almennt ekki heimilt að verjast 

slíkri árás með beitingu skotvopns, en það kann hins vegar að vera heimilt sé notað vopn við 

árásina. Í Hérd. Rvk. 15. nóvember 2017 (S-214/2017)
116

 var maður ákærður fyrir brot gegn 

2. mgr. 218. gr. hgl. fyrir að hafa slegið mann ítrekað í höfuð með flösku. Fallist var á 

skýringu ákærða um neyðarvörn samanber eftirfarandi úr niðurstöðu dómsins: 

 

Svo sem fram er komið flýðu ákærðu báðir af vettvangi en ákærða A tókst ekki að 

komast undan hópnum. Með vísan til framburða ákærða A, brotaþolans B og vitnanna D 

og E liggur fyrir að í það minnsta þrír karlmenn fylgdu ákærða í humátt á eftir. Verður að 

leggja trúnað á þann framburð ákærða að hann hafi mjög óttast um líf sitt við þessar 

aðstæður. Ákærði var með fjögur stungusár, sem þurfti að sauma saman,  eftir atlöguna. 

Voru sárin eftir mjóan og oddhvassan hlut. Eins var hann með áverka í andliti og víðar 

um líkamann. Þó svo ekki hafi komið í ljós hver hafi veitt honum þessa stunguáverka 

verður engu að síður að telja að ákærði hafi verið að verjast ólögmætri árás og að ákærði 

hafi, í ljósi áverka er hann hlaut og bitvopns er gegn honum var beitt, beitt vörnum sem 

ekki voru augsýnilega hættulegri en árásin og tjón það sem af henni mátti vænta gaf 

ástæðu til. 

 

Við matið á forsvaranlegri aðferð er litið til þess að varnaraðgerðin sé nokkuð samsvarandi 

árásinni.
117

 Dæmi um slíkt er ef árás með lífshættulegu vopni er varist með lífshættulegu 

vopni. Í ákvörðun ríkissaksóknara Danmerkur í máli SA5-2001-321-0270 var lögreglumaður 

talinn hafa brugðist við í skjóli neyðarvarnar er hann skaut gíslatökumann í höfuð með þeim 

afleiðingum að hann lést.  
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Málavextir voru þeir að lögreglumaður kom á vettvang í banka þar sem maður hafði 

tekið starfsmann bankans í gíslingu. Maðurinn hélt starfsmanninum fyrir framan sig og 

hélt hnífi upp að hálsi hans. Lögreglumaðurinn reyndi að tala manninn til en án árangurs. 

Þegar maðurinn reisti höfuð sitt fram til að sjá hvað klukkan væri hleypti 

lögreglumaðurinn af skoti í höfuð mannsins með framangreindum afleiðingum. 

Ríkissaksóknari Danmerkur taldi lögreglumanninn hafa skotið manninn í neyðarvörn og 

var nefnd sem hefur það hlutverk að fjalla um kvartanir á hendur lögreglu sammála þeirri 

niðurstöðu.
118

  

 

  Þá er ennfremur litið til afleiðinga við mat á því hvort varnaraðgerð hafi verið heimil, en 

það er þó ekki fortakslaus mælikvarði. Í Hrd. 1957, bls. 47 bar ákærði fyrir sig neyðarvörn, 

en hann var ákærður fyrir brot gegn 215. gr. hgl., þ.e. manndráp af gáleysi. Málavextir voru 

þeir að ákærði var í átökum við I og P. I hélt ákærða á meðan P sló ákærða með vínflösku og 

er P reisti flöskuna til höggs á ný hrinti ákærði I frá sér. I féll í götuna með þeim afleiðingum 

að hann höfuðkúpubrotnaði og lést af áverkum sínum. Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu 

sakadóms um sýknu ákærða á grundvelli neyðarvarnar. Í niðurstöðu sakadóms segir 

eftirfarandi:  

 

Meðan átök þeirra ákærða og [I] heitins stóðu, er sannað, að [P] sló ákærða með tómri 

þriggjapelaflösku í höfuð og herðar og hafði reitt hana til höggs að nýju, þegar ákærði sló 

eða hratt [I] þannig, að hann féll á götuna og hlaut þá áverka, sem leiddu síðar til dauða 

hans, enda hafði [I] þá ekki sleppt ákærða eða hætt árás sinni á hann, þrátt fyrir byrjaða 

árás [P] á ákærða. Eins og á stóð fyrir ákærða, þ. e. meðan hann á yfir höfði sér árás með 

vopni, sem gat verið lífshættulegt, þykir hann ekki hafa beitt hættulegri vörnum gegn 

árásarmönnum sínum en ástæða var til. Þess verður ekki krafizt, að ákærði hefði átt að 

sjá fyrir sem sennilegar afleiðingar varnaraðgerða sinna það hörmulega slys, sem þarna 

varð. 

 

Dómurinn leggur áherslu á að árásin á ákærða hafi verið lífshættuleg, en varnir ákærða 

hafi ekki verið hættulegri en ástæða var til. Telja verður að sú háttsemi að hrinda frá sér 

árásaraðila sé tiltölulega væg varnaraðgerð og erfitt að sjá fyrir mannsbana við slíka háttsemi.  

Í Ufr. 1969, bls. 196 var ákærði sýknaður á grundvelli neyðarvarnar. Honum var gefin að 

sök líkamsárás er hann sló B í ennið með timburfjöl og gaf honum nokkur hnefahögg í 

andlitið. B réðist að ákærða með timburfjöl og sló með henni í átt að höfði hans. Ákærði vék 

sér undan og lenti fjölin á úlnlið hans. Ákærði sló B með fjöl sem hann var með og kýldi 

hann einu hnefahöggi. Við það missti B gleraugu sín. Þá kýldi B ítrekað í átt að ákærða og 

reyndi að hæfa hann en ákærði kýldi þá B nokkrum sinnum í andlitið. Fyrstu varnaraðgerðir 

ákærða voru taldar rúmast innan 1. mgr. 13. gr. dönsku hegningarlaganna en með síðustu 
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höggunum var ákærði talinn hafa farið út fyrir takmörk leyfilegrar neyðarvarnar og sýknaður 

á grundvelli 2. mgr. 13. gr. sömu laga.   

 

4.2.3 Huglæg afstaða 

Við mat á aðferð neyðarvarnar er ekki eingöngu litið til hlutlægra atriða heldur jafnframt 

huglægrar afstöðu þess sem beitir neyðarvörn. Við mat á því hvort forsvaranlegri aðferð hafi 

verið beitt kann að vera litið til þess hver huglæg afstaða árásarþola er, þ.e. upplifun hans 

miðað við aðstæður.
119

 Í fyrrnefndum Hrd. 1957, bls. 47 var annars vegar lögð áhersla á að 

árásin sem árásarþoli varð fyrir var til þess fallin að vera lífshættuleg og hins vegar að ekki 

væri hægt að gera kröfu til hans um að sjá fyrir það slys sem varð af neyðarvörninni. Verður 

að telja niðurstöðuna byggja bæði á hlutlægu mati á aðstæðum og huglægri afstöðu 

árásarþola.  

Huglæg afstaða árásarþola tengist kröfum sem gerðar eru um ásetning til refsiverðs 

verknaðar. Sé árásarþoli í rangri trú um að hann sé að verða fyrir ólögmætri árás eru 

varnaraðgerðir sem hann beitir hlutlægt séð refsiverð háttsemi. Hann skortir hins vegar 

ásetning til refsiverðrar háttsemi vegna neikvæðrar staðreyndavillu og er því um pútatíva 

neyðarvörn að ræða.
120

 Telja verður að refsileysi árásarþola við neikvæða staðreyndavillu sé 

háð því að hann hefði mátt beita neyðarvörn hefðu aðstæður verið með þeim hætti sem hann 

hélt. Dæmi um slíkt er ef árásarþoli skýtur mann sem miðar á hann óhlöðnu skotvopni. Sá 

sem sætir slíkri háttsemi, þ.e. að miðað sé á hann með skotvopni, má réttilega óttast það að 

skotvopnið sé hlaðið og að aðstæðurnar séu lífshættulegar. Það má ennfremur segja að sá sem 

skotvopni er beint að eigi ekki að þurfa að bíða og sjá hvort hleypt verði af, heldur þvert á 

móti á árásarþoli að njóta vafans og árásaraðili að taka áhættuna af þeim misskilningi að um 

hlaðið skotvopn sé að ræða.
121

 Í Ufr. 1998, bls. 504 voru tveir menn sýknaðir á grundvelli 

neyðarvarnar, en málavextir voru eftirfarandi: 

 

B hafði ýtt A frá sem hafði verið að ögra B og C. C sá ekki hvað gerðist en var í þeirri 

trú að A hefði ráðist á B og kom honum til varnar með því að slá A. Fallist var á að um 

neyðarvarnarverk hafi verið að ræða. Þegar C var búinn að slá A svaraði sá síðarnefndi 

fyrir sig og kom þá B til varnar. Talið var að háttsemi B félli einnig undir heimilt 

neyðarvarnarverk. 
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4.3 Farið út fyrir takmörk leyfilegrar neyðarvarnar 

Skylt er að sýkna mann á grundvelli neyðarvarnar, skv. 2. mgr. 12. gr. hgl., hafi hann gengið 

of langt við neyðarvarnarverk, þ.e. farið út fyrir takmörk leyfilegrar neyðarvarnar, séu 

skilyrði ákvæðisins uppfyllt. Ákvæðið kveður á um refsileysisástæðu eins og 1. mgr. 

ákvæðisins. Í 1. tölul. 1. mgr. 74. gr. hgl. er heimild til refsilækkunar hafi maður farið út fyrir 

takmörk leyfilegrar neyðarvarnar og 2. mgr. sama ákvæðis heimilar refsibrottfall vegna sömu 

ástæðna. Það sem skilur að 2. mgr. 12. gr. hgl. annars vegar og reglur 74. gr. hins vegar er að 

fyrrnefnda ákvæðið er refsileysisástæða og grundvöllur sýknu en hið síðarnefnda ekki.
122

 Í 

kafla þessum verður fyrst og fremst fjallað um 2. mgr. 12. gr. hgl.  

Samkvæmt orðalagi 2. mgr. 12. gr. hgl. þarf að vera réttlætanleg ástæða fyrir því að 

árásarþoli fari út fyrir takmörk leyfilegrar neyðarvarnar. Ástæðan er að hann hafi ekki getað 

gætt sín fullkomlega vegna þess að hann hafi orðið svo skelfdur eða forviða. Bæði getur verið 

um að ræða að varnaraðgerð reynist annars vegar of harkaleg eða hættuleg og hins vegar ef 

varnaraðgerð stendur yfir í of langan tíma en forsvaranlegt er.
123

 Í Ufr. 2005, bls. 2574 var 

árásarþoli sýknaður á grundvelli 2. mgr. 13. gr. dönsku hegningarlaganna, en hann sló 

árásaraðila í höfuðið með flösku eftir að árásaraðilinn reyndi að ná kyrkingartaki á árásarþola. 

Í dóminum segir eftrifarandi: 

 

Det lægges herefter til grund, at tiltalte slog F i hovedet med flasken, da denne rejste sig 

op og ville tage tiltalte om halsen med et kvælergreb. F's fingre rørte ved hans hals. Det 

skete i en situation, hvor tiltalte kort tid forinden havde været udsat for et overfald i 

soveværelset. Under disse omstændigheder findes der at foreligge en situation, som er 

omfattet af straffelovens §13, stk. 2. Herefter frifindes tiltalte. 

 

Í Hrd. 1936, bls. 401 var lögreglumaður sýknaður af ákæru fyrir brot gegn 13. kapítula 

þágildandi hegningarlaga er hann skaut fimm skotum að mannfjölda sem veittist að honum. 

Málavextir voru þeir að margir menn réðust samtímis að lögreglumanninum, börðu hann 

mörgum höggum, báru hann út úr húsi og vörpuðu niður steinpall, yfir grindverk, um 2,46 

metra hæð, niður á frosna og grýtta jörð. Þegar lögreglumaðurinn stóð upp var honum ógnað 

af mannfjöldanum og hótað að hann skyldi hýddur, settur í poka, grýttur og jafnvel drepinn. 

Skaut þá lögreglumaðurinn um fimm skotum á mannfjöldann svo af hlutust skotsár. Um 

varnaraðgerð lögreglumannsins kemst Hæstiréttur svo að orði: 

 

Ákærði hefir haldið því fram, að hann hafi skotið eingöngu í því skyni að hræða 

mannfjöldann frá, er að honum sótti, að hann hafi skotið 3 skotum og ávallt miðað niður 
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í jörðina fyrir fætur mannfjöldanum. Á það má fallast, að ákærða hafi verið heimilt að 

beita slíkri nauðvörn eins og á stóð, þar eð hann var einn síns liðs gegn mörgum 

aðsækjendum, sem hann gat vænzt misþyrmingar af, bæði vegna þess, sem á undan var 

gengið, og hótana þeirra, er í frammi voru hafðar. En ekki verður talið, að þörf hafi verið 

á að skjóta eins mörgum skotum í þessu skyni og upplýst er að ákærði gerði, auk þess 

sem skotsár þau, er af hlutust, sýna nægilega, að ákærði hefir ekki gætt ýtrustu varkárni 

við beitingu svo hættulegs varnartækis sem skotvopn er, þótt tilætlun hans hafi ekki verið 

önnur en sú að hræða mannfjöldann og stöðva á þann hátt aðsókn hans. Ákærði hefir 

þannig að vísu farið út fyrir takmörk leyfilegrar neyðarvarnar, en með því að orsökina til 

þess má telja hina miklu geðshræringu og æsingu, sem hann hefir komizt í vegna hinna 

stórfelldu og ólögmætu árása, sem hann hafði orðið fyrir, og hótana þeirra og 

ókvæðisorða, sem mannfjöldinn hafði í frammi við hann, þá verður honum ekki gefið 

það að sök, sbr. 41. gr., 2. mgr., 1. málslið hinna alm. hegningarlaga. Ber því samkvæmt 

framansögðu að sýkna ákærða af ákærum réttvísinnar í þessu máli fyrir brot á ákvæðum 

hinna alm. hegningarlaga. 

 

Samkvæmt framangreindu taldi Hæstiréttur að lögreglumanninum hafi verið rétt að 

verjast. Hann gekk hins vegar of langt, annars vegar var aðferðin of hættuleg þar sem hann 

gætti ekki ítrustu varkárni og hins vegar var varnaraðgerðin of löng þar sem ekki var talin 

þörf á að skjóta eins mörgum skotum og raun var. Skilyrði sýknu þegar farið er út fyrir 

takmörk leyfilegrar neyðarvarnar voru hins vegar uppfyllt, þ.e. mikil geðshræring og æsingur 

sem hann komst í við árásina.  

Í Ufr. 1996, bls. 614, sem reifaður er í kafla 4.2.1, var ekki fallist á skýringar 

lögreglumanns um neyðarvörn er hann sparkaði þrisvar sinnum í mann sem var í höndum 

lögreglu. Til umfjöllunar kom hvort sýkna ætti lögreglumanninn á grundvelli þess að hann fór 

út fyrir takmörk leyfilegrar neyðarvarnar. Um það atriði segir í dóminum: 

 

Det må videre lægges til grund, at tiltaltes vold skyldtes en ved anholdtes angreb 

fremkaldt ophidselse. Efter karakteren af volden sammenholdt med de øvrige 

omstændigheder findes tiltalte dog at have overskredet grænserne for lovligt nødværge i 

uacceptabelt omfang. Hans handlinger er derfor ikke straffri i henhold til straffelovens 

§13, stk. 2. 

 

Við matið á því hvort neyðarvarnarverk hafi verið heimilt er einstökum atriðum í aðgerð 

árásarþola skipt niður og stillt upp á tímalínu. Á tilteknum stað á tímalínunni er talið 

forsvaranlegt að sá sem beitir neyðarvörn hætti aðgerðum eða minnki vægi þeirra, sbr. 

fyrrnefndan Hrd. 1936, bls. 401 þar sem talið var að lögreglumaðurinn hafi skotið of mörgum 

skotum. Í Ufr. 2008, bls. 1299, sem reifaður er í kafla 4.1., var hluti af aðgerðum tveggja 

lögreglumanna talinn heyra undir heimila neyðarvörn skv. 1. mgr. 13. gr. dönsku 

hegningarlaganna., hluti undir 2. mgr. sama ákvæðis og hluti féll ekki undir heimila 

neyðarvörn. Í dóminum segir m.a.: 

 

https://www.fj.is/?sida=log&id=145b-1940019.html#G
https://www.fj.is/?sida=log&id=145b-1940019.html#G
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For så vidt angår de 3 patronhylstre, der er fundet inden for en afstand af højst 2½ meter 

bag den blå/hvide VW Transporter, finder landsretten efter omstændighederne som 

ovenfor anført, herunder det ganske kortvarige tidsforløb, at disse må stamme fra skud, 

som må anses for omfattet af straffelovens §13, stk. 2. For så vidt angår de 2 

patronhylstre, der er fundet henholdsvis ca. 7 og ca. 11 meter bag den blå/hvide VW 

Transporter, finder landsretten, at disse må stamme fra skud, der ikke kan anses for 

rimeligt begrundet i den ved angrebet fremkaldte skræk eller ophidselse. Disse skud er 

således ikke omfattet af straffelovens §13, stk. 2.  

 

Með hliðsjón af framangreindu er ljóst að framkvæmd neyðarvarnarverks er vandmeðfarin 

og að mörgu er að gæta. Þrátt fyrir að heimilt sé að verjast árás má ekki ganga lengra en 

nauðsynlegt er við beitingu neyðarvarnar. Við neyðarvörn lögreglu má telja að lögreglumaður 

sem skýtur úr skotvopni þurfi að svara fyrir hvert og eitt skot sem hann hleypir af. Verður að 

telja eðlilegt að óheimilt sé að hleypa af mörgum skotum ef nægileg vörn er fólgin í því að 

skjóta einu skoti. Eðli máls samkvæmt á sama sjónarmið við um aðrar aðferðir 

lögreglumanna sem verjast árás. Sé t.d. nægileg vörn fólgin í því að ógna manni með kylfu 

eða slá hann einu höggi verður að telja óheimilt að fylgja vörninni eftir með frekari beitingu 

kylfunnar.  

 

4.4 Aðgreining ólögmætrar valdbeitingar og þegar farið er út fyrir takmörk leyfilegrar 

neyðarvarnar 

Starfsaðstæður lögreglumanna eru nokkuð sérstakar í ljósi þess að hluti af starfinu felst í því 

að beita ofbeldi að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Ljóst er að við valdbeitingu lögreglu 

kunna að skapast aðstæður sem eru í senn flóknar, hættulegar og erfiðar. Eðlilegt verður að 

telja að fólk sé í einhverjum mæli ósátt við aðgerðir lögreglu eða aðgerðarleysi hennar. Sá 

sem sætir þvingunaraðgerð lögreglu kann t.a.m. að vera ósáttur við aðgerðina, ýmist að hún 

hafi farið fram eða hafi verið of harkaleg. Á hinn bóginn kann sá sem biður um aðstoð 

lögreglu að vera ósáttur við aðgerðarleysi lögreglu eða að meintur gerandi brots hafi ekki 

þurft að þola einhverja þvingunaraðgerð, t.d. handtöku.  

Á tíu ára tímabili, frá 2005 til 2014, bárust 267 kærur á hendur lögreglu fyrir ætluð 

refsiverð brot. Af þeim fjölda var gefin út ákæra í 13 málum. Á tímabilinu var fjöldi mála á 

ári minnst 17 mál og mest 36 mál. Árin 2006 og 2012 var engin ákæra gefin út vegna meints 

brots lögreglumanns í starfi. Ástæðan fyrir því að ákæra er gefin út í fæstum málanna er að 

flest málin þykja ólíkleg til sakfellis og eru ýmist felld niður að lokinni rannsókn, rannsókn 

hætt eða kæru vísað frá þar sem grundvöll skortir til að hefja eða halda áfram rannsókn. Kærð 

mál hafa varðað ýmsa refsiverða háttsemi, s.s. auðgunarbrot, misnotkun á tækjabúnaði 

lögreglu, brot gegn þagnarskyldu og að réttra aðferða hafi ekki verið gætt við úrlausn máls. 
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Þá varðar stór hluti málanna handtökur eða aðrar þvingunarráðstafanir sem lögreglumenn 

hafa beitt í starfinu.
124

 

Í ljósi þess að lögreglumenn hafa skyldu til að beita valdi, að ákveðnum skilyrðum 

uppfylltum, er mikilvægt að rétt niðurstaða fáist ef deilt er um lögmæti valdbeitingarinnar. Sé 

því haldið fram að valdbeiting hafi verið óþörf, eða að of langt hafi verið gengið við 

framkvæmd hennar, er ekki einungis nauðsynlegt fyrir þann sem sætir þvingunaraðgerðinni 

að fá úr því skorið heldur jafnframt lögreglumanninn sem beitti valdinu sem og aðra 

lögreglumenn, en niðurstaða slíks álitaefnis kann að vera leiðbeinandi fyrir starfandi 

lögreglumenn. Verður að telja að niðurstaðan skipti þann lögreglumann sem sakaður er um 

refsiverða háttsemi miklu máli og eru að nokkru leyti meiri hagsmunir í húfi fyrir 

lögreglumann sem sakaður er um refsiverða háttsemi heldur en almennan borgara sem 

sakaður væri um slíkt hið sama. Sé litið til þyngd refsinga þá kann refsiverð háttsemi 

lögreglumanns að heyra undir XIV. kafla hgl. sem fjallar um brot í opinberu starfi. Heyri 

háttsemi opinbers starfsmanns ekki undir ákvæði kaflans, en verknaðurinn er engu að síður 

misnotkun á stöðu hans, er refsihækkunarheimild í 138. gr. hgl. sem heimilar að bætt sé allt 

að helmingi við refsinguna. Hún felur, með öðrum orðum, í sér bundna 

refsihækkunarheimild.
125

 Það er ekki einungis þyngri refsing sem kann að koma til greina við 

brot lögreglumanns heldur kann það að varða lögreglumann starfsmissi gerist hann sekur um 

refsiverðan verknað. Í 28. gr. a. lrl. er fjallað um hvaða áhrif refsiverð háttsemi hefur. 

Ákvæðið er svohljóðandi:  

 

Engan má skipa, setja eða ráða til starfa hjá lögreglu sem hefur gerst sekur um refsivert 

athæfi sem telja má svívirðilegt að almenningsáliti eða sýnt af sér háttsemi sem getur rýrt 

það traust sem starfsmenn lögreglu verða almennt að njóta. Til þess að staðreyna þetta er 

lögreglu heimilt að afla upplýsinga úr sakaskrá og málaskrám lögreglu. 

 

Hæfiskröfurnar sem felast í ákvæðinu er sambærilegar og gerðar eru til hæstaréttar- og 

héraðsdómara og sérfróðra meðdómsmanna. Litið er til 1. mgr. 5. gr. laga nr. 24/2000 um 

kosningar til Alþingis við túlkun á því hvenær refsivert athæfi telst svívirðilegt að 

almenningsáliti. Kemur fram í ákvæðinu að sé brot svívirðilegt að almenningsáliti hafi það 

flekkun mannorðs í för með sér. Flekkun mannorðs verður ekki nema sakborningur hafi verið 

fullra 18 ára er hann framdi brotið, refsing sé hið minnsta fjögurra mánaða óskilorðsbundið 

fangelsi eða öryggisgæsla hafi verið dæmd.
126
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 Meðferð kvartana og kærumála á hendur lögreglu, bls. 10-19. 
125

 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 248-249. 
126

 Þskj. 459, 143. lögþ. 2013-2014, bls. 15 (enn óbirt í A-deild Alþt.) 
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Með hliðsjón af framangreindu eru töluverðir hagsmunir í húfi fyrir þann lögreglumann 

sem sakaður er um refsiverða háttsemi við framkvæmd starfsins. Grundvallarmunur er á því 

hvort lögreglumaður sé annars vegar sakfelldur fyrir brot gegn ákvæðum hgl., t.d. 132. gr. 

hgl. eða líkamsárás sbr. 217. gr. eða 218. gr. hgl. sbr. 138. gr. sömu laga, eða hins vegar 

sýknaður á grundvelli 12. gr. hgl. Gangi valdbeiting of langt kann að koma til skoðunar hvort 

skilyrði neyðarvarnar hafi verið uppfyllt svo skylt sé að sýkna. Dómur Ufr. 2008, bls. 1299, 

sem reifaður er í kafla 4.1, lýsir ágætlega erfiðum starfsaðstæðum lögreglumanna og hvernig 

aðgerðir þeirra kunna á einum tímapunkti að vera heimilar á grundvelli neyðarvarnar en 

breytast fljótt yfir í að vera óheimilar, þrátt fyrir að aðgerðin taki ekki nema nokkrar sekúndur 

og virðist í fljótu bragði vera ein heild.  

Í ákvörðun ríkissaksóknara 15. nóvember 2013 (003-2013-18)
127

 var lögreglumaður 

kærður fyrir meint harðræði er hann ýtti við kæranda með þeim afleiðingum að kærandi féll 

aftur fyrir sig og lenti með höfuðið á jörðinni. Ríkissaksóknari taldi málið ólíklegt til sakfellis 

og felldi það niður á þeim grundvelli. Í niðurstöðu ríkissaksóknara segir m.a.: 

 

Ríkissaksóknari telur að leggja verði til grundvallar að kærði hafi ýtt við kæranda í 

sjálfsvörn í framhaldi af því að hafa verið klipinn í upphandleggsvöðvann og kærandi 

hafi síðan sótt að honum aftur með áþekkum hætti. Kærði hafi þá ýtt aftur við kæranda 

að framanverðu og hann þá fallið aftur fyrir sig og lent með höfuðið á jörðinni með þeim 

afleiðingum sem greinir í áverkavottorði.  

 

Ríkissaksóknari fær ekki annað séð af rannsóknargögnum en að nægjanlegt tilefni hafi 

verið fyrir valdbeitingu kærða þar sem hann hafi verið að verjast meintri yfirvofandi 

ólögmætri árás frá kæranda. Þá verður ekki séð að kærði hafi farið offari við valdbeitingu 

eða ekki fylgt viðurkenndum aðferðum við valdbeitingu.  

 

Miðað við orðalag niðurstöðu ríkissaksóknara er ljóst að háttsemi lögreglumannsins er 

líkleg til sýknu á grundvelli 1. mgr. 12. gr. hgl. Þrátt fyrir að lögreglumaður verði fyrir 

ólögmætri árás er honum, sem fyrr segir, ekki gefið ótakmarkað svigrúm til valdbeitingar. Í 

Hrd. 11. desember 2014 (102/2014), sem reifaður er í kafla 3.3.3, varð lögreglumaður fyrir 

ólögmætri árás er kona hrækti á hann inn um opinn glugga lögreglubifreiðar. 

Lögreglumaðurinn fór offari er hann handtók konuna. Hvorki í dómi héraðsdóms né 

Hæstaréttar er fjallað um handtökuna í tengslum við reglur um neyðarvörn. Í þeim hluta 

héraðsdóms sem staðfestur var af Hæstarétti kom þó eftirfarandi fram: 

 

Brotaþoli hafði beitt ákærða ofbeldi með því að hrækja á hann og var því fullt tilefni fyrir 

hann að tryggja að hún gerði það ekki aftur. Þess vegna var rétt af honum að gæta þess 
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 Ákvörðunin er óbirt en stuðst var við afrit niðurfellingarbréfs sem ríkissaksóknari sendi kæranda þar sem 

ákvörðunin kemur fram og rökstuðningur fyrir henni. 
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við handtökuna að brotaþoli sneri ekki andliti sínu að honum. Hins vegar er á það að líta 

að ákærða gat ekki dulist mikil ölvun brotaþola og þá um leið að þess var vart að vænta 

að hún myndi veita mikla mótspyrnu. Þess vegna verður ekki séð að nauðsyn hafi borið 

til að snúa brotaþola niður á þann hátt sem gert var og draga hana eftir götunni, þótt 

aðeins væri um stuttan spöl að ræða og í kjölfarið að handjárna hana liggjandi á 

maganum í götunni og setja hné í hana á þann hátt sem lýst var. Samkvæmt þessu er það 

niðurstaða dómsins að ákærði hafi beitt meira valdi við handtökuna en nauðsyn bar til. 

 

Þess sjónarmiðs virðist gæta að þrátt fyrir að árás konunnar á lögreglumanninn hafi verið 

yfirstaðin þá var nauðsynlegt fyrir lögreglumanninn að tryggja það að konan hrækti ekki aftur 

á hann. Virðist dómurinn telja að í ljósi fyrri háttsemi konunnar kunni að vera líkur á nýrri 

árás, eða jafnvel að hún sé yfirvofandi. Er því væntingum lögreglumannsins um 

áframhaldandi hegðun konunnar gefið vægi.
128

 Valdbeiting lögreglumannsins er heimfærð til 

1. mgr. 90. gr. sml. og 16. gr. lrl. en ekki 12. gr. hgl. Aðgerð lögreglumanns sem fer offari er 

þó um margt lík því þegar farið er út fyrir takmörk leyfilegrar neyðarvarnar, þ.e. fyrst og 

fremst er um það að ræða að gengið er lengra en þörf er á. Telja verður með hliðsjón af 

forsendum framangreinds dóms að niðurstaðan sé rétt, þ.e. að lögreglumaðurinn hafi gerst 

offari við handtökuna, enda verður að telja að háttsemi lögreglumannsins hafi verið langt frá 

því að vera nauðsynleg eða í eðlilegu samræmi við árás konunnar svo fella megi háttsemina 

undir neyðarvörn. Ennfremur verður að telja að skilyrði 2. mgr. 12. gr. hgl. hafi ekki verið 

uppfyllt, þ.e. að lögreglumaðurinn hafi hvorki verið svo skelfdur né forviða að hann hafi ekki 

getað gætt sín fullkomlega. Umfjöllun í dóminum um hvort sýkna ætti lögreglumanninn á 

grundvelli neyðarvarnar hefði engu að síður verið áhugaverð, sérstaklega í ljósi þess 

sjónarmiðs að rétt var af lögreglumanninum að verjast frekari árásum frá konunni. Í þessu 

samhengi er rétt að geta þess að lögreglumaðurinn bar ekki fyrir sig neyðarvörn.  

Í Hrd. 2004, bls. 2354 (477/2003), sem reifaður er í kafla 3.3.2, var lögreglumaður 

sakfelldur fyrir brot gegn 132. gr. hgl. er hann beitti úðavopni gegn manni að tilefnislausu. 

Lögreglumaðurinn bar fyrir sig að hann hafi notað úðavopnið til að stöðva árás sem hann 

óttaðist frá manninum en ekki var fallist á það samanber niðurstöðu héraðsdóms sem staðfest 

var af Hæstarétti:  

 

Myndbandsupptaka var skoðuð í réttinum. Samkvæmt henni er I staðsettur uppi á 

gangstéttinni fyrir framan hægra framhorn bifreiðarinnar þegar ákærði úðar á hann, í 

næsta ramma á undan er hann að ganga fram fyrir bílinn og virðist stefna upp á 

gangstéttina. Þegar þetta er virt ásamt framburði vitna bendir ekkert til þess að I hafi 

búist til árásar á ákærða. Þykir því gegn fullyrðingu ákærða ljóst að notkun úðavopnsins 

hafi verið án tilefnis frá I. Ekki er heldur skynsamleg ástæða til þess að ætla að ákærði 
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 Það telst réttlætanlegt sjónarmið að búast megi við ákveðinni háttsemi vegna þess sem á undan er gengið og 

að valdbeiting sé í samræmi við væntingar sem af því skapast, sjá m.a. Hrd. 1936, bls. 401. 
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hefði verið lengur að því að draga fótinn inn í bifreiðina en að teygja höndina út á milli 

stafs og hurðar og beita úðavopninu. 

 

Í dóminum er fallist á að aðstæður lögreglumannanna á vettvangi hafi verið erfiðar en þó 

ekki með þeim hætti að notkun úðavopnsins hafi verið nauðsynleg, en um það segir í 

dóminum: 

 

Ákærðu eru báðir mjög reyndir og vel þjálfaðir lögreglumenn, enginn hópur var til staðar 

þegar þá bar fyrst að, og þó M væri erfið viðureignar og I ógnandi vegna stærðar sinnar 

og hrópa og þó einhverjir fleiri vegfarendur hafi staldrað við og jafnvel kallað til þeirra 

vanþóknunarorðum, þá verður á engan hátt fallist á að þetta ástand verði metið þannig að 

þeir hafi þar átt í höggi við æstan múg. 

 

Það er rétt, sem ákærði heldur fram, að lögregla verði stundum að taka ákvarðanir í 

skyndi. Komið getur fyrir að mat á aðstæðum í slíkum tilvikum reynist eftir á hafa verið 

rangt en afsakanlegt. Í því tilviki sem hér um ræðir höfðu skapast erfiðar vinnuaðstæður, 

en hvorki var tilefni frá I né fólkinu á staðnum til þess að beita vopninu og varð notkun 

þess því ekki réttlætt. 

 

Í framangreindum rökstuðningi er lögð áhersla á sérstaka stöðu lögreglumanna og erfiðar 

aðstæður sem þeir kunna að lenda í. Að vissu marki er lögreglumönnum gefið svigrúm 

sökum þeirrar stöðu og kann að vera afsakanlegt að hafa metið aðstæður rangt í hita leiksins. 

Virðist vera vísað til svipaðra sjónarmiða og koma fram í 2. mgr. 12. gr. hgl., þ.e. að maður 

geti ekki fullkomlega gætt sín sökum aðstæðna. Svigrúmi lögreglumanna er hins vegar sett 

takmörk, í dóminum er lögð áhersla á að lögreglumennirnir sem voru á vettvangi hafi verið 

reyndir og vel þjálfaðir og þrátt fyrir að vinnuaðstæður þeirra hafi verið erfiðar náðu þær ekki 

því stigi að notkun úðavopnsins væri heimil. Matið á því hvort lögreglumaður hafi gerst 

brotlegur er erfitt og vegast þar annars vegar á sjónarmið um að lögreglumaðurinn er 

skyldugur til að bregðast við í hættulegum aðstæðum og hins vegar að hann er menntaður og 

þjálfaður til þess að takast á við aðstæðurnar.
129

 

 

4.5 Mál ríkissaksóknara nr. 003-2013-34
130

 

Þann 2. desember 2013 lést maður, hér eftir kallaður S, af völdum skotsára lögreglu í 

fjölbýlishúsi að Hraunbæ 20 í Reykjavík. Á grundvelli þágildandi 35. gr. lrl. rannsakaði 

ríkissaksóknari atvikið og aðgerðir lögreglu. Rannsóknin beindist fyrst og fremst að 

hugsanlegum brotum lögreglumanna sem að aðgerðinni komu. Í næstu undirköflum verður 
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 Ragnar L. Auglend, Henry John Mæland og Knut Røsendhaug: Politirett, bls. 393. 
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 Kafli þessi er byggður á greinargerð ríkissaksóknara frá 13. júní 2014 í máli ríkissaksóknara nr. 003-2013-34, 

mál lögreglu nr. 007-2013-63355, sem birt er sama dag á vefsíðu ríkissaksóknara, http://www.rikissaksoknari.is.  
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fjallað um upphaf málsins, aðgerðir lögreglu á vettvangi og niðurstöðu rannsóknar 

ríkissaksóknara.  

 

4.5.1 Upphaf máls 

Íbúi fjölbýlishússins, nágranni S, tilkynnti um tónlistarhávaða og hvell sem kom frá íbúð S á 

2. hæð hússins. Er tveir lögreglumenn frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu
131

 komu í 

fjölbýlishúsið tjáði tilkynnandi þeim að hann teldi sig hafa heyrt skothvell frá íbúðinni. Í ljósi 

þess var fengin aðstoð tveggja sérsveitarmanna frá sérsveit ríkislögreglustjóra.
132

 Þeir voru 

vopnaðir skammbyssum og einum skotskýlingarskildi, en skotvopnin voru þeir með slíðruð á 

læri. Tilkynnandinn fullyrti að hann hefði heyrt skothvell og strax hnjask frá gólfi, en síðan 

hefði ekkert heyrst frá íbúðinni annað en tónlist. Þá höfðu lögreglumenn ítrekað knúið dyra 

og tilkynnt að þarna væri lögregla á ferð, en aldrei heyrðist neitt úr íbúðinni annað en tónlist. 

Í ljósi þess og frásagnar tilkynnanda töldu lögreglumennirnir líklegt að sá sem var inni í 

íbúðinni hefði framið sjálfsvíg.  

Fengin var aðstoð lásasmiðs til þess að opna dyrnar inn í íbúðina. Er lásasmiðurinn var að 

störfum við dyrnar var annar sérsveitarmannanna með skotskýlingarskjöld uppi við dyrnar. 

Þegar lásasmiðurinn hafði lokið við að bora út lás hurðarinnar var honum ýtt til hliðar og var 

þá sérsveitarmaðurinn með skotskýlingarskjöldinn fremstur. Er dyrnar voru opnaðar hleypti S 

af skoti úr haglabyssu sem lenti á skotskýlingarskildinum í augnhæð þess sérsveitarmanns 

sem hélt á honum. Skotinu var hleypt af án nokkurs fyrirvara og lýsti sérsveitarmaðurinn því 

að þegar búið var að opna dyrnar hafi hann horft beint í hlaup haglabyssunnar sem S var með. 

Í sömu andrá hleypti S af. Sérsveitarmaðurinn féll afturábak við árásina og rankaði við sér þar 

sem hann lá á bakinu neðst í stiga fjölbýlishússins.  

Við árás S á sérsveitarmennina hörfuðu tveir lögreglumenn lrh., sérsveitarmennirnir tveir 

og lásasmiðurinn niður á næsta stigapall en tveir lögreglumenn frá lrh. hörfuðu upp á 

stigapall á næstu hæð fyrir ofan og voru þar í sjálfheldu, en þeir voru óvopnaðir. S kom fram 

á stigapall með skotvopnið og var þar í að minnsta kosti tíu mínútur, hann beindi m.a. 

skotvopninu niður stigann í átt að lögreglumönnunum sem voru þar. Sérsveitarmennirnir hafa 

lýst því að þeir hafi ítrekað tilkynnt S að þetta væri vopnuð lögregla og skorað á hann að 

leggja frá sér vopnið og gefast upp. S varð ekki við fyrirmælum lögreglu og svaraði engu er 

kallað var á hann.  

 

                                                 
131

 Hér eftir skammstafað lrh.  
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4.5.2 Aðgerðir lögreglu 

Eftir að S hafði beitt skotvopni gegn lögreglu í fjölbýlishúsinu var sent út heildarútkall á 

sérsveit rls. Fyrsta verk fleiri sérsveitarmanna var að rýma íbúðir í stigagangi hússins, þ. á m. 

að bjarga lögreglumönnunum tveimur sem höfðu verið í sjálfheldu á efri hæðinni. Þá lokaði 

lögregla umferð í Hraunbæ. Að lokinni rýmingu kom sérsveitin á umsátri með þrennum 

hætti. Í fyrsta lagi var aðgerðarhópur sérsveitarinnar á stigagangi hússins við íbúðina. Í öðru 

lagi var aðgerðarhópur úti fyrir neðan svalir íbúðarinnar. Í þriðja lagi var riffilmaður settur í 

varðstöðu og var hann með sjónlínu á svalir og glugga.  

Lögregla hringdi nokkrum sinnum í tvo síma sem S var skráður fyrir en án árangurs. Þá 

kölluðu sérsveitarmenn sem voru staðsettir á stigaganginum ítrekað til S, en án viðbragða 

hans. Yfirmenn sérsveitarinnar mátu það svo að tilgangslaust hafi verið að virkja 

samningamenn við þessar aðstæður í ljósi þess að ekki væri hægt að ná sambandi við S, en 

þeir voru þó til staðar ef á þyrfti að halda.  

Yfirmaður sérsveitarinnar heimilaði beitingu gasvopna til að yfirbuga S. Byrjað var á því 

að skjóta gasflaugum inn um eldhúsglugga íbúðarinnar, fyrstu skotin fóru í það að brjóta 

rúðuna. Þeirri aðgerð svaraði S með því að skjóta út um eldhúsgluggann úr haglabyssu sinni 

og fékk einn sérsveitarmanna högl í hönd við það. Alls var skotið um 36 gasflaugum sem 

flestar fóru inn í íbúðina, en þær dugðu ekki til að S gæfist upp og kæmi út úr íbúðinni. 

Ákveðið var að skjóta stærri gasflaug inn um dyr íbúðarinnar er ljóst var að hin aðferðin bar 

ekki árangur. Ekki dugði það til að gera S óvígan en hann sást á hreyfingu inni í 

svefnherbergi íbúðarinnar haldandi á skotvopninu. Var þá ákveðið að skjóta inn enn stærri 

gasflaug og var það lokaúrræði gasaðgerðarinnar. Um er að ræða gasefni í duftformi sem 

skotið var inn um glugga svefnherbergisins þar sem S var. Herbergið mettaðist af reyk og var 

ákveðið að fara inn í íbúðina þar sem S kom hvorki fram né sást nokkuð til hans. Var talið 

nauðsynlegt að fara inn í íbúðina vegna þess mikla gass sem hafði verið varpað þangað. Fjórir 

sérsveitarmenn fóru inn í íbúðina, tveir fremstu með skotskýlingarskildi. Allir voru með 

skammbyssur brugðnar og fjölskotabyssur á sér. Að sögn sérsveitarmannanna var mikið af 

munum á gólfi íbúðarinnar og erfitt að athafna sig sökum þess. Þeir kölluðu „vopnuð 

lögregla“ er þeir komu inn í íbúðina og hóf þá S skothríð á þá úr svefnherberginu. Það var 

mat sérsveitarmannanna að þeir væru í lífshættu og ekki unnt að hörfa. Þeir héldu því áfram 

og skutu á móti S sem hélt skothríðinni áfram og rigndi höglum og steypubrotum yfir 

sérsveitarmennina. Tvö skot hæfðu S og varð hann óvígur, í kjölfarið voru hafnar 

lífsbjargandi aðgerðir á honum. Í innför sérsveitarmannanna féll sérsveitarmaður við er eitt 

skot S hæfði hann í hjálm og höfuð, en áverkar hans voru minniháttar á andliti og hönd. Ekki 



 

73 

 

var vitað um alvarleika áverka sérsveitarmannsins fyrr en eftir að aðgerðum lauk. S var 

úrskurðaður látinn á Landspítala en dánarorsök var blæðing sem leiddi til dauða vegna 

tveggja skotsára, annað í brjóst og hitt í nára.  

 

4.5.3 Niðurstaða ríkissaksóknara 

Rannsókn ríkissaksóknara beindist aðallega að þremur atriðum í aðgerðum lögreglu. Í fyrsta 

lagi hvort lögregla hafi sýnt af sér refsivert gáleysi gagnvart lásasmiðnum með því að stefna 

öryggi hans í hættu. Í öðru lagi hvort lögregla hafi framið refsiverða háttsemi við framkvæmd 

gasaðgerðarinnar og í þriðja lagi hvort lögregla hafi framið refsiverða háttsemi við beitingu 

skotvopns í íbúð S.  

Horft var til 132. gr. hgl. þegar metið var hvort lögregla hefði sýnt af sér refsivert gáleysi í 

garð lásasmiðsins. Ríkissaksóknari taldi að lögreglumenn hefðu ekki gerst brotlegir við 

ákvæðið. Var m.a. horft til þess að lögreglumenn töldu að S hefði fyrirfarið sér, en það var 

búið að reyna að ná sambandi við hann árangurslaust í um 15 mínútur. Þá var horft til þess að 

lögreglumenn urðu ekki varir við mannaferðir inni í íbúðinni, en þeir höfðu sett búnað á 

hurðina sem gerði þeim kleift að horfa inn um gægjugat hurðarinnar. Ennfremur var horft til 

þess að lögreglumenn höfðu á þessum tímapunkti rangar upplýsingar um S, upplýsingar um 

að hann væri hvorki skráður fyrir skotvopni né hefði komist í kast við lögin. Raunin var hins 

vegar sú að S átti töluverðan afbrotaferil, vopnalagabrot og hótanir í garð lögreglu, hann hafði 

setið í fangelsi í Noregi fyrir tilraun til manndráps gegn lögreglumanni og gögn um S bentu 

til þess að hann hafi haft óbeit á yfirvöldum og þá sérstaklega lögreglu. Ríkissaksóknari taldi 

að lögreglumenn hefðu nálgast íbúð S með öðrum hætti hefðu þeir haft þessar upplýsingar 

strax. Ennfremur leit ríkissaksóknari til þess að sérsveitarmaður var með skotskýlingarskjöld 

uppi við hurðina allan tímann sem lásasmiðurinn athafnaði sig og ýtti sérsveitarmaðurinn 

honum frá strax og hann hafði lokið vinnu sinni. Með hliðsjón af framangreindu taldi 

ríkissaksóknari lögreglumenn ekki hafa sýnt af sér refsivert gáleysi með því að stofna öryggi 

lásasmiðsins í hættu þrátt fyrir að hann væri hvorki klæddur í hlífðarfatnað né að hann hefði 

verið upplýstur um að útkallið fæli í sér notkun skotvopns.  

Sem fyrr segir hóf lögregla að beita gasvopnum gegn S eftir að hann hafði skotið á 

lögreglu og lögregla hafði í kjölfarið komið á umsátri við íbúð hans. Ríkissaksóknari taldi 

lögreglumenn ekki hafa brotið gegn 132. gr. hgl. við að hefja gasaðgerðina. Í niðurstöðu 

ríkissaksóknara kom m.a. eftirfarandi fram: 
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Beiting táragass var sú aðgerð sem næst bar að framkvæma samkvæmt reglum um 

valdbeitingu. Í athugasemdum með reglunum kemur fram að táragasi sé beitt til að 

yfirbuga mótaðila sem er afkróaður á afmörkuðum stað til þess að ná viðkomandi út og 

auðvelda yfirbugun hans. Sá var tilgangurinn með gasaðgerð lögreglu að Hraunbæ 20. Þá 

kemur einnig fram í reglunum að óheimilt sé að nota gasvopn í einstökum tilvikum nema 

samkvæmt ákvörðun vakthafandi yfirmanns og að einungis megi vopna þá lögreglumenn 

með gasvopnum sem fengið hafa tilskilda þjálfun. Þessi skilyrði voru uppfyllt í máli því 

sem hér um ræðir. Þá er tiltekið í reglunum að gasvopnum megi einungis beita í 

sérstökum hættutilvikum eða ef lögregluaðgerð verður ekki framkvæmd á annan hátt án 

þess að öryggi lögreglumanna sé stefnt í hættu. Að mati ríkissaksóknara var ekki unnt að 

framkvæma lögregluaðgerðir þegar þarna var komið við sögu á annan hátt, án þess að 

öryggi lögreglumanna og almennra borgara væri stefnt í hættu. Ekki verður því talið að 

sú ákvörðun að hefja gasaðgerðina hafi verið andstæð ákvæðum 132. gr. almennra 

hegningarlaga.  

 

Við matið leit ríkissaksóknari jafnframt til þess að ekki hefði verið unnt að kalla til 

ættingja S til að freista þess að þeir næðu sambandi við hann. Aðstæður voru hættulegar, 

erfitt að fá upplýsingar um ættingja S á þessum tíma sólarhrings, en atburðir þessir gerðust 

um nótt, ásamt því að lögreglu er ekki kunnugt um samband milli ættingja. Við framkvæmd 

gasaðgerðinnar verður að hafa hugfast að henni var þrískipt eftir styrkleika þess gass sem 

varpað var inn í íbúðina, sjá umfjöllun í kafla 4.5.2. Telja verður að slík framkvæmd sé í 

samræmi við þá grundvallarreglu að beita vægasta úrræði sem unnt er hverju sinni.  

Innför fjögurra sérsveitarmanna í íbúð S að lokinni gasaðgerðinni var að mati 

ríkissaksóknara í samræmi við reglur um valdbeitingu lögreglu og reglur sérsveitar rls. um 

notkun gass. Tilgangur innfararinnar var að bjarga S úr þeirri miklu gasmettun sem var orðin 

í íbúðinni og ef til þess kæmi að afvopna hann og yfirbuga. Við matið leit ríkissaksóknari 

jafnframt til þeirrar almannahættu sem hafði skapast. Beiting skotvopna gegn S með þeim 

afleiðingum að hann lést var skoðuð með tilliti til þess að slík háttsemi kann að vera brot 

gegn 211. gr. eða 215. gr. hgl., sbr. 138. gr. sömu laga, þ.e. manndráp af ásetningi eða 

gáleysi. Ríkissaksóknari taldi að lögregla hefði beitt skotvopnum í neyðarvörn, sjá 

eftirfarandi úr niðurstöðu ríkissaksóknara:  

 

Hér verður að líta til þess hvernig aðstæðum á vettvangi var háttað. Gögn málsins, 

einkum upptökur úr Eyewitnessbúnaði, staðfesta þann framburð lögreglumanna að S hafi 

skotið á þá örskotsstundu eftir að þeir hófu inngöngu inn í íbúð hans og tilkynntu að þar 

færi vopnuð lögregla. Heyra má glögglega og sjá að S skaut fyrsta skotinu. Hann skaut 

alls þremur skotum að lögreglu sem þeir svöruðu í hvert sinn, en alls skaut lögregla 

fjórum skotum inni í íbúðinni. Sú háttsemi S að skjóta á lögreglu fól í sér lífshættulega 

árás á lögreglumennina sem þar voru við skyldustörf. Þær aðgerðir lögreglu að beita 

skotvopni gegn S við þessar aðstæður voru því að mati ríkissaksóknara framkvæmdar í 

þeim tilgangi að verjast eða afstýra ólögmætri árás sem hafin var á þá. Verður ekki talið 

[að] unnt hafi verið að beita vægari vörnum en raun varð á. Aðstæður voru því með þeim 

hætti að verkið var unnið í neyðarvörn og því refsilaust.  
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Með hliðsjón af framangreindu er ljóst að ríkissaksóknari flokkar aðgerðir lögreglu með 

þeim hætti að notkun skotvopna gegn S er réttlætt með hliðsjón af reglum um neyðarvörn en 

beiting gasvopna gegn S er réttlæt með hliðsjón af heimild og skyldu lögreglu til 

valdbeitingar. Það verður hins vegar að telja að strax frá upphafi árásar S á lögreglumennina 

hafi skapast aðstæður sem réttlæti neyðarvarnarverk. Er S skaut á lögreglumenn sem opnuðu 

dyrnar á íbúð hans urðu lögreglumennirnir fyrir lífshættulegri árás.
133

 Verður að telja að þeim 

hafi verið heimilt á þeim tímapunkti, á grundvelli neyðarvarnar, að verjast árásinni með 

beitingu skotvopna. Aðstæður voru hins vegar með þeim hætti að slíkt var varla 

framkvæmanlegt í ljósi þess að annar sérsveitarmannanna féll afturábak niður stiga og 

meirihluti lögreglumanna á vettvangi var óvopnaður. Með hliðsjón af þeim aðstæðum var 

öruggast fyrir lögreglumennina að hörfa. S kom síðan fram á stigapall og var ógnandi þar 

með skotvopn sitt, beindi því m.a. niður stigann í átt að lögreglumönnum. Í ljósi þess verður 

að telja að árás hans á lögreglumenn hafi enn verið yfirstandandi, í það minnsta yfirvofandi. Í 

því samhengi verður ennfremur að líta til þess að S skaut í átt að lögreglumönnum er þeir 

vörpuðu gasflaugum inn í íbúð hans. Með hliðsjón af því að S beið eftir lögreglu með 

mundaða haglabyssu og beitti henni gegn lögreglu hvenær sem honum gafst færi á því verður 

að telja að neyðarvarnarástand hafi verið til staðar allt frá fyrstu árás hans á lögreglumenn og 

þar til hann var yfirbugaður.  

Neyðarvarnarverk verður ekki einungis unnið með því að beita valdi með beinum hætti 

heldur jafnframt með hótun um valdbeitingu.
134

 Þær aðstæður er sérsveitarmennirnir kölluðu 

á S að þeir væru vopnuð lögregla og skoruðu á hann að gefast upp er S var búinn að skjóta á 

þá og var ógnandi með skotvopnið frammi í stigapalli, m.a. beindi skotvopninu niður í átt að 

þeim, virðast geta fallið undir neyðarvörn. Tilkynning lögreglu um að hún sé vopnuð og 

áskorun hennar til vopnaðs manns um að gefast upp getur bersýnilega falið í sér hótun um að 

lögreglan beiti vopnunum, sérstaklega við þær aðstæður sem voru uppi í umrætt skipti.  

 

4.6 Tímamark valdbeitingar og neyðarvarnar 

Það er áhugavert að kanna hvenær valdbeiting er komin á það stig að hún er orðin 

neyðarvörn. Í einhverjum tilvikum er eflaust ekki auðvelt að greina þar á milli. Við 

skyndilega lífshættulega árás er ólíklegt að deilt sé um hvenær tilefni til neyðarvarnarverks 

hafi kviknað. Það getur hins vegar verið öllu flóknara að greina á milli þess hvenær um ræðir 
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 Í niðurstöðu ríkissaksóknara er talið að háttsemi S hefði að öllum líkindum verið heimfærð undir 211. gr. 

hgl., sbr. 20. gr. og 106. gr. sömu laga, þ.e. tilraun til manndráps og brot gegn valdstjórninni.  
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 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð III, bls. 117. 
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valdbeitingu lögreglu á grundvelli almennrar valdbeitingarheimildar eða neyðarvarnar þegar 

lögregla beitir mann þvingunaraðgerð sem þróast yfir í aðstæður þar sem lögregla beitir 

neyðarvörn. Dæmi um slíkt er ef lögregla er að handtaka mann sem streitist á móti 

handtökunni sem leiðir til þess að lögregla beitir manninn meira valdi. Við slíkar aðstæður 

kann bæði stigvaxandi valdbeiting og neyðarvörn að koma til greina.  

Mönnum kann að vera heimilt að streitast að einhverju leyti á móti handtöku. Í Hérd. Rvk. 

27. apríl 2006 (S-2186/2005) var ákærði sakfelldur fyrir brot gegn 106. gr. hgl. er hann réðist 

á lögreglumann sem var að handtaka hann. Ákærði tók lögreglumanninn hálstaki og hélt 

honum föstum er þeir féllu báðir í jörðina. Lögreglumaðurinn hlaut af þessu mar á öxl, 

upphandlegg, olnboga og framhandlegg auk hálstognunar. Í dóminum segir m.a. eftirfarandi: 

 

Handteknum manni er játað svigrúm í því að streitast á móti handtöku. Sá mótþrói má 

hins vegar ekki ganga lengra en svo að hann beiti líkamlegu ofbeldi sem ætlað er að 

skaða lögreglumann.  

 

Valdbeiting þessi af hálfu ákærða gagnvart lögreglu var langt umfram það sem hann 

hafði heimild til. Slík háttsemi er brot gegn valdstjórninni. Verður ákærði því sakfelldur 

fyrir brot gegn 106. gr. laga nr. 19/1940.  

 

Dómurinn slær því föstu að heimilt sé að streitast á móti handtöku. Við slíkan mótþróa er 

heimilt að beita líkamlegu ofbeldi svo lengi sem því er ekki ætlað að skaða lögreglumanninn. 

Samkvæmt orðalagi dómsins gefur hann ákveðnar vísbendingar um hversu miklum mótþróa 

megi beita við handtöku. Það er þó síður en svo ljóst en heimild manns til að streitast á móti 

handtöku má skoða í samhengi við skyldu almennings til að hlýða fyrirmælum lögreglu, sbr. 

19. gr. lrl. Telja verður að handtaka manns feli oftast í sér samskipti lögreglumanns við þann 

handtekna og að þeim síðarnefnda sé ljóst hver fyrirmæli lögreglu eru og til hvers lögregla 

ætlast af honum. Það er því ekki útilokað að mótþrói við handtöku feli í sér að fyrirmælum 

lögreglu sé ekki hlýtt og sé þ.a.l. refsiverð háttsemi. Þrátt fyrir orðalag dómsins verður að 

telja að heimild manns til að streitast á móti handtöku sé minniháttar og feli fyrst og fremst í 

sér heimild til þess að felast eða flýja. Í Hrd. 19. nóvember 2009 (77/2009) var ákærði 

sakfelldur fyrir brot gegn 106. gr. hgl. er hann veitti harkalegt viðnám við handtöku. Litið var 

til þess að við mótþróann mátti honum verða ljóst að slys gæti hlotist af. Í dómi Hæstaréttar 

segir m.a.: 

 

Þegar ákærði sinnti ekki boði lögreglumannanna um að koma sjálfur út úr bifreiðinni 

freistuðu þeir þess að ná honum þaðan. Ákærði veitti harkalegt viðnám og barðist um er 

lögreglumennirnir reyndu að handtaka hann. Ákærða mátti vera ljóst að slys gat hlotist af 

mótþróa hans við handtökuna, en barðist um engu að síður. Er fallist á með héraðsdómi 
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að sannað sé að ákærði hafi slegið lögreglumann í andlitið í átökunum. Er skilyrði um 

ásetning fullnægt. 

 

Í ákvörðun ríkissaksóknara 15. nóvember 2013 (003-2013-18), sem reifuð er í kafla 4.4, 

var lögreglumanni talið heimilt að ýta við manni í sjálfsvörn sem kleip hann í upphandlegg. Í 

framburði lögreglumannsins kom fram að maðurinn hafði verið að trufla störf lögreglu og 

verið kominn alveg upp að lögreglumanninum. Lögreglumaðurinn ýtti manninum frá en þá 

kleip hann í upphandlegg lögreglumannsins sem brást við með fyrrgreindum hætti. Telja 

verður að þegar lögregla skipar manni að fara frá og ýtir við honum í því skyni að framfylgja 

fyrirmælunum þá sé það á grundvelli valdbeitingarheimildar lögreglu en ekki neyðarvarnar. 

Það er ekki fyrr en lögreglumaðurinn verður fyrir einhvers konar árás sem tilefni er til þess að 

framkvæma neyðarvarnarverk, t.d. ef sá sem lögreglumaður er að ýta frá klípur í handlegg 

lögreglumanns eins og í framangreindu máli. Líta verður á slíka háttsemi sem árás, enda getur 

verknaðurinn fallið undir verknaðarlýsingu 106. gr. hgl. Er ofangreint mál ágætt dæmi um 

hvenær valdbeiting lögreglu getur skyndilega breyst í neyðarvörn, þrátt fyrir að tilvikið sem 

um ræðir virðist vera ein heild og taki eflaust ekki nema nokkrar sekúndur.  

Í ákvörðun ríkissaksóknara 10. apríl 2015 (003-2014-30), sem reifuð er í kafla 3.1.3, 

skipuðu lögreglumenn manni að leggja frá sér hníf á heimili hans. Maðurinn var í 

sjálfsvígshugleiðingum og var í fyrstu ekki búinn að sýna af sér ógnandi hegðun gagnvart 

lögreglumönnunum. Maðurinn varð ekki við fyrirmælunum og hótaði að stinga 

lögreglumennina með hnífnum. Beittu þeir þá úðavopni gegn manninum, en það hafði ekki 

tilætluð áhrif. Í kjölfarið réðst maðurinn að lögreglumönnunum sem vörðust árásinni með 

kylfum sínum. Telja verður að fyrstu skipanir lögreglu til mannsins séu ekki á grundvelli 

neyðarvarnar. Það er ekki fyrr en lögreglumennirnir verða fyrir árás, sem í þessu tilfelli 

verður að telja lífshættulega, sem þeim er heimilt að verjast á grundvelli neyðarvarnar. Það 

kann þó að vera að beitingu úðavopnsins megi heimfæra undir neyðarvarnarverk í ljósi þess 

að maðurinn hafði hótað lögreglumönnunum að hann myndi stinga þá, þ.e. að árás hafi þá 

verið yfirvofandi. Í niðurstöðu ríkissaksóknara eru aðgerðir lögreglu hlutaðar þannig niður að 

notkun úðavopnsins var til þess að framfylgja lögmætum fyrirmælum. Það var hins vegar 

ekki fyrr en við árás mannsins sem lögreglumönnunum var rétt að verja sig.  

Ljóst er að valdbeiting lögreglu getur skyndilega breyst í það að lögreglumaður verði fyrir 

árás af hendi þess sem er beittur valdi. Með hliðsjón af framangreindum málum verður að 

telja að um leið og lögreglumaður verður fyrir árás þá séu til staðar aðstæður sem heimili 
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neyðarvarnarverk. Í ákvörðun ríkissaksóknara Danmerkur í máli SA6-99-321-0197
135

 var 

lögregla með handtekinn mann á lögreglustöð vegna gruns um ölvunarakstur. Maðurinn var 

nokkuð órólegur. Hann fékk að fara á salernið en er hann kom út af því var hann með hníf í 

hönd og réðst á lögreglumennina. Hann reyndi fyrst að stinga einn lögreglumann sem náði að 

víkja sér undan en hann stakk svo annan lögreglumann í lærið sem reyndi að ná taki á 

manninum aftan frá. Lögreglumaðurinn sem var stunginn ýtti manninum frá sér og beindi 

lögregluskotvopni að honum og skipaði honum að leggja frá sér hnífinn. Þrátt fyrir það 

reyndi maðurinn áfram að stinga lögreglumennina. Skaut þá lögreglumaðurinn manninn í 

fæturna og var hann yfirbugaður í kjölfarið. Að mati ríkissaksóknara Danmerkur var 

nauðsynlegt að verjast árásinni með beitingu skotvopns, sérstaklega með tilliti til þess að 

skotvopnið var notað með þeim hætti að það olli sem minnstan skaða. Nefnd sem hefur það 

hlutverk að fjalla um kvartanir á hendur lögreglu var sammála niðurstöðunni. Við aðgerð 

lögreglu gegn manninum er ljóst að hann var beittur valdi, hann var í haldi lögreglu og hafði 

verið í einhvern tíma áður en hann hóf árás á lögreglumenn sem réttlæti framkvæmd 

neyðarvarnarverks. Í ákvörðun ríkissaksóknara Danmerkur í máli SA6-99-321-0206
136

 skaut 

lögregla mann í öxl. Málavextir voru þeir að maðurinn stal dráttarvél sem var með stóran 

jarðvegsplóg í eftirdragi. Maðurinn ók dráttarvélinni með mikilli ógætni og skemmdi hús, 

bíla, umferðarmannvirki o.fl. Hópur fólks fyrir utan veitingastað átti fótum sínum fjör að 

launa er maðurinn ók að þeim. Lögreglumönnum á tveimur lögreglubifreiðum tókst ekki að 

stöðva för mannsins. Á einum tímapunkti bakkaði maðurinn dráttarvélinni með plógnum á 

lögreglubifreið. Lögreglumennirnir náðu að bjarga sér með því að kasta sér út úr bifreiðinni. 

Þá hóf lögregla að beita skotvopnum, fyrst aðvörunarskoti yfir dráttarvélina en í kjölfarið á 

ökumannshúsið er ljóst var að aðvörunarskotið dugði ekki til. Rúður brotnuðu í 

ökumannshúsinu en maðurinn náði að aka burt og sleppa. Stuttu síðar fannst hann og var 

handtekinn, en hann var þá með skotsár á öxl. Að mati ríkissaksóknara Danmerkur var 

lögreglu heimilt að beita skotvopni við þessar hættulegur aðstæður og nefnd sem hefur það 

hlutverk að fjalla um kvartanir á hendur lögreglu var sammála niðurstöðunni. Ljóst er að 

mikil hætta skapaðist af háttsemi mannsins. Það verður hins vegar að telja að um árás hafi 

verið að ræða þegar hann bakkaði dráttarvélinni með plógnum á lögreglubifreið sem í voru 

lögreglumenn, sérstaklega í ljósi þess að lögreglumennirnir þurftu að kasta sér út úr 

bifreiðinni til að bjarga sér. Í kjölfarið á þessari árás hóf lögregla að beita skotvopnum gegn 

manninum. Virðist ljóst að um neyðarvarnarverk hafi verið að ræða enda tók atburðarásin 
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stakkaskiptum við árásina á lögreglumennina, þrátt fyrir að hún hafi skapað mikla hættu fyrir 

þann tíma.  

Í samhengi við umfjöllun um mótþróa við handtöku og árás þess sem sætir 

þvingunaraðgerð á hendur lögreglu er áhugavert að kanna stöðu þess sem viðhefur slíka 

háttsemi. Verði hinn handtekni fyrir líkamstjóni við handtökuna, sem telja má afleiðingu 

mótþróa hans, kann að vera að hann sitji uppi með það tjón bótalaust. Er um nokkurs konar 

áhættutöku að ræða og byggt á svipuðu sjónarmiði og birtist í 2. mgr. 228. gr. sml. sem 

heimilar að bætur til manns, sem sætt hefur þvingunaraðgerð að ósekju, lækki eða falli niður 

hafi sakborningur valdið eða stuðlað að aðgerðunum. Þetta sjónarmið birtist í Ufr. 1962, bls. 

232 og Ufr. 1966, bls. 90. Í báðum málunum handleggsbrotnaði maður við handtöku, en rekja 

mátti líkamstjónið til mótþróa þeirra við handtökuna, og var ekki fallist á skaðabótakröfu 

þeirra. Í Ufr. 1997, bls. 1667 var ekki fallist á skaðabótakröfu eftirlifenda M sem lést í kjölfar 

þess að lögregla skaut hann. Háttsemi lögreglu var talin hafa verið lögmæt neyðarvörn þar 

sem lögreglumenn voru að verjast lífshættulegri árás M, en bæði skapaðist almannahætta og 

hætta fyrir lögreglumenn. Meginreglan er sú að skaðabótaskylda hvílir ekki á þeim sem 

framkvæmir lögmætt neyðarvarnarverk, en þó kann skaðabótaskylda að koma til greina hafi 

sá sem neyðarvörn beitti farið út fyrir leyfileg takmörk hennar, jafnvel þótt hann sé sýknaður 

vegna þess að hann hafi verið svo skelfdur eða forviða.
137

 

 

4.7 Neyðarvörn beitt gegn valdbeitingu eða neyðarvörn lögreglu 

Svo neyðarvarnarverk sé lögmætt þarf árásin sem varist er að vera ólögmæt.
138

 Ekki er unnt 

að fallast á að heimilt sé að verjast lögmætri neyðarvörn, þ.e. að árásaraðila sé heimilt að 

verjast varnaraðgerðum árásarþola á grundvelli 12. gr. hgl. Það stafar af því að 

varnaraðgerðin er ekki ólögmæt árás á meðan hún er gild refsileysisástæða á grundvelli 12. 

gr. hgl. Ennfremur er óheimilt að verjast réttlætanlegum og lögmætum aðgerðum, svo sem 

kemur fram í Hrd. 1992, bls. 825, en í málinu sló leigubifreiðarstjóri til manns sem var í 

óleyfi í leigubifreiðinni. Maðurinn brást við með ofbeldi í garð leigubifreiðarstjórans. Ekki 

var fallist á skýringar mannsins að um neyðarvörn hefði verið að ræða þar sem háttsemi 

leigubifreiðarstjórans var ekki ólögmæt árás í skilningi 12. gr. hgl.  

Þegar sá sem lögregla beitir valdi bregst við með ofbeldi gegn lögreglumönnum, eða það 

miklum mótþróa sem telja megi ofbeldi, er áhugavert að kanna hvort háttsemina megi 

heimfæra undir neyðarvörn, sbr. 12. gr. hgl. Í því samhengi er rétt að geta þess að sá sem 
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beitir opinbera starfsmenn ofbeldi, eða hindrar framkvæmd starfa þeirra, kann að gerast 

brotlegur gegn 106. gr. hgl., en 1. og 2. mgr. ákvæðisins er svohljóðandi: 

 

Hver, sem ræðst með ofbeldi eða hótunum um ofbeldi á opinberan starfsmann, þegar 

hann er að gegna skyldustarfi sínu eða út af því, og eins hver sá, sem á sama hátt leitast 

við að hindra framkvæmd slíks starfa eða neyða starfsmanninn til þess að framkvæma 

einhverja athöfn í embætti sínu eða sýslan, skal sæta fangelsi allt að 6 árum. Ef brot 

samkvæmt þessari málsgrein beinist að opinberum starfsmanni, sem að lögum hefur 

heimild til líkamlegrar valdbeitingar, má beita fangelsi allt að 8 árum. Beita má sektum, 

ef brot er smáfellt. 

 

Sá sem tálmar því á annan hátt að handhafi lögregluvalds eða tollgæsluvalds gegni 

skyldustörfum sínum skal sæta sektum eða fangelsi allt að 2 árum. Geri maður öðrum 

opinberum starfsmanni slíkar tálmanir þá varðar það sektum eða fangelsi allt að 1 ári. 

 

Í Hrd. 1994, bls. 813 reyndi á það hvort ákærði hefði gerst brotlegur gegn 1. mgr. 106. gr. 

hgl. er hann beitti lögreglumann ofbeldi sem fór inn í herbergi ákærða, en lögreglu brast 

heimild til þess að fara inn í herbergið og handtaka ákærða. Í héraðsdómi var talið að brot 

ákærða yrði eingöngu heimfært undir 1. mgr. 218. gr. hgl. en ekki 1. mgr. 106. gr. hgl. sökum 

þess að aðgerðir lögreglu voru óheimilar. Hæstiréttur sakfelldi ákærða hins vegar fyrir brot 

gegn báðum ákvæðunum með eftirfarandi rökstuðningi:  

 

Ákærða gat ekki dulist, að einkennisklæddir lögreglumenn, sem komnir voru inn á 

heimili hans, voru að gegna skyldustarfi sínu. Það er meginregla íslenskrar 

stjórnskipunar, að enginn geti komið sér hjá að hlýða yfirvaldsboði í bráð, þótt hann 

vefengi heimildir stjórnvalda, sbr. 60. gr. stjórnarskrárinnar. Ákærði hafði réttmæta 

ástæðu til þess að draga í efa, að lögreglumönnum væri að svo stöddu heimilt að 

handtaka sig. Það veitti honum þó engan rétt til þess að hindra þá með ofbeldi við 

framkvæmd starfa sinna. Hann hefur því gerst sekur um brot gegn valdstjórninni 

samkvæmt 1. mgr. 106. gr. almennra hegningarlaga. Það haggar ekki þessari niðurstöðu, 

að framferði lögreglu var ólögmætt, en ákærða eru önnur úrræði tiltæk til þess að leita 

réttar síns að lögum. 

 

Það kann hins vegar að hafa áhrif á þyngd refsingar beinist refsiverð viðbrögð ákærða 

gegn ólögmætum aðgerðum lögreglu, en í héraðsdóminum var refsingin m.a. ákveðin með 

hliðsjón af því að á ákærða hafði verið brotinn réttur er hann sló lögreglumanninn. 

Hæstiréttur staðfesti refsiákvörðun héraðsdóms.  

Beiti lögregla mann lögmætri þvingunaraðgerð, t.d. handtekur ölvaðan ökumann, er ljóst 

að háttsemi lögreglumannsins er ekki ólögmæt árás. Er því óheimilt að beita vörnum gegn 

slíkri þvingunaraðgerð á grundvelli 12. gr. hgl. þar sem ekki er um að ræða ólögmæta árás í 

skilningi ákvæðisins. Það sem fyrst og fremst reynir á er hvort ólögmætar aðgerðir 

lögreglumanna teljist ólögmæt árás í skilningi 12. gr. hgl. Þrátt fyrir að íþyngjandi aðgerð 

https://www.fj.is/?sida=log&id=145b-1944033.html#G60
https://www.fj.is/?sida=log&id=145b-1940019.html#G106
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lögreglu, t.d. handtaka, teljist ólögmæt er almennt ekki talið að henni megi verjast á 

grundvelli neyðarvarnar.
139

 Í Hrd. 1994, bls. 813, sem reifaður er hér að framan, gætir þess 

sjónarmiðs. Í Hrd. 1952, bls. 190 var ekki fallist á að háttsemi ákærða væri réttlætanleg þrátt 

fyrir undanfarandi háttsemi lögreglumanns, en í dóminum segir eftirfarandi: 

 

Ákærði kannast við, að hann hafi kastað stólfæti að einkennisbúnum lögreglumanni, sem 

var að reka ákærða og annað fólk frá Alþingishúsinu, er upphlaupið stóð sem hæst. 

Kveður vitnið lögreglumann þennan hafa áður greitt sér kylfuhögg í ógáti, en eigi 

réttlætir það á neinn hátt atferli ákærða.  

 

Í Rt. 1981, bls. 21 hafði héraðsdómur sýknað ákærðu á grundvelli neyðarvarnar. 

Málavextir voru þeir að ákærðu urðu ekki við fyrirmælum lögreglu um að yfirgefa svæði þar 

sem leggja átti veg. Hæstiréttur sakfelldi ákærðu og taldi neyðarvörn ekki eiga við. Sama 

sjónarmiðs gætir í Rt. 1979, bls. 760, en í málinu hafði ákærða streist á móti handtöku er 

lögregla ætlaði að fjarlægja hana, en hún hafði lokað umferð um veg í mótmælaskyni. 

Ákærða sparkaði að lögreglumönnunum og beit þá. Ekki var fallist á skýringar ákærðu um 

neyðarvörn en í dóminum segir eftirfarandi: 

 

Det er i teori og praksis lagt til grunn at nødvergerett overfor offentlige 

tjenestehandlinger bare kan anerkjennes i sterkt begrenset utstrekning. 

 

En eventuell feiltakelse fra politiet i faktisk eller rettslig henseende kan ikke gi adgang til 

nødverge med mindre pågripelsen fremtrer som et klart overgrep. Ikke under noen 

omstendighet kan domfeltes anførsler gi grunnlag for å anse pågripelsen som et klart 

overgrep. 

 

Með hliðsjón af ofangreindu er óheimilt að verjast ólögmætum aðgerðum lögreglu á 

grundvelli neyðarvarnar og á það einnig við um aðrar ólögmætar aðgerðir stjórnvalda. 

Neyðarvarnarverk er sjaldnast nauðsynlegt í slíkum aðstæðum og yfirleitt er hægt að leita 

annarra ráða til að fá leiðréttingu á réttarmissi þess sem beittur hefur verið órétti, s.s. með 

stjórnsýslukæru eða málssókn fyrir dómstólum.
140

 Þessu til viðbótar kann sá sem beittur er 

órétti að eiga rétt til bótagreiðslu, sbr. 228. gr. sml., sé um ólögmætar aðgerðir lögreglu að 

ræða. Þrátt fyrir framangreint er talið heimilt að verjast aðgerðum lögreglu sem bersýnilega 

eru ólögmætar og ganga langt, t.d. ef lögreglumaður beitir ofbeldi sem er augljóslega óþarft 

og í engu samræmi við aðstæður. Erfitt er að greina á milli þess hvenær heimilt er að beita 

neyðarvörn gegn ólögmætum aðgerðum lögreglu og hvenær ekki.
141
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Við matið á því hvort heimilt sé að beita neyðarvörn gegn aðgerðum lögreglu er litið til 

nokkurra atriða. Í Rt. 1979, bls. 760 var litið til gruns lögreglu um að ákærða hefði framið 

brot. Í dóminum segir m.a.: 

 

Det avgjørende i denne sak er at politiet har funnet skjellig grunn til å mistenke domfelte 

for overtredelse av straffelovens § 350, og at betingelsene for pågripelse er til stede 

etter straffeprosesslovens § 229. 

 

Samkvæmt ofangreindu hefur það áhrif á matið hvort lögregla hafi haft grun um að 

refsiverð háttsemi hafi verið framin. Telja verður að grunur um refsiverða háttsemi verði að 

vera rökstuddur, sbr. 90. gr. sml., þrátt fyrir að í ljós komi eftir á að hann sé ekki á rökum 

reistur. Sé grunur til staðar er ákvörðun lögreglu að einhverju leyti afsakanleg þrátt fyrir að 

vera ólögmæt. Dæmi um grun sem er ekki á rökum reistur er ef lögregla stöðvar mann vegna 

gruns um ölvun við akstur. Hafi aksturslag mannsins og háttsemi hans að öðru leyti bent 

sterklega til þess að hann sé ölvaður er ólíklegt að honum sé heimilt að verjast handtökunni á 

grundvelli neyðarvarnar, þrátt fyrir að í ljós komi eftir á að hann hafi verið allsgáður.  

Litið er til þess hvort aðgerð lögreglumanns sé í tengslum við skyldustarf hans. Í Hrd. 

1994, bls. 813 var því annars vegar gefið vægi að lögreglumennirnir voru að gegna 

skyldustarfi sínu og hins vegar að ákærða gat ekki dulist það. Varðandi síðarnefnda atriðið er 

mögulegt að villa þess sem beittur er valdi um að um lögreglumenn sé að ræða kunni annars 

vegar að hafa áhrif á það hvort honum sé heimilt að verjast aðgerðum lögreglumanna og hins 

vegar hvort háttsemi hans verði heimfærð sem brot gegn 106. gr. hgl. Varðandi það að 

lögreglumaður sé að gegna skyldustarfi sínu verður að telja að aðgerðir hans séu í einhverju 

samhengi við hlutverk, heimildir og skyldur lögreglu. Það er bersýnilega í engum tengslum 

við skyldustörf lögreglu ef lögreglumaður gengur að varnarlausu barni og lemur það ítrekað 

með kylfu sinni, þrátt fyrir að hann sé einkennisklæddur og geri þetta á vinnutíma sínum. Við 

slíkar aðstæður verður að telja að nærstöddum sé heimilt að koma barninu til varnar á 

grundvelli neyðarvarnar.  

Í Rt. 1979, bls. 760 skipti málið við matið að lögreglumennirnir beittu valdi í samræmi við 

verklag lögreglu og að háttsemi þeirra var ekki bersýnileg árás. Í dóminum er því slegið föstu 

að neyðarvörn gegn valdbeitingu lögreglu er háð miklum takmörkum og komi einungis til 

greina þegar framganga lögreglu er þess eðlis að líkja megi henni við tilefnislausa árás þar 

sem ofbeldið sem lögregla beitir er í engu samræmi við aðstæður. Þrátt fyrir að ákvörðun 

lögreglu um valdbeitingu sé ólögmæt er það eitt og sér ekki nægjanlegt til að uppfylla 

skilyrðið um að lögregla hafi gengið of langt svo beita megi neyðarvörn. Sjónarmiðum um 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1902-05-22-10/%C2%A7350
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1887-07-01-5/%C2%A7229
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framgöngu lögreglu svipar að miklu leyti til þess þegar lögreglumaður gerist offari við 

framkvæmd skyldustarfs.  

Með hliðsjón af framangreindu má ennfremur draga þá ályktun að ekki er útilokað að 

verjast megi aðgerðum lögreglu, þrátt fyrir að valdbeiting sé heimil, hafi aðferð 

lögreglumanns við valdbeitinguna bersýnilega gengið of langt. Dæmi um slíkt er ef lögregla 

hefur heimild til þess að handtaka mann sem gerst hefur sekur um minniháttar brot, t.d. 

búðarhnupl. Gerist lögreglumaður offari við slíka handtöku, t.d. lemur meintan þjóf ítrekað 

með kylfu sinni að ástæðulausu eða jafnvel beitir skotvopni gegn honum án þess að nokkurt 

tilefni sé til þess, verður að telja að þjófinum sé heimilt að verjast árásinni þrátt fyrir að 

lögreglumanninum sé heimilt að handtaka þjófinn.  

 

4.8 Beiting óviðurkenndra aðferða við valdbeitingu eða neyðarvörn 

4.8.1 Notkun óviðurkenndra aðferða eða vopna 

Úrræði lögreglumanns við valdbeitingu eru sett fram í valdbeitingarstiga sem kemur fram í 

athugasemdum við 1. gr. valdbeitingarreglna lögreglu frá 1999, sjá umfjöllun um úrræðin í 

kafla 3.4. Í valdbeitingarstiganum koma fram aðferðir og vopn sem lögreglu er heimilt að 

nota við valdbeitingu. Áhugavert er að kanna hvort þær aðferðir og vopn sem þar koma fram 

séu tæmandi taldar, eða hvort lögreglumönnum sé heimilt að beita öðrum aðferðum eða 

vopnum en þar koma fram. Kann lögreglumanni t.d. að vera heimilt að veita manni 

hnefahöggi í andlit eða berja mann með öðru barefli en lögreglukylfu? Þessu er svarað 

nokkuð afdráttarlaust í 2. og 8. gr. valdbeitingarreglnanna. Í fyrrnefnda ákvæðinu kemur fram 

að lögreglutök sem lögreglumenn eru þjálfaðir í skulu vera samþykkt af ríkislögreglustjóra. Í 

síðarnefnda ákvæðinu kemur fram að óheimilt sé að nota annan búnað og vopn en þann sem 

samþykktur er af ríkislögreglustjóra. Þá kemur fram í 7. gr. reglnanna hvaða tæki flokkast 

sem vopn lögreglu. Í 17. gr. reglnanna er kveðið á um hvernig skuli beita kylfu, höggum skal 

beint að handleggjum og fótum en ekki höfði, hálsi, brjósti, nýrnasvæði, hryggsúlu og 

liðamótum ásamt því að ekki má nota kylfu til stungu.  

Þrátt fyrir framangreint kann lögreglumönnum að vera heimilt að beita vopnum sem ekki 

er úthlutað í samræmi við valdbeitingarreglurnar. Í 24. gr. reglnanna er lögreglumönnum 

heimilað að nota önnur vopn í starfi en þeim sem hefur verið úthlutað sé um neyðartilvik að 

ræða. Í athugasemdum við ákvæðið er tekið í dæmaskyni að nauðsynlegt getur verið fyrir 

lögreglumenn að grípa strax til vopna vegna neyðarástands ef langan tíma tekur að sækja 

vopn á lögreglustöð og á þetta sérstaklega við um lögreglumenn á landsbyggðinni. Ákvæðið á 

fyrst og fremst við um skotvopn, en það er í III. kafla reglnanna sem fjallar um skotvopn og 
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önnur vopn. Kaflinn á ekki við um kylfur og úðavopn. Með hliðsjón af framangreindu kann 

lögreglumanni að vera heimilt að nota skotvopn í hans eigin eigu eða eigu almenns borgara 

við valdbeitingu. Þrátt fyrir það verður að telja að lögreglumanni sé óheimilt að vera með 

eigin skotvopn dags daglega við skyldustörf. Samkvæmt 19. gr. valdbeitingarreglna lögreglu 

skulu skotvopn geymd á lögreglustöð eða í lögreglubifreið og lögreglumenn vopnast 

skotvopnum að gefnum fyrirmælum lögreglustjóra, sbr. 30. gr. reglnanna, að uppfylltum 

ákveðnum skilyrðum. Þessu til viðbótar er, sem fyrr segir, notkun annarra skotvopna en 

viðurkenndra lögregluskotvopna háð því að til staðar sé neyðartilvik.
142

 Þá á skotvopnaburður 

lögreglumanns með sitt eigið skotvopn ekki stoð í vopnalögum nr. 16/1998, en skv. 1. mgr. 

21. gr. laganna er óheimilt að bera skotvopn á almannafæri.
143

  

Notkun óviðurkenndra aðferða við valdbeitingu lögreglu er talin heimil við þrenns konar 

aðstæður. Í fyrsta lagi þegar lögreglumenn eru að verjast árás, þ.e. við neyðarvarnarverk. Í 

öðru lagi kann það að vera heimilt þegar ekki er unnt að nota viðurkenndar aðferðir við 

valdbeitingu. Í þriðja lagi þegar óviðurkennd aðferð er bersýnilega vægari heldur en sú 

viðurkennda. Í dæmaskyni má nefna þegar lögregla rýmir húsnæði um vetur. Þá kann að vera 

mun vægari aðferð að loka fyrir hita og vatn í bygginguna í stað þess að nota gas til að rýma 

hana.
144

 Í Nørrebro óeirðunum í Danmörku gripu lögreglumenn til þess ráðs að kasta 

múrsteinum að mótmælendum til að verjast árás þeirra. Í greinargerð ríkissaksóknara 

Danmerkur frá 29. ágúst 1994 var talið að lögreglumönnum hafi verið heimilt á grundvelli 

neyðarvarnar að kasta múrsteinunum, en í greinargerðinni segir m.a.: 

 

Det er imidlertid min opfattelse, at politifolk som alle andre borgere i en 

nødværgesituation må anvende ethvert middel, herundar om fornødent stenkast eller 

andre forhåndsværende våben, så længe de ikke herved overskrider grænserne for lovligt 

nødværge.
145

 

 

Í Ufr. 1996, bls. 639 voru lögreglumennirnir sýknaðir á grundvelli neyðarvarnar vegna 

múrsteinakastsins. Við matið var m.a. litið til þess að næsta úrræði lögreglumannanna við að 

verjast árásum var að beita skotvopnum, en múrsteinakastið er vægara úrræði en 

skotvopnanotkun. 

                                                 
142

 Í Hrd. 1936, bls. 401, sem reifaður er í kafla 4.3, var lögreglumaður sýknaður á grundvelli neyðarvarnar er 

hann beitti skotvopni gegn mannfjölda. Hann var hins vegar sakfelldur fyrir brot á þágildandi 15. gr. 

lögreglusamþykktar Neskaupstaðar fyrir að hafa borið á sér hlaðið skotvopn. 
143

 Gildissvið vopnalaga nr. 16/1998 nær ekki yfir vopn sem eru í eigu lögreglu, sbr. 1. mgr. 3. gr. laganna. Telja 

verður að skotvopn í einkaeigu lögreglumanns falli ekki undir þá undantekningu, enda ekki um að ræða vopn í 

eigu lögreglu.  
144

 IB Henricson: Politiret, bls. 328. 
145

 IB Henricson: Politiret, bls. 330. 
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Sem fyrr segir er það ekki eingöngu við neyðarvörn sem lögreglumönnum kann að vera 

heimilt að beita óviðurkenndum aðferðum. Í ákvörðun ríkissaksóknara Danmerkur í máli RB 

1999.124 var lögreglumönnum talið heimilt að setja húfu handtekins manns yfir andlit hans 

svo hann hrækti ekki á lögreglumennina. Um var að ræða vægasta úrræði sem 

lögreglumennirnir gátu beitt til að forðast það að maðurinn hrækti á þá. Í ákvörðun 

ríkissaksóknara Danmerkur í máli RB 2007.57 var það talið ónauðsynlegt og óforsvaranlegt 

er lögreglumaður þrýsti hné sínu á hnakka handtekins manns. Um var að ræða aðferð sem 

ekki er viðurkennd og óþarft að beita henni, en við matið var m.a. litið til þess að fimm 

lögreglumenn og þrír dyraverðir voru á vettvangi. Telja verður að grundvallaratriði við mat á 

því hvort óviðurkennd aðferð sé heimil sé hvort nauðsyn hafi borið til að beita henni.  

Í Hrd. 18. nóvember 2010 (147/2010) var lögreglumaður ákærður fyrir brot gegn 132. gr. 

og 217. gr. sbr. 138. gr. hgl. fyrir að hafa þrýst hné sínu á háls handtekins manns sem lá 

handjárnaður í tökum lögreglu á maganum á gólfi lögreglubifreiðar.
146

 Afleiðingar 

aðferðarinnar voru marblettir aftan á hálsi þess handtekna. Hæstiréttur sýknaði 

lögreglumanninn af þessum ákærulið með vísan til forsendna héraðsdóms. Í dóminum segir 

eftirfarandi: 

 

Ákæruvaldið hefur lagt fram í málinu kennsluhefti sem notað er í lögregluskóla ríkisins 

og þar sem sýnd eru og skýrð brögð og tök lögreglu í átökum við menn.  Er að skilja að 

ákæruvaldið telji að þar séu sýnd þau tök og brögð ein sem lögreglumönnum sé heimilt 

að beita í átökum og því hafi ákærði með því að setja hné aftan á háls A farið út fyrir það 

sem heimilt sé í því efni.  Kennari lögregluskólans í lögreglutökum, [AB], hefur greint 

frá því að mönnum sé þar kennt að reyna að forðast það „að fara í hálsinn“ á 

mönnum.  Þó er á honum að skilja að aðstæður og atvik geti verið með þeim hætti að 

menn kunni að þurfa að beita öðrum brögðum en þeim sem kennd [eru] og að við 

aðstæður eins og í lögreglubílnum geti svo farið að hné lögreglumanns renni af baki og 

herðablaði yfir á háls manni.  

 

Dómurinn getur ekki fallist á það sjónarmið ákæruvaldsins að lögreglumönnum sé 

óheimilt að beita öðrum brögðum eða tökum en þeim sem sýnd eru í umræddu 

kennsluhefti.  Yrðu lögreglunni með því settar óviðunandi skorður og auk þess er það í 

mótsögn við það sem segir í sjálfum inngangi heftisins.  Þá verður heldur ekki litið svo á 

að fortakslaust óheimilt sé að beina afli að hálsi manna, enda myndi það tálma 

lögreglunni óhæfilega í erfiðum aðstæðum.  Í þessu sambandi er á það að líta að í 

kennsluheftinu margnefnda er það beinlínis sýnt hvernig afli er beint að framanverðum 

hálsi manns, og það þótt ekki sé um neyðarástand að ræða.      

 

Þegar það [er] haft í huga að í þrengslunum í lögreglubílnum átti ákærði fullt í fangi með 

það að hemja óðan mann, sem braust um og sparkaði frá sér, svo og það að hann þurfti 

jafnframt sjálfur að halda sér vegna ferðarinnar á bílnum, ennfremur það að þetta tak 

ákærða hafði ekki í för með sér hættulegan áverka og loks það að ekki verður útilokað að 

maðurinn hafi að einhverju leyti valdið áverkanum sjálfur með umbrotum sínum, telst 

                                                 
146

 Lögreglumaðurinn var einnig ákærður fyrir brot gegn 132. gr. hgl. er hann fyrirskipaði að handteknum manni 

skyldi ekið út á Granda í Reykjavík. Sá hluti dómsins er reifaður í kafla 2.1.1.  
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það vera ósannað að ákærði hafi beitt hnénu af svo miklu afli að hann teljist, við þessar 

kringumstæður, ekki hafa gætt lögmætrar aðferðar við það að halda manninum.  Ber því 

að sýkna hann af þessu ákæruatriði. 

 

Í Rt. 2007, bls. 1172 beitti lögreglumaður vasaljósi sem barefli við handtöku. Sá sem verið 

var að handtaka streittist á móti. Í fyrstu beittu lögreglumennirnir piparúða á manninn, en án 

árangurs. Einn lögreglumaður sló þá manninn í nokkur skipti með vasaljósi sínu. Fyrst sló 

hann í læri mannsins, en án árangurs. Næst sló hann með krepptum hnefa í magasvæði 

mannsins til að láta hann missa andann, en án árangurs. Þá sló hann manninn með vasaljósinu 

á bak- og axlasvæði, en án árangurs. Að lokum sló hann manninn í tvígang í höfuðið með 

vasaljósinu. Lögreglumaðurinn var sakfelldur fyrir höggin sem hann veitti manninum í 

höfuðið. Í dóminum er lögð áhersla á það að líf og heilsa lögreglumannanna var ekki í hættu 

og samkvæmt valdbeitingarreglum norsku lögreglunnar er óheimilt að beina kylfuhöggum að 

höfði manna.
147

  

Með hliðsjón af framangreindu verður að telja að lögreglumenn séu bundnir af 

viðurkenndum valdbeitingaraðferðum svo lengi sem þær duga til að ná fram því markmiði 

sem að er stefnt. Skapist þær aðstæður að viðurkenndar aðferðir dugi ekki er heimilt að grípa 

til óviðurkenndra aðferða. Dæmi um slíkt er ef lögreglumaður grípur í næsta hlut til að verjast 

árás, t.d. stól, múrstein eða hvað svo sem hendi er næst. Erfitt getur verið að leggja mat á það 

hvort lögreglumaður ætti frekar að grípa til einhvers ákveðins hlutar umfram annan, en við 

mat á því verður að hafa hugfast að annars vegar getur lögreglumaður þurft að bregðast skjótt 

við og lítið ráðrúm kann að vera til umhugsunar, en hins vegar eru lögreglumenn þjálfaðir til 

að bregðast rétt við í slíkum aðstæðum. Telja verður með hliðsjón af framangreindu að 

svigrúm lögreglumanns til notkunar óviðurkenndra aðferða sé mest þegar 

neyðarvarnaraðstæður eru til staðar, þ.e. þegar lífi og heilsu lögreglumanns, og eftir atvikum 

þriðja manns, er stefnt í hættu.  

 

4.8.2 Notkun lögreglubifreiða við eftirför og ákeyrslu 

Lögreglumenn kunna að standa frammi fyrir þeim aðstæðum að menn sem lögregla hefur 

afskipti af eru ökumenn bifreiða. Reglulega berast fréttir af því að lögregla hafi veitt bifreið 

                                                 
147

 Draga má þá ályktun af þessari niðurstöðu að hafi lögreglumaður verið að verjast árás, þ.e. að framkvæma 

neyðarvarnarverk, kynni honum að vera heimilt að berja árásaraðilann í höfuð með vasaljósinu, sérstaklega í 

ljósi þess að nokkrar fyrri aðferðir sem voru vægari dugðu ekki til. Í dóminum er hins vegar lögð áhersla á að 

við handtökuna voru ekki uppi þær aðstæður að valdbeiting lögreglu væri neyðarvarnarverk. Í niðurstöðu 

dómsins voru hafðar til hliðsjónar reglur um notkun kylfu við ákvörðun um það hvort notkun vasaljóssins teldist 

heimil eða óheimil.  
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eftirför og í einhverjum tilvikum þar sem lögregla hefur stöðvað akstur með ákeyrslu.
148

 

Lögregla hefur heimild til neyðaraksturs á grundvelli 8. gr. ufl. Með stoð í ákvæðinu er 

ráðherra heimilt að undanþiggja neyðarakstur frá ákvæðum ufl. Samkvæmt reglugerð nr. 

643/2004 um neyðarakstur getur lögreglumaður við brýnar aðstæður látið hjá líða að fylgja 1. 

mgr. 5. gr. ufl., IV. kafla ufl. um umferðarreglur fyrir ökumenn og V. kafla um ökuhraða. 

Hvorki í ákvæðum ufl. né reglugerðarinnar er gert ráð fyrir því að ökutæki sem notað er við 

neyðarakstur sé notað til ákeyrslu. Í valdbeitingarreglum lögreglu frá 1999 er ekki gert ráð 

fyrir því að ökutæki lögreglu séu notuð til valdbeitingar.
149

  

Til skoðunar kemur hvort ákeyrsla lögreglu eigi stoð í 12. gr. hgl., þ.e. að valdbeiting 

lögreglu með ákeyrslu sé heimil á grundvelli neyðarvarnar. Anders Bratholm telur að 

ölvunarakstur og fleiri alvarleg brot sem beinast gegn samfélaginu séu árás í skilningi 

neyðarvarnar og því sé borgurunum heimilt að athafna sig á grundvelli neyðarvarnar til að 

stöðva eða koma í veg fyrir slík brot, t.d. með því að taka bíllykla af ölvuðum ökumanni.
150

 

Ståle Eskeland er ekki sammála þessu og telur að afskipti af manni sem ógnar 

umferðaröryggi, t.d. með því að aka ölvaður, eigi stoð í neyðarréttarsjónarmiðum en geti þó 

verið neyðarvörn í undantekningartilvikum.
151

 Eskeland er að þessu leyti sammála Kjell V. 

Andorsen að þegar um ógn við opinbera hagsmuni eða samfélagið er að ræða komi frekar til 

greina aðgerðir á grundvelli neyðarréttar heldur en neyðarvarnar.
152

 Telja verður að sá sem 

ógnar umferðaröryggi, t.d. með ölvunarakstri, ofsaakstri o.fl., og í kjölfarið reynir að flýja 

lögreglu með áframhaldandi ógn við umferðaröryggi sé ekki að viðhafa árás í skilningi 12. gr. 
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 Í Hérd. Rvk. 29. nóvember 2013 (S-667/2012) og Hérd. Reykn. 22. febrúar 2016 (S-136/2015) voru ákærðu 

sakfelldir fyrir ýmis brot gegn hgl. og ufl. en lögregla stöðvaði akstur þeirra með ákeyrslu eftir að hafa veitt 

þeim eftirför.  
149

 Við ákeyrslu lögreglubifreiðar á bifreið sem lögregla veitir eftirför kann að skapast töluverð hætta. Við slíkar 

aðstæður er líklegt að mikill hraði sé á bifreiðunum, ökumenn bifreiðanna ekki í fullkomnu jafnvægi vegna 

aðstæðna og því ekki ólíklegt að eitthvað bregði út af. Bifreið sem stöðvuð er með ákeyrslu kann til að mynda 

að lenda út fyrir veg og jafnvel velta sem getur valdið alvarlegu líkamstjóni fyrir þá sem í henni eru, jafnvel 

dauða. Þá verður ennfremur að telja að við eftirför og ákeyrslu lögreglu skapist mikil hætta fyrir lögreglumenn 

og aðra vegfarendur. Bagalegt er að lögregla hafi ekki skýra lagaheimild til þess að nota lögreglubifreiðar við 

ákeyrslu þegar stöðva þarf akstur manns sem ekki fylgir fyrirmælum lögreglu, sérstaklega í ljósi þess hve 

alvarlegar afleiðingar geta hlotist af. Í ákvörðun ríkissaksóknara Danmerkur í málum nr. RB 2001.148 og RB 

2000.55 var fjallað um eftirför lögreglu á eftir ölvuðum ökumönnum. Í báðum málunum létust ökumennirnirnir 

við eftirförina, annar ók framan á bifreið og hinn kastaðist út úr bifreiðinni er hann missti stjórn á henni. Eftirför 

lögreglu var talin réttlætanleg í þessum málum en þau sýna engu að síður hve alvarlegar afleiðingar geta hlotist 

af þeim aðstæðum sem skapast við eftirför.  
150
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hgl., þrátt fyrir að hætta skapist.
153

 Þær aðstæður kunna hins vegar að koma upp að maður 

noti bifreið, eða annað ökutæki, sem vopn við árás á fólk. Aki maður bifreið í hóp fólks í því 

skyni að valda því skaða verður að telja að um árás sé að ræða og að borgurunum og 

lögreglumönnum sé heimilt að grípa til valdbeitingar á grundvelli 12. gr. hgl. Þá kann 

ennfremur aksturslag ölvaðs ökumanns að valda það mikilli hættu, án þess að gagngert vaki 

fyrir ökumanninum að skaða fólk, að heimilt sé að bregðast við á grundvelli neyðarvarnar. 

Það fer eftir aðstæðum en almennt er ekki unnt að bregðast við með neyðarvörn þegar um 

umferðarlagabrot er að ræða þrátt fyrir að slík brot skapi samfélagslega hættu.
154

 

Ib Henricson telur að ákeyrsla lögreglumanns á bifreið manns á flótta heyri bæði undir 

neyðarréttarheimild og almenna valdbeitingarheimild lögreglu á grundvelli 15. og 16. gr. 

dönsku lögreglulaganna. Skilyrði fyrir því að lögreglu sé heimilt að keyra á annað ökutæki í 

því skyni að stöðva það er að um alvarlegt brot sé að ræða og að nauðsynlegt sé að stöðva 

ökutækið strax.
155

 Í ákvörðunum ríkissaksóknara Danmerkur í málum RB 2001.142 og RB 

2007.83 var talið réttlætanlegt að lögreglumenn keyrðu á ökutæki á flótta. Í fyrrgreinda 

málinu veittu lögreglumenn manni á stolinni bifreið eftirför. Maðurinn ók ítrekað á miklum 

hraða gegn rauðu umferðarljósi. Þegar maðurinn stefndi að umferðarþungum umferðarljósum 

stöðvuðu lögreglumenn akstur hans með ákeyrslu. Í ljós kom að ökumaðurinn var ölvaður. Í 

síðargreinda málinu var um að ræða eftirför lögreglu á eftir manni á stolinni bifreið. 

Maðurinn ók inn á hjólreiðastíg þar sem hjólandi vegfarendur voru og óku þá lögreglumenn á 

bifreiðina til að stöðva hana.  

Í Hrd. 2005, bls. 4346 (229/2005) var lögreglumaður sakfelldur fyrir brot gegn 132. gr. 

hgl. og 1. mgr. 14. gr. og 1. mgr. 19. gr. ufl. er hann gætti ekki lögmætra aðferða við að 

stöðva ökumann bifhjóls sem ekki sinnti stöðvunarmerkjum lögreglu. Lögreglumaðurinn ók 

lögreglubifreið inn á vegarhelming bifhjólsins, sem kom úr gagnstæðri átt. Ökumaður 

bifhjólsins missti stjórn á því og féll í götuna, en bifhjólið lenti á lögreglubifreiðinni. Í dómi 

Hæstaréttar segir m.a.: 

 

Sú háttsemi ákærða að aka lögreglubifreið inn á vegarhelming bifhjóls í því skyni að 

þrengja akstursleið þess var hættuleg og óforsvaranleg, enda hafði hann vitneskju um 

aksturslag ökumannsins þessa nótt og gat ekki treyst á að ökumaðurinn, sem hann taldi 
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 Í þessu samhengi er rétt að geta þess að við alvarleg umferðarlagabrot þar sem mikið líkamstjón eða bani 

hlýst af slysi sem verður vegna háttsemi ökumanns er oftast sakfellt fyrir gáleysisbrot. Í Hrd. 1995, bls. 588 og 

Hrd. 9. júní 2011 (497/2010) voru ökumenn sakfelldir fyrir brot gegn 215. gr. hgl., þ.e. manndráp af gáleysi, en 

um var að ræða ölvunarakstur. Við önnur vítaverð brot gegn ákvæðum ufl. kunna ökumenn að vera sakfelldir 

fyrir manndráp af gáleysi, sbr. eftirfarandi dóma: Hrd. 1991, bls. 1146, Hrd. 2000, bls. 2756 (176/2000), Hrd. 

2005, bls. 3995 (145/2005), Hrd. 2005, bls. 4278 (398/2005) og Hrd. 20. febrúar 2014 (625/2013).  
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að æki á miklum hraða eftir Ægisíðu, myndi með svo skömmum fyrirvara hafa ráðrúm til 

að stöðva bifhjólið eða komast klakklaust framhjá bifreiðinni. Ekki var heldur til að 

dreifa neinum starfsreglum lögreglu sem heimiluðu aðgerð af þessu tagi, en hún fól 

ótvírætt í sér frávik frá almennum akstursreglum umferðarlaga nr. 50/1987.  

 

Ljóst er að Hæstiréttur leggur áherslu á að sú aðferð sem lögreglumaðurinn beitti sé 

óviðurkennd og styðjist ekki við réttarheimild, heldur þvert á móti er aðferðin brot á 

ákvæðum ufl. Hæstiréttur leggur ennfremur áherslu á að háttsemi lögreglumannsins hafi 

skapað hættu fyrir ökumann bifhjólsins. Ekki er fjallað um það að ökumaður bifhjólsins hafi 

skapað hættu fyrir aðra umferð vegfarenda og að nauðsyn hafi borið til að stöðva hann, en 

lögregla hafði í þrígang reynt að stöðva ofsaakstur bifhjólsins án árangurs. Við ákvörðun 

refsingar var hins vegar litið til þess að fyrir lögreglumanninum vakti að stöðva ofsaakstur 

ökumanns bifhjólsins og var refsing ákvörðuð með tilliti til 7. tölul. 1. mgr. 70. gr. hgl.  

 

4.9 Andlag neyðarvarnar 

Andlag árásar sem heimilt er að verja á grundvelli 12. gr. hgl. nær yfir hvers konar 

lögverndaða hagsmuni sem er. Andlagið er víðtækt og er ekki bundið við það að sá sem 

vörnum beitir sé sá sem á hagsmunanna að gæta, heldur kann þriðja manni að vera heimilt að 

hafa milligöngu um vörnina. Einstaklingshagsmunir koma fyrst og fremst til greina. Jónatan 

Þórmundsson tekur sem dæmi líf manna og heilsu, frelsi, æru, friðhelgi einkalífs, 

blygðunarkennd, sifjaréttindi, einkaréttindi og rétt samkvæmt vinnusamningi. Þó skipta mestu 

máli hagsmunir sem snúa að lífi, líkama og heilsu árásarþola, en eignaréttindi koma síðan.
156

 

Við þær aðstæður þegar lögreglumaður kemur árásarþola til bjargar með því að ráða 

niðurlögum árásaraðila á grundvelli neyðarvarnar verður að telja að lögreglumaðurinn sé 

þriðji maður sem kemur til varnar. Verjist lögreglumaðurinn sjálfur árás sem beinist að 

honum er ekki um milligöngu þriðja manns að ræða. Verði lögreglumaður fyrir árás verður 

engu að síður að telja að almennar reglur um varnir þriðja manns eigi við, þ.e. að öðrum sé 

heimilt að koma lögreglumanninum til varnar, hvort sem það er samstarfsmaður eða 

almennur borgari.  

Við mat á því hvort neyðarvörn hafi annars vegar verið nauðsynleg og hins vegar 

forsvaranleg verður að taka mið af því andlagi sem árás beinist gegn. Verði maður var við 

innbrotsþjóf á heimili sínu sem hefur tekið nokkra muni traustataki kann húsráðanda að vera 

heimilt að aðhafast á grundvelli neyðarvarnar.
157

 Bregðist innbrotsþjófurinn við með því að 

                                                 
156

 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð III, bls. 119. 
157

 Telja verður að innbrotsþjófur á heimili sé að brjóta gegn friðhelgi einkalífs þeirra sem búa á heimilinu.  

https://fj.is/?sida=log&id=145b-1987050.html#G


 

90 

 

ráðast að húsráðanda með hníf að vopni kann húsráðanda að vera heimilt að verjast með því 

að berja innbrotsþjófinn frá sér með því sem hendi er næst. Í ljósi skilyrðisins um 

forsvaranlega aðferð er óvíst að húsráðanda væri heimilt að bregðast við með slíkum hætti 

strax, ekki fyrr en árásin gegn honum varð alvarlegri, enda þarf eðlilegt hlutfall að vera á 

milli árásarinnar og varnaraðgerðanna. Í eldri hegningarlögum frá 1869 var neyðarvörn skipt 

í tvennt eftir því hvort hún beindist annars vegar að lífi manna, heilsu og velferð eða hins 

vegar að eignum manna. Var fjallað um ýtrustu neyðarvörn ef árás beindist að lífi, heilsu eða 

velferð manna en einfalda neyðarvörn ef hún beindist að eignum.
158

 Í Hrd. 1976, bls. 4 var 

ekki fallist á sýknukröfu ákærða á grundvelli neyðarvarnar. Ákærði var sakfelldur fyrir brot 

gegn 218. gr. hgl. er hann sló mann hnefahöggi í andlit og sló og sparkaði í hann liggjandi í 

kjölfarið. Ákærði bar fyrir sig neyðarvörn en maðurinn hafði viðhaft orð um móður ákærða 

sem að mati héraðsdóms voru alvarlegar meingerðir við móður ákærða og ákærða sjálfan. Í 

héraðsdóminum, sem staðfestur var af Hæstarétti með vísan til forsendna, var talið að 

háttsemi ákærða hafi hvorki verið nauðsynleg né réttlætanleg út frá sanngirnissjónarmiði. Af 

forsendum dómsins verður hins vegar ráðið að þrátt fyrir að aðferð ákærða hafi gengið of 

langt þá kunni ummælin, sem voru ærumeiðandi, að vera árás í skilningi 12. gr. hgl.
159

 

Talið er að heimilt sé að verja eignir gegn árás þrátt fyrir að vörslur þeirra séu fengnar með 

ólögmætum hætti. Í því felst að þjófur getur varið þýfið gegn árás þriðja manns.
160

 Verður að 

telja að slíkt eigi ekki við þegar lögregla grípur til aðgerða sem beinast að þjófinum og 

þýfinu, enda grundvallaratriði að árás þriðja manns, í þessu tilviki lögreglunnar, sé ólögmæt. 

Jafnvel þó svo að aðgerð lögreglu kunni að vera ólögmæt er ólíklegt að þjófinum væri heimilt 

að verjast henni á grundvelli neyðarvarnar, sjá umfjöllun í kafla 4.7 um viðbrögð við 

ólögmætum aðgerðum lögreglu.  

Það eru ekki einungis einstaklingshagsmunir sem koma til greina sem andlag 

neyðarvarnar. Mikilvægir þjóðfélagshagsmunir koma einnig til greina, s.s. hagsmunir sem 

lúta að öryggi ríkisins.
161

 Þjóðfélagshagsmunir eða almannahagsmunir geta þó oft fallið utan 

við almenna skýringu á árásarhugtaki neyðarvarnarákvæðisins. Í kafla 4.8 var fjallað um að 

ölvunarakstur falli almennt ekki undir árás í skilningi neyðarvarnarákvæðisins þrátt fyrir 

hættuna sem slík háttsemi skapar. Varpi maður eiturefnum í á kann slíkt að vera árás í 

skilningi 12. gr. hgl.
162

 Þeir þjóðfélagshagsmunir sem árás beinist að þurfa að vera mikilvægir 
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svo um árás í skilningi neyðarvarnarákvæðisins sé að ræða, neyðarvarnarheimildin getur t.d. 

náð yfir þau tilvik þar sem komið er í veg fyrir njósnir.
163

  

Sem fyrr segir þarf að vera eðlilegt hlutfall milli árásar og varnaraðgerða. Í dönskum rétti 

er t.d. talið að beiting skotvopna gegn árásum á eignir sé óheimil, eða í það minnsta afar 

þröng heimild til þess.
164

 Í íslensku valdbeitingarreglum lögreglu frá 1999 er fjallað um 

notkun lögregluskotvopna í þremur stafliðum í 34. gr. reglnanna. Í c-lið reglnanna er kveðið á 

um að notkun skotvopna sé heimil til að koma í veg fyrir að verulegu tjóni sé valdið á 

þjóðfélagslega mikilvægum hagsmunum eða stofnunum, rekstri þeirra eða starfsemi. Í 

athugasemdum við ákvæðið eru nefnd í dæmaskyni virkjanir, stjórnarstofnanir og sendiráð. 

Samkvæmt athugasemdunum kann lögreglumanni að vera heimilt að beita skotvopni gegn 

manni sem hyggst sprengja virkjun í loft upp dugi vægari aðferðir ekki til þess að stöðva 

hann. Við þær aðstæður þegar ógn beinist að þjóðfélagslega mikilvægum hagsmunum, t.d. 

virkjun eða öðrum mikilvægum mannvirkjum, verður að telja að aðstæður geti breyst í það að 

ógnin beinist að þeim manni sem skiptir sér af. Fái lögreglumaður t.d. veður af fyrirhuguðum 

skemmdarverkum á virkjun og mætir á staðinn til að koma í veg fyrir það er ekki ólíklegt að 

gerandi beini kröftum sínum að lögreglumanninum sem stendur í vegi fyrir áformum hans. 

Við slíkar aðstæður yrði varnarverk lögreglumannsins fyrst og fremst til varnar lífi hans og 

heilsu þrátt fyrir að upphaflegur tilgangur hafi verið vernd mannvirkisins.  

 

4.10 Niðurlag  

Töluverður munur er á stöðu lögreglumanna og almennra borgara við neyðarvarnarverk. 

Aðstæður lögreglumanna eru sérstakar að því leyti að þeir hafa skyldu til þess að halda uppi 

lögum og reglu. Á sama tíma og almennum borgurum er heimilt að hörfa frá hættunni er 

lögreglumönnum skylt að sækja að henni og eftir atvikum að framkvæma neyðarvarnarverk. 

Þekking, þjálfun og reynsla lögreglumanns skiptir máli við mat á lögmæti neyðarvarnarverks. 

Mikilvægt er að skýrt sé hvort lögreglumaður hafi farið offari við valdbeitingu eða farið út 

fyrir takmörk leyfilegrar neyðarvarnar, sem kann eftir atvikum að leiða til sýknu. Brot 

lögreglumanns í starfi getur haft töluvert miklar afleiðingar fyrir hann, t.d. getur 

refsihækkunarheimild 138. gr. hgl. átt við ásamt því að brot hans getur valdið starfsmissi. Við 

mat á því hvort lögreglumaður hafi gerst brotlegur er annars vegar litið til þess að hann þarf 

að bregðast við hættulegum aðstæðum og hins vegar að hann er þjálfaður til þess. Við 

beitingu skotvopna lögreglu í Hraunbæ 20 þann 2. desember 2013 var um að ræða 
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neyðarvarnarverk, en lögreglumenn vörðust árás manns sem beitti skotvopni gegn þeim er 

þeir hugðust yfirbuga hann eftir umsátur. Svo háttsemi lögreglumanns megi heimfæra undir 

lögmætt neyðarvarnarverk verður lögreglumaður eða þriðji aðili að verða fyrir árás í skilningi 

1. mgr. 12. gr. hgl. Í einhverjum tilvikum getur verið erfitt að greina á milli þess hvenær 

valdbeiting lögreglu er komin á það stig að vera neyðarvörn. Almennt er talið að 

skaðabótaskylda skapist ekki á þann sem fremur lögmætt neyðarvarnarverk, en þó kann svo 

að vera sé um að ræða sýknu á grundvelli 2. mgr. 12. gr. hgl. Óheimilt er að verjast 

lögmætum og ólögmætum aðgerðum lögreglu. Slík vörn verður ekki talin neyðarvörn nema 

aðgerðir lögreglu hafi bersýnilega gengið of langt. Við mat á því er litið til gruns lögreglu um 

að refsiverð háttsemi hafi verið viðhöfð, hvort aðgerðir lögreglumanns séu í tengslum við 

skyldustarf hans og að valdbeitingin sé í samræmi við verklag lögreglu og aðstæður. 

Lögreglu kann að vera heimilt að beita óviðurkenndum aðferðum eða vopnum við 

valdbeitingu. Mest svigrúm er til þess þegar um neyðarvarnarverk er að ræða. Óviðurkenndar 

aðferðir eða vopn eru einnig heimilar þegar ekki er unnt að beita viðurkenndum aðferðum eða 

þegar óviðurkennd aðferð er mun vægari en sú viðurkennda. Ákeyrsla lögreglu til að stöðva 

ökutæki á flótta verður að telja óviðurkennda aðferð. Byggist slík aðferð fyrst og fremst á 

sjónarmiðum um neyðarrétt, en getur verið heimil á grundvelli neyðarvarnar sé ökutækið 

notað sem árásartæki eða aksturinn valdi mikilli hættu fyrir aðra vegfarendur. Bagalegt er að 

ekki sé til skýrari heimild við notkun lögreglubifreiða við valdbeitingu, sérstaklega í ljósi 

þess að úrræðinu virðist reglulega vera beitt. Andlag neyðarvarnar er víðtækt og getur náð 

yfir einstaklingshagsmuni og þjóðfélagshagsmuni. Mest svigrúm er til beitingar neyðarvarnar 

þegar árásaraðili ógnar lífi og heilsu fólks.  
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5 Réttur til lífs samkvæmt 2. gr. mannréttindasáttmála Evrópu 

5.1 Staða mannréttindasáttmála Evrópu í íslenskum rétti 

Mannréttindasáttmáli Evrópu er samningur Evrópuráðsins frá 1950. Evrópuráðið var stofnað 

í kjölfar loka seinni heimsstyrjaldarinnar, en sú alþjóðlega samvinna sem hófst eftir stríðslok 

var að ákveðnu leyti svar við þeim mannréttindabrotum sem áttu sér stað í styrjöldinni. Við 

gerð mannréttindasáttmála Evrópu var mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna höfð að 

fyrirmynd sem og drög að samningi um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi.
165

 Árið 1950 var 

mannréttindasáttmáli Evrópu undirritaður af hálfu Íslands og fullgiltur árið 1954.
166

  

Mannréttindasáttmáli Evrópu var lögfestur hér á landi með lögum nr. 62/1994. Tilgangur 

lögfestingarinnar var m.a. að auka vernd og réttaröryggi einstaklinga, þannig voru ítarlegri 

réttindi í ákvæðum sáttmálans en í íslenskri löggjöf á ákveðnum sviðum og því talið að 

réttindi samkvæmt sáttmálanum væru ekki nægilega tryggð í íslenskum lögum. Þá væri hægt 

að nota ákvæði sáttmálans sem beinar réttarreglur eftir lögfestingu hans, en ekki einungis sem 

leiðbeiningargögn við lögskýringu.
167

 Þrátt fyrir að sáttmálinn sé lögfestur sem almenn lög að 

forminu til er talið að staða hans sem réttarheimild sé skör hærri en almennt gildir um almenn 

lög.
168

 Nokkrar ástæður eru fyrir því. Þær helstu eru að þau réttindi sem sáttmálinn og lögin 

vernda eru grundvallarréttindi, mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar voru færð til samræmis 

við ákvæði sáttmálans og laga nr. 62/1994, þ.e. bein samsvörun er á milli einstakra ákvæða 

sáttmálans og mannréttindaákvæða stjórnarskrárinnar og að lokum hafa lög nr. 62/1994 

þjóðréttarlegan bakgrunn, en það kann að skipta máli vegna túlkunaráhrifa 

þjóðréttarreglna.
169

 Með hliðsjón af framangreindu er talið að yngri lög, sem ganga gegn 

ákvæðum laga nr. 62/1994, gangi ekki framar þeim nema kveðið sé á um ríkari vernd eða rétt 

en leiða má af ákvæðum laga nr. 62/1994.
170

 Þá er talið að aðildarríki að alþjóðasamningi 

skýri lög til samræmis við samninginn, sbr. Hrd. 2000, bls. 4480 (125/2000).
171

 

Mannréttindanefnd Evrópu og Mannréttindadómstóll Evrópu eru stofnanir sem hafa eftirlit 

með því að aðildarríki uppfylli skyldur sínar samkvæmt mannréttindasáttmála Evrópu. 

Almennt fara aðildarríki eftir niðurstöðu dómstólsins, en breið pólitísk samstaða hefur náðst 
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 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 88 og Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, 

bls. 309-310.  
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 Í því samhengi má nefna að Sigurður Líndal telur að skoða megi mannréttindasáttmála Evrópu sem 
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 Í niðurstöðu meirihluta Hæstaréttar kom m.a. fram að eftir því sem kostur er væri það viðurkennd regla að 

norrænum rétti að skýra lög til samræmis við alþjóðasamninga sem ríki hafa staðfest.  
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um það. Hér á landi hefur verið farin sú leið að greiða skaðabætur hafi verið um brot á 

ákvæðum sáttmálans að ræða og eftir atvikum að bregðast við með lagfæringu á löggjöf sé 

þar brotalöm á.
172

 Í 2. gr. laga nr. 62/1994 er kveðið á um að úrlausnir Mannréttindadómstóls 

Evrópu séu ekki bindandi að landsrétti. Er með þessu orðalagi hnykkt á grunnreglunni um 

tvíeðli landsréttar og þjóðaréttar. Þrátt fyrir það er talið að úrlausnir Mannréttindadómstóls 

Evrópu skuli nota við skýringu og beitingu sáttmálans hérlendis og séu því réttarheimildir 

með sambærilegum hætti og fordæmi samkvæmt íslenskum fræðiviðhorfum.
173

 Það verður að 

telja óæskilegt ef litið væri framhjá túlkun og skýringu Mannréttindadómstóls Evrópu á 

ákveðnum ákvæðum sáttmálans við beitingu hans hérlendis, enda verður að telja að innihald 

ákvæða sáttmálans sé að töluverðu leyti háð því hvernig dómstóllinn hefur túlkað þau.
174

  

 

5.2 Réttur til lífs skv. 2. gr. mannréttindasáttmála Evrópu 

5.2.1 Almennt um ákvæðið 

Í mannréttindasáttmála Evrópu er fyrst fjallað um réttinn til lífs í 2. gr. sáttmálans. Ekki er 

það að ástæðulausu, en lífið er talið vera dýrmætust gæði hvers manns. Án þess nýtur 

manneskjan ekki annarra gæða sem hægt er að njóta í lýðræðislegu samfélagi.
175

 Ákvæði 2. 

gr. sáttmálans er svohljóðandi: 

 

1. Réttur hvers manns til lífs skal verndaður með lögum. Engan mann skal af ásettu ráði 

svipta lífi, nema sök sé sönnuð og fullnægja skuli refsidómi á hendur honum fyrir glæp 

sem dauðarefsingu varðar að lögum.  

 

2. Þótt mannsbani hljótist af valdbeitingu skal það ekki talið brjóta í bága við þessa grein 

ef valdbeitingin er ekki meiri en ýtrasta nauðsyn krefur:  

a. til að verja menn gegn ólögmætu ofbeldi;  

b. til að framkvæma lögmæta handtöku eða til að koma í veg fyrir flótta manns sem er í 

lögmætri gæslu;  

c. vegna löglegra aðgerða sem miða að því að bæla niður uppþot eða uppreisn.  

 

Eins og 1. mgr. ákvæðisins ber með sér skal rétturinn til lífs tryggður með lögum og með 

ákveðnum undantekningum er óheimilt að taka líf manns. Í næsta kafla verður fjallað um 

undantekningu frá réttinum til lífs sem birtist í 2. mgr. ákvæðisins og í kafla 5.3 verður fjallað 

um jákvæðar og neikvæðar skyldur ríkja til að tryggja réttinn til lífs.  
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5.2.2 Undantekning á réttinum til lífs 

Takmörkun á réttinum til lífs er annars vegar að finna í 2. málsl. 1. mgr. 2. gr. 

mannréttindasáttmála Evrópu og hins vegar í 2. mgr. ákvæðisins. Hið fyrrnefnda á aðallega 

við um dauðarefsingar og er ekki ástæða til að fjalla nánar um það hér. Í 2. mgr. ákvæðisins 

eru taldar upp í þremur liðum aðstæður sem heimila sviptingu lífs án þess að um brot á 

sáttmálanum sé að ræða. Í a-lið er um að ræða neyðarvörn, þ.e. vörn gegn ólögmætu ofbeldi, í 

b-lið aðgerð við handtöku eða flótta handtekins manns og í c-lið aðgerðir sem miða að því að 

bæla niður uppþot eða uppreisn. Við mat á því hvort aðgerð sé heimil á grundvelli 2. mgr. 

ákvæðisins verður að hafa hugfast að um undantekningu á grundvallarréttindum er að ræða. 

Meðalhófs þarf að gæta við beitingu þeirra aðferða sem þar koma fram og ákveðið jafnvægi 

þarf að vera á milli orsaka og viðbragða þess sem athafnar sig á grundvelli 2. mgr. 

ákvæðisins. Með hliðsjón af því er t.d. talið að beiting skotvopna sé sjaldnast heimil sé um að 

ræða aðstæður sem heyra undir b- og c-lið ákvæðisins. Skotvopnanotkun er þá einungis 

heimil sé um að ræða lífshættulega árás manns á lögreglu eða annað fólk, t.d. árás með 

skotvopni eða öðru lífshættulegu vopni.
176

  

Við mat á því hvort heimilt hafi verið að skerða réttindin sem felast í réttinum til lífs, sbr. 

2. gr. sáttmálans, er nauðsynlegt að kanna til hvaða atriða Mannréttindadómstóll Evrópu lítur. 

Í kafla 5.4 verður farið yfir úrlausnir dómstólsins þar sem reynir á álitaefnið og reynt að varpa 

ljósi á það við hvaða aðstæður heimilt er að verjast á grundvelli a-liðar 2. mgr. 2. gr. 

sáttmálans.
177

 Í ljósi stöðu mannréttindasáttmála Evrópu í íslenskum rétti og áhrifa dóma 

dómstólsins, sbr. umfjöllun í kafla 5.1, verður að telja slíka umfjöllun mikilvæga þegar reynt 

er að afmarka hvenær neyðarvörn lögreglu telst heimil eða óheimil samkvæmt íslenskum 

rétti.  

 

5.3 Jákvæðar og neikvæðar skyldur ríkja 

Mannréttindi má að ákveðnu marki flokka í tvennt eftir aðkomu ríkisins til að tryggja þau. 

Annars vegar er um að ræða jákvæðar skyldur ríkja til að tryggja þegnum ríkisins réttindin og 

hins vegar neikvæðar skyldur ríkja til þess sama. Flokkun þessi er þó að nokkru leyti 

einföldun og mörkin á milli flokkanna kunna að vera óljós. Í jákvæðum skyldum ríkisins felst 

að ríkið þarf að hafast eitthvað að svo réttindi borgaranna séu tryggð, þ.e. athafnaskylda er 
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lögð á ríkið. Í neikvæðum skyldum felst hins vegar að ríkið haldi að sér höndum svo réttindin 

séu tryggð, þ.e. athafnaleysisskylda.
178

  

Í 1. málsl. 1. mgr. 2. gr. mannréttindasáttmála Evrópu er kveðið á um jákvæðar skyldur 

ríkisins til að tryggja réttinn til lífs, þ.e. með orðalaginu: „Réttur hvers manns til lífs skal 

verndaður með lögum.“ Í skyldunni felst ekki einungis að setja lög sem eiga að tryggja réttinn 

til lífs heldur jafnframt að þeim sé framfylgt, s.s. með lög- eða öryggisgæslu og að brot gegn 

réttinum til lífs séu rannsökuð. Ennfremur felst í skyldunni að ríkið haldi uppi refsivernd, þ.e. 

að brot séu rannsökuð og gerendur dregnir til ábyrgðar. Umdeilt er hversu langt ríkið eigi að 

ganga í því að tryggja réttinn til lífs, þ.e. að hversu miklu leyti ríkið eigi að tryggja 

lífsnauðsynjar borgaranna.
179

 Sé skylda ríkisins teygð út í hið óendanlega kann að felast í 

henni að ríkinu beri að fæða og klæða alla þegna þess. Verður að telja að nauðsynlegt sé að 

þessu leyti að draga skynsamleg mörk.  

Í 2. málsl. 1. mgr. 2. gr. sáttmálans er lagt bann við því að svipta menn lífi, þ.e. með 

orðalaginu: „Engan mann skal af ásettu ráði svipta lífi.“ Er hér lögð athafnaleysisskylda á 

ríkið að taka ekki menn af lífi. Verndin sem felst í þessari neikvæðu skyldu er fyrst og fremst 

sú að stjórnvöld geti ekki rutt úr vegi þeim einstaklingum sem eru óæskilegir, þ.e. um er að 

ræða vernd fyrir geðþóttaákvörðunum stjórnvalda. Undantekning frá banninu við að svipta 

menn lífi kemur fram í 2. málsl. ákvæðisins, þ.e. að dauðarefsingar eru heimilar. Þessi 

undantekning hefur þó ekki gildi lengur eftir gildistöku 13. viðauka frá 2002 þar sem lagt er 

algert bann við dauðarefsingum.
180

 

 

5.4 Dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu 

Við mat á því hvort lögreglu hafi verið heimilt að skerða réttinn til lífs á grundvelli 2. mgr. 2. 

gr. mannréttindasáttmála Evrópu lítur Mannréttindadómstóll Evrópu til fjöldamargra atriða. 

Um heildarmat er að ræða þar sem tekið er tillit til aðgerða lögreglu með hliðsjón af 

aðstæðum. Eðli máls samkvæmt eru engin tvö tilvik eins og því misjafnt hversu mikið vægi 

einstökum atriðum er gefið ásamt því að samspil þeirra kann að leiða til mismunandi 

niðurstöðu þegar aðstæður eru ekki þær sömu. Í næstu undirköflum verður fjallað um helstu 

atriði sem dómstóllinn lítur til þegar deilt er um hvort aðgerðir lögreglu hafi brotið í bága við 

réttinn til lífs, sbr. 1. mgr. 2. gr. sáttmálans. Ekki er um tæmandi talningu að ræða heldur eru 

annars vegar tekin fyrir þau atriði sem talin eru vega þyngst og koma oftast fyrir í úrlausnum 

                                                 
178

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 36. 
179

 Hjördís Björk Hákonardóttir: „Réttur til lífs“, bls. 91-96. 
180

 Hjördís Björk Hákonardóttir: „Réttur til lífs“, bls. 96-98. 



 

97 

 

dómstólsins og hins vegar er erfitt að setja fram tæmandi lista, m.a. vegna mismunandi vægis 

hvers atriðis og þess að ný sjónarmið kunna að koma í ljós jafnhliða nýjum tilvikum sem 

koma til kasta dómstólsins.  

 

5.4.1 Ólögmæt árás 

Við beitingu neyðarvarnar þarf sá sem beitir vörnum að verða fyrir ólögmætri árás svo 

neyðarvarnarverk sé heimilt, sbr. a-lið 2. mgr. 2. gr. sáttmálans, sjá ennfremur almenna 

umfjöllun í 4. kafla um neyðarvörn við valdbeitingu. Í MDE, Tagayeva o.fl. gegn Rússlandi, 

13. apríl 2017 (26562/07, 14755/08 og 49339/08) var talið að ólögmæt árás réttlætti það að 

lögregla gripi til aðgerða.  

 

Í málinu höfðu hryðjuverkamenn tekið yfir 1.100 gísla í íþróttasal skóla og haldið þeim 

þar í tvo daga áður en vopnaðar sveitir lögreglu réðust til inngöngu. Talið var að gíslarnir 

hefðu verið í lífshættu, en sprengingar voru farnar að heyrast frá íþróttasalnum. 

Dómstóllinn taldi réttlætanlegt að lögregla gripi til valds og notaði vopn við það vegna 

þeirrar ólögmætu árásar og lífshættu sem gíslarnir voru í. Hins vegar var um að ræða brot 

á réttinum til lífs vegna annarra atriða, t.d. hafði rannsókn málsins verið ófullnægjandi og 

sveitir lögreglunnar beittu  of miklum vopnabúnaði sem ógnaði lífi gíslanna.  

 

Í MDE, Finogenov o.fl. gegn Rússlandi, 20. desember 2011 (18299/03 og 27311/03) var 

talið að ólögmæt árás gíslatökumanna gegn 900 gíslum í leikhúsi réttlætti það að lögregla 

gripi til aðgerða. 

 

Lögregla hafði reynt samningaviðræður við gíslatökumennina, en án árangurs. Lögregla 

réðst inn í leikhúsið eftir þriggja daga gíslatökuástand, en þá voru gíslatökumennirnir 

byrjaðir að drepa einhverja af gíslunum. Lögreglu var heimilt að beita valdi á grundvelli 

2. mgr. 2. gr. sáttmálans að mati dómstólsins vegna þeirrar ólögmætu og lífshættulegu 

árásar sem gíslarnir urðu fyrir. Hins vegar voru illa undirbúnar björgunaraðgerðir í 

kjölfar lögregluaðgerðarinnar taldar brjóta gegn réttinum til lífs.  

 

Í MDE, Giuliani og Gaggio gegn Ítalíu, 24. mars 2011 (23458/02) veittust mótmælendur 

með ofbeldisfullum og lífshættulegum hætti að lögreglumönnum í bifreið.  

 

Lögreglumaður varðist árásinni með því að skjóta tveimur skotum úr bifreiðinni í hóp 

mótmælenda. Dómstóllinn taldi hann hafa varist ólögmætri lífshættulegri árás á 

grundvelli 2. mgr. 2. gr. sáttmálans og því væri ekki um að ræða brot á réttinum til lífs.  

 

Í úrlausnum sínum hefur Mannréttindadómstóll Evrópu talið að beini maður skotvopni að 

lögreglumanni þá sé um ólögmæta og lífshættulega árás að ræða, óháð því hvort hleypt sé af. 

Í MDE, Andronicou og Constantinou gegn Kýpur, 9. október 1997 (25052/94), MDE, Yüksel 

Erdogan o.fl. gegn Tyrklandi, 15. febrúar 2007 (57049/00) og MDE, Huohvanainen gegn 
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Finnlandi, 13. mars 2007 (57389/00) stóðu lögreglumenn frammi fyrir þeim aðstæðum að 

skotið var að þeim. Um var að ræða ólögmætar og lífshættulegar árásir sem réttlættu það að 

lögreglumenn beittu skotvopni gegn viðkomandi, sér eða öðrum til varnar, á grundvelli 2. 

mgr. 2. gr. sáttmálans. Í MDE, Bubbins gegn Bretlandi, 17. mars 2005 (50196/99) og MDE, 

Ramsahai o.fl. gegn Hollandi, 15. maí 2007 (52391/99) skutu lögreglumenn menn til bana 

sem beindu að þeim skotvopni án þess að hleypa af. Í báðum tilvikum voru viðbrögð lögreglu 

talin réttlætanleg á grundvelli neyðarvarnar. Í fyrrnefnda málinu var um að ræða eftirlíkingu 

skotvopns, en það var ekki hægt að sjá nema við nákvæma skoðun.  

Sé ekki um ólögmæta árás að ræða er ekki réttlætanlegt að framkvæma neyðarvarnarverk. 

Í MDE, Shchiborshch og Kuzmina gegn Rússlandi, 16. janúar 2014 (5269/08) var talið að 

brotið hefði verið gegn réttinum til lífs er lögregla handtók mann, en hann lést í kjölfar 

handtökunnar vegna áverka sem hann fékk.  

 

Um var að ræða andlega veikan mann, en faðir hans bað lögreglu um aðstoð við að flytja 

hann á spítala. Maðurinn réðst að lögreglu með hníf og stakk einn lögreglumann í hönd 

og brjóst, því næst lokaði maðurinn sig af í eldhúsi íbúðar sinnar. Eftir að hafa reynt að 

tala manninn til, en án árangurs, ruddist lögregla inn í eldhúsið og yfirbugaði manninn 

eftir töluverða viðureign. Maðurinn hlaut sár sem blæddi mikið úr og lést hann síðar af 

völdum áverkanna. Að mati dómstólsins stafaði ekki bráð hætta af manninum þegar hann 

var í eldhúsinu og því óþarft að yfirbuga hann svo fljótt. Við matið leit dómstóllinn til 

annarra atriða, s.s. að lögreglumennirnir voru ekki þjálfaðir til að eiga við andlega veikt 

fólk, en það var í andstöðu við þágildandi innanlandslöggjöf.  

 

Í MDE, Nachova o.fl. gegn Búlgaríu, 6. júlí 2005 (43577/98 og 43579/98) var talið að 

brotið hefði verið á réttinum til lífs er herlögreglumaður skaut tvo menn til bana sem voru á 

flótta.  

 

Málavextir voru þeir að mennirnir tveir höfðu skorast undan herskyldu og flúðu þegar 

herlögregla ætlaði að sækja þá. Mennirnir voru óvopnaðir og engin ógn stafaði af þeim. Í 

niðurstöðu dómstólsins kom fram að óheimilt væri að nota lífshættuleg vopn til að 

handtaka menn sem eru óvopnaðir, hafa ekki framið ofbeldisfulla glæpi og skapa hvorki 

hættu fyrir lögreglu né aðra. Í ljósi framangreinds var ekki um ólögmæta árás að ræða, né 

annað sem réttlætti aðgerð herlögreglumannsins, og því um að ræða brot á réttinum til 

lífs.  

 

5.4.2 Nauðsyn 

Nauðsyn verks er eitt af skilyrðum neyðarvarnar á grundvelli 12. gr. hgl., sjá umfjöllun í 

kafla 4.2.1. Svo neyðarvarnarverk sé réttlætanlegt á grundvelli 2. mgr. 2. gr. 

mannréttindasáttmála Evrópu leggur Mannréttindadómstóll Evrópu mat á það með hliðsjón af 

þeirri ólögmætu árás sem um er að ræða og aðstæðum. Þegar lögreglumönnum er ógnað með 

skotvopnum eða skotið að þeim hafa lögreglumenn svigrúm til þess að verja sig með því að 
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skjóta úr eigin skotvopnum á árásaraðila án þess að það fari út fyrir það sem ýtrasta nauðsyn 

krefur. Í MDE, Andronicou og Constantinou gegn Kýpur, 9. október 1997 (25052/94), MDE, 

Bubbins gegn Bretlandi, 17. mars 2005 (50196/99), MDE, Yüksel Erdogan o.fl. gegn 

Tyrklandi, 15. febrúar 2007 (57049/00), MDE, Huohvanainen gegn Finnlandi, 13. mars 2007 

(57389/00) og MDE, Ramsahai o.fl. gegn Hollandi, 15. maí 2007 (52391/99) var ýmist um 

það að ræða að skotvopni var beint að lögreglumönnum eða því beitt gegn þeim. Í öllum 

málunum var talið að beiting skotvopna lögreglu gegn árásaraðilunum hefðu rúmast innan 

þess sem nauðsynlegt telst svo verjast megi ólögmætri og lífshættulegri árás.  

Árás er ekki einungis lífshættuleg þegar árásaraðili notar skotvopn, heldur kunna önnur 

vopn eða aðferð árásaraðila að leiða til þess að árás sé það hættuleg að réttlætanlegt sé að 

verjast henni með notkun skotvopna. Í MDE, Giuliani og Gaggio gegn Ítalíu, 24. mars 2011 

(23458/02) urðu lögreglumenn fyrir fólskulegri árás fjölda mótmælenda. 

 

Lögreglumennirnir voru að yfirgefa svæði mótmælenda á bifreið þegar ráðist var að 

þeim. Mótmælendur brutu rúður bifreiðarinnar og hentu hlutum inn í hana, s.s. 

tréklumpum og slökkvitæki. Lögreglumaður í bifreiðinni hafði hlotið líkamstjón af. 

Árásin fór stigmagnandi og ekkert benti til þess að hún væri í rénum. Lögreglumaður 

skaut tveimur skotum í hóp mótmælenda til að verjast árásinni. Með hliðsjón af 

aðstæðum á vettvangi taldi dómstóllinn að neyðarvörn lögreglumannsins hefði verið 

nauðsynleg, enda um ólögmæta og lífshættulega árás að ræða.  

 

Ekki er nauðsynlegt að verjast nema sá sem vörnum beitir verði fyrir ólögmætri árás. Í 

MDE, Alikaj o.fl. gegn Ítalíu, 29. mars 2011 (47357/08) var lögregla á hlaupum á eftir 

ökumanni og farþega bifreiðar sem flúðu lögreglu á hlaupum.  

 

Enginn grunur var um að þau væru hættuleg, hefðu framið refsiverðan verknað eða að 

þau væru vopnuð. Lögreglumaður skaut tveimur viðvörunarskotum er hann hljóp á eftir 

þeim. Hann skaut einu slysaskoti sem hæfði ökumanninn í hjartað og dó hann 

samstundis. Að mati dómstólsins skorti nauðsyn á notkun skotvopns þegar sá sem 

lögregla veitir eftirför var hvorki grunaður um að hafa framið alvarlegan glæp né að hafa 

skapað hættu fyrir aðra.
181

  

 

Þrátt fyrir að lögreglumenn hafi orðið fyrir árás, sem jafnvel kann að vera lífshættuleg, er 

ekki sjálfgefið að aðgerðir lögreglu í kjölfarið feli ekki í sér brot á réttinum til lífs, sbr. MDE, 

Shchiborshch og Kuzmina gegn Rússlandi, 16. janúar 2014 (5269/08), sem reifaður er í kafla 

5.4.1. 
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 Sambærileg niðurstaða er í MDE, Nachova o.fl. gegn Búlgaríu, 6. júlí 2005 (43577/98 og 43579/98), sem 

reifaður er í kafla 5.4.1.  
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Þrátt fyrir að maðurinn hafi ráðist að lögreglu með hníf og náð að særa einn 

lögreglumann taldi dómstóllinn að bráða hættu stafaði ekki af honum eftir að hann lokaði 

sig af í eldhúsi. Virðist dómstóllinn líta til þess að árásin hafi verið yfirstaðin þrátt fyrir 

að miklar líkur væru á því að henni yrði framhaldið ef lögregla kæmist aftur í návígi við 

manninn. Við mat á nauðsyn þess að yfirbuga manninn var m.a. litið til þess að 

lögreglumennirnir sem það gerðu biðu ekki eftir sérþjálfuðum viðbragðsaðilum sem fást 

við andlega veikt fólk þrátt fyrir að aðstæður þoldu bið. Var aðgerð  lögreglu þ.a.l. ekki 

framkvæmd með nægilegri varúð. Engin nauðsyn var á því að fara inn í eldhúsið jafn 

fljótt og raun bar vitni að mati dómstólsins.  

 

5.4.3 Forsvaranleg aðferð 

Mannréttindadómstóll Evrópu telur að ákveðið jafnvægi þurfi að vera á milli valdsins sem 

lögregla beitir, aðstæðna og þess markmiðs sem stefnt er að. Við neyðarvörn þar sem 

lögreglumaður verst lífshættulegri árás er markmiðið að verjast árásinni. Við slíkar varnir 

kann lögreglumanni að vera heimilt að notast við jafn hættulega árás og hann verður fyrir. 

Það er hins vegar ekki heimilt að beita hættulegri aðferð en árásarþoli verður fyrir. Í MDE, 

Ramsahai o.fl. gegn Hollandi, 15. maí 2007 (52391/99) var talið að lögreglu væri heimilt að 

skjóta mann sem beindi skotvopni að lögreglumanni. Sú aðferð var ekki talin fara út fyrir það 

sem er forsvaranlegt. Í MDE, Giuliani og Gaggio gegn Ítalíu, 24. mars 2011 (23458/02) var 

lögreglumaður talinn hafa beitt forsvaranlegri aðferð er hann skaut tveimur skotum á hóp 

mótmælenda úr bifreið sem hann var í. Við matið var m.a. litið til þess að hann gat ekki beitt 

vægari aðferð en að nota skotvopn og aðstæðurnar sem hann var í voru það þröngar að hann 

gat ekki skotið með öðrum hætti úr bifreiðinni, en hann lá aftur í henni og var í þröngu færi á 

milli varadekks bifreiðarinnar og þaksins.  

Í MDE, Tagayeva o.fl. gegn Rússlandi, 13. apríl 2017 (26562/07, 14755/08 og 49339/08) 

fóru vopnaðar sveitir inn í íþróttasal skóla þar sem hryðjuverkamenn héldu um 1.100 gíslum.  

 

Við aðgerðina féllu 334 manns. Dómstóllinn taldi að nauðsynlegt hefði verið að lögregla 

gripi til aðgerða. Hins vegar taldi dómstóllinn að aðferð lögreglunnar hefði verið 

óforsvaranleg. Lögregla beitti miklum vopnabúnaði, s.s. skotvopnum, sprengjum og 

eldvörpum sem ollu miklu líkamstjóni, bæði fyrir hryðjuverkamennina og gíslana. Svo 

mikill vopnabúnaður lögreglu stuðlaði að meira mannfalli gíslanna en hefði þurft að vera 

að mati dómstólsins og var í andstöðu við meginmarkmið aðgerðarinnar sem var að 

bjarga gíslunum. Taldi því dómstóllinn að aðferð lögreglunnar hefði falið í sér brot gegn 

réttinum til lífs.  

 

Í MDE, Ciorcan o.fl. gegn Rúmeníu, 27. október 2015 (29414/09 og 44841/09) varðist 

lögregla árás Roma fólks. 

 

Lögreglu- og sérsveitarmenn fóru í hverfi Roma fólks til að kveða tvo menn fyrir 

saksóknara. Átök brutust út milli lögreglunnar og fólksins í hverfinu. Sérsveitarmennirnir 

skutu í hóp fólksins af handahófi. Lögreglu og Roma fólkinu bar ekki saman um hvað 
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gerðist á vettvangi en fólkið sagði lögreglu hafa ráðist að þeim að ástæðulausu. Lögregla 

kvaðst hins vegar hafa verið að verjast árás um 100 manns sem réðist að þeim með 

bareflum, heygöfflum, dósum og grjóti. Dómstóllinn taldi að aðstæðurnar sem lögreglan 

var í hefðu ekki verið það lífshættulegar að það réttlætti að lögregla skyti af handahófi í 

hóp fólksins. Aðgerð lögreglu fól í sér brot á réttinum til lífs. Af niðurstöðu dómsins má 

álykta að lögreglu hafi verið heimilt að beita valdi þrátt fyrir að aðferðin sem lögreglan 

beitti hafi ekki verið forsvaranleg. 

 

5.4.4 Meðalhóf 

Við neyðarvarnarverk þarf að gæta meðalhófs, þ.e. að gæta þess að ganga ekki lengra en þörf 

er á til þess að ná fram því markmiði sem stefnt er að. Krafan um forsvaranlega aðferð felur 

að ákveðnu leyti í sér kröfu um meðalhóf, sjá umfjöllun í kafla 4.2.2. Við mat á því hvort 

skerðing lífs við aðgerð lögreglu sé réttlætanleg á grundvelli 2. mgr. 2. gr. sáttmálans lítur 

Mannréttindadómstóll Evrópu til þess hvort meðalhófs hafi verið gætt. Í MDE, Nachova o.fl. 

gegn Búlgaríu, 6. júlí 2005 (43577/98 og 43579/98), sem reifaður er í kafla 5.4.1, taldi 

dómstóllinn að herlögreglu hefði verið unnt að yfirbuga mennina tvo sem voru á flótta með 

vægari aðferð en að skjóta þá. Í því samhengi nefndi dómstóllinn að herlögreglumennirnir 

voru með bíl til umráða og að atvikið átti sér stað um hábjartan dag í litlum bæ. Dómstóllinn 

fjallaði einnig um að notkun skotvopnsins hafi verið til þess fallin að valda mestum skaða, en 

herlögreglumaðurinn notaði riffil sem var stilltur á alsjálfvirkni. Dómstóllinn taldi að við 

beitingu skotvopns hefði herlögreglumanninum verið mögulegt að nota annað hvort 

skammbyssu sína eða riffilinn með nákvæmari stillingu. Virðist dómstóllinn vera að benda á 

að mögulegt hefði verið að skjóta til að særa, en ekki drepa, fyrst herlögreglumaðurinn á 

annað borð valdi að nota skotvopn. 

Í MDE, Kavaklioglu o.fl. gegn Tyrklandi, 6. október 2015 (15397/02) var um að ræða brot 

gegn réttinum til lífs er lögreglu- og hermenn framkvæmdu leit í fangelsi. Í niðurstöðunni tók 

dómstóllinn m.a. fram að ekki hefði verið skoðað hvort aðrar vægari aðferðir hefðu verið 

mögulegar til að leita í fangelsinu. Ekki var kannað hvort hægt hefði verið að ná fram 

markmiðinu með samningaviðræðum, hvorki fyrir aðgerðina né meðan á henni stóð. Nánar er 

fjallað um dóminn í kafla 5.4.5. 

Þegar lögregla fór í Roma hverfi til að kveða tvo menn fyrir saksóknara í máli nr. MDE, 

Ciorcan o.fl. gegn Rúmeníu, 27. október 2015 (29414/09 og 44841/09), sem reifað er í kafla 

5.4.3, taldi dómstóllinn að mögulegt hefði verið að kveða mennina með vægari aðferð. Litið 

var til þess að lögregla fór strax í aðgerðina án þess að nokkuð benti til annars en að hún 

þyldi bið, en mennirnir voru ásakaðir um að hafa komið fram með móðgandi hætti við 
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lögreglumenn fyrr um daginn. Dómstóllinn taldi að hægt hefði verið að kveða mennina fyrir 

saksóknara með vægari hætti en að senda lögreglulið tafarlaust til þeirra.  

Í MDE, Yüksel Erdogan o.fl. gegn Tyrklandi, 15. febrúar 2007 (57049/00) og MDE, 

Huohvanainen gegn Finnlandi, 13. mars 2007 (57389/00) taldi dómstóllinn að meðalhófs 

hefði verið gætt er lögreglumenn skutu menn til bana í neyðarvörn. Í fyrrnefnda málinu höfðu 

lögreglumenn skipað fólkinu sem skaut að þeim að gefast upp en án árangurs. Í síðarnefnda 

málinu hafði lögregla reynt að tala til mann sem skaut að lögreglu, m.a. með aðstoð 

sálfræðings. Reynt var að yfirbuga manninn með táragasi en án árangurs. Lögregla skaut 

manninn og særði hann en það dugði ekki til að hann gæfist upp. Að endingu var hann 

skotinn til bana. Í báðum málunum voru aðgerðir lögreglu taldar lögmætt neyðarvarnarverk.  

 

5.4.5 Hver skapar aðstæðurnar? 

Við mat á því hvort athafnir lögreglu rúmast innan 2. mgr. 2. gr. sáttmálans lítur 

Mannréttindadómstóll Evrópu til þess hver skapaði aðstæðurnar sem leiddu til þess að 

lögregla beitti valdi sem hlutrænt séð kann að brjóta gegn réttinum til lífs, sbr. 1. mgr. 2. gr. 

sáttmálans. Í MDE, Andronicou og Constantinou gegn Kýpur, 9. október 1997 (25052/94) 

taldi dómstóllinn að lögregla hefði framkvæmt neyðarvarnarverk sem rúmaðist innan 2. mgr. 

2. gr. sáttmálans. 

 

Lögregla réðst inn í íbúð til að bjarga unnustu manns, en henni stafaði ógn af manninum. 

Grunur lék á því að maðurinn myndi svipta hana lífi og í kjölfarið taka sitt eigið líf. Er 

lögregla kom inn í íbúðina skaut maðurinn að lögreglu sem svaraði í sömu mynt. 

Dómstóllinn taldi að maðurinn hefði skapað aðstæðurnar og að skotárás lögreglunnar 

væri bein afleiðing af háttsemi mannsins.  

 

Sambærilegt sjónarmið er að finna í MDE, Yüksel Erdogan o.fl. gegn Tyrklandi, 15. 

febrúar 2007 (57049/00) en dómstóllinn taldi að lögregla hefði aðhafst innan marka 

lögmætrar neyðarvarnar. 

 

Upphaf málsins var að lögregla fékk tilkynningu um fólk vopnað skotvopnum á 

kaffihúsi. Er lögregla var komin á vettvang hóf fólkið sem tilkynnt var um skothríð á 

lögreglumennina. Þeir vörðust með því að skjóta til baka og létust þrír árásarmannanna 

við það. Dómstóllinn taldi að fólkið sem hóf skothríð á lögreglu hefði skapað 

aðstæðurnar og að lögreglumennirnir hefðu einungis verið að verjast ólögmætri og 

lífshættulegri árás.  

 

Í MDE, Giuliani og Gaggio gegn Ítalíu, 24. mars 2011 (23458/02), sem reifaður er í kafla 

5.4.2, lagði dómstóllinn áherslu á það að lögreglumennirnir hefðu á engan hátt stuðlað að 

þeirri árás sem þeir urðu fyrir, heldur voru þeir einungis að yfirgefa svæði mótmælenda er 
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mótmælendurnir réðust að þeim, þ.e. mótmælendurnir sköpuðu aðstæðurnar sem leiddu til 

varnaraðgerðanna. Sem fyrr hefur komið fram taldi dómstóllinn að lögreglumennirnir hefðu 

aðhafst innan marka lögmætrar neyðarvarnar.  

Í MDE, Haász og Szabó gegn Ungverjalandi, 13. október 2015 (11327/14 og 11613/14) 

var talið að brotið hefði verið á réttinum til lífs er lögregla skaut að tveimur konum.  

 

Tveir lögreglumenn, sem voru bæði óeinkennisklæddir og á ómerktri lögreglubifreið, 

höfðu afskipti af tveimur konum í bíl. Þær óttuðust lögreglumennina og reyndu að flýja 

þá, en að þeirra sögn töldu þær þá ekki vera lögreglumenn. Lögreglumaður skaut að 

þeim, bæði viðvörunarskoti og síðan tveimur skotum sem fóru nærri höfði konunnar sem 

ók bílnum. Konurnar voru hvorki grunaðar um refsiverða háttsemi né benti nokkuð til 

þess á vettvangi að þær væru afbrotamenn. Lögreglumaðurinn sem skaut taldi að félagi 

hans myndi verða fyrir bifreiðinni er þær reyndu að aka í burtu og því hafi hann skotið 

að þeim, honum til varnar. Dómstóllinn féllst á að heimilt gæti verið að verjast árás þar 

sem bifreið er ekið að lögreglumanni. Hins vegar lá fyrir að lögreglumennirnir sköpuðu 

aðstæðurnar sjálfir. Í fyrsta lagi voru þeir óþekkjanlegir sem lögreglumenn og því voru 

konurnar ekki í þeirri trú að um lögreglu væri að ræða. Í öðru lagi var enginn grunur um 

að konurnar hefðu viðhaft refsiverða háttsemi og því var ekki þörf á tafarlausum 

aðgerðum gegn þeim. Með hliðsjón af framangreindu taldi dómstóllinn að aðgerðir 

lögreglumannanna hefðu brotið á rétti kvennanna til lífs.  

 

Í MDE, Kavaklioglu o.fl. gegn Tyrklandi, 6. október 2015 (15397/02) var talið að yfirvöld 

hefðu að hluta skapað aðstæður sem leiddu til aðgerða sem höfðu mannfall í för með sér.  

 

Um var að ræða aðgerð lögreglu- og hermanna til að framkvæma leit í álmu fangelsis 

sem hafði verið á valdi fanganna í nokkur ár. Tíu fangar létust í aðgerðinni og 70 

særðust. Dómstóllinn taldi að brotið hefði verið á réttinum til lífs og leit m.a. til þess að 

yfirvöld höfðu að hluta skapað aðstæðurnar í fangelsinu með því að láta þær viðgangast 

nær afskiptalaust allan tímann. Nokkrar áætlanir höfðu verið gerðar til að bregðast við 

ástandinu en engar þeirra verið framkvæmdar. Var því um brot á réttinum til lífs að ræða 

þrátt fyrir að mannfall og líkamstjón mætti rekja til viðbragða fanganna við komu 

lögreglu- og hermannanna.  

 

5.4.6 Að hverju stuðlar aðgerð lögreglu? 

Mannréttindadómstóll Evrópu lítur til þess hverju aðgerð lögreglu stuðlar að við mat á því 

hvort brotið hafi verið á réttinum til lífs. Er það nátengt umfjöllunarefni síðasta kafla, þ.e. 

hver skapaði aðstæðurnar sem leiddu til valdbeitingar lögreglu. Í MDE, Giuliani og Gaggio 

gegn Ítalíu, 24. mars 2011 (23458/02), sem reifaður er í kafla 5.4.2, lagði dómstóllinn áherslu 

á að það var ekkert við athafnir lögreglumannanna sem stuðlaði að því að þeir þurftu að beita 

vörnum, þeir voru t.d. hvorki að ógna mótmælendunum né að framkvæma nokkuð sem 

kallaði á viðbrögð þeirra.  

Í MDE, Haász og Szabó gegn Ungverjalandi, 13. október 2015 (11327/14 og 11613/14), 

sem reifaður er í kafla 5.4.5, lagði dómstóllinn áherslu á það að aðgerð lögreglumannanna, 
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þ.e. afskipti þeirra af konunum án þess að þær vissu að um lögreglu væri að ræða, stuðlaði að 

því að ástandið varð verra en annars hefði þurft að vera.  

Í MDE, Tagayeva o.fl. gegn Rússlandi, 13. apríl 2017 (26562/07, 14755/08 og 49339/08), 

sem reifaður er í kafla 5.4.3, leit dómstóllinn m.a. til þess að mikil vopnanotkun lögreglunnar 

hefði stuðlað að meira mannfalli meðal gísla en hefði þurft að vera. Sem fyrr hefur komið 

fram var um brot á réttinum til lífs að ræða.  

 

5.4.7 Markmið aðgerðar 

Við mat á lögmæti neyðarvarnar lögreglu lítur dómstóllinn til þess hvert markmið aðgerðar 

lögreglu hafi verið og að ákveðið jafnvægi sé á milli markmiðs aðgerðar og framkvæmdar 

hennar. Í MDE, Tagayeva o.fl. gegn Rússlandi, 13. apríl 2017 (26562/07, 14755/08 og 

49339/08) leit dómstóllinn til þess að aðalmarkmið lögreglunnar var að frelsa gísla frá 

hryðjuverkamönnum sem héldu þeim föngnum. Aðgerð lögreglu stuðlaði hins vegar að meira 

mannfalli meðal gíslanna en annars hefði þurft að vera. Var framkvæmd aðgerðar 

lögreglunnar ekki í nægilegu samræmi við markmið aðgerðarinnar.  

Í MDE, Nachova o.fl. gegn Búlgaríu, 6. júlí 2005 (43577/98 og 43579/98) var litið til þess 

að markmið herlögreglunnar var að yfirbuga hættulausa menn sem höfðu skorast undan 

herskyldu. Með hliðsjón af framkvæmd aðgerðarinnar, þ.e. að skjóta mennina til bana, var 

hún í engu samræmi við markmið aðgerðarinnar.  

 

5.4.8 Undirbúningur aðgerðar og skipulagning 

Sé lögregla að fara í fyrirfram ákveðna aðgerð kann undirbúningur hennar og skipulagning að 

hafa áhrif við mat á því hvort beiting valds rúmist innan 2. mgr. 2. gr. sáttmálans. Sama 

sjónarmið kann að eiga við um aðgerð lögreglu sem kemur óvænt upp svo framarlega sem 

aðstæður þola þá bið að unnt sé að skipuleggja aðgerðina betur. Í MDE, Huohvanainen gegn 

Finnlandi, 13. mars 2007 (57389/00) skutu lögreglumenn mann til bana í neyðarvörn eftir 

tveggja daga umsátur við heimili mannsins. Dómstóllinn taldi að ekki hefði verið brotið gegn 

rétti mannsins til lífs þar sem lögregla aðhafðist innan marka 2. mgr. 2. gr. sáttmálans. 

Dómstóllinn leit m.a. til þess að aðgerðum lögreglumanna var stýrt af yfirmönnum og fengnir 

voru lögreglumenn sem voru sérþjálfaðir í meðhöndlun skotvopna til þess að framkvæma 

aðgerðina.  

Í MDE, Trévalec gegn Belgíu, 14. júní 2011 (30812/07) var talið að brotið hefði verið 

gegn réttinum til lífs er lögreglumaður skaut fréttamann fyrir mistök.  
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Um var að ræða fréttamann sem fylgdi sérsveit lögreglunnar að störfum. Almennir 

lögreglumenn höfðu ekki fengið nægilega vitneskju um að fréttamaðurinn væri 

viðstaddur. Lögreglumennirnir voru staddir á vettvangi í slæmu skyggni og urðu 

fréttamannsins varir. Þeir kunnu engin deili á honum en töldu að myndavélin hans væri 

skotvopn og beittu þeir skotvopni gegn honum í þeirri trú að þeir væru að verjast 

vopnuðum andstæðingi. Innanlandsdómstóll taldi að lögreglumennirnir hefðu aðhafst á 

grundvelli neyðarvarnar. Mannréttindadómstóll Evrópu taldi að lögreglumennirnir hefðu 

brugðist öðruvísi við hefðu þeir haft vitneskju um að fréttamaður með myndavél væri 

með sérsveitinni að störfum. Með hliðsjón af því leiddi skortur á undirbúningi til þess að 

réttur fréttamannsins til lífs var skertur þrátt fyrir að fallast mætti á að viðbrögð 

lögreglumannanna hefðu getað réttlæst af neyðarvörn.  

 

Í MDE, Shchiborshch og Kuzmina gegn Rússlandi, 16. janúar 2014 (5269/08), MDE, 

Kavaklioglu o.fl. gegn Tyrklandi, 6. október 2015 (15397/02) og MDE, Ciorcan o.fl. gegn 

Rúmeníu, 27. október 2015 (29414/09 og 44841/09), sem reifaðir hafa verið fyrr í þessum 

kafla, taldi dómstóllinn að lögreglu hefði verið mögulegt að undirbúa aðgerðir sínar betur. Í 

öllum málunum var um að ræða brot gegn réttinum til lífs.  

Í MDE, Makbule Kaymaz o.fl. gegn Tyrklandi, 25. febrúar 2014 (651/10) skutu 

lögreglumenn mann og son hans til bana í skotbardaga.  

 

Feðgarnir og fjölskylda þeirra  höfðu verið undir eftirliti yfirvalda vegna gruns um 

skipulagningu hryðjuverka. Að mati Mannréttindadómstóls Evrópu var rannsókn málsins 

innanlands svo áfátt að ekki væri sýnt fram á að notkun skotvopna gegn feðgunum væri 

réttlætanleg á grundvelli 2. mgr. 2. gr. sáttmálans. Ennfremur taldi dómstóllinn að 

undirbúningur og skipulagning aðgerðarinnar gegn fjölskyldunni hefði ekki verið til þess 

fallin að tryggja réttinn til lífs í samræmi við 1. mgr. 2. gr. sáttmálans.  

 

5.4.9 Viðbúnaður lögreglu 

Mannréttindadómstóll Evrópu kann að líta til þess hvort viðbúnaður lögreglu sé í samræmi 

við aðstæður hverju sinni. Í MDE, Alikaj o.fl. gegn Ítalíu, 29. mars 2011 (47357/08), sem 

reifaður er í kafla 5.4.2, var um að ræða brot á réttinum til lífs er lögreglumaður skaut 

viðvörunarskotum og einu slysaskoti með þeim afleiðingum að sá sem var á flótta lést. Að 

mati dómstólsins var engin þörf á þeim viðbúnaði að lögreglumaður sem eltir hættulausan 

mann á hlaupum hafi brugðið skotvopn á hlaupunum.  

Í MDE, Ciorcan o.fl. gegn Rúmeníu, 27. október 2015 (29414/09 og 44841/09), sem 

reifaður er í kafla 5.4.3, taldi dómstóllinn að engin viðhlítandi skýring væri á því hvers vegna 

sérsveit var með í för lögreglunnar þegar ekkert gaf til kynna að um sérstaklega hættulega 

glæpamenn væri að ræða, en sérsveitin er sérhæfð í að aðstoða lögreglu þegar um er að ræða 

mannrán, gíslatökur og sérstaklega hættulega glæpamenn eða menn vopnaða skotvopnum.  
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5.4.10 Vitneskja sem liggur fyrir 

Þegar um er að ræða aðgerðir og viðbrögð lögreglu við aðstæðum, sem vitað er um með 

fyrirvara, kann vitneskja sem lögregla býr yfir fyrirfram að hafa áhrif á það hvort aðgerðir 

hennar megi heimfæra undir heimilt neyðarvarnarverk á grundvelli 2. mgr. 2. gr. sáttmálans. Í 

MDE, Nachova o.fl. gegn Búlgaríu, 6. júlí 2005 (43577/98 og 43579/98), sem reifaður er í 

kafla 5.4.1, tók dómstóllinn fram í niðurstöðu sinni að viðbrögð mannanna tveggja sem höfðu 

skorast undan herskyldu hefðu verið fyrirsjáanleg í ljósi þess að þeir höfðu flúið áður, en í 

það skipti hafði annar þeirra fundist á sama heimilisfangi og hann hélt sig á í síðara skiptið. 

Virðist dómstóllinn vera að vísa til þess að herlögreglan hafði vitneskju um hvar mennina 

væri að finna hvenær sem þyrfti að leita að þeim og lítið mál væri að ná í þá sökum þess.  

Í MDE, Shchiborshch og Kuzmina gegn Rússlandi, 16. janúar 2014 (5269/08), sem 

reifaður er í kafla 5.4.1, leit dómstóllinn til þess að lögreglumenn vissu fyrirfram um andleg 

veikindi og bakgrunn mannsins sem þeir höfðu afskipti af. Þrátt fyrir það fengu þeir ekki til 

aðstoðar sérfræðinga og viðbragðsaðila sem eru sérþjálfaðir í að fást við andlega veikt fólk, 

en það var í andstöðu við þágildandi innanlandslöggjöf.  

Í MDE, Huohvanainen gegn Finnlandi, 13. mars 2007 (57389/00) skaut lögregla mann til 

bana eftir tveggja daga umsátur við heimili hans, en maðurinn hafði skotið ítrekað að 

lögreglu. Taldi dómstóllinn að aðgerðir lögreglu féllu undir lögmætt neyðarvarnarverk, sbr. 2. 

mgr. 2. gr. sáttmálans. Við matið leit dómstóllinn m.a. til þess að vitað var að maðurinn sem 

um ræddi væri haldinn ofsóknarbrjálæði og væri árásargjarn. Með hliðsjón af því hefði 

lögreglu ekki verið unnt að aflétta umsátrinu og hleypa hættulegum og vopnuðum manni út á 

meðal almennings. Ennfremur hafði lögregla reynt að tala manninn til með aðstoð 

sálfræðings.  

Í MDE, Finogenov o.fl. gegn Rússlandi, 20. desember 2011 (18299/03 og 27311/03), sem 

reifaður er í kafla 5.4.1, var talið að aðgerð lögreglu rúmaðist innan 2. mgr. 2. gr. sáttmálans 

er lögregla réðst inn í leikhús þar sem um 900 manns var haldið í gíslingu. Við matið leit 

dómstóllinn m.a. til þess að lögregla vissi að gíslatökumennirnir væru vel þjálfaðir hermenn 

uppreisnarmanna sem voru að berjast fyrir málstað og að þeir væru líklegir til að drepa alla 

gíslana ef ekki yrði fallist á kröfur þeirra.  

 

5.4.11 Þola aðstæður bið? 

Við matið á því hvort lögreglu hafi verið mögulegt að reyna aðrar eða vægari aðferðir en 

framkvæmdar voru skiptir máli hvort aðstæður séu með þeim hætti að þær þoli bið. Í MDE, 

Finogenov o.fl. gegn Rússlandi, 20. desember 2011 (18299/03 og 27311/03) og MDE, 
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Tagayeva o.fl. gegn Rússlandi, 13. apríl 2017 (26562/07, 14755/08 og 49339/08) taldi 

dómstóllinn að aðstæður þyldu ekki bið og því hefði lögregla ekki haft annan kost en að 

ráðast til atlögu. Bæði málin varða gíslatökur og var talið að gíslarnir væru í lífshættu og 

ástand þeirra færi versnandi, en lögregla hafði í báðum málunum verið með umsátur við 

gíslatökustaðina í tvo til þrjá daga.  

Í MDE, Shchiborshch og Kuzmina gegn Rússlandi, 16. janúar 2014 (5269/08) var litið til 

þess að bráð hætta stafaði ekki af andlega veikum manni sem hafði lokað sig af í eldhúsi. Því 

hefði verið unnt að bíða eftir frekari aðstoð viðbragðsaðila sem eru sérþjálfaðir í að fást við 

andlega veikt fólk.  

Í MDE, Ciorcan o.fl. gegn Rúmeníu, 27. október 2015 (29414/09 og 44841/09), sem 

reifaður er í kafla 5.4.3, leit dómstóllinn til þess að lögregla fór í þá aðgerð að kveða tvo 

menn fyrir saksóknara strax í kjölfar meints brots. Dómstóllinn taldi að engin þörf hefði verið 

á því að ráðast strax í aðgerðina heldur hefði lögreglu verið mögulegt að bíða og undirbúa 

hana betur.  

 

5.4.12 Sérhæfð aðstoð 

Mannréttindadómstóll Evrópu virðist líta til þess hvort mögulegt hafi verið að framkvæma 

aðgerð með aðstoð sérfræðinga eða viðbragðsaðila sem eru sérþjálfaðir í því að fást við 

tilteknar aðstæður. Sjónarmiðið virðist annars vegar stefna að því markmiði að tryggja að 

meðalhófs sé gætt og hins vegar að sem minnstur skaði hljótist af. Í MDE, Huohvanainen 

gegn Finnlandi, 13. mars 2007 (57389/00) og MDE, Giuliani og Gaggio gegn Ítalíu, 24. 

mars 2011 (23458/02) var talið að aðgerðir lögreglu hefðu ekki falið í sér brot á réttinum til 

lífs. Í fyrrnefnda málinu leit dómstóllinn til þess að lögregla hafði annars vegar reynt að tala 

árásarmanninn til með aðstoð sálfræðings og hins vegar voru þeir lögreglumenn sem beittu 

vopnaðri valdbeitingu sérþjálfaðir í meðhöndlun skotvopna. Þeir höfðu m.a. náð að særa 

árásaraðilann en það dugði ekki til að stöðva hann en þeir enduðu á því að skjóta hann til 

bana. Í síðargreinda málinu leit dómstóllinn til þess að þegar lögreglumaður varðist 

lífshættulegri árás, úr þröngum aðstæðum í lögreglubifreið, þá vissi hann ekki hvort von væri 

á aðstoð sem myndi koma honum og félögum hans til bjargar. Var því huglægu mati hans á 

því að honum yrði ekki bjargað gefið vægi.   

Í Shchiborshch og Kuzmina gegn Rússlandi, 16. janúar 2014 (5269/08) fól aðgerð 

lögreglu í sér brot á réttinum til lífs. Dómstóllinn leit m.a. til þess að mögulegt hefði verið að 

fá viðbragðsaðila á vettvang sem eru sérþjálfaðir í að fást við andlega veikt fólk. Það var ekki 

gert þrátt fyrir að lögregla hefði vitneskju um bakgrunn og veikindi mannsins sem um ræddi.  
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5.4.13 Huglæg afstaða varnaraðila 

Upplifun lögreglumanns af árás sem hann verður fyrir hefur áhrif við mat á því hvort 

neyðarvarnarverk sé réttlætanlegt. Beini maður óhlöðnu skotvopni eða eftirlíkingu af 

skotvopni að lögreglumanni er honum heimilt að verjast þeirri árás eins og um raunverulegt 

og hlaðið skotvopn sé að ræða. Þrátt fyrir að engin ógn stafi af háttsemi árásaraðila þá er 

lögreglumaðurinn í þeirri trú að yfirvofandi sé lífshættuleg árás. Þetta sjónarmið er staðfest í 

MDE, Bubbins gegn Bretlandi, 17. mars 2005 (50196/99).  

Huglæg afstaða lögreglumanns kann helst að byggja á aðstæðum hverju sinni og skiptir 

máli að trú hans sé í samræmi við rétt huglægt mat á aðstæðum. Í MDE, Armani Da Silva 

gegn Bretlandi, 30. mars 2016 (5878/08) fóru lögreglumenn mannavillt er þeir skutu mann til 

bana sem þeir grunuðu um skipulagningu hryðjuverka. Dómstóllinn taldi að 

lögreglumennirnir hefðu aðhafst í góðri trú í neyðarvörn og að trú þeirra hefði ekki verið á 

skjön við huglægt mat þeirra á aðstæðum. Í dóminum er því slegið föstu að sé lögreglumaður 

í góðri trú að framkvæma neyðarvarnarverk er ekki um að ræða brot á réttinum til lífs. Það er 

þó háð þeim takmörkunum að trú lögreglumannsins sé í eðlilegu samræmi við huglægt mat 

hans á aðstæðum.  

Í MDE, Andronicou og Constantinou gegn Kýpur, 9. október 1997 (25052/94), MDE, 

Yüksel Erdogan o.fl. gegn Tyrklandi, 15. febrúar 2007 (57049/00) og MDE, Huohvanainen 

gegn Finnlandi, 13. mars 2007 (57389/00) féllst dómstóllinn á að valdbeiting lögreglu hefði 

verið lögmæt neyðarvörn, en í öllum málunum var lögregla að verjast skotárás. Í málunum 

var það trú lögreglumanna að líf þeirra eða annarra væri í hættu og ekkert minna dygði til 

varnar en beiting skotvopna. Sambærilegt sjónarmið kemur fram í MDE, Giuliani og Gaggio 

gegn Ítalíu, 24. mars 2011 (23458/02) þar sem lögreglumaður skaut tveimur skotum í hóp 

mótmælenda sem réðst að honum og félögum hans. Dómstóllinn féllst á að lögreglumaðurinn 

hefði ekki getað varið sig með vægari hætti gegn árásinni sem hann og félagar hans urðu 

fyrir.  

Í MDE, Haász og Szabó gegn Ungverjalandi, 13. október 2015 (11327/14 og 11613/14), 

sem reifaður er í kafla 5.4.5, var talið að aðgerð lögreglumanna hefði brotið gegn réttinum til 

lífs, en þeir beittu skotvopnum gegn tveimur vegfarendum í bifreið. Í dóminum kemur fram 

að huglæg afstaða þess sem beitir neyðarvörn þurfi að taka mið af aðstæðum og þrátt fyrir að 

neyðarvörn sem byggir á misskilningi geti verið réttlætanleg þá voru aðstæður í málinu 

tilkomnar vegna óþarfa aðgerða lögreglumannanna sjálfra. Með hliðsjón af því var talið að 

skotvopnanotkun lögreglunnar réttlættist ekki af neyðarvörn.  

 



 

109 

 

5.4.14 Starfsaðstæður og sjónarhorn lögreglumanna 

Mannréttindadómstóll Evrópu tekur tillit til þeirra erfiðu aðstæðna sem kunna að koma upp í 

störfum lögreglumanna og eftirlætur lögreglumönnum ákveðið svigrúm til mats til að 

bregðast við í hita leiksins. Er fyrst og fremst um það að ræða að lögreglumönnum er heimilt 

að bregðast við í samræmi við huglægt mat þeirra á aðstæðum. Í MDE, Andronicou og 

Constantinou gegn Kýpur, 9. október 1997 (25052/94) var litið til þess að lögreglumenn 

þurftu að taka ákvörðun á skömmum tíma til að koma konu til bjargar, en henni var haldið 

fanginni af unnusta sínum sem var grunaður um að ætla að ráða henni bana og svipta sjálfan 

sig lífi í kjölfarið.  

Í MDE, Bubbins gegn Bretlandi, 17. mars 2005 (50196/99), MDE, Yüksel Erdogan o.fl. 

gegn Tyrklandi, 15. febrúar 2007 (57049/00), MDE, Huohvanainen gegn Finnlandi, 13. mars 

2007 (57389/00) og MDE, Giuliani og Gaggio gegn Ítalíu, 24. mars 2011 (23458/02) tók 

dómstóllinn fram að ekki væri réttlætanlegt að endurmeta aðstæður þar sem lögreglumanni, 

sem sannanlega trúði því að hann væri að verja líf sitt, væri skylt að bregðast við í hita 

leiksins. Það væri óréttlát byrði ef lögreglumönnum væri ekki heimilt að verjast á grundvelli 

þess huglæga mats sem þeir leggja á aðstæður hverju sinni, að öðrum kosti gæti það kostað 

heilsu eða líf þeirra og annarra.  

 

5.5 Niðurlag 

Mannréttindasáttmáli Evrópu er lögfestur hér á landi með lögum nr. 62/1994. Þrátt fyrir að 

sáttmálinn hafi formlega stöðu sem almenn lög er talið að staða hans sem réttarheimild sé 

skör hærri. Úrlausnir Mannréttindadómstóls Evrópu hafa áhrif við skýringu og beitingu 

sáttmálans hér á landi þrátt fyrir að 2. gr. laga nr. 62/1994 kveði á um að úrlausnir 

dómstólsins séu ekki bindandi að íslenskum landsrétti.  

Réttur til lífs er verndaður með 2. gr. sáttmálans. Undantekningar á réttinum til lífs koma 

fram í þremur liðum í 2. mgr. ákvæðisins ef mannsbani hlýst af valdbeitingu. Í a- lið 

ákvæðisins er um að ræða vörn gegn ólögmætu ofbeldi. Við mat á því hvort handhöfum 

opinbers valds hafi verið heimilt að beita valdi sem hlutrænt séð brýtur gegn réttinum til lífs 

er gagnlegt að kanna til hvaða atriða Mannréttindadómstóll Evrópu lítur. Aðildarríki 

sáttmálans uppfylla ekki einungis skyldur sínar með því að halda að sér höndum, þ.e. með 

neikvæðum hætti, heldur er einnig lögð athafnaskylda á ríkin, þ.e. jákvæðar skyldur til 

athafna.  

Af dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu verður ráðið að lögreglu ber að beita 

valdi með hliðsjón af því að rétturinn til lífs sé tryggður eftir fremsta megni. Þegar deilt er um 
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hvort brotið hafi verið gegn 2. gr. sáttmálans lítur dómstóllinn til fjöldamargra atriða. 

Dómstóllinn lítur heildstætt á hvert tilvik fyrir sig og þau atriði sem skipta máli við matið 

hafa mismikið vægi eftir aðstæðum hverju sinni. Grundvallaratriði vega þungt, s.s. að til 

staðar hafi verið ólögmæt árás, að nauðsynlegt hafi verið að grípa til valdbeitingar, að 

aðferðin sem notuð var sé í samræmi við árás eða aðstæður og ekki hafi verið gengið lengra 

en þörf var á.  
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6 Lokaorð 

Markmið þessarar ritgerðar er að fjalla með heildstæðum hætti um þær aðstæður sem skapast 

þegar lögreglumenn beita neyðarvörn í störfum sínum. Áhersla var lögð á að kanna hvort 

munur sé á neyðarvarnarverki eftir því hvort það er framkvæmt af borgaranum eða 

lögreglumanni, til hvaða atriða sé litið í því samhengi og hvaða afleiðingar það hefur séu 

skilyrði valdbeitingar ekki uppfyllt.  

Við mat á því hvort lögreglumaður hafi framið lögmætt neyðarvarnarverk er litið til 

sérstakrar stöðu lögreglumanna. Tillit er tekið til þess að á lögreglumönnum hvílir skylda til 

að nálgast hættuna á sama tíma og almennum borgurum er heimilt að hörfa frá henni, en það 

leiðir af hlutverki lögreglunnar sem kemur m.a. fram í 1. gr. lrl. Í úrlausnum 

Mannréttindadómstóls Evrópu kemur þetta sjónarmið fram, en dómstóllinn leggur áherslu á 

huglæga afstöðu þess sem verður fyrir árás og þær sérstöku aðstæður sem lögreglumenn 

starfa í.  

Atvik við hættulegar aðstæður sem lögreglumenn standa oft á tíðum frammi fyrir geta 

gerst hratt og er lögreglumönnum að ákveðnu leyti eftirlátið svigrúm til að meta til hvaða 

aðgerða eigi að grípa, sbr. sjónarmið sem birtast í Hrd. 2004, bls. 2354 (477/2003)
182

 og Ufr. 

2008, bls. 1299. Hefur Mannréttindadómstóll Evrópu lagt til grundvallar svipuð sjónarmið, 

þ.e. að lögreglumönnum er veitt svigrúm til mats til ákvarðanatöku í hita leiksins. 

Dómstóllinn hefur talið það vera óréttláta byrði ef lögreglumenn gætu ekki varist á grundvelli 

þess huglæga mats sem þeir leggja á aðstæður. Í því samhengi endurmetur dómstóllinn ekki 

aðstæður þar sem lögreglumaður er sannanlega að bregðast við í þeirri trú að hann sé að verja 

líf sitt. Þetta sjónarmið kemur m.a. fram í MDE, Bubbins gegn Bretlandi, 17. mars 2005 

(50196/99) og MDE, Giuliani og Gaggio gegn Ítalíu, 24. mars 2011 (23458/02). Í þessu 

samhengi hefur dómstóllinn lagt áherslu á sérstaka stöðu lögreglumanna og að það gæti 

kostað þá og aðra heilsu- eða líftjón væri svigrúm lögreglumanna þrengra.  

Þrátt fyrir að erfiðum vinnuaðstæðum lögreglumanna sé sýndur skilningur og þeim 

eftirlátið svigrúm til mats vegna þess, þá eru ríkar kröfur gerðar til lögreglumanna sökum 

sérþekkingar þeirra. Óhætt er að fullyrða að lögreglumenn eru sérfræðingar í valdbeitingu, en 

þeir hafa m.a. hlotið menntun og þjálfun á því sviði. Við mat á því hvort lögreglumenn hafi 

metið aðstæður rétt og brugðist við í samræmi við það er litið til sérþekkingar þeirra, sbr. 

Hrd. 2004, bls. 2354 (477/2003), Ufr. 1926 bls. 11, Rt. 1979, bls. 760 og Rt. 2007, bls. 1172.  
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 Í dóminum var lögreglumaður sakfelldur fyrir brot gegn 132. gr. hgl., en fallist er á það í dóminum að 

lögreglumenn verði oft að taka ákvarðanir í skyndi og þrátt fyrir að mat á aðstæðum þyki eftir á rangt þá kann 

það að vera afsakanlegt. 
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Í úrlausnum Mannréttindadómstóls Evrópu sést glöggt að dómstóllinn gerir miklar kröfur 

til lögreglumanna sem sérfræðinga við valdbeitingu. Ýmis grundvallaratriði vega þungt, t.d. 

að til staðar hafi verið ólögmæt árás, nauðsyn hafi verið til að verjast, aðferð sem beitt var 

hafi verið forsvaranleg og að ekki hafi verið gengið lengra við neyðarvörn en þörf er á. 

Ennfremur leggur dómstóllinn áherslu á að aðgerðir lögreglu séu vel undirbúnar, þær 

framkvæmdar með hliðsjón af því að tryggja réttinn til lífs, að aðferðir lögreglumanna séu í 

samræmi við aðstæður hverju sinni, s.s. val á vopnum og beiting þeirra, og að lögreglumenn 

stuðli ekki sjálfir að því að skapa aðstæður eða magna þær upp.  

Grundvallarmunur er á neyðarvörn eftir því hvort lögreglumaður eða almennur borgari 

beitir henni. Almennt er gengið út frá því að valdbeiting sé framkvæmd af lögreglu, en 

valdbeitingarheimild borgarans á grundvelli 12. gr. hgl. er undantekning frá því. Neyðarvörn 

lögreglumanns við framkvæmd skyldustarfs verður síður talin undantekning með 

sambærilegum hætti og þegar um almennan borgara er að ræða.  Jafnframt verður að telja að 

lögreglumanni sé skylt að beita neyðarvörn skapist aðstæður sem lögreglu ber að bregðast 

við, en almennt felur 12. gr. hgl. í sér heimild en ekki skyldu til neyðarvarnar og á það við um 

almenna borgara. Þá er óheimilt að verjast aðgerðum lögreglu sem beinast að eignum sem eru 

tilkomnar með ólögmætum hætti, enda gengi það þvert gegn hlutverki og markmiðum 

lögregluaðgerðarinnar, þrátt fyrir að slík vörn væri heimil ef almennur borgari ætti í hlut.  

Óheimilt er að verjast aðgerðum lögreglu, hvort sem þær eru heimilar eða óheimilar, sbr. 

Hrd. 1994, bls. 813. Það er þó með þeirri undantekningu að gangi aðgerð lögreglu 

bersýnilega of langt kann að vera heimilt að verjast henni. Við mat á því er m.a. litið til þess 

hvort lögregla hafi haft grun um að refsiverður verknaður hafi verið framinn, hvort aðgerðir 

lögreglumanns séu í tengslum við skyldustarf hans og hann hafi beitt valdi í samræmi við 

verklag lögreglu og aðstæður, sbr. Hrd. 1994, bls. 813 og Rt. 1979, bls. 760. Gangi 

lögreglumaður lengra við valdbeitingu en nauðsynlegt er kann refsihækkunarheimild 138. gr. 

hgl. að eiga við ásamt hættu á starfsmissi, en það á ekki við um almenna borgara.  

Við valdbeitingu eru lögreglumenn bundnir af viðurkenndum aðferðum svo framarlega 

sem þær duga til að ná því markmiði sem stefnt er að, en þó er heimilt að beita 

óviðurkenndum aðferðum, sbr. Hrd. 18. nóvember 2010 (147/2010), Rt. 2007, bls. 1172 og 

Ufr. 1996, bls. 639. Beiting óviðurkenndra aðferða á helst við þegar um neyðarvörn er að 

ræða, en getur einnig átt við þegar ekki er unnt að beita viðurkenndum aðferðum eða þegar 

óviðurkennd aðferð er bersýnilega vægari en sú viðurkennda. Ákeyrsla lögreglubifreiðar á 

ökutæki á flótta verður að telja óviðurkennda aðferð, en sú aðferð grundvallast fyrst og fremst 

á neyðarréttarsjónarmiðum, eða eftir atvikum neyðarvarnarsjónarmiðum. Um töluvert 
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hættulega aðferð er að ræða sem reglulega er gripið til. Með hliðsjón af því er brýnt að 

lögregla hafi skýrari heimild til þess að beita úrræðinu, en hvorki er í lögreglulögum nr. 

90/1996 né í valdbeitingarreglum lögreglu frá 1999 að finna heimild til þess að ökutæki 

lögreglu séu notuð til valdbeitingar.  

Valdbeiting lögreglu styðst fyrst og fremst við almenna valdbeitingarheimild 14. gr. lrl., 

en nánar er kveðið á um valdbeitingu lögreglu í valdbeitingarreglum frá 1999, settum af 

ráðherra. Í norskum rétti er reglum um valdbeitingu háttað með sambærilegu fyrirkomulagi. Í 

dönskum rétti hefur þróunin verið sú að færa reglur um valdbeitingu frá reglum ráðherra yfir í 

dönsku lögreglulögin. Ákvæði dönsku laganna fjalla með mun ítarlegri hætti um valdbeitingu 

lögreglu en íslensku lögreglulögin ásamt því að kveðið er með nákvæmari hætti á um 

framkvæmd valdbeitingar í reglum frá ráðherra í dönskum rétti. Í dönsku lögreglulögunum 

eru t.d. talin upp vopn sem lögreglu er heimilt að nota, en sambærileg upptalning í íslenskum 

rétti er í framangreindum valdbeitingarreglum settum af ráðherra.  

Gagnrýna má að heimild lögreglu til að frelsissvipta mann sem ætlar að valda sjálfum sér 

skaða sé ekki skýrari, en handtaka í slíkum tilvikum á sér helst stoð í neyðarréttarheimild 13. 

gr. hgl. og almennri valdbeitingarheimild 14. gr. lrl.
183

 Í dönsku lögreglulögunum er t.a.m. 

skotvopnanotkun lögreglumanna við slíkar aðstæður talin heimil á grundvelli 2. tölul. 1. mgr. 

17. gr. laganna.  

Með hliðsjón af framangreindu verður að telja dönsku lögreglulögin vandaðri löggjöf en 

þá íslensku. Það verður að telja æskilegt að valdbeiting lögreglu eigi sér eins skýra 

lagaheimild og unnt er, sérstaklega í ljósi þess hve íþyngjandi úrræði valdbeiting lögreglu er. 

Í þessu samhengi er vert að geta þess að óskýrt er í íslensku valdbeitingarreglunum hvaða 

táragasvopn falla undir fimmta þrep valdbeitingarstigans og gagnrýna má stöðu 

lögregluhunda í valdbeitingarstiganum í ljósi þess hve hættulegt vopn þeir geta verið. 
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 Í þessu samhengi má benda á Hrd. 31. október 2013 (201/2013) og Hrd. 9. október 2014 (311/2014). 
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MDE, Huohvanainen gegn Finnlandi, 13. mars 2007 (57389/00) 

MDE, Ramsahai o.fl. gegn Hollandi, 15. maí 2007 (52391/99) 

MDE, Giuliani og Gaggio gegn Ítalíu, 24. mars 2011 (23458/02) 

MDE, Alikaj o.fl. gegn Ítalíu, 29. mars 2011 (47357/08) 

MDE, Trévalec gegn Belgíu, 14. Júní 2011 (30812/07) 

MDE, Finogenov o.fl. gegn Rússlandi, 20. desember 2011 (18299/03 og 27311/03) 

MDE, Shchiborshch og Kuzmina gegn Rússlandi, 16. janúar 2014 (5269/08) 

MDE, Makbule Kaymaz o.fl. gegn Tyrklandi, 25. febrúar 2014 (651/10) 

MDE, Haász og Szabó gegn Ungverjalandi, 13. október 2015 (11327/14 og 11613/14) 

MDE, Kavaklioglu o.fl. gegn Tyrklandi, 6. október 2015 (15397/02) 

MDE, Ciorcan o.fl. gegn Rúmeníu, 27. október 2015 (29414/09 og 44841/09) 

MDE, Armani Da Silva gegn Bretlandi, 30. mars 2016 (5878/08) 

MDE, Tagayeva o.fl. gegn Rússlandi, 13. apríl 2017 (26562/07, 14755/08 og 49339/08) 
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ÁKVARÐANIR OG ÚRSKURÐIR STJÓRNVALDA 

 

Álit Umboðsmanns Alþingis: 

UA 23. mars 2001 (2824/1999) 

UA 18. mars 2002 (3399/2001) 

 

Ákvarðanir ríkissaksóknara: 

Ákvörðun ríkissaksóknara 15. nóvember 2013 (003-2013-18) 

Ákvörðun ríkissaksóknara 22. apríl 2014 (003-2013-28) 

Greinargerð ríkissaksóknara 13. júní 2014 (003-2013-34) 

Ákvörðun ríkissaksóknara 10. apríl 2015 (003-2014-30) 

Ákvörðun ríkissaksóknara 25. ágúst 2016 (003-2015-20) 

 

Ákvarðanir ríkissaksóknara Danmerkur: 

RB 29. ágúst 1994 

RB 1996.94 

RB 1997 SA6-97-321-0112 

RB 1999.124 

RB 1999 SA6-99-321-0197 

RB 1999 SA6-99-321-0206 

RB 2000.55 

RB 2001.142 

RB 2001.148 

RB 2001 SA5-2001-321-0270 

RB 2007.44 

RB 2007.57 

RB 2007.83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


