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Útdráttur 

Markmið með þessari ritgerð er að kanna hvort svipting ökuréttar fyrir að neita að veita atbeina 

við töku lífsýna brjóti í bága við þagnarrétt sakborninga. Til að svara þeirri spurningu er sett fram 

skilgreining á inntaki þagnarréttarins sem styðst við réttarsögulega umfjöllun og umfjöllun um 

réttarframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu.  Réttarframkvæmd Mannréttindadómstólsins er 

greind og borin saman við viðeigandi dómafordæmi á Íslandi. Við þann samanburð kemur í ljós 

að ökuréttarsvipting fyrir að neita að veita atbeina við töku lífsýna felur ekki í sér ólögmæta 

þvingun. Þvingunin sem felst í framangreindri sviptingu ökuréttar er jafnframt í samræmi við þau 

sjónarmið sem Mannréttindadómstóllinn leggur að jafnaði til grundvallar við mat á því hvort 

þvingun varði við 6. gr. Sáttmálans um réttláta málsmeðferð. Er framangreind niðurstaða í 

samræmi við þá tilhneigingu íslenskra dómstóla að vísa í úrlausnir Mannréttindadómstólsins í 

málum sem varða við gildissvið Mannréttindasáttmála Evrópu. 

 

 

Excerpt 

The object of this thesis is to ascertain if the suspension of a driver’s license for failure to submit 

to relevant mandatory tests constitutes a breach of a defendant’s right not to self-incriminate. In 

the thesis a definition of the right not to self-incriminate is derived by examining the historical 

roots of self-incrimination as well as applicable judgements of the European Court of Human 

Rights. The judgements of the European Court of Human Rights are analyzed and compared to 

pertinent judgements in Icelandic courts. This comparison reveals that the suspension of a driver’s 

license for failure to submit to relevant tests does not constitute an illegitimate treatment. The 

inherent compulsion is not in contravention of the criteria the Human Rights Court tends to apply 

when determining if a form of compulsion is in breach of article 6 of the European Convention on 

Human Rights, on the right to a fair trial. The aforementioned conforms to the preference of 

Icelandic courts to refer to judgements of the Human Rights Court in cases which fall under the 

scope of the European Convention on Human Rights. 

 

 

 



 
 

 

 

Formáli 

Þessi ritgerð er 12 eininga lokaritgerð til Bsc gráðu í viðskiptalögfræði við Háskólann á Bifröst. 

Markmið höfundar með þessari ritgerð er að kanna hvort svipting ökuréttar fyrir að neita að veita 

atbeina við töku lífsýna í þágu rannsóknar á akstri undir áhrifum áfengis og eða fíkniefna varði við 

þagnarrétt sakborninga, það er rétt sakbornings að fella ekki á sig sök. Höfundur starfaði til fjölda 

ára sem lögreglumaður og einn sá brotaflokkur sem algengt er að lögreglumenn þurfa að upplýsa 

er akstur undir áhrifum áfengis og eða fíkniefna. Í umferðarlögum er heimild til að svipta ökumenn 

ökurétti neiti þeir að veita atbeina við töku lífsýna í þágu rannsóknar. Í framkvæmd er þessari 

heimild oft beitt sem þvingun til að knýja fram samvinnu sakborninga. Höfundi þótti það því 

áhugavert viðfangsefni að kanna hvernig slík þvingun varði við rétt sakbornings að fella ekki á sig 

sök. Til þess að varpa ljósi á framangreint úrlausnarefni lagði höfundur áherslu á að skilgreina 

fyrst skilmerkilega þagnarrétt eins og hann hefur verið skýrður í réttarsögunni. Höfundur lagði 

einnig áherslu á að kanna hvernig þagnarréttur hefur verið skýrður til samræmis við 6. gr. 

Mannréttindasáttmála Evrópu í réttarframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu. Að lokum bar 

höfundur saman viðkomandi réttarframkvæmd Mannréttindadómstólsins við viðeigandi 

dómafordæmi á Íslandi.  

Höfundur lagði áherslu á vönduð vinnubrögð við rannsókn, vinnslu og frágang 

ritgerðarinnar. Höfundur vann ritgerðina undir handleiðslu Unnars Steins Bjarndal hrl. og lektors 

við Háskólann á Bifröst. Höfundur kann honum bestu þakkir fyrir gott og gagnlegt samstarf og 

ábendingar. Einnig vill höfundur færa Guðlaugi Frey Jónssyni sérstakar þakkir fyrir yfirlestur 

ritgerðarinnar. Höfundur vill að lokum þakka eiginkonu sinni, Súsönnu Björg Ástvaldsdóttur, og 

börnum fyrir þolinmæði og stuðning. Höfundur lýsir því yfir að hann er einn höfundur þessarar 

ritgerðar. Ritgerðin er afrakstur eigin rannsóknarvinnu í samræmi við kröfur Háskólans á Bifröst 

þar að lútandi. 
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Daníel Örn Davíðsson. 
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1. Inngangur. 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að kanna hvort svipting ökuréttar í tilvikum þar sem ökumaður 

neitar að veita atbeina við töku lífsýna í þágu rannsóknar á brotum gegn 1. mgr. 45. gr. eða 45. gr. 

a. umferðarlaga1 nr. 50/1987,2 brjóti gegn rétt sakbornings að fella ekki á sig sök gegn vilja sínum. 

Með setningu laga nr. 48/19973 var 45. gr. umferðarlaga breytt þannig að lögreglu var gert kleift, 

með þar til gerðum búnaði, að taka öndunarsýni sem skyldi hafa sömu stöðu  og blóðsýni sem 

lögfull sönnun um ölvunarástand ökumanna. Í greinargerð með frumvarpinu4 var vísað til þess að 

framangreind breyting myndi fela í sér hagræðingu fyrir lögreglu og ákæruvaldið, minnka álag á 

heilbrigðisstarfsfólk og leiða til aukins réttaröryggis. Í kjölfarið reyndist þörf að veita heimild, með 

lögum nr. 23/1998,5 að svipta ökumenn fyrir að neita að veita atbeina við töku lífsýna skv. 1. mgr. 

og 2. mgr. 102. gr. umferðarlaga, sbr. 3. mgr. 47. gr. sömu laga. Í greinargerð með frumvarpinu 

kemur fram að nauðsynlegt var að lögfesta slíka sviptingarheimild til að knýja fram samvinnu 

ökumanna við töku öndunarsýna. Er þar sérstaklega litið til aðstæðna á landsbyggðinni þar sem: 

“Fyrirhugað er að festa kaup á færanlegum tækjabúnaði til mælinga…” og því: “…nauðsynlegt 

að ökumaður hindri ekki mælingu…þannig aka þurfi honum lengri veg til töku blóðsýnis.”  

Í 3. mgr. 47. gr. umferðarlaga kemur fram að ökumanni er skylt að hlýta þeirri meðferð 

sem talin er nauðsynleg til töku öndunar-, svita- og munnvatnssýna- og blóð- og þvagsýna. 

Framangreind heimild fyrir sviptingu ökuréttar varðar því ekki einvörðungu við að neita að veita 

atbeina við töku öndunarsýna, heldur einnig við töku annarra sýna, þ.m.t. blóðsýna, skv. 3. mgr. 

47. gr. umfl. Þessi sviptingarheimild hefur gert lögreglu kleift að komast hjá því að grípa þurfi til 

valdbeitingu við töku lífsýna í þágu rannsóknar en greinarhöfundur hefur í störfum sínum sem 

lögreglumaður tekið þátt í blóðsýnatöku með valdi í fjölda tilvika. Við rannsókn slíkra mála þá er 

ökumanni jafnan skýrt frá því að hann muni sæta sviptingu ökuréttar fyrir að neita að veita atbeina 

við töku lífsýna. Í því felst ákveðin þvingun þar sem sakborningurinn á ekki annarra  kosta völ en 

að láta undan og veita atbeina við töku blóðsýna til að freista þess að mæling í lífsýninu leiði til 

skemmri sviptingar ökuréttar.  

                                                                 
1 45. gr. og 45. gr. a. varða ölvunarakstur og akstur undir áhrifum ávana- og fíkniefna. 
2 Umferðarlög nr. 50/1987, hér eftir umferðarlög eða umfl.  
3 Frumvarp til laga um breyting á umferðarlögum, nr. 50 30. mars 1987, með síðari breytingum. Þskj. 1275, mál 487. 121 lögþ. 

1996-1997.  
4 Frumvarp til laga um breyting á umferðarlögum, nr. 50 30. mars 1987, með síðari breytingum. Þskj. 818, mál 487. 121 lögþ. 

1996-1997. 
5 Stjórnarfrumvarp til laga um breyting á umferðarlögum, nr. 50 30. mars 1987, með síðari breytingum (öndunarsýni). Þskj. 770, 

mál 443. 122 lögþ. 1997/1998.  
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Það er ein af meginreglum sakamálaréttarfars að sakborningur hafi rétt til þess að fella ekki 

á sig sök. Reglan kemur hvað skýrast fram í þagnarréttinum, sbr. 2. mgr. 64. gr. l. nr. 88/2008 um 

meðferð sakamála,6,7 en þar segir að sakborningi sé óskylt að svara spurningum um meinta 

refsiverða hegðun. Það er því meinregla í sakamálaréttarfari að ekki sé hægt að neyða sakborning 

að veita atbeina við rannsókn máls og þar með ekki hægt að neyða sakborning að fella á sig sök.8 

Reglan er aðallega reist á einni grundvallarforsendu sakamálaréttarfars, að sakborningur sé talinn 

saklaus uns sekt er sönnuð, sbr. 2. mgr. 70. gr. stjórnarskrár Íslands9 & 2. mgr. 6. gr. 

mannréttindasáttmála Evrópu.10 Í því skyni að tryggja að saklausir menn verði ekki dæmdir fyrir 

refsiverðan verknað er lögð sú skylda á lögreglu og ákæruvaldið að rannsaka mál bæði til sektar 

og sýknu, sbr. 2. mgr. 18. gr. sml. & 2. mgr. 53. gr. sml. Löggjafarvaldið gerir því ríka kröfu til 

lögreglu og ákæruvaldsins að tryggja að málsmeðferð brjóti ekki í bága við mannréttindi 

sakborninga. Samkvæmt 1. mgr. 70. gr. stjórnarskrár Íslands og 1. mgr. 6. gr. MSE eiga allir rétt 

á því að fá úrlausn réttarágreinings með réttlátri málsmeðferð fyrir óháðum og óhlutdrægum 

dómstól. Það er því meginmarkmið þessarar ritgerðar að skoða, með hliðsjón af réttarframkvæmd 

hjá Mannréttindadómstól Evrópu og viðeigandi dómafordæmum í íslenskum landsrétti,11 hvort 

svipting ökuréttar á grundvelli 1. mgr. & 2. mgr. 102. gr. umferðarlaga sbr. 3. mgr. 47. gr. sömu 

laga samræmist meginreglu sakamálaréttarfars um rétt sakbornings að fella ekki á sig sök, þ.e. 

þagnarrétturinn.12  

 

1.1. Afmarkanir. 

Viðfangsefni ritgerðarinnar tengir sig inn á mörg svið lögfræðinnar og því tók höfundur þá 

ákvörðun að skilgreina uppruna, þróun og inntak þagnarréttarins í þeim tilgangi að afmarka 

viðfangsefnið. Þá kom í ljós að þagnarrétturinn hefur í réttarsögunni orðið að samsettu hugtaki 

sem er aðgreinanlegt í efnisþætti eða skyld réttindi sem njóta ekki sömu stöðu með tilliti til þeirra 

                                                                 
6 Lög nr. 88/2008 um meðferð sakamála, hér eftir sakamálalög eða sml. 
7 Einnig 2. mgr. 113. gr. sml. og 1. mgr. 114. gr. sml. er varðar skýrslugjöf fyrir dómi, Í 1. mgr. 118. gr. sml. er fjallað um réttindi 

vitnis að fella ekki sök á sig. Samkvæmt 1. mgr. 143. gr. og 2. mgr. 146. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 er refsilaust fyrir 

sökunaut að skýra rangt frá í opinberu máli. 
8 Í því skyni má benda á að almennt er það ekki talið refsivert fyrir aðila að veita mótspyrnu við handtöku svo framarlega sem slík 

mótspyrna leiði ekki til tjóns eða sé líkleg að valda tjóni fyrir þriðja aðila, þ.m.t. handtökuaðila eða brjóti ekki gegn öðrum ákvæðum 

laga. 
9 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944, hér eftir stjórnarskráin eða stjskr.   
10 Lög nr. 62/1994 um mannréttindasáttmála Evrópu, hér eftir Sáttmálinn eða MSE. 
11 Mannréttindadómstóll Evrópu, hér eftir MDE eða Mannréttindadómstóllinn. 
12 Til þess að einfalda lestur ritgerðarinnar verður notast við orðið þagnarréttur til þess að endurspegla þær hugmyndir sem felast í 

rétti sakbornings að fella ekki sök á sjálfan sig. Gerist þörf að skýra nánar einstök efnisatriði sem felast í rétt sakbornings að fella 

ekki sök á sig verður það skýrt nánar í megintexta ritgerðarinnar. 
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takmarkana sem þessi réttindi sæta í réttarframkvæmd. Slík aðgreining kemur víða fram í 

dómsorðum Mannréttindadómstólsins. Það lá því fyrir höfundi, í ljósi viðfangsefnis ritgerðarinnar, 

að draga úr inntaki þagnarréttarins skilgreiningu á þeim efnisþætti þagnarréttarins sem 

rannsóknarspurning ritgerðarinnar tekur sérstaklega til. Í þeim tilgangi hefur höfundur sett fram 

hugtakið verklegur þagnarréttur sem tilgreinir þann rétt sakbornings að vera ekki þvingaður til að 

veita atbeina við rannsókn máls. Að veita atbeina í þessu tilviki á við að sakborningur verði ekki 

þvingaður til að undirgangast læknisfræðilegt inngrip til að afla sönnunargagna í sakamáli gegn 

sér. Hugtakið verklegur þagnarréttur er sett fram með stoð í þeim sjónarmiðum sem koma fram í 

ákvörðunum Mannréttindadómstólsins í umfjöllun ritgerðarinnar. Með hugtakið að leiðarljósi og 

þau sjónarmið sem Mannrétttindadómstóllinn leggur almennt til grundvallar við að ákvarða hvort 

þvingun feli í sér lögmæta takmörkun á verklegum þagnarrétti lagði höfundur mat á þau íslensku 

lagaákvæði sem eru til umfjöllunar í ritgerðinni og viðeigandi dómafordæmi í íslenskum landsrétti.  

 

1.2. Stutt lýsing á markmiðum rannsóknarinnar og rannsóknarspurningar. 

Markmið ritgerðarinnar er að kanna hvort svipting ökuréttar fyrir að neita að veita atbeina við töku 

lífsýna feli í sér brot gegn þagnarrétti sakbornings. Við upphaf vinnslu ritgerðarinnar var 

eftirfarandi rannsóknarspurning sett fram:  

 

„Er svipting ökuréttar samkvæmt 1. mgr. & 2. mgr. 102. gr. umferðarlaga, sbr. 3. mgr. 47. gr. 

sömu laga í samræmi við þagnarrétt sakborninga?“ 

 

Við vinnslu ritgerðarinnar varð höfundi fljótlega ljóst að hugtakið þagnarréttur er í raun samsett 

hugtak af mörgum aðgreinanlegum en innbyrðis skyldum réttindum sakborninga, sbr. eftirfarandi 

umfjöllun ritgerðarinnar. Höfundur hefur því lagt fram hugtakið verklegur þagnarréttur til að 

tilgreina sérstaklega þann rétt sakbornings að vera ekki þvingaður að undirgangast læknisfræðilegt 

inngrip til að afla sönnunargagna í sakamáli gegn sér. Því er rannsóknarspurning ritgerðarinnar 

sett fram á eftirfarandi máta: 

 

„Er svipting ökuréttar samkvæmt 1. mgr. & 2. mgr. 102. gr. umferðarlaga, sbr. 3. mgr. 47. gr. 

sömu laga í samræmi við verklegan þagnarrétt sakborninga?“ 
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Eins og nefnt er á undan þá er hugtakið þagnarréttur samsett hugtak sem felur í sér bæði rétt 

sakbornings til þess að tjá sig ekki um sakarefni og rétt sakbornings að fella ekki sök á sjálfan sig. 

Í réttarframkvæmd Mannréttindadómstólsins hafa þessir meginþættir þagnarréttarins verið 

aðgreindir enn frekar. Það er því vert að taka fram að í ritgerðinni verður notast við hugtakið 

þagnarréttur til að tilgreina öll þau réttindi sem almennt eru talin felast í þagnarréttinum, þar með 

talið þau réttindi sem felast í verklegum þagnarrétt. Ef þörf krefur að skýra nánar einstök efnisatriði 

sem felast í hugtakinu þagnarréttur sakborninga verður þess getið sérstaklega í umfjöllun 

ritgerðarinnar. Síðar í ritgerðinni verður hugtakið verklegur þagnarréttur skýrt nánar og mun 

eftirfarandi umfjöllun leggja áherslu á þann efnisþátt þagnarréttarins sem felst í verklegum 

þagnarrétt. 
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2. Uppruni þagnarréttarins. 

Almennt rekja fræðimenn uppruna þagnarréttarins til afnáms dómstóla sem byggðu 

réttarframkvæmd á helstu einkennum rannsóknarréttarfars.13,14 Samkvæmt Sigurði Líndal átti sér 

stað eitt: „...mesta framfaraskeið í lögfræði og...umbylting í réttarskipan álfunnar...“15 við lok 

hámiðalda en þá varð lögfræði að sjálfstæðri fræðigrein í kjölfar enduruppgötvunar rómverskra 

réttarreglna. Áhrif þessa framfaraskeiðs má sjá í Grágás, Járnsíðu og Jónsbók og samtíma 

lögbókum nálægra landa.16 Í kjölfarið störfuðu kirkjudómstólar og veraldlegir dómstólar í Evrópu 

almennt eftir réttarreglum sem samanstóðu af samblöndun rómverskra réttarreglna við kaþólskan 

kirkjurétt, ius commune (hér eftir meginlandsréttur).17 Við framþróun lögfræðinnar sem 

sjálfstæðrar fræðigreinar komu nýjar áherslur fram í réttarframkvæmd sem með tímanum drógu úr 

einkennum rannsóknarréttarfars. Eins og vikið verður að síðar öðlaðist sú réttarvernd sakborninga 

sem felst í þagnarréttinum ekki raunhæft gildi fyrr en við eiginlegt afnám helstu skaðlegra 

einkenna rannsóknarréttarfars.  

Á hámiðöldum og síðmiðöldum höfðu kirkjudómstólar öðlast lögsögu í ýmsum 

veraldlegum málaflokkum í löndum og borgríkjum Evrópu og áhrif þeirra á líf almennings var 

mjög víðtækt, t.d. máttu flestir einstaklingar á Englandi vænta þess að vera boðaðir á 

kirkjudómþing á lífsleið sinni.18 Í réttarframkvæmd kirkjudómstóla og margra veraldlegra 

dómstóla var málsaðilum skylt að sverja þess sagnareið, ex officio eða de veritate dicenda,19 að 

                                                                 
13 Rannsóknarréttarfar vísar til réttarfars þar sem rannsókn sakamála er almennt í höndum dómara eða embættismanns sem ákveður 

á grundvelli eigin rannsóknar hvort málið fari fyrir dóm en dómarinn gegnir þá hlutverki rannsóknar, saksóknar og dómgæslu. 

Hlutverk verjanda í slíku réttarfari er mjög takmarkað, en þátttaka þeirra kemur almennt ekki til kasta fyrr en dómaframkvæmd fer 

fram og er einskorðað við tæknileg lagaatriði. Almennt gert ráð fyrir að sakborningur tjái sig sjálfstætt. 
14 Það má finna tilvísanir til hugmynda sem fela í sér svipuð einkenni og felast í þagnaréttinum, t.d. í Rómaveldi til forna, sbr. 

latneska orðtakið Nemo tenetur seipsum prodere. Inntak setningarinnar felur í sér að ekki megi þvinga nokkurn mann að fella sök 

á sjálfan sig. Í beinni þýðingu felst í setningunni að ekki megi þvinga mann til að svíkja sjálfan sig. Í biblíunni er að finan frásögn 

þar sem rómverskir hermenn höfðu handsamað Pál og hugðust pynta hann til sagnar til að upplýsa hvers vegna gyðingar ógnuðu 

honum. Páll kom sér undan pyntingum með því að minna hermennina á að þeir hefðu ekki heimild til að pynta rómverska borgara 

til sagnar.  Postulasagan 22,23. (1584; 1981). Biblían; Heilög ritning. Hið íslenska Biblíufélag. Reykjavík. bls. 173-175. (NT) 
15 Sigurður Líndal. (2007). Réttarsöguþættir. Bls. 68. 
16 Sigurður Líndal. (1997). Um þekkingu Íslendinga á rómverskum og kanónískum rétti frá 12. öld til miðrar 16. aldar. Bls. 243-

250, 268-269. 
17 Ius Commune eða þágildandi meginlandsréttur samanstóð af samblöndun rómverskra réttarreglna við kaþólskan kirkjurétt. Ius 

Commune gat einnig innihaldið einhver séreinkenni venjuréttarfars viðkomandi landsvæða og borgríkja í Evrópu. Ius Commune 

samanstóð m.a. af Corpus Juris Civilis sem almennt er álitið heildstæðasta lagasafn frá tímum Rómaveldis og er talið eitt: 

„...áhrifamestu hugverka í sögu Evrópu...“ Sigurður Líndal. (1997). Um þekkingu Íslendinga á rómverskum og kanónískum rétti 

frá 12. öld til miðrar 16. aldar. Bls. 244. 
18 Outhwaite, R.B. (2007). The Rise and Fall of the English Ecclesiastical Courts. Bls. 1-2. 
19 Outhwaite, R.B. (2007). The Rise and Fall of the English Ecclesiastical Courts. Bls. 9-10.  



 
 

Bls. 6 

 

svara að fullu öllum spurningum sem lagðar voru fyrir þá.20,21 Spurningarnar sem lagðar voru fyrir 

málsaðila  gátu varðað málsatvik sem voru ekki yfirlýst forsenda þingshaldsins. Þá var hætta á að 

sagnareiðum yrði beitt til þess að neyða málsaðila að fella sök á sig um sakarefni sem snertu jafnvel 

ekki málsatvik þinghaldsins.22 Ef sakborningur neitaði að sverja sagnareið eða skorti 

meðsærismenn var hann álitinn sekur23 og ef sakborningur framdi meinsæri gat hann vænst þess 

að honum yrði dæmd veraldleg refsing og refsing biði hans í eftirlífinu.24,25 Vegna þeirrar 

réttaróvissu sem beiting sagnareiða skapaði og almennrar óánægju almennings með beitingu 

sagnareiða hófu fræðimenn lögfræðinnar og veraldlegir dómstólar að beita sér gegn notkun 

þeirra.26,27  

Í  kjölfar siðaskiptanna í Evrópu lagðist beiting sagnareiða almennt af er fram liðu stundir.28 

Sakborningar nutu þó ekki raunverulegs þagnarréttar því sakborningur gat enn verið tilneyddur að 

svara spurningum um sakarefnið ef sekt hans var talin vafalaus.29 Það var ríkjandi hugarfar meðal 

lögfróðra að saklaus maður ætti auðveldlega að geta hrakið málflutning sóknaraðila30 og því 

jafngilti þögn jafnan sakfellingu.31 Verjendur komu yfirleitt ekki að málarekstri fyrr en rannsókn 

mála var lokið og höfðu takmörkuðu hlutverki að gegna við dómaframkvæmdina sjálfa. Þar sem 

                                                                 
20 Ex officio vísar til stöðu þess sem hefur vald til þess að spyrja spurninga. De veritate dicenda þýðir að segja sannleikann. Eiðurinn 

fól því í sér að málsaðila var skylt að svara spurningum viðkomandi embættismanns með sannleikanum. Hér eftir sagnareiður. 
21 Í íslenskri réttarsögu má finna ýmis hugtök yfir svipuð fyrirbrigði sem fela í sér loforð ýmist til máttarvalds eða við drengskap 

um að staðhæfing sé sönn eða framburður sannur. Má þar nefna orðin heitvinningur og svardagi. Það verður ekki notast við þessi 

hugtök í þessari ritgerð, heldur verður notast við orðið eiður. Er þar með lögð áhersla á hvaða þýðingu slík notkun hafði í reynd á 

sakborning, þ.e.a.s. hvernig notkun slíks fyrirbrigðis gagnvart sakborning gat falið í sér þvingun að fella sök á sjálfan sig. 
22 Helmholz, R.H. (1990). Origins of the Privilege against Self-Inrimination: The Role of the European Ius Commune. Bls. 964-

965.  
23 Í eldri germönskum rétti, rómverskum rétti og kanónískum rétti á miðöldum réðst dómsniðurstaða oft á aðildareið þar sem 

málsaðili svar fyrir um sakir eða ásakanir. Þá gat skipt máli hversu marga meðsærismenn málsaðili hafði en meðsærismennirnir 

þurftu ekki að hafa beina vitneskju um málsatvikin til að sverja meðsæri. Páll Sigurðsson. (1978). Þróun og þýðing eiðs og 

heitvinningar í réttarfari. Bls. 16-24. 
24 Taylor, J.B. (2004). The right to counsel and Privilege against Self-Incrimination; Rights and liberties under the law. Bls. 27-

29. 
25 Þar sem yfirleitt var fólgið í eiðstafnum að sverja fyrir máttarvöldum um sannsögli var talin ákveðin sjálfsbölvun fyrir meinsæri 

en víða var einnig beitt líkamsrefsingum, s.s. að höggva af þá hendi sem eiður var svarinn með eða eiðfingur eða jafnvel tungu. 

Páll Sigurðsson. (1979). Söguleg þróun viðurlaga við meinsærum. Bls. 90-92. 
26 Í aðdraganda ensku borgarastyrjaldarinnar árið 1641 var æðsti trúarlegi dómstóllinn, Court of High Commission, afnuminn sem 

og sérstakur dómstóll konungsins, Star Chamber, sem konungurinn beitt til að tryggja vald sitt. Þar með lagðist af beiting sagnareiðs 

í enskri réttarframkvæmd að mestu.  
27 Það má einnig finna réttarreglur sem byggja á nemo tenetur seipsum prodere í helstu lagabókum kaþólsku kirkjunnar á miðöldum 

og í réttarframkvæmd kirkjudómstóla má finna andbárur við beitingu sagnareiða á grundvelli slíkra réttarreglna. Helmholz, R.H. 

(1990). Origins of the Privilege against Self-Inrimination: The Role of the European Ius Commune. Bls. 962-974. 
28 Á Englandi gat sakborningur undir vissum kringumstæðum óskað eftir því að hreinsa sig með eið fram til ársins 1833. 

Sagnareiðurinn var ekki afnuminn í refsimálum í Frakklandi fyrr en árið 1791. Páll Sigurðsson. (1978). Þróun og þýðing eiðs og 

heitvinningar í réttarfari. Bls. 26-29. 
29 Helmholz, R.H. (1990). Origins of the Privilege against Self-Inrimination: The Role of the European Ius Commune. Bls. 983-

984. 
30 Sóknaraðili því sakarforræðisreglan var í gildi í ýmsum löndum eða málaflokkum og var málsforræði því í höndum málsaðila. 
31 Langbein, J.H. (1994). The Historical Origins of the Privilege Against Self-Incrimination at Common law. Bls. 1052-1054. 
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gert var ráð fyrir því að sakborningar tjáðu sig sjálfstætt án aðstoðar málsvara var hlutverk verjanda 

oft takmarkað við umfjöllun um lagatæknileg atriði. Verjendur höfðu því yfirleitt takmarkaðan rétt 

til að fjalla um sönnunarhlið sakamála.32  

Á áratugunum í kringum 1800 átti sér stað nýtt framfaraskeið í lögfræði samhliða þeim öru 

samfélagsbreytingum sem voru að eiga sér stað í Evrópu.33,34 Verjendur öðluðust aukinn rétt til 

þess að fjalla um sönnunarhlið mála og gátu því greint málflutning sóknaraðila og spurt vitni 

spurninga. Sakborningar gátu því í auknum mæli reitt sig á aðstoð málsvara við rannsókn og við 

málsmeðferð fyrir dómi.35 Þetta voru mikilvæg skref í þeirri þróun sem leiddi almennt til þess að 

skaðlegustu efnisþættir rannsóknarréttarfars lögðust af36 en það mátti sjá leifar þess á Íslandi fram 

að gildistöku laga um meðferð opinberra mála nr. 27/1951, þar sem m.a. var heimild til að: 

„Þvinga...sakborning til þess að svara spurningum með ógn um fangelsi við vatn og brauð.“37 

 

2.1. Þagnarrétturinn í íslenskri réttarsögu. 

Í Grágás er lítið að finna sem bendir til þess að réttarfar á þjóðveldisöld hafi falið í sér notkun 

aðildareiða eða sagnareiða þrátt fyrir það hafi verið rík hefð fyrir notkun eiða í samtíma norrænni 

réttarframkvæmd.38 Samkvæmt Sigurði Líndal var lögð áhersla á að sóknaraðili sannaði mál sitt 

og skipti þá ekki máli þótt játning lægi fyrir. Réttarframkvæmd var mjög formbundin og 

sönnunarreglur mjög formfastar en þinghöld fóru að mestu fram í fjórðungsdómum39 og helsta 

sönnunargagnið var framburður votta eða kviðburður.40 Undir lok þjóðveldisaldar hafði kaþólska 

kirkjan öðlast lögsögu í ýmsum veraldlegum málaflokkum þar sem allvanalegt var að fyrirmenn 

kirkjunnar höfðu goðorð og áttu sæti í Lögréttu.41 Sigurður Líndal hefur sýnt fram á að: 

                                                                 
32 Taylor, J.B. (2004). The right to counsel and Privilege against Self-Incrimination; Rights and liberties under the law. Bls. 29-

32, 47-48. 
33 Sigurður Líndal. (2010). Um lög og Lögfræði; Grundvöllur laga – Réttarheimildir. Bls. 70-73. 
34 Ritaðar voru fjöldi nýrra lögbóka sem byggðar voru að talsverðu leyti á meginlandsrétti og þá sérstaklega Corpus Juris Civilis 

eða rómarétti Í því sambandi ber helst að nefna frönsku borgaralögbókina Code Civil sem hafði í kjölfarið talsverð bein og óbein 

áhrif á samningu annarra lögbóka í Evrópu. Páll Sigurðsson. (2005). Lagaslóðir; greinar um lög og rétt. Bls. 137-138, 147-152, 
35 Langbein, J.H. (1994). The Historical Origins of the Privilege Against Self-Incrimination at Common law. Bls. 1054-1055. 
36 Bogi Nilssson. (2011). Brot úr sögu ákæruvaldsins á Íslandi. Bls. 148. 
37 Frumvarp til laga um meðferð opinberra mála. Þskj. 101, mál 98. 113 lögþ. 1990-1991. Bls. 47-49. 
38 Páll Sigurðsson hefur lagt fram þá kenningu að aðildareiður hafi ekki náð fótfestu á Þjóðveldisöld vegna þess að erfitt hafi verið 

fyrir landnámsmenn að afla sér meðsærismenn vegna búferlaflutninga frá Noregi en meðsærismenn voru iðulega ættmenni. Páll 

Sigurðsson. (1978). Þróun og þýðing eiðs og heitvinningar í réttarfari. Bls. 81. 
39 Einnig fyrir yfirdómsstigi Fimmtardóms og undirdómsstigum, s.s. féránsdómi, afréttardómi o.fl  Sigurður Líndal. (2007). 

Réttarsöguþættir. Bls. 100-110. 
40 Ef ekki naut við votta var hægt að kalla til kviðburð þar sem nokkrir menn komu saman í kviðburð til að ákvarða um hvort 

málsatvik hafi verið á ákveðin veg eða hvort hátterni hafi átt sér stað. Eiginleg sönnunarfærsla fór ekki fram fyrir kviðburð né 

virðist hafa verið gerð krafa um að meðlimir kviðburðar hafi haft bein vitneskju af málsatvikum. Páll Sigurðsson. (1978). Þróun 

og þýðing eiðs og heitvinningar í réttarfari. Bls. 85-87. 
41 Sigurður Líndal. (2007). Réttarsöguþættir. Bls. 125. 
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„...fyrirmenn kirkjunnar hér á landi...hafi þekkt allar helztu réttarheimildir kirkjunnar...Þannig 

hafi þekking á kanónískum rétti borizt...til Íslands og...rómverskar réttarhugmyndir.“42 

Upp úr 12. og 13. öld styrktist einveldi konunga og veraldlegt vald kirkjunnar dvínaði 

samfara því.43 Á Íslandi færðist fullnusta dóma undir framkvæmdarvald embættismanna 

Noregskonungs með Gamla sáttmálanum44 og lögteknar voru nýjar lögbækur, fyrst Járnsíða og 

svo Jónsbók árið 1281. Sigurður Líndal hefur ritað að með „...lögfestingu Jónsbókar...“ var 

mynduð: „...meginundirstaða íslenzks réttar næstu fjórar aldir.“ Réttarframkvæmd breyttist 

talsvert með innleiðingu Jónsbókar og má þar helst nefna sönnunarreglur þar sem úrslit mála voru 

oft: „...bundin við aðildareið...“ og: „...voru látin velta á staðreyndum sem annar hvor aðili vann 

eið að...“45 Kviðburður hafði lagst af með öllu og andstætt við meginreglu sakamálréttarfars á 

Þjóðveldisöld þá hvíldi sú skylda á sakborningi að sanna sakleysi sitt og var þá í stærri málum gerð 

krafa um meðsærismenn. Í alvarlegustu málunum var oft dæmdur tylftareiður46 en sakborningur 

taldist sekur ef tylftareiðurinn sammæltist ekki um sannsögli sakborningsins.47  

Norsk réttarfarslög voru lögleidd á Íslandi árið 1719 og urðu: „...meginundirstaða 

réttarfars á Íslandi næstu tvær aldir“48,49 Þar með var rannsóknarréttarfar formlega tekið upp á 

Íslandi og dómarar eða aðrir embættismenn tóku að sér rannsókn sakamála. Lögð var áhersla á að 

sá sem sakaði annan mann þurfti að færa fram sönnur á máli sínu og notkun sagnareiða eða 

synjunareiða varð að þrautaúrræði.50 Í dómaframkvæmd má sjá að notkun synjunareiða og 

aðildareiða í refsimálum lagðist af með tímanum en Páll Sigurðsson telur að það hafi verið vegna 

innleiðingar reglunnar in dubio pro reo51 og því hafi ekki lengur hvílt sama kvöð á sakborningi að 

sýna fram á sakleysi sitt.52 Í konungstilskipun árið 1796 um dómgæslu var áréttað að: „...meðferð 

                                                                 
42 Sigurður Líndal. (1997). Um þekkingu Íslendinga á rómverskum og kanónískum rétti frá 12. öld til miðrar 16. aldar. Bls. 268-

269. 
43 Langvarandi togstreita skapaðist þar sem leiðtogar kirkjunnar sóttust eftir því að tryggja sjálfstæði kirkjunnar gagnvart 

þjóðarleiðtogum með umbótastefnu kaþólsku kirkjunnar upp úr 11. öldinni. Sigurður Líndal. (2007). Réttarsöguþættir. Bls. 61-68 
44 Eiríkur Tómasson. (2001). Var réttarfar á þjóðveldisöld nútímalegt? Bls. 95, 102-103 
45 Sigurður Líndal. (2007). Réttarsöguþættir. Bls. 121-126. 
46 Þegar dæmdur var tylftareiður þá var sakborningi gert að sverja eið um sakleysi sitt ásamt ellefu öðrum mönnum sem höfðu ekki 

beina málsaðild. Mennirnir þurftu ekki að hafa beina þekkingu af málsatvikum en almennt var þó gerð sú krafa að þeir þekktu til 

aðstæðna. 
47 Páll Sigurðsson. (1978). Þróun og þýðing eiðs og heitvinningar í réttarfari. Bls. 101-110, 125. 
48 Sigurður Líndal. (2007). Réttarsöguþættir. Bls. 126. 
49 Danska lögbókin var lögtekin og gilti fyrir Dani árið 1683 og Norska lögbókin lögtekin fyrir Norðmenn árið 1687, Ekki tókst að 

fá staðfestingu fyrir íslenskri  lögbók og því voru norsku réttarfarslögin tekin upp á Íslandi. Páll Sigurðsson. (2006). Lagaþræðir; 

greinar um lög og menn. Bls. 34-35. 
50 Sigurður Líndal. (2007). Réttarsöguþættir. Bls. 130-131. 
51 Eiríkur Tómasson. (2001). Var réttarfar á þjóðveldisöld nútímalegt? Bls. 104-108. 
52 Páll Sigurðsson. (1978). Þróun og þýðing eiðs og heitvinningar í réttarfari. Bls. 135-136. 
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sakamála sé...svo...greið...að trygging sé fyrir því, að málin verði nægilega prófuð...og eigi...hætt 

við því, að saklausir séu ranglega hafðir fyrir sök.“53  

Réttarfar á Íslandi bar mörg einkenni rannsóknarréttarfars fram á 20. öldina þar sem 

dómarar fóru með rannsókn mála og ákvörðuðu hvort mál skyldu fara fyrir dóm. Sakborningur 

fékk ekki notið verjanda fyrr en við dómsmeðferð og því naut sakborningur ekki aðstoðar verjanda 

á rannsóknarstigi. Í Evrópu og á norðurlöndum upp úr síðari hlutar 19. aldar hafði víðast hvar verið 

horfið frá rannsóknarréttarfari og ákæruréttarfar tekið upp þar sem rannsókn og ákvörðun um 

ákæru var falið í hendur sérstökum saksóknara. Upp úr fjórða áratug 20. aldar áttu samskonar 

hugmyndir um breytingar á réttarskipan fylgismenn á Alþingi. Það voru lagður fram fjöldi 

frumvarpa á Alþingi  sem döguðu uppi í meðförum þingsins54 en eftir því sem leið fram yfir miðja 

20. öldina dró úr einkennum rannsóknarréttarfars í réttarframkvæmd. Með setningu laga nr. 

27/1951 um meðferð opinberra mála var ákæruvald fært að miklu leyti úr höndum dómara, til 

dómsmálaráðuneytisins, og sakborningur gat í sumum málum notið aðstoðar verjanda á 

rannsóknarstigi eftir eigin ósk. Dómarar fóru þó enn með stjórn lögreglurannsókna og: „...ákváðu 

dómarar...hvaða gögn yrðu færð fram í máli... hvenær gripið yrði til þvingunarúrræða...“ og 

höfðu dómarar því: „...á hendi ákæruvald að nokkru leyti.“55 Á næstu áratugum voru gerðar 

gagngerar breytingar á dómstólaskipan og réttarframkvæmd á Íslandi, en með setningu laga nr. 

19/1991 um meðferð opinberra mála má segja að ákæruréttarfar hafi orðið megineinkenni 

sakamálaréttarfars á Íslandi. 

 

2.2. Samantekt. 

Af framangreindri umfjöllun má ráða að þagnarrétturinn, það er réttur sakbornings að fella ekki á 

sig sök, hafi ekki öðlast raunhæfa þýðingu fyrr en horfið var frá helstu skaðlegum einkennum 

rannsóknarréttarfars. Fram að upptöku ákæruréttarfars var rannsókn mála, ákæruvald og dómsvald 

í höndum dómara og hlutverk verjanda var takmarkað við aðalmeðferð og oft takmarkað við 

umfjöllun um lagatækniatriði. Það ríkti því talsverður aðstöðumunur þar sem sakborningar höfðu 

engin önnur úrræði en að tjá sig sjálfstætt til að freista þess að hafa áhrif á málsmeðferðina. Því 

fylgdi raunhæf hætta á ranglátri málsmeðferð en samfara örum þjóðfélagsbreytingum áttu sér stað 

stöðugar réttarumbætur. Þær fólust meðal annars í því að innleidd voru þau sjónarmið að skýra 

                                                                 
53 Bogi Nilssson. (2011). Brot úr sögu ákæruvaldsins á Íslandi. Bls. 149-151. 
54 Bogi Nilssson. (2011). Brot úr sögu ákæruvaldsins á Íslandi. Bls. 151-155. 
55 Frumvarp til laga um meðferð opinberra mála. Þskj. 101, mál 98. 113 lögþ. 1990-1991. Bls. 47-49. 
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skyldi vafa sakborningi í hag ásamt því sem þátttaka verjanda varð víðtækari á öllum stigum 

málsmeðferðar. Skil voru gerð milli þeirra sem fóru með rannsókn, ákæru og dómsvald. Verjendur 

öðluðust rétt til þess að fjalla um sönnunarhlið mála og gátu þar með skapað vafa sakborningi í 

hag. Það var samfara þessum réttarumbótum, sem áttu sér stað yfir aldabil, sem þagnarrétturinn 

tók á sig þá mynd sem hann hefur í dag í vestrænni réttarframkvæmd. Inntak þagnarréttarins kemur 

til dæmis fram í 3. mgr. g-liðar 14. gr. sáttmála Sameinuðu þjóðanna um borgaraleg og 

stjórnmálaleg réttindi sem samþykktur var af allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 19. desember 

1966, en þar segir að: “…er maður hefur verið borinn sökum um glæpsamlegt athæfi skal…” ekki: 

“…vera þröngvað til þess að bera gegn sjálfum sér eða að játa sök.”56 

Í dag er almennt litið svo á að þagnarréttur sakborninga sé óskráð meginregla í íslensku 

réttarfari. Reglan á sér sýna skýrustu birtingarmynd í 2. mgr. 64. gr. sml. en þar segir að: 

„Sakborningi sé óskylt að svara spurningum varðandi refsiverða hegðun sem honum er gefin sök.“ 

Framangreint ákvæði felur í sér inntak þagnaréttarins eins og það hugtak hefur almennt verið skýrt 

í gegnum réttarsöguna. Það er ekki fyrr en með réttarframkvæmd síðari tíma sem þagnarrétturinn 

hefur verið skýrður með rýmkandi lögskýringu þannig hann feli í sér fleiri aðgreinanleg, en 

innbyrðis skyld, réttindi. Hugtakið þagnarréttur hefur því orðið að samsettu hugtaki57 sem felur í 

sér fleiri réttindi en eiginlegan þagnarrétt eins og skilja má af orðalagi 2. mgr. 64. gr. sml. Í 

dómaframkvæmd í íslenskum landsrétti og hjá Mannréttindadómstólnum hefur verið beitt 

rýmkandi lögskýringu við umfjöllun um réttláta málsmeðferð skv. 1. mgr. & 2. mgr. 70. gr. stjskr. 

og 6. gr. Mannréttindasáttmálans. þannig líta megi svo á að þessi ákvæði feli í sér þagnarrétt 

sakborninga. Hjá íslenskum dómstólum gætir þeirrar tilhneigingar að vísa almennt til viðeigandi 

ákvæða Mannréttindasáttmálans og eða réttarframkvæmdar Mannréttindadómstólsins þegar leysa 

þarf úr réttarágreiningi á þessu réttarsviði.58 Í næsta kafla verður því farið yfir hvernig 

þagnarrétturinn hefur verið skýrður í réttarframkvæmd Mannréttindadómstólsins og hvers konar 

takmörkunum þagnarrétturinn sætir.59 

                                                                 
56 Alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi nr. 10/1979. Undirritaður af hálfu Íslands 30. desember 1968 og 

fullgiltur 28. ágúst 1979. 
57 Rainey, B., Elizabeth Wicks & Clare Ovey. (2014). The European Convention on Human Rights (7. útg.). Bls. 312. 
58 Þegar Mannréttindasáttmáli Evrópu var lögfestur með lögum nr. 62/1994 var þess getið sérstaklega í greinargerð með 

frumvarpinu að ákvæði Sáttmálans skyldu njóta stöðu sem almenn lög og þar með lúta sömu rétthæð og önnur almenn lög. 

Hæstiréttur hefur aftur á  móti leitast við að skýra ákvæði landsréttar til samræmis við ákvæði þjóðréttasamninga sem Ísland á aðild 

að. Davíð Þór Björgvinsson hefur ritað að: “…í dómaframkvæmd Hæstaréttar er rík tilhneiging til að gera ákvæðum...” 

Mannréttindasáttmálans. “…hærra undir höfði en leitt verður af formlegri stöðu laganna.” Davíð Þór Björgvinsson. (2003). Beiting 

Hæstaréttar Íslands á lögunum um mannréttindasáttmála Evrópu. Bls. 345-369. 
59 Eiríkur Tómason. (2012). Sakamálaréttarfar; Rannsókn, þvingunarráðstafanir. Bls. 103-107. 
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3. Þagnarréttur sakborninga skv. réttarframkvæmd Mannréttindadómstólsins. 

Í 6. gr. l. nr. 62/1994 um mannréttindasáttmála Evrópu er fjallað um réttláta málsmeðferð fyrir 

dómi. Í málsgreinum ákvæðisins koma skýrt fram sértæk réttindi sem aðildarríki samningsins bera 

jákvæða skyldu að tryggja að sakborningar njóti. Í réttarframkvæmd má sjá að ákvæðið hefur verið 

skýrt rúmt svo það tryggi og verndi önnur réttindi sakborninga sem leiða má út frá orðalagi 6. gr. 

Mannréttindasáttmálans og talið er nauðsynlegt að njóti réttarverndar til að tryggja réttláta 

málsmeðferð. Mannréttindadómstóllinn hefur þar á meðal úrskurðað að þagnarréttur sakborninga 

felist í 6. gr. Mannréttindasáttmálans. Í réttarframkvæmd má einnig sjá að þagnarrétturinn felur í 

sér afleidd réttindi, þar með talið rétt sakbornings að veita ekki atbeina við rannsókn að öðru leyti. 

Það getur falið í sér að sakborningur verði ekki knúinn að láta af hendi gögn við ákveðnar aðstæður 

eða sakborningur verði ekki beittur þvingunarúrræði gæti talist ómannlegt eða vanvirðandi, í þeim 

tilgangi að afla sönnunargagna, sbr. 1. mgr. 68. gr. stjskr. & 3. gr. & 8. gr. Mannréttindasáttmálans. 

Í þessum kafla verður leitast við að skýra betur inntak þagnarréttarins, það er hvaða réttarvernd 

felst í þagnarréttinum og hvernig sú réttarvernd er takmörkuð af öðrum réttarreglum og 

sjónarmiðum. Það er vert að taka fram að í dómsorðum Mannréttindadómstólsins er jöfnum 

höndum talað um hugtakið réttlát málsmeðferð skv. 6. gr. Mannréttindasáttmálans og þau réttindi 

sakborninga sem eru til umfjöllunar hverju sinni. Það sama á við um þagnarrétt sakborninga og til 

einföldunar gildir það sama í eftirfarandi umfjöllun. Í þeim tilfellum sem aðgreina þarf hugtakið 

réttlát málsmeðferð frá þagnarréttinum verður það sérstaklega tilgreint í umfjölluninni. 

 

3.1. Funke gegn Frakklandi. 

Þann 25. febrúar 1993 féll fyrsti stefnumarkandi dómur Mannréttindadómstólsins um þagnarrétt 

sakborninga.60 Vegna gruns um að þýskur ríkisborgari, Jean-Gustave Funke, hafði ekki skýrt 

frönskum skattyfirvöldum frá fastafjármunum og lausafjármunum í hans eigu í erlendu ríki 

framkvæmdu tollyfirvöld og lögregla húsleit heima hjá honum þann 14. janúar 1980. Funke 

samþykkti að afhenda yfirlit yfir erlenda bankareikninga og hlutafjáreign sem og skjöl er vörðuðu 

kaup á erlendri fasteign. Þann 27. september 1982 fyrirskipaði franskur dómstóll að Funke skyldi 

greiða uppsafnaða sektarfjárhæð vegna dagsekta fyrir að afhenda ekki framangreind gögn en eignir 

                                                                 
60 MDE, Funke gegn Frakkland, 25. febrúar 1993 (10828/84). 
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Funke voru kyrrsettar til tryggingar kröfunni.61 Á áfrýjunarstigi áréttuðu franskir dómstólar að 

skattyfirvöldum yrði að standa til boða marktæk úrræði til að afla gagna vegna þeirra ríku 

almannahagsmuna sem fælust í álagningu skatta. 

 Meirihluti Mannréttindanefndar Evrópu62,63 sammæltist þeim viðhorfum sem komu fram 

hjá frönskum dómstólum, að aðildarríkjum yrði að ætla svigrúm til að tryggja þá hagsmuni sem 

felast í innheimtu skatta. 64 Mannréttindanefndin komst því að þeirri niðurstöðu að ekki hefði verið 

brotið gegn þagnarréttinum eða 1. mgr. 6. gr. Sáttmálans um réttláta málsmeðferð þar sem málið 

varðaði ekki refsivist, heldur sektarmeðferð.65 Meirihluti Mannréttindadómstólsins komst að 

öndverðri niðurstöðu og úrskurðaði að frönsk yfirvöld höfðu gengið lengra en þörf krafði til að 

knýja Funke til samvinnu.66 Frönsk yfirvöld höfðu ekki leitast eftir því að tryggja aðgang að 

gögnunum með öðrum hætti, t.d. á grundvelli ákvæða í tvísköttunarsamningi viðkomandi ríkja. Í 

séráliti sem staðfesti niðurstöðu Mannréttindadómstólsins lagði einn dómari áherslu á að 

sektarúrræði til að tryggja álagningu skatta brytu ekki í bága við réttláta málsmeðferð, enda væru 

slíkar reglur algengar meðal aðildarríkja Sáttmálans.67 Aftur á móti hafði Funke verið látinn sæta 

íþyngjandi málsmeðferð til að knýja hann til samvinnu þegar önnur úrræði stóðu til boða til að ná 

fram sömu markmiðum. Af niðurstöðu Mannréttindadómstólsins má draga þá ályktun að þó 

þvingun varði við þau réttindi sem felast í 6. gr. Sáttmálans þá felur það ekki sjálfkrafa með sér að 

málsmeðferðin teljist óréttlát. Annmarkar á málsmeðferð þurfa að vera þess eðlis að þeir komi í 

veg fyrir að málsmeðferð í heild sinni geti talist réttlát.68,69 

                                                                 
61 Á seinni stigum málsmeðferðar fyrir frönskum dómstólum var fjárnám í lausafjármunum á frönskum bankareikningi Funke 

samþykkt til greiðslu kröfu tollyfirvalda vegna framangreindra dagsekta. Funke áfrýjaði þeirri kröfu og á efri dómstigum var 

fjárnámskrafan felld niður tveimur árum eftir andlát Funke. 
62 Mannréttindanefnd Evrópu, hér eftir MNE eða Mannréttindanefndin. 
63 Fram að gildistöku samningsviðauka 11 við MSE sem var löggiltur á Íslandi með breytingarlögum nr. 25/1998 gegndi MNE því 

hlutverki að taka við erindum og ákvarða hvort mál skyldu fara fyrir MDE. MNE sendi svo skýrslu til ráðherranefndarinnar en ef 

málið fékk ekki dómsmeðferð gat ráðherranefndin úrskurðað hvort brotið hefði verið gegn ákvæðum sáttmálans.   
64 Skýrsla MNE, Funke gegn Frakklandi, 8. Október 1991 (10828/84). Í séráliti var bent á að ef samþykkja ætti takmörkun á 

þagnarréttinum á grundvelli meirihluta MNE gætu stjórnvöld skilgreint rannsókn sakamála þannig þau vörðuðu einnig við ríka 

almannahagsmuni. Þar með væri hægt að fella niður  með öllu þagnarréttinn og einfaldlega leggja þá skydu á sakborninga að sýna 

samvinnu við rannsóknir yfirvalda án tillits til eðli mála 
65 Í séráliti staðfesti einn dómari MDE niðurstöðu MNE um að ekki hafi verið brotið gegn 1. mgr. 6. gr. MSE um réttláta 

málsmeðferð og vísaði í niðurstöðu MNE þar að lútandi. 
66 Butler, A. S. (2000). Funke V. France and the right against self-inccrimination: A critical analysis. Bls. 463-464. 
67 Í séráliti sínu orðar Matscher dómari það svo: “…has pecuniary penalties (astreintes) in the form of “reasonable” fines 

imposed…is…not in itself inconsistent…with the presumption of innocence (in the sense that one cannot be obliged to give evidence 

against oneself)” 
68 Á ensku er oft í dómsorðum MDE notast við orðtökin: “overall fairness” eða “fairness of the procedure” en þá er almennt vísað 

til þess hvort brotið sé gegn þeim réttindum sem koma fram í 3. mgr. 6. gr. MSE eða brotið gegn þeim réttindum sem almennt eru 

talin felast í 6. gr. MSE séu með þeim hætti að þau hafi áhrif á málsmeðferð þannig hún teljiist óréttlát. 
69 Sbr. Murray gegn Bretlandi, (sjá umfjöllun kafla 3.1.) þar sem meirihluti MDE komst að þeirri niðurstöðu að ekki hefði verið 

brotið gegn 6. gr. MSE er varðar þagnarréttinn en brotið hefði verið gegn 6. gr. MSE er varðar aðgang að verjanda. Það má þó ráða 

út frá dómsorðum MDE að málsmeðferðin hafi í heild sinni ekki falið í sér brot gegn 6. gr. MSE. 
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Af niðurstöðu Mannréttindadómstólsins má einnig ráða að dómstóllinn gerir greinarmun á 

eðli þeirrar réttarframkvæmdar sem stuðst er við til að knýja fram samvinnu. Í máli Allen gegn 

Bretlandi70 voru þessi sjónarmið útfærð nánar og lögð áhersla á að erfitt væri að tryggja virkni 

skattkerfa án þess að hafa úrræði til að knýja þegna að veita viðeigandi upplýsingar og gögn. Þá 

skiptir einnig máli hvaða áhrif réttarframkvæmdin hefur eða er ætlað að hafa á sakborninginn en 

þá er ásetningur stjórnvalda til að hafa ákveðin áhrif á sakborning ekki áskilinn, sbr. í máli Price 

gegn Bretlandi.71 Þessi dómafordæmi sína þá tilhneigingu Mannréttindadómstólsins að skoða 

almennt málsmeðferð heildstætt með tilliti til meðalhófs frekar en að setja strangar 

málsmeðferðarreglur sem binda hendur dómstólsins.72 

  

3.2. Murray gegn Bretlandi. 

Málavextir voru þeir að John Murray hafði verið dæmdur fyrir hlutdeild í frelsissviptingu.73 

Verjandinn hélt því fram að Murray hafði ekki verið meðvitaður um frelsissviptinguna þar sem 

hann hafði verið skamma stund í húsnæðinu þar sem frelsissviptingin stóð yfir. Breski dómarinn 

hafnaði vitnisburði annarra sakborninga í málinu þar að lútandi og sakfelldi Murray á grundvelli 

fjölda sönnunargagna, þar með talið á grundvelli framburðar fórnarlambsins. Dómarinn vísaði 

sérstaklega til þess í dómsorði að Murray neitaði að tjá sig um málavexti við lögreglu og fyrir dómi 

og gaf þar með aldrei viðhlýtandi skýringar á veru sinni í húsnæðinu þar sem hann var handtekinn 

og frelsissviptingin fór fram. Á áfrýjunarstigi var talið að sönnunargögnin væru svo yfirgnæfandi 

að löglíkur væru fyrir sök Murray án skynsamlegs vafa og því væri dómaranum heimilt að draga 

ályktanir um sök í málinu þar sem Murray neitaði að tjá sig.  

 Það lá því fyrir Mannréttindadómstólnum að ákvarða hvort það brjóti gegn þagnarrétti 

sakbornings að draga ályktanir um sök þegar sakborningur kýs að nýta þagnarrétt sinn. Í 

dómsorðinu var bent á að ekki væri að finna skýra meginreglu í almennt viðurkenndum 

alþjóðlegum stöðlum að þagnarrétturinn ætti að teljast fortakslaus. Meirihluti dómstólsins74 kaus 

                                                                 
70 MDE, Allen gegn Bretlandi, 10. september 2002 (76574/01). Þar sem Allen var sakfelldur fyrir að koma eigum undan 

skattyfirvöldum með röngum yfirlýsingum í framtali. MDE hafnaði beiðninni um að taka málið til meðferðar m.a. vegna þess að 

hann var ekki sakfelldur fyrir að veita ekki upplýsingar og þvingunarúrræðið sem var til  umfjöllunar var ekki talið úr hófi.   
71 MDE, Price gegn Bretlandi, 10. júlí 2001 (33394/96), sjá umfjöllun kafla 3.4. og neðanmálsgrein nr. 90. 
72 Rainey, B., Elizabeth Wicks & Clare Ovey. (2014). The European Convention on Human Rights (7. útg.). Bls. 315. 
73 MDE, Murray gegn Bretlandi, 8. febrúar 1996 (18731/91). 
74 MDE úrskurðaði með 14 atkvæðum gegn fimm að ekki hefði verið brotið gegn þagnarrétti Murray eða rétttlátri málsmeðferð 

skv. 6. gr. MSE. Í sérálitum töldu tveir dómarar að þagnarrétturinn ætti að teljast fortakslaus. Kjósi sakborningur að tjá sig ekki þá 

getur dómstóllinn ekki dregið neinar ályktanir því engar nýjar upplýsingar liggja þá fyrir. Það felist því ótilhlýðileg óbein þvingun 

gagnvart sakborningnum að draga ályktanir út frá þögn sem brjóti gegn meginreglunni og í því felst jafnframt refsing fyrir 

sakborning fyrir að nýta sér rétt sinn að tjá sig ekki. 
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að líta á málið heildstætt og lagði áherslu á að samkvæmt viðkomandi reglum í landsrétti Bretlands 

þá er dómurum einvörðungu heimilt að draga ályktanir um sök ef ákæruvaldið hefur fært nægar 

sannanir fyrir sök í málinu án skynsamlegs vafa. Þó hægt sé að halda því fram að í því felist óbein 

þvingun sem hafi þau áhrif að knýja sakborning til að tjá sig þá taldi Mannréttindadómstóllinn að 

það yrði að gera greinarmun á tilfellum eins og í Funke gegn Frakklandi þar sem eini tilgangur 

málsmeðferðarinnar var að knýja fram samvinnu. Það var því niðurstaða meirihlutans að 

þagnarrétturinn er ekki fortakslaus, að það brjóti ekki í bága við þagnarréttinn eða 6. gr. 

Mannréttindasáttmálans um réttláta málsmeðferð að skýra þögn sakborningi í óhag ef önnur 

sönnunargögn benda yfirgnæfandi til sakar án skynsamlegs vafa. 

 

3.3. Saunders gegn Bretlandi. 

Málavextir voru þeir að grunur vaknaði um glæpsamlegt athæfi forstjóra félags, Ernest Saunders, 

við rannsókn viðskipta- og iðnaðarmálaráðuneytisins á meintum innherjaviðskiptum við yfirtöku 

á öðru félagi.75 Í sameiningu með ákæruvaldinu var tekin sú ákvörðun að ráðuneytið héldi 

rannsókninni áfram en öll gögn yrðu afhent ákæruvaldinu, þar með talið yfirheyrsluskýrslur. 

Samkvæmt þágildandi enskum hlutafélagalögum var starfsmönnum skylt að veita atbeina við 

rannsóknir á grundvelli hlutafélagalaga, þar með talið að svara spurningum þar að lútandi að 

viðlagðri sekt eða refsivist. Saunders var dæmdur til 5 ára fangelsisvistar76 meðal annars á 

grundvelli eigin framburðar sem ákæruvaldið studdist við til að sýna fram á vitneskju Saunders 

um innherjaviðskiptin.77 Á áfrýjunarstigi var ekki talið að notkun framangreindra 

framburðarskýrslna bryti í bága við réttláta málsmeðferð þar sem skýr heimild væri fyrir notkun 

slíkra gagna í enskum rétti.78 Slík rannsóknarúrræði væru nauðsynleg því rannsóknir á þessu 

réttarsviði væru sérlega flóknar og erfiðar og vegna þeirra ríku hagsmuna sem væru í húfi. 

 Mannréttindadómstóllinn hafði áður í máli Fayed gegn Bretlandi79 úrskurðað að 

rannsóknir á sambærilegum réttarsviðum féllu ekki undir gildissvið 6. gr. Sáttmálans og því stóð 

það frammi fyrir Mannréttindadómstólnum í máli Saunders gegn Bretlandi að úrskurða hvort 

                                                                 
75 MDE, Saunders gegn Bretlandi, 17. desember 1996 (19187/91). 
76 Framkvæmdastjórinn var ekki eini sakborningurinn í málinu en hann var eini sakborningurinn sem vísaði málinu til MNE. 
77 Það er vert að taka fram að ákæruvaldið studdist einnig við framburð fyrrum fjármálastjóra félagsins sem og önnur sönnunargögn. 
78 Með tilvísun bæði til orðalags viðeigandi enskra lagaákvæða sem og dómafordæma í enskum rétti. 
79 Í máli Fayed gegn Bretlandi, 21. september 1994 (17101/90) komst MDE að þeirri niðurstöðu að gildissvið 6. gr. MSE ætti ekki 

við um rannsóknir á stjórnsýslustigi sem hafa það markmið að leiða í ljós hvort yfirlýsingar einstaklinga eða lögaðila gagnvart 

stjórnvöldum séu sannar. Að áskilja að slíkar rannsóknir skuli háðar sömu takmörkunum og rannsóknir sakamála myndi gera slíkar 

rannsóknir óhóflega erfiðar með tilliti til þeirra hagsmuna og lögmætu markmiða sem slíkum rannsóknum er ætlað að tryggja. 
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notkun sambærilegra gagna í sakamáli, sem aflað væri með lögmætri þvingun á sambærilegu 

réttarsviði, bryti í bága við þagnarréttinn.80 Mannréttindadómstóllinn taldi að notkun sambærilegra 

sönnunargagna fyrir kviðdómi væri líklegt til að hafa mjög skaðleg áhrif á málsvörn sakbornings.81 

Dómstóllinn taldi að notkun ákæruvaldsins á framburðarskýrslunum hafði verið til þess fallin að 

grafa undan trúverðugleika Saunders og hafði fellt beinan grun á hann. Af þeim sökum taldi 

Mannréttindadómstóllinn að notkun framburðarskýrslnanna hafði verið mjög þýðingarmikil fyrir 

ákæruvaldið við að sýna fram á sök. Það var því niðurstaða meirihluta dómstólsins að notkun á 

framburðarskýrslum í sakamáli sem aflað er við rannsóknir á stjórnsýslustigi, þar sem 

sakborningur ber skyldu til að tjá sig og svara sannarlega, feli í sér brot gegn rétt sakbornings að 

fella ekki á sig sök.82 Þó Mannréttindadómstóllinn hafði áður úrskurðað að stjórnvöldum sé frjálst 

að kveða á um skyldur einstaklinga að leggja fram gögn eða svara sannarlega, t.d. við álagningu 

skatta eða við rannsóknir á flóknum réttarsviðum sem lúta eftirliti vegna þeirra hagsmuna sem eru 

í húfi, þá gildir slík takmörkun á þagnarréttinum ekki við meðferð sakamála. 

 Í máli Saunders gegn Bretlandi aðgreindi Mannréttindadómstóllinn tvo meginþætti 

þagnarréttarins, rétt sakbornings að fella ekki á sig sök og rétt sakbornings að tjá sig ekki um 

sakarefni. Markmið þagnarréttarins sé að tryggja að ákæruvaldið byggi ekki sönnun í sakamáli á 

vitnisburði sakbornings fyrir tilstilli þvingunar. Réttur sakbornings að fella ekki nauðbeygður á sig 

sök feli aðallega í sér að sakborningur verði ekki þvingaður til að tjá sig, sbr. Brusco gegn 

Frakklandi.83 Þar með aðgreindi dómstóllinn vitnisburð sem á sér einungis tilvist sem 

sönnunargagn háð vilja sakbornings frá sönnunargögnum sem eiga sér tilvist óháð vilja 

sakbornings, t.d. skjöl eða lífsýni. Þó framburðarskýrslurnar í máli Saunders gegn Bretlandi áttu 

sér sjálfstæða tilvist þegar málsmeðferð sakamálsins fór fram þá gátu skýrslurnar efnislega ekki 

innihaldið framburð sakborningsins nema fyrir tilstilli þvingunar sem var lögmæt á viðkomandi 

réttarsviði. Mannréttindadómstóllinn leit því á framburðarskýrslurnar sem sönnunargögn sem áttu 

                                                                 
80 Í þessu tilliti er áhugavert að bera saman álit Umboðsmann Alþingis nr. 1133/1994, þar sem hann kemst að þeirri niðurstöðu að 

6. gr. Sáttmálans: “reisi almennt…” ekki: “…skorður við því, að menn séu…skyldaðir til að láta stjórnvöldum í té upplýsingar 

vegna þess starfs, sem þau rækja í opinbera þágu.”  
81 Það má ef til vill gagnálykta að hefði dómari verið úrskurðaraðili um sök hefðu þeir annmarkar sem MDE fann á notkun 

framburðarskýrslanna ekki verið með sama hætti, sbr. Murray gegn Bretlandi, þar sem ein af ástæðum þess að ekki var talið að 

málsmeðferðin í heild sinni fæli í sér brot gegn 6. gr. MSE var að löglærður dómari úrskurðaði einsamall um sök.  
82 Því í eðli sínu þá feli slík sönnunargögn í sér framburð sakbornings sem líta megi á sem sannan að öllu jöfnu og eru því líklegri 

en eðlisólík sönnunargögn að hafa úrslitaáhrif við að sýna fram á sök. 
83 MDE, Brusco gegn Frakklandi, 14. október 2010 (1466/07). Þar sem Brusco var sakfelldur m.a. á grundvelli framburðar sem 

hann lét í té þegar hann var látinn sverja eið sem vitni. Þegar Brusco var látinn sverja eið sem vitni að viðlagri refsiábyrgð var hann 

þegar í varðhaldi vegna gruns um aðild. Ennfremur taldi MDE að framburður hans hafði skipt sköpum við að sýna fram á sök í 

málinu. Af þeim sökum taldi MDE að sú þvingun sem fólst í eiðnum varðaði við 6. gr. Sáttmálans um réttláta málsmeðferð. 
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sér tilvist háð vilja sakbornings og því varðaði notkun þeirra við þann efnisþátt þagnarréttarins 

sem felur í sér rétt sakbornings að tjá sig ekki um sakarefni. Af því leiðir að sönnunargögn sem 

hafa verið haldlögð á grundvelli dómsúrskurðar eða á grundvelli lögmætra rannsóknarhagsmuna, 

t.d. skjöl eða lífsýni, falla ekki sjálfkrafa undir samskonar takmörkun og notkun 

framburðarskýrslnanna í máli Saunders gegn Bretlandi þar sem framburðarskýrslurnar áttu sér 

tilvist háð vilja Saunders.84  

 Eins og þegar hefur komið fram þá hefur Mannréttindadómstóllinn úrskurðað að 

þagnarrétturinn er ekki fortakslaus, sbr. Murray gegn Bretlandi, en réttmæti þeirra takmarkanna 

sem þagnarrétturinn sætir veltur á þeim réttaráhrifum sem slíkar takmarkanir hafa á 

málsmeðferðina heildstætt, sbr. Funke gegn Frakklandi85 og Murray gegn Bretlandi.86 Í því tilliti 

skiptir einnig máli hvernig þvingunin fer fram, það er eðli og áhrif þvingunarinnar á sakborninginn. 

Í máli Funke gegn Frakklandi var það niðurstaða Mannréttindadómstólsins að Funke var látinn 

sæta ólögmætri meðferð sem var til þess fallin að knýja hann til að afla og láta af hendi gögn sem 

áttu sér tilvist óháð vilja hans. Framganga stjórnvalda og dómsvaldsins var talin langt fram úr hófi 

miðað við hagsmunina sem voru í húfi og önnur úrræði sem stóðu til boða. Það má því gagnálykta 

að hefði framganga franskra stjórnvalda verið hófsamari við að knýja fram samvinnu þá hefði 

Mannréttindadómstóllinn ekki fundið sömu annmarka á málsmeðferðinni, sbr. umfjöllun 

dómstólsins um þvingunarúrræði eftirlitsstofnanna fjármálamarkaða í Saunders gegn Bretlandi og 

Fayed gegn Bretlandi.87 Þagnarrétturinn sætir því takmörkunum að því leyti að sakborningur getur 

verið þvingaður til að veita atbeina við að láta af hendi sönnunargögn sem eiga sér sjálfstæða tilvist 

óháð vilja hans, svo framarlega sem að þvingunin sé lögmæt88 og í samræmi við meðalhóf. Þá 

vaknar sú spurning hvar mörkin liggja, þ.e. hvenær er þvingun í þeim tilgangi að neyða sakborning 

að veita atbeina ekki lengur í samræmi við meðalhóf? Í eftirfarandi umfjöllun um mál Jalloh gegn 

Þýskalandi má sjá hvaða línur Mannréttindadómstóllinn lagði í tengslum við þá spurningu. 

 

                                                                 
84 Rainey, B., Elizabeth Wicks & Clare Ovey. (2014). The European Convention on Human Rights (7. útg.). Bls. 313.  
85 Sjá umfjöllun í kafla 3.1. Þar sem Funke var beittur mjög íþyngjandi málsmeðferð til þess að knýja hann til samvinnu. 
86 Sjá umfjöllun í kafla 3.2 & neðanmálsgrein nr. 69. Þar sem Murray hafði ekki aðgang að verjanda fyrstu 48. klst. var það talið 

varða við 6. gr. sáttmálans en þó ekki talið hafa þau áhrif á málsmeðferðina í heild sinni að mati MDE að það kæmi í veg fyrir að 

dómaranum væri  heimilt að draga ályktanir um sök Murray þar sem hann nýtti þagnarrétt sinn.  
87 Sjá neðanmálsgrein nr. 79. 
88 Lögmæti felur þá í sér að þvingunin sé reist á skýrri lagareglu og ef önnur úrræði standa til boða til að ná fram sömu markmiðum 

sé slíkum úrræðum beitt fyrst. 
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3.4. Jalloh gegn Þýskalandi. 

Málavextir voru þeir að Abu Bakah Jalloh var grunaður um sölu fíkniefna en við handtökuna þá 

gleypti hann poka sem síðan reyndist innihalda fíkniefni.89 Jalloh var fluttur á sjúkrahús þar sem 

hann neitaði að taka inn lyf til að framkalla uppköst. Jalloh var þá beislaður af fjórum 

lögreglumönnum og neyddur með valdi til að innbyrða lyfin með röri sem þrætt var gegnum nef 

niður í maga. Með þessari þvinguðu lyfjagjöf og framkölluðum uppköstum kom upp pokinn sem 

Jalloh hafði gleypt. Pokinn reyndist innihalda kókaín og var Jalloh í kjölfarið dæmdur til eins árs 

refsivistar. Á áfrýjunarstigum í Þýskalandi var niðurstaðan staðfest og þvingunin talin nauðsynleg 

og hófleg til að gæta þeirra rannsóknarhagsmuna sem voru í húfi.90  

 Í dómsorði Mannréttindadómstólsins var fyrst fjallað um þau viðmið sem dómstóllinn 

leggur til grundvallar við mat á því hvort þvingun geti talist óhófleg þannig hún varði við 3. gr. 

Sáttmálans um ómannlega eða vanvirðandi meðferð. Dómstóllinn vísaði meðal annars til málsins 

Price gegn Bretlandi91 þar sem tímabundið varðhald hreyfihamlaðrar konu við ófullnægjandi 

aðbúnað, þannig konunni var ókleift að baða sig eða nota salerni án mikilla vandkvæða, var talið 

fela í sér ómannlega og vanvirðandi meðferð. Mannréttindadómstóllinn víkur að því í Price gegn 

Bretlandi að lágmarks viðmið við að meta hvort meðferð teljist óhófleg er að þvingun, refsing eða 

meðferð leiði af sér meiri niðurlægingu eða þjáningu en almennt má vænta af lögmætri þvingun, 

refsingu eða meðferð. Mannréttindadómstóllinn vildi ekki ganga svo langt að fullyrða að notkun 

sönnunargagna sem aflað er með aðferðum sem varða við 3. gr. Sáttmálans feli sjálfkrafa í sér brot 

gegn 6. gr. Sáttmálans um réttláta málsmeðferð. Þess í stað hefur Mannréttindadómstóllinn miðað 

við að leggja heildstætt mat á málsmeðferð með hliðsjón af meðalhófsreglunni en þeir þættir sem 

liggja til grundvallar er hvort aðferðin var nauðsynleg, heilsufarsáhætta fyrir sakborning, áhrif 

aðferðarinnar á sakborninginn og áhrif sönnunargagnanna á málsmeðferðina.92  

                                                                 
89 MDE, Jalloh gegn Þýskalandi, 11. júlí 2006 (54810/00). 
90 Stjórnskipunardómstóll Þýskalands hafnaði því að taka málið að sér vegna flókins samspils lögsögu mismunandi dómstiga í 

Þýskalandi en birti álit þar sem þvingunin sem Jalloh þurfti að sæta var talin geta varðað við 2. mgr. 2. gr. grundvallarlaganna (sem 

njóta svipaðrar stöðu og stjórnarskrá) um ómannlega og vanvirðandi meðferð og gæti einnig falið í sér brot gegn meðalhófsreglunni. 
91 MDE, Price gegn Bretlandi, 10. júlí 2001 (33394/96). Þar sem varðhaldið stóð yfir í þrjá daga og þrjár nætur við ófullnægjandi 

aðbúnað vegna fötlunar Price. Þó ekki hafi verið sýnt fram á að stjórnvöld hafi haft ásetning til þess að beita Price vanvirðandi eða 

ómannlegri meðferð hafi meðferðin sem Price þurfti að sæta með tilliti til fötlunar hennar falið í sér brot gegn 3. gr. 

Mannréttindasáttmálans. Sjá einnig MDE, Peers gegn Grikklandi, 19. apríl 2001 (28524/95) þar sem ekki var sýnt fram á ásetning 

stjórnvalda til þess að beita vanvirðandi eða ómannlegri meðferð þá hafi þær aðstæður sem Peers var látinn sæta varðhaldi við hafa 

falið í sér brot gegn 3. gr. Sáttmálans. 
92 Í þessu tilliti er áhugavert að skoða Hrd. 97/2006 um frjálst sönnunarmat dómara sbr. 1. mgr. og 2. mgr. 109. gr. sml. en í 

dóminum kom fram að: “…ekki er fyrir að fara í íslenskum lögum reglu sem útilokar að lögregla styðjist við gögn…þó þeirra kunni 

að hafa verið aflað án þess að fylgt hafi verið ákvæðum laga um öflun sönnunargagna í opinberum málum.”  
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 Í niðurstöðu Mannréttindadómstólsins í máli Jalloh gegn Þýskalandi kom fram að 

stjórnvöld höfðu önnur úrræði til að tryggja aðgang að sönnunargögnunum en slík úrræði eru 

almennt notuð í aðildarríkjum sáttmálans í samskonar málum. Var sérstaklega vísað í úrræði sem 

felst í því að fylgst er með sakborning þar til hann hefur hægðir í sérútbúið salerni. Það var mat 

Mannréttindadómstólsins að þó ákveðin niðurlæging sé fólgin í því að hafa hægðir undir eftirliti 

þá væri talsvert meiri niðurlæging fólgin í því að vera þvingaður að framkalla uppköst. Það var því 

niðurstaða dómstólsins að þvingunin var ónauðsynleg þar sem önnur úrræði voru í boði og 

ómannleg þar sem þvingunin fól í sér niðurlægingu umfram það sem vænta má af lögmætri 

þvingun. Sönnunargagnanna var aflað gegn vilja Jalloh með ólögmætri þvingun sem var ekki 

réttlætanleg með tilliti til þeirra hagsmuna sem voru í húfi en dómstóllinn taldi að sönnunargögnin 

höfðu afgerandi áhrif við að sýna fram á sök Jalloh. Því úrskurðaði Mannréttindadómstóllinn að 

brotið var gegn rétt Jalloh að fella ekki á sig sök skv. 6. gr. Sáttmálans um réttláta málsmeðferð. 

 

3.5. Inntak þagnarréttarins skv. Mannréttindadómstól Evrópu. 

Það má sjá í skýringum Mannréttindadsdómstólsins að þagnarrétturinn felur aðallega í sér rétt 

sakbornings að tjá sig ekki um sakarefni og að veita ekki atbeina að öðru leyti við rannsókn 

sakamáls gegn sér. Þessi réttindi eru ekki fortakslaus en Mannréttindadómstóllinn metur það 

heildstætt hvort þvingun, sem takmarkar þagnarréttinn, teljist ólögmæt með tilliti til eðlis 

þvingunarinnar, áhrif þvingunarinnar á sakborninginn, hagsmunina sem eru í húfi og áhrif 

viðkomandi sönnunargagna á málsmeðferðina. Ef sönnunargagna er aflað með ólögmætri þvingun 

þá skiptir það máli hversu þýðingarmikil sönnunargögnin voru við sakfellingu. Ef sök er ekki talin 

velta á áhrifum viðkomandi sönnunargagna þá getur skipt máli hvaða áhrif þvingunin hafði á 

sakborninginn samanborið við þá hagsmuni sem voru í húfi. Í máli Jalloh gegn Þýskalandi var 

Mannréttindadómstóllinn ekki tilbúinn að úrskurða að notkun sönnunargagna sem aflað er með 

þvingun sem varðar við við 3. gr. Sáttmálans um ómannlega og vanvirðandi meðferð feli sjálfkrafa 

í sér brot gegn 6. gr. Sáttmálans um réttláta málsmeðferð. Aftur á móti er ljóst af niðurstöðu 

Mannréttindadómstólsins í Jalloh gegn Þýskalandi að hagsmunirnir sem eru í húfi þurfa að vera 

mjög mikilvægir svo litið sé hjá þvingun sem varðar við 3. gr. Sáttmálans, ásamt því að 

ákæruvaldið þarf að geta sannað sök í málinu án þess að viðkomandi sönnunargögn hafi afgerandi 
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áhrif þar um.93 Í máli O’Halloran & Francis gegn Bretlandi94 úrskurðaði Mannréttindadómstóllinn 

að heimilt væri að leggja þá upplýsingaskyldu á skráða umráðamenn ökutækja að gera grein fyrir 

því hver hafi stjórnað ökutækinu á tilteknum tíma vegna þeirra mikilvægu hagsmuna sem eru í 

húfi, sbr. 1. mgr. 58. gr. umferðarlaga nr. 50/1987.95 Mannréttindadómstóllinn komst að þeirri 

niðurstöðu að upplýsingar að þessu tagi eru þess eðlis að þær ráði ekki úrslitum um sönnun því 

jafnan séu önnur sönnunargögn til staðar. Mannréttindadómstóllinn gerir þar með greinarmun á 

efni og eðli framburðar sem fenginn er með lögmætri þvingun og þau áhrif sem slíkur framburður 

er talinn hafa á málsmeðferðina, sbr. undanfarandi umfjöllun um Saunders gegn Bretlandi.96 

 Þá hefur Mannréttindadómstóllinn gert greinarmun á sönnunargögnum sem eiga sér tilvist 

óháð vilja sakbornings og sönnunargögnum sem eiga sér tilvist háð vilja sakbornings. Í máli 

Murray gegn Bretlandi nefndi Mannréttindadómstóllinn lífsýni og skjöl sem dæmi um 

sönnunargögn sem eiga sér tilvist óháð vilja sakbornings á meðan framburður telst falla undir 

sönnunargögn sem eiga sér tilvist háð vilja sakbornings. Sönnunargögn sem eiga sér sjálfstæða 

tilvist tengjast þeim efnisþætti þagnarréttarins sem felur í sér rétt sakbornings að vera ekki knúinn 

til að veita atbeina við rannsókn sakamáls. Eins og sjá má í eftirfarandi umfjöllun þá er það þessi 

efnisþáttur þagnarréttarins sem virðist helst sæta takmörkunum í réttarframkvæmd 

Mannréttindadómstólsins. Til að aðgreina þennan efnisþátt frá rétt sakbornings að tjá sig ekki eða 

svara ekki spurningum um sakarefni97 þá mun eftirfarandi umfjöllun nota orðtakið verklegur 

þagnarréttur til að tilgreina rétt sakbornings að fella ekki á sig sök með því að vera knúinn að taka 

virkan þátt í öflun sönnunargagna fyrir ákæruvaldið. Orðið verklegur vísar þá til þess að 

sakborningurinn er þvingaður til þess að láta af hendi skjöl eða önnur sönnunargögn eða 

undirgangast læknisfræðilegt inngrip til öflunar lífsýna. Þá er vert að benda á að 

                                                                 
93 Sbr. Hrd. 323/2005: Þar sem Hæstiréttur tók fram að mat á sök væri ekki byggð á framburði sakbornings fyrir lögreglu þar sem 

ekki hafði verið gætt þess að gera sakborningi viðvart að honum bæri ekki skylda á tjá sig um sakarefnið.  
94 MDE, O’Halloran & Francis gegn Bretlandi, 29. júní 2007 (15809/02 & 25624/02). Þar sem skráðum eigendum tveggja bifreiða, 

sem höfðu verið mældar fyrir of hraðan akstur með hraðamyndavélum, var gert að upplýsa hverjir höfðu verið ökumenn bifreiðana 

í þeim tilvikum. 
95 1. mgr. 58. gr. umferðarlaga þar sem segir að: “Eiganda (umráðamanni) ökutækis er skylt…að gera grein fyrir, hver hafi stjórnað 

ökutækinu á tilteknum tíma.”  
96 Eins og vikið er að í umfjöllun ritgerðarinnar um Saunders gegn Bretlandi þá taldi MDE að framburður sakbornings hafði í eðli 

sínu og í ljósi þess hvernig hann var notaður af ákæruvaldinu, afgerandi áhrif á niðurstöðu kviðdómsins. Samanborið við framburð 

þar sem skráður eigandi ökutækis er þvingaður til að upplýsa hver hafi ekið ökutækinu á ákveðnum tíma en í slíku tilfelli eru jafnan 

önnur sönnunargögn til staðar, t.d. mynd úr hraðamyndavél sem sýni fram á sök. 
97 Í umfjöllun ritgerðarinnar um sögulegan uppruna þagnarréttarins má sjá að hugtök eða hugmyndir um þagnarrétt sakborninga fól 

lengstum af í sér einvörðungu rétt sakbornings að tjá sig ekki, eða það sem kalla má hinn eiginlegi þagnarréttur. Þagnarrétturinn 

tók ekki á sig rýmri merkingu fyrr en líða fór á 20. öldina í dómaframkvæmd þar sem tilhneygingu fór að gæta að skýra þagnaréttinn 

með rýmkandi lögskýringu. Þagnarrétturinn hefur því þróast í samsett hugtak af aðgreinanlegum en skyldum réttindum sakbornings 

við meðferð sakamála. 
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rannsóknarspurning ritgerðarinnar tekur sérstaklega til framangreinds efnisþáttar þagnarréttarins 

en fjallar verður nánar um það hér eftir. 

 

4. Verklegur þagnarréttur. 

Í skilgreiningu Mannréttindadómstólsins á sönnunargögnum sem eiga sér sjálfstæða tilvist óháð 

vitund sakbornings hefur dómstóllinn aðgreint sérstaklega rétt sakbornings að veita ekki atbeina 

við rannsókn með virkum hætti. Í því felst að sakborningur eigi rétt á því að vera ekki knúinn til 

þess að taka virkan þátt í rannsókn sakamáls sem beinist að honum með því að láta ákæruvaldinu 

í té sönnunargögn sem eiga sér sjálfstæða tilvist, þ.e. verklegur þagnarréttur. Í máli Saunders gegn 

Bretlandi vísaði Mannréttindadómstóllinn til þess að í aðildarríkjum Sáttmálans sætir sá réttur 

sakbornings sem nefndur er verklegur þagnarréttur í þessari ritgerð, talsverðum takmörkunum. 

Mannréttindadómstóllinn hefur margsinnis í dómafordæmum sínum bent á  öndunarsýni, blóðsýni 

og þvagsýni sem og vefjasýni fyrir DNA rannsóknir sem dæmi um sönnunargögn sem réttlæta 

takmörkun á verklegum þagnarrétti. 

 Í máli Schmidt gegn Þýskalandi98 komst Mannréttindadómstóllinn að þeirri niðurstöðu að 

blóðsýnataka sem framkvæmd er af fagmanni felur í sér lágmarks líkamleg óþægindi og leiðir ekki 

til óhóflegrar líkamlegrar eða andlegrar þjáningar, sbr. skilyrði 3. gr. Sáttmálans um vanvirðandi 

og ómannlega meðferð. Ennfremur taldi dómstóllinn að blóðsýnatakan bryti ekki gegn 8. gr. 

Sáttmálans um friðhelgi einkalífsins þar sem þvingunin uppfyllti skilyrði 2. mgr. 8. gr. Sáttmálans 

um lögmætar takmarkanir þar að lútandi.99 Hagsmunirnir sem voru í húfi voru jafnframt taldir 

nægilega mikilvægir til að réttlæta lágmarks læknisfræðilegt inngrip eins og fólgið er í 

blóðsýnatöku en því til staðfestingar var vísað til þess að í mörgum aðildarríkjum sáttmálans er að 

finna heimildir í umferðarlögum fyrir töku blóðsýna til að sýna fram á áfengismagn í blóði. Í máli 

Peters gegn Hollandi100 taldi Mannréttindanefndin það ekki ósamrýmanlegt 3. gr. né 8. gr. 

Sáttmálans að leggja þá skyldu á fanga að veita þvagsýni reglulega í ljósi þeirra mikilvægu 

hagsmuna sem reglulegri þvagsýnatöku var ætlað að tryggja.  

                                                                 
98 MDE, Schmidt gegn Þýskalandi, 5. janúar 2006 (32352/02). Þar sem Schmidt var dæmdur fyrir margvísleg brot þegar hann felldi 

grun um fjöldamorð á annan mann sem hann átti í útistöðum við með fölsuðu bréfi til dómstóls í héraðinu. 
99 8. gr. Sáttmálans, sbr. 71. gr. stjskr. um friðhelgi einkalífsins en þessar greinar hafa verið skýrðar rúmt svo þær taki til friðhelgi 

líkama einnig. Takmarkanir á þeirri friðhelgi þurfa að byggja á skýrri lagaheimild, sbr. 2. og 3. mgr. 71. gr. stjskr.  
100 MNE, Peters gegn Hollandi, 6. apríl 1994 (21132/93). Þar sem fangi neitaði að gefa þvagsýni og var látinn sæta fimm daga 

einangrun sem agarefsingu. 
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Lífsýnataka, með þvingun og eftir atvikum valdi, hefur verið framkvæmd á Íslandi sem 

liður í að tryggja sönnunarbyrði ákæruvaldsins, sbr. Hrd. 350/2001,101 þar sem ákærði var sýknaður 

meðal annars vegna þess að þvagsýnataka hafði ekki farið fram og því ekki hægt að skera úr um 

hvort áfengisneysla hafi átt sér stað eftir að meintum ölvunarakstri lauk.102 Í “þvagleggsmálinu”103 

taldi Héraðsdómur að lögreglan hafði ekki farið út fyrir valdheimildir sínar. Héraðsdómur vísaði 

þá meðal annars til þágildandi 92. gr. laga nr. 19/1991 um meðferð opinberra mála104 þar sem fram 

kemur að: “…taka má…þvagsýni úr sakborningi…í þágu rannsóknar sem gerð verður á honum 

að meinalausu.”105 Ennfremur taldi Héraðsdómur á grundvelli annarra sönnunargagna í málinu að 

það væri: “…hafið yfir allan skynsamlegan vafa að ákærða hafi verið undir áhrifum áfengis við 

aksturinn…” Þó hægt sé að færa sannfærandi rök fyrir því að þvagsýnatakan varði við 3. gr. 

Sáttmálans um vanvirðandi og ómannlega meðferð þá er ólíklegt að Mannréttindadómstóllinn 

myndi telja að málið varðaði við 6. gr. Sáttmálans um réttláta málsmeðferð. Það er vegna þess að 

Hæstiréttur byggði sök í málinu á öðrum sönnunargögnum, þar með talið á blóðsýnunum. Það er 

líklegt að Hæstiréttur hafi verið meðvitaður um þau sjónarmið sem réðu úrslitum í niðurstöðu 

Mannréttindadómstólsins í máli Jalloh gegn Þýskalandi. 106 Þar sem sök í málinu valt ekki á 

sönnunargögnum sem aflað var með þvagsýnatökunni taldi Hæstiréttur ekki þörf á því að kanna 

hvort þvagsýnatakan hafði verið ólögmæt en Hæstiréttur tók það þó sérstaklega fram í dómsorði 

sínu: “…að jafnræðis hafi verið gætt…við meðferð…fyrir héraðsdómi…” 

Af framangreindri réttarframkvæmd má sjá að blóðsýnataka og þvagsýnataka teljast að öllu 

öðru jöfnu ekki fela í sér ólögmæta þvingun sem varðar við 3. gr. Sáttmálans um vanvirðandi og 

ómannlega meðferð né 8. gr. Sáttmálans um friðhelgi einkalífsins. Í framangreindum málum 

                                                                 
101 Hrd. 350/2001: Þar sem ákærði neitaði því að hafa ekið bifreið undir áhrifum áfengis. Lögreglumaður var einn til vitnis um það 

að hafa handtekið ákærða undir stýri þegar akstri lauk í kjölfar eftirfarar fyrir utan heimili ákærða en ákærði bar við að hafa verið 

stödd í bifreiðinni að sækja veski og hafa drukkið áfengi skömmu áður inn á heimili sínu. Ákærði var meðal annars sýknað vegna 

þess að við rannsókn málsins fór fram blóðsýnataka en ekki þvagsýnataka og því var ekki hægt að skera úr um hvenær neysla 

áfengis hafi farið fram.  
102 Í 1. mgr. 47. gr. umferðarlaga kemur fram að ökumanni er skylt að gangast undir öndunarpróf og láta í té svita- og 

munnvatnssýni. Í 3. mgr. 47. gr. umferðarlaga segir að: “Ökumanni er skylt að hlíta þeirri meðferð sem talin er nauðsynleg við 

rannsókn…” Hvergi er þess þó getið í umferðarlögum að lögregla hafi heimild til að beita valdi við töku lífsýna. Þar sem heimild 

er til fangelsisrefsingar skv. 1. mgr. 100. gr. umferðarlaga þá myndi slík valdbeiting líklega vera grundvölluð á 1. mgr. 77. gr. laga 

nr. 88/2008 um meðferð sakamála, sbr. 2. málsl. 1. mgr. 78. gr. sömu laga102 ef íslenskir dómstólar þyrftu að meta lögmæti slíkrar 

þvingunar. 
103 Hrd. 236/2008. Þar sem sakborningur var grunaður um akstur undir áhrifum áfengis en lögreglan hafði ekki staðið hana að 

akstri. Í samræmi við niðurstöðu í Hrd. 350/2001 (sjá neðanmálsgr. 92) var tekin sú ákvörðun að taka blóðsýni og þvagsýni. 

Sakborningurinn neitaði að veita atbeina og því var sakborningurinn færður á sjúkrahús þar sem sakborningurinn þurfti að sæta því 

að þvaglegg var komið í þvagrás til að afla þvagsýnis. 
104 Lög nr. 19/1991 um meðferð opinberra mála, hér eftir OML. 
105 Núgildandi 1. mgr. 77. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála. 
106 Atriðin sem MDE lagði mat á í Jalloh gegn Þýskalandi voru hvort þvingunin var nauðsynleg, áhrif þvingunarinnar á 

sakborninginn með tilliti til heilsufars og sálarfars, hagsmunirnir sem voru í húfi og áhrif sönnunargagnanna á málsmeðferðina. 
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beindist kvörtunin ekki að 6. gr. Sáttmálans um réttláta málsmeðferð. Ef svo hefði verið þá má 

ráða út frá þeim réttarfarsatriðum og sjónarmiðum sem Mannréttindadómstóllinn leggur almennt 

mat á, að þvingunin yrði ekki talin fela í sér ólögmæta takmörkun á verklegum þagnarrétti, 

samanber undanfarandi umfjöllun ritgerðarinnar um Jalloh gegn Þýskalandi. Svo þvingun teljist 

ekki fela í sér ólögmæta takmörkun á verklegum þagnarrétti þarf hún að vera nauðsynleg til að ná 

fram þeim markmiðum sem stefnt er að en standi önnur úrræði í boði sem leiða af sér minna 

óhagræði fyrir sakborning skal slíkum úrræðum fremur beitt. Einnig þarf að meta þau áhrif sem 

þvingunin hefur á sakborninginn til hliðsjónar við þá hagsmuni sem þvinguninni eða 

málsmeðferðinni er ætlað að vernda. Að lokum þarf að leggja mat á þýðingu þeirra sönnunargagna 

sem aflað er með þvinguninni á sönnun sakar í málinu. Það er vert að taka fram að 

Mannréttindadómstóllinn metur framangreind atriði almennt heildstætt. Í næstu köflum verður 

þessum mælikvarða beitt til að meta hvort svipting ökuréttar samkvæmt 1. mgr. og 2. mgr. 102. 

gr. umferðarlaga, sbr. 3. mgr. 47. gr. sömu laga feli í sér lögmæta takmörkun á verklegum 

þagnarrétt, sbr. rannsóknarspurningu ritgerðarinnar: 

 

„Er svipting ökuréttar samkvæmt 1. mgr. & 2. mgr. 102. gr. umferðarlaga, sbr. 3. mgr. 47. gr. 

sömu laga í samræmi við verklegan þagnarrétt sakborninga?“ 

 

Rannsóknarspurning ritgerðarinnar verður þá metin til hliðsjónar við eftirfarandi sjónarmið sem 

Mannréttindadómstóllinn leggur almennt til grundvallar við að leggja mat á það hvort þvingun feli 

í sér ólögmæta takmörkun á verklegum þagnarrétti: 

 

a. Er þvingunin nauðsynleg og felst í þvinguninni eina tæka úrræðið til að ná fram þeim 

markmiðum sem stefnt er að? 

b. Hefur beiting þvingunarinnar þannig áhrif að hún getur talist varða við 3. gr. Sáttmálans 

um vanvirðandi og ómannlega meðferð? 

c. Til hliðsjónar við þau áhrif sem þvingunin hefur á sakborninginn, sbr. lið b. er þvingunin 

réttlætanleg með tilliti til þeirra hagsmuna sem þvinguninni er ætla að vernda og tryggja? 

d. Hvaða áhrif hafa sönnunargögnin sem þvingunin aflar á sönnun sakar? 

 

 



 
 

Bls. 23 

 

5. Íslensk réttarframkvæmd og verklegur þagnarréttur. 

Þær íslensku lagaheimildir sem eru hér til umfjöllunar varða sviptingu ökuréttar fyrir að neita að 

veita atbeina við töku lífsýna í þágu rannsóknar á meintum akstri undir áhrifum áfengis og eða 

fíkniefna. Með setningu breytingarlaga á umferðarlögum nr. 48/1997107 var 45. gr. umfl. breytt 

þannig hægt væri að færa lögfulla sönnun um ölvunarakstur með öndunarprófi.108,109 Í kjölfar 

framangreindrar lagabreytingar voru sett lög nr. 23/1998110 þar sem 1. mgr. og 2. mgr. 102. gr. 

umfl. var breytt þannig að ákvörðun ökumanns að hlíta ekki þeirri meðferð sem talin er nauðsynleg 

í þágu rannsóknar skv. 3. mg. 47.gr. varði við sviptingu ökuréttar. Í greinargerð með frumvarpinu 

kemur fram að sviptingarheimildinni var ætlað að stemma í stigu við að ökumenn neituðu að 

undirgangast öndunarpróf, en í slíkum tilfellum þarf að framkvæma blóðsýnatöku og eftir atvikum 

þvagsýnatöku. Af almennri textaskýringu á 2. mgr. og 3. mgr. 47. gr., 1. mgr. og 2. mgr. 102. gr. 

umfl. má þó sjá að sviptingarheimildin nær jafnt til töku öndunarsýna, blóðsýna og þvagsýna. Í 

kjölfar niðurstöðu í dómi Hæstaréttar nr. 623/2011111 lagðist notkun öndunarprófa af en 

sviptingarheimildinni hefur síðan verið beitt jafnt við töku blóðsýna og eftir atvikum þvagsýna við 

rannsókn á akstri undir áhrifum áfengis og eða fíkniefna. Neiti ökumaður að veita atbeina við töku 

blóðsýnis og eða þvagsýnis sætir hann sviptingu ökuréttar eigi skemur en eitt ár skv. 2. mgr. 102. 

gr. umfl. Hafi ökumaður áður sætt sviptingu ökuréttar fyrir brot gegn 45. gr., 45. gr. a.112 eða 3. 

mgr. 47. gr. umfl.: “…skal svipting ökuréttar eigi vara skemur en tvö ár og allt að fimm árum…” 

skv. 6. mgr. 102. gr. umfl.  

Þar sem ökumenn sem grunaðir eru um ölvunarakstur eru ekki lengur látnir undirgangast 

öndunarpróf þá veltur lögfull sönnun um ölvunarakstur á blóðsýnum og eftir atvikum þvagsýnum. 

Lögfull sönnun í málum sem varða við akstur undir áhrifum fíkniefna veltur einnig á blóðsýnum 

og þvagsýnum. Vert er að taka fram að það nægir að fíkniefni mælist í öðru hvoru sýni svo það 

                                                                 
107 Frumvarp til laga um breyting á umferðarlögum, nr. 50 30. mars 1987, með síðari breytingum. Þskj. 1275, mál 487. 121 lögþ. 

1996-1997. 
108 Með öndunarprófi er vísað til sérhæfðs búnaðar, Evidenzer, sem notaður var af lögreglu á Íslandi til fjölda ára til að mæla 

áfengismagn í lofti. Það ber gera greinarmun á slíkum búnaði og vettvangsmælum en notkun slíkra mæla er enn við lýði en 

niðurstaða úr slíkum  mælum hefur aldrei talist lögfull sönnun, heldur einungis til þess að styðja grunsemdir lögreglumanna. 
109 47. gr. umfl var einnig breytt til samræmis við breytingu á 45. gr. umfl. en við 47. gr. umfl. var bætt nýrri málsgrein þar sem 

fram kom að: „Ökumanni er skylt að hlíta þeirri meðferð sem talin er nauðsynleg við rannsókn...“ Samskonar orðalag hafði verið 

til staðar í 2. mgr. 47. gr. fyrir lagabreytinguna.  
110 Stjórnarfrumvarp til laga um breyting á umferðarlögum, nr. 50 30. mars 1987, með síðari breytingum (öndunarsýni). Þskj. 770, 

mál 443. 122 lögþ. 1997/1998. 
111 Hrd. 623/2011: Þar sem Hrd. sýknaði ákærða fyrir ölvunarakstur þar sem sérfræðivitni báru við að líkamshiti gæti haft 

skekkjandi áhrif á niðurstöðu öndunarprófs og þar sem í framkvæmd slíkra prófa fór ekki fram mæling á líkamshiti þá var ekki 

hægt að sýna fram á án skynsamlegs vafa að ákærði var með eðlilegan líkamshiti þegar  mælingin fór fram.  
112 Samkvæmt 45. gr. a. umfl. má: “Enginn…stjórna eða reyna að stjórna vélknúnu ökutæki ef hann er undir áhrifum ávana- og 

fíkniefna…” 
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leiði til sviptingu ökuréttar, sbr. Hrd. 254/2008 & 260/2008.113 Neiti ökumaður að veita atbeina 

við töku slíkra sýna er honum gerð grein fyrir því að hann sætir þá sviptingu ökuréttar að lágmarki 

eitt ár. Eftir atvikum getur ökumanni einnig verið gerð grein fyrir því að eftir sem áður verði 

framkvæmd blóðsýnataka með valdi og svipting ökuréttar byggð á mældu magni í blóði leggst 

saman við þá sviptingu sem ökumaðurinn sætir fyrir að neita að veita atbeina við töku 

framangreindra sýna. Í þessu felst augljós þvingun fyrir sakborning þar sem honum er gert skylt 

að taka virkan þátt í öflun sönnunargagna sem fela í sér lögfulla sönnun um ölvunarakstur eða 

akstur undir áhrifum fíkniefna.114 Sakborningi stendur í raun ekkert annað til boða en að veita 

atbeina því neitun að veita atbeina telst vera sjálfstætt brot og því mögulegt fyrir sakborning að 

vera sviptur ökurétti án þess að saknæmt magn mælist í viðkomandi lífsýnum. 

Í Hrd. 304/2009 staðfesti Hæstiréttur sviptingu ökuréttar, fyrir að neita að veita atbeina við 

töku þvagsýnis vegna gruns um akstur undir áhrifum fíkniefna, með vísan til forsenda 

Héraðsdóms. Í Héraðsdómi kom fram að það sé: “…ekki…ráðið að ákærða hafi verið rétt að neita 

að láta lögreglu í té þvagsýni…af þeirri ástæðu einni að…vera búinn að gefa blóðsýni.” Var einnig 

vísað í mál Tirado Ortiz & Lozano Martin gegn Spáni og því slegið föstu: “…að 

Mannréttindadómstóll Evrópu hefur komist að þeirri niðurstöðu að ákvæði eins og um ræðir í 47. 

gr. umferðarlaga brjóti ekki gegn þeim réttindum sem 6. gr. mannréttindasáttmála Evrópu er ætlað 

að tryggja…” Í máli Tirado Ortiz & Lozano Martin gegn Spáni115 voru málavextir þeir að tveir 

sakborningar í tveimur aðskildum málum voru sakfelldir fyrir að neita að veita öndunarsýni vegna 

gruns um ölvunarakstur. Mannréttindadómstóllinn vísaði til fyrri niðurstaðna í máli X gegn 

Hollandi og Saunders gegn Bretlandi og áréttaði að sé sönnunargagna aflað sem eiga sér sjálfstæða 

tilvist með lögmætri þvingun þá varði það ekki við 6. gr. Sáttmálans um réttláta málsmeðferð. 

                                                                 
113 Hrd. 254/2008 & 260/2008: Þar sem í báðum málum voru sakborningar sýknaðir í héraði en dæmdir sekir í Hæstarétti. 

Héraðsdómur sýknaði hina ákærðu þar sem ákæruvaldinu hafði ekki tekist að sýna fram á að ákærði hafði verið ófær um að stjórna 

bifreið vegna neyslu. Héraðsdómur leit þá til þess að kannabisefni mældist í þvagi en ekki í blóði sem samræmdist vitnisburði 

beggja um neyslu mörgum dögum fyrir akstur. Með tilliti til 2. mgr. 6. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu um sakleysi uns sekt er 

sönnuð, skýrði Héraðsdómur 2. mgr. 45. gr. umfl: “…þröngt að hún taki ekki til þess tilviks sem hér er til umfjöllunar…” Hæstiréttur 

taldi ekki tilefni að skýra nefnda lagagrein þröngt, að: “…ákvörðun löggjafans, sem reist er á málefnalegum grunni…” sé skýr og 

því nægir fyrir sök að efni mælist í þvagi eða blóði og: “…niðurstaðan um það er í engu háð mati…á því hvort hann sé í reynd 

undir áhrifum…” 
114 Í þessu tiliti er áhugavert að líta til þess að hvergi í meðförum þingsins á frumvarpinu sem varð að lögum nr. 23/1998 er að finna 

umræður um rétt sakbornings að vera ekki þvingaður að veita atbeina við rannsókn. Í innsendu erindi frá Ríkissaksóknara er vikið 

að því að lagabreytingin víkji: “…frá þeirri grundvallarreglu refsiréttarfarsins að enginn þurfi að veita atbeina sinn til að upplýsa 

mál á hendur sér.” (dbnr. 1176). Það er þó tekið fram að lagabreytingin njóti stuðnings Ríkissaksóknara þó: “…hún kunni að vera 

umdeilanleg…” og lagt til að svipting ökuréttar skuli ekki vera skemmri en tvö ár. 
115 MDE, Tirado Ortiz & Lozano Martin gegn Spáni, 15. júní 1999 (43486/98). Jesús Santiago Tirado Ortiz var dæmdur til 

refsivistar í sex mánuði, greiðslu sektar og var sviptur ökurétti í eitt ár. Santiago Lozano Martin var dæmdur í sex mánaða refsivist 

en þegar Dómstóllinn birti úrskurði sinn var mál hans enn í áfrýjunarferli á Spáni.  
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Einnig var vikið að því að almennt í aðildarríkjum Sáttmálans er notast við samskonar aðferðir. Í 

samræmi við framangreint taldi Mannréttindadómstóllinn að málið varðaði ekki við 6. gr. 

Sáttmálans um réttláta málsmeðferð. 

Í máli X gegn Hollandi116 voru málavextir þeir að ónafngreindur sakborningur var 

stöðvaður af lögreglu vegna gruns um ölvunarakstur. Sakborningurinn viðurkenndi að hafa 

drukkið áfengi skömmu fyrir akstur og við blástur í áfengismæli kom jákvæð niðurstaða en 

sakborningurinn neitaði að veita atbeina við töku blóðsýnis. Sakborningurinn var því dæmdur í 

tveggja mánaða fangelsi og var sviptur ökurétti til sex mánaða. Fyrir Mannréttindanefndinni stóð 

að úrskurða hvort refsing fyrir að neita að veita atbeina við töku blóðsýna varðaði við 

meginregluna um sakleysi uns sekt er sönnuð, sbr. 2 .mgr. 6. gr. Sáttmálans. Nefndin tilgreindi 

sérstaklega að réttarágreiningurinn varðaði það hvort hægt væri að skylda sakborning að veita 

sönnunargögn um eigin sök. Nefndin komst að þeirri niðurstöðu að blóðsýnataka fæli í sér 

lágmarks læknisfræðilegt inngrip og samkvæmt viðkomandi landsrétti voru ákvæði til að 

fyrirbyggja handahófskennda og óviðeigandi beitingu blóðsýnatöku í þágu rannsóknar. Þar sem 

engin önnur úrræði voru til staðar til að tryggja sönnun í málaflokki sem varðaði mjög mikilvæga 

þjóðfélagslega hagsmuni þá taldi Mannréttindanefndin að þvingunin varðaði ekki við 2. mgr. 6. 

gr. Sáttmálans um réttláta málsmeðferð. Mannréttindanefndin hafnaði því umsókn sakborningsins 

og málið fór ekki fyrir Mannréttindadómstól Evrópu.  

Í máli nr. S-45/2009 hafnaði héraðsdómari því að blóðsýnataka og þvagsýnataka í þágu 

rannsóknar á meintum akstri undir áhrifum fíkniefna væri háð dómsúrskurði eða ótvíræðu 

samþykki sakbornings eins og áskilið er í 2. mgr. 78. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála. Í 

máli þessu hélt ákærði því fram að með gildistöku laga um meðferð sakamála hafi verið felld á 

brott heimild lögreglu til töku lífsýna í þágu rannsóknar án dómsúrskurðar eða samþykkis ef hætta 

væri á sakarspjöllum samkvæmt 2. mgr. 93. gr. brottfallinna laga nr. 19/1991 um meðferð 

opinberra  mála. Samkvæmt héraðsdómi væri lífsýnataka í þágu rannsóknar samkvæmt 47. gr. 

umferðarlaga dæmi um sérreglur sem: “…ganga…framar þeim almennu reglum sem gilda um 

rannsóknaraðgerðir samkvæmt lögum um meðferð sakamála.” og: “…var samþykki ákærða til 

sýnatöku ekki nauðsynlegt.” Í máli nr. E-13507/2009 krafðist stefnandi sem var jafnframt sá 

dómfelldi í framangreindu máli nr. S-45/2009 skaðabóta vegna ólögmætrar sýnatöku. Í þessu máli 

hafnaði héraðsdómari skaðabótakröfunni á grundvelli 1. mgr. 186. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð 

                                                                 
116 MNE, X gegn Hollandi, 4. desember 1978 (8239/78). 
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opinberra mála þar sem þegar hafði fallið framangreindur dómur nr. S-45/2009 þar sem lögmæti 

lífsýnatökunnar var staðfest.  

Í máli héraðsdóms Norðurlands eystra nr. S-192/2016 hélt ákærði því fram að hann hafði 

neitað að gefa þvagsýni því hann taldi það nægja að tekið yrði úr honum blóðsýni. Í dómsorðinu 

var vísað til niðurstöðu Hæstaréttar í máli nr. 304/2009 sem og mál Mannréttindadómstóls Evrópu 

í Tirado Ortiz & Lozano Martin gegn Spáni nr. 43486/98 til að sýna fram á að svipting ökuréttar 

fyrir að neita að veita atbeina við þvagsýnatöku brjóti ekki í bága við 6. gr. Mannréttindasáttmála 

Evrópu um réttláta málsmeðferð. Hinn ákærði játaði neyslu fíkniefna fyrir akstur og veitti atbeina 

við töku blóðsýnis. Þó það felist lögfull sönnun fyrir akstur undir áhrifum fíkniefna í mælingu í 

blóðsýninu og í játningu hins ákærða þá var hann sakfelldur þar sem neitun hans að veita atbeina 

við: “…þeirri meðferð sem lögregla taldi nauðsynlega við rannsókn…” telst sjálfstætt brot, sbr. 

3. mgr. 47. gr. umferðarlaga.  

  

5.1. Mat á sjónarmiðum Mannréttindadómstólsins. 

Í Hrd. 304/2009 var vísað til skýringa Mannréttindadómstólsins á lögmæti þvingunar sem 

takmarkar verklegan þagnarrétt sakbornings þannig eftirfarandi málsmeðferð teljist ekki varða við 

6. gr. Mannréttindasáttmálans um réttláta málsmeðferð. Hæstiréttur staðfesti þá niðurstöðu 

Héraðsdóms að ekki verði talið: “…að ákvæði 3. mgr. 47. gr. gr., sbr. 2. mgr. 102. gr., 

umferðarlaga nr. 50/1987 fari í bága við réttindi ákærða sem varin eru af stjórnlögum.” Ef við 

skoðum niðurstöðuna í Hrd. 304/2009 með hliðsjón af þeim sjónarmiðum sem 

Mannréttindadómstóllinn virðist aðallega leggja mat á við meðferð samskonar mála þá má sjá að 

sú þvingunarheimild íslenskra umferðarlaga sem er hér til umfjöllunar uppfyllir þau sjónarmið 

Mannréttindadómstólsins sem þvingun þarf að uppfylla til að teljast lögmæt takmörkun á 

verklegum þagnarrétt. Þessi sjónarmið eru:  

 

a. Er þvingunin nauðsynleg og felst í þvinguninni eina tæka úrræðið til að ná fram þeim 

markmiðum sem stefnt er að? 

b. Hefur beiting þvingunarinnar þannig áhrif að hún getur talist varða við 3. gr. Sáttmálans 

um vanvirðandi og ómannlega meðferð? 

c. Til hliðsjónar við þau áhrif sem þvingunin hefur á sakborninginn, sbr. lið b. er þvingunin 

réttlætanleg með tilliti til þeirra hagsmuna sem þvinguninni er ætla að vernda og tryggja? 
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d. Hvaða áhrif hafa sönnunargögnin sem þvingunin aflar á sönnun sakar? 

 

Þegar svipting ökuréttar fyrir að neita að veita atbeina var lögfest var vísað til þeirrar nauðsynjar 

að koma í veg fyrir að aka þyrfti með ökumenn langar leiðir til að framkvæma lífsýnatöku ef þeir 

neituðu að veita öndunarsýni. Svipting ökuréttar fyrir að neita að veita atbeina getur því talist 

uppfylla skilyrði a-liðar um nauðsyn en eins og tekið er fram í greinargerðinni með því frumvarpi 

sem varð að lögum nr. 23/1998, þurfa ökumenn að vera tilbúnir: “…til samvinnu við lögreglu.”117 

Slík samvinna var talin nauðsynleg því erfitt er að knýja ökumann til þess að blása í þar til gerðan 

búnað en aftur á móti er hægt að framkvæma blóðsýnatöku og þvagsýnatöku með valdi án 

samvinnu sakbornings. Svipting ökuréttar fyrir að neita að veita atbeina við blóðsýnatöku og 

þvagsýnatöku getur því ekki talist uppfylla seinni málslið a-liðar þar sem annað úrræði er til staðar, 

það er lífsýnataka með valdi. Það hefur þegar verið sýnt fram á í 4. kafla ritgerðarinnar að 

Mannréttindadómstóllinn telur það ekki varða við 3. gr. Sáttmálans um vanvirðandi og ómannlega 

meðferð né 8. gr. Sáttmálans um friðhelgi einkalífsins að þvinga sakborninga til að veita blóðsýni 

eða þvagsýni, að öðrum skilyrðum uppfylltum.118 Hvort slík lífsýnataka með valdi telst varða við 

3. gr. eða 8. gr. Sáttmálans veltur á heildarmati á hverju tilviki fyrir sig, samanber undanfarandi 

umfjöllun um þvagleggsmálið í 4. kafla ritgerðarinnar og þá tilhneigingu Mannréttindadómstólsins 

að meta málsmeðferð heildstætt.  

Það er mat greinarhöfundar að Mannréttindadómstóllinn myndi að öllum líkindum 

úrskurða að þvagsýnataka með valdi, með því læknisfræðilega inngripi sem fólgið er í slíkri 

framkvæmd, varði við 3. gr. Sáttmálans um vanvirðandi og ómannlega meðferð. Ef þvagsýni, sem 

tekið er með valdi, er talið hafa mikilvæg áhrif við sönnun sakar þá yrði málsmeðferðin einnig 

úrskurðuð óréttlát, sbr. 6. gr. Sáttmálans um réttláta málsmeðferð. Það er því mat höfundar að sú 

þvingun sem felst í sviptingu ökuréttar fyrir að neita að veita atbeina við töku þvagsýnis, felur í 

sér hagkvæmasta úrræðið miðað við þá hagsmuni sem eru í húfi, en þá gerir höfundur ráð fyrir því 

að þvagsýnið sé nauðsynlegt í þágu rannsóknar. Blóðsýnataka felur í sér talsvert minna 

læknisfræðilegt inngrip enda má sjá í undanfarandi umfjöllun um réttarframkvæmd 

Mannréttindadómstólsins að aðildarríkjum er veitt talsvert svigrúm þegar þvingun felur í sér 

                                                                 
117 Stjórnarfrumvarp til laga um breyting á umferðarlögum, nr. 50 30. mars 1987, með síðari breytingum (öndunarsýni). Þskj. 770, 

mál 443. 122 lögþ. 1997/1998. 
118 Það er þau skilyrði eða sjónarmið sem koma fram í framangreindum a-lið til d-liðar, nauðsyni þvingunar, áhrif á sakborning, 

hagsmuni sem ætlað er að tryggja og vernda og áhrif sönnunargagna á sönnun sakar. 
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lágmarks læknisfræðilegt inngrip. Það er jafnframt heillvænlegra fyrir alla hlutaðeigandi, þar með 

talið sakborninginn sjálfan, að hann sé þvingaður til að veita atbeina en að vera beittur valdi við 

töku blóðsýnis, þar sem augljós smithætta og slyshætta er til staðar veiti sakborningur mótspyrnu 

við töku blóðsýnis. Þar af leiðandi skiptir það ekki sköpum þó þvingunin uppfylli ekki 2. málslið 

a-liðarins þar sem þvingunin felur í sér minna óhagræði fyrir sakborning en valdbeiting og felur 

því í sér meira samræmi við meðalhóf. 

 Þótt upphaflegt markmið með lögfestingu heimildar að svipta ökurétti, fyrir að neita að 

veita atbeina, hafi verið að tryggja eðlilega framkvæmd öndunarprófa á vettvangi, aðallega á 

landsbyggðinni, þá hefur heimildinni verið beitt samkvæmt orðanna hljóðan þannig hún taki einnig 

til annarra lífsýna. Það hefur gert lögreglu kleift að hóta sakborningum með sviptingu ökuréttar 

fyrir að neita að veita atbeina við töku blóðsýna og eða þvagsýna. Það eru líkur á að notkun 

þessarar þvingunar hafi gert lögreglu kleift að komast hjá því að beita valdi við töku slíkra sýna 

þótt erfitt sé að sýna fram á slíkt. Áhrifin sem þvingunin hefur á sakborninga getur þó tæpast talist 

uppfylla þau skilyrði sem Mannréttindadómstóllinn hefur lagt til grundvallar við mat á því hvort 

þvingun varði við 3. gr. Sáttmálans um vanvirðandi og ómannlega meðferð, samanber 

undanfarandi umfjöllun ritgerðarinnar um dómaframkvæmd Mannréttindadómstólsins. Það er því 

mat höfundar að þvingunin uppfylli skilyrði b-liðarins, það er að þvingunin varðar ekki við 3. gr. 

Mannréttindasáttmála Evrópu. Þar sem þvingunin felur ekki í sér niðurlægingu umfram það sem 

vænta má af lögmætri þvingun og markmið þvingunarinnar er að tryggja sönnunargögn sem varða 

mjög mikilvæga þjóðfélagslega hagsmuni þá telur höfundur að þvingunin uppfylli einnig skilyrði 

c-liðarins um réttmæti takmarkana á mannréttindum í þágu mikilvægra þjóðfélagslegra hagsmuna. 

 Þar sem það er mat höfundar að þvingunin uppfyllir þau sjónarmið sem koma fram í 

framangreindum liðum a., b. & c. þá leiðir það til þeirrar niðrstöðu að sú þvingun sem felst í 

sviptingu ökuréttar fyrir að neita að veita atbeina við töku viðkomandi lífsýna felur í sér lögmæta 

takmörkun á verklegum þagnarrétti. Ef þvingun uppfyllir ekki eitthvað af þeim sjónarmiðum sem 

koma fram í framangreindum liðum a., b. & c. þá getur þvingun talist fela í sér ólögmæta 

takmörkun á verklegum þagnarrétti. Þá veltur mat á því hvort málsmeðferð teljist óréttlát, sbr. 6. 

gr. Mannréttindasáttmálans um réttláta málsmeðferð, á því hvaða áhrif sönnunargögnin sem aflað 

var með beitingu þvingunarinnar hafa á sönnun sakar.119 Slíkt mat skiptir aðallega máli ef þvingun 

                                                                 
119 Ákæruvaldinu er frjálst að nota sönnunargögn sem aflað er með þvingun sem felur í sér lögmæta takmörkun á verklegum 

þagnarrétt, sbr. umfjöllun um Hrd. 304/2009 í kafla 5. Hafi sönnunargagna verið aflað með ólögmætum þvingunum sem varða t.d. 
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telst ólögmæt eða lögmætri þvingun hefur verið beitt þannig að hún teljist ólögmæt. Ef hægt væri 

að sýna fram á að þvingunin sem er til umfjöllunar í þessari ritgerð hafi verið beitt þannig að hún 

teljist ólögmæt þá yrðu áhrif sönnunargagnanna á málsmeðferðina metin heildstætt. Í máli Jalloh 

gegn Þýskalandi var það niðurstaða Mannréttindadómstólsins að þvingunin sem Jalloh var látinn 

sæta uppfyllti ekkert af þeim sjónarmiðum sem koma fram í framangreindum liðum a., b. & c. 

Dómstóllinn lagði því mat á þau áhrif sem notkun sönnunargagnsins, sem aflað var með 

þvinguninni, hafði á sönnun sakar en þau áhrif voru talin afgerandi. Það er því hægt að gagnálykta, 

að hefðu þýskir dómstólar getað sakfellt Jalloh á grundvelli annarra sönnunargagna svo löglíkur 

væru að sönnun sakar væri möguleg án þess að litið væri til sönnunargagnsins sem um ræðir, þá 

hefði Mannréttindadómstóllinn ekki úrskurðað að málsmeðferðin varðaði við 6. gr. 

Mannréttindasáttmálans um réttláta málsmeðferð.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

við 3. gr. MSE þá skiptir máli við ákvörðun MDE á því hvort málsmeðferð varði við 6. gr. MSE hvaða þýðingu sönnunargögnin 

hafa við ákvörðun sakar.  



 
 

Bls. 30 

 

6. Niðurstaða. 

Markmið ritgerðarinnar er að kanna hvort svipting ökuréttar samkvæmt 1. mgr. og 2. mgr. 102. gr. 

umferðarlaga, sbr. 3. mgr. 47. gr. sömu laga felur í sér lögmæta takmörkun á verklegum 

þagnarrétti. Til þess þarf að kanna hvort sú þvingun sem felst í framangreindri heimild varði við 

6. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu um réttláta málsmeðferð. Í þeim tilgangi hefur eftirfarandi 

rannsóknarspurning verið lögð fram. 

 

„Er svipting ökuréttar samkvæmt 1. mgr. & 2. mgr. 102. gr. umferðarlaga, sbr. 3. mgr. 47. gr. 

sömu laga í samræmi við verklegan þagnarrétt sakborninga?“ 

 

Í umfjöllun ritgerðarinnar um réttarframkvæmd Mannréttindadómstólsins kemur fram að þau 

réttindi sakborninga sem í ritgerðinni hafa verið nefnd verklegur þagnarréttur120 lúta talsverðum 

lögmætum takmörkunum. Dómstóllinn metur hvert tilvik heildstætt með tilliti til ákveðinna 

sjónarmiða121 til að ákvarða hvort tiltekið tilvik telst varða við 6. gr. Sáttmálans um réttláta 

málsmeðferð. Íslenskir dómstólar virðast hafa tilhneigingu til þess að vísa til réttarframkvæmdar 

Mannréttindadómstólsins þegar réttarágreiningur snertir gildissvið Mannréttindasáttmála Evrópu, 

sbr. Hrd. 304/2009.122 Það má einnig leiða út frá niðurstöðu í Hrd. 236/2008, eða 

þvagleggsmálinu,123 að Hæstiréttur hafi verið meðvitaður um þýðingu niðurstöðu 

Mannréttindadómstólsins í máli Jalloh gegn Þýskalandi124 og hafi því byggt niðurstöðu sína á 

öðrum sönnunargögnum í málinu en ekki hinu umdeilda þvagsýni. Af framangreindu dregur 

höfundur þá ályktun að réttarframkvæmd á Íslandi er í samræmi við réttarframkvæmd 

Mannréttindadómstólsins þegar réttarágreiningur snertir þetta viðfangsefni. Það er því niðurstaða 

höfundar í samræmi við undanfarandi umfjöllun ritgerðarinnar að svipting ökuréttar fyrir að neita 

að veita atbeina við töku viðkomandi lífsýna feli í sér lögmæta takmörkun á verklegum þagnarrétti. 

Af því leiðir að beiting þvingunarinnar sem felst í heimildinni varðar ekki við 6. gr. Sáttmálans 

um réttláta málsmeðferð. 

                                                                 
120 Verklegur þagnarréttur vísar þá til þess að sakborningur hafi rétt til þess að vera ekki þvingaður til að taka þátt í öflun 

sönnunargagna gegn sjálfum sér, t.d. með læknisfræðilegu inngripi í þvi skyni að afla lífsýna. 
121 Þau sjónarmið eru nauðyn þvingunarinnar, áhrif beiting þvingunarinnar á sakborning, hagsmunirnir sem þvinguninni er ætlað 

að tryggja eða vernda og hvaða áhrif sönnunargögnin sem af þvinguninni leiðir hafa við sönnun sakar. Þessi sjónarmið eru almennt 

metin heildstætt með tilliti til meðalhófs.  
122 Sjá umfjöllun í kafla 5.  
123 Sjá umfjöllun í kafla 4. 
124 Sjá umfjöllun í kafla 3.4 og 3.5. 
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7. Lokaorð. 

Í formála og inngangi ritgerðarinnar lýsti höfundur því að hann hefur starfað til fjölda ára sem 

lögreglumaður og í lögreglustörfum sínum tekið þátt í því að upplýsa talsverðan fjölda mála sem 

varða akstur undir áhrifum vímuefna. Það er höfundi sérlega minnisstætt þegar hann hefur þurft 

að beita sakborninga valdi við töku blóðsýna, vegna eðli þeirrar valdbeitingar og vegna þeirrar 

hættu sem er fólgin í slíkri valdbeitingu, fyrir alla hlutaðeigandi. Það er því öflugt þvingunartól að 

mati höfundar að geta ógnað sakborningum með sviptingu ökuréttar fyrir það eitt að neita að veita 

atbeina við töku lífsýna. Þó slík þvingun hafi ekki í öllum tilfellum haft tilætluð áhrif þá er það 

mat höfundar að það hafi engu að síður fækkað þeim tilfellum þar sem beita þurfti valdbeitingu 

við töku lífsýna í þágu rannsóknar en það mat byggist einvörðungu á persónulegri reynslu 

höfundar. Það var ekki fyrr en við nám í sakamálaréttarfari við Háskólann á Bifröst þar sem 

vöknuðu spurningar hjá höfundi um samspil þagnarréttarins og þeirrar þvingunarheimildar sem er 

til umfjöllunar í ritgerðinni.  

Í starfi sínu sem lögreglumaður hafði höfundur talið þagnarréttinn varða einungis rétt 

sakbornings að svara ekki spurningum eða tjá sig ekki um sakarefni en sá skilningur höfundar var 

í samrými við inntak þagnarréttarins eins og það hafði verið skýrt lengstum í réttarsögunni. 

Helgaðist það aðallega af því að höfundur hafði í ófáum tilfellum kynnt sakborningum að þeim 

bæri ekki skylda að tjá sig um sakarefni. Því þótti höfundi það áhugavert viðfangsefni að kanna 

hvort sú framkvæmd sem höfundur hafði tekið þátt í sem lögreglumaður samræmdist rýmri 

lögskýringu á þagnarréttinum. Þar sem höfundi skorti ímyndunarafl til að gera sér í hugarlund 

önnur úrræði sem gætu komið í stað þeirrar þvingunarheimildar sem er til umfjöllunar í ritgerðinni 

þá vakti það áhuga hjá höfundi að kanna hvernig réttarframkvæmd í samskonar málum væri háttað 

í helstu nágrannalöndum. Höfundur taldi mögulegt að þá gæti komið í ljós annars konar úrræði 

eða sjónarmið við úrlausn samskonar mála. Í þeim tilgangi sendi höfundur rafræn skeyti á 

lögfræðideildir helstu háskóla, til dómsmálaráðuneyta og annarra stofnana í Danmörku, Svíþjóð 

og Noregi sem höfundi þótti líklegt að gætu aðstoðað við heimildaöflun. Höfundi barst einungis 

svar frá Ørnulf Øyen, prófessor í lögfræði við háskólann í Bergen, Noregi.  

Í bók sinni “Vernet Mot selvinkriminering I straffeprosessen”125 lýsir Ørnulf því að með 

lagabreytingu á norskum umferðarlögum árið 1959 var veitt heimild til að svipta ökurétti til 

tveggja ára ef sakborningur grunaður um akstur undir áhrifum áfengis neitaði að veita atbeina við 

                                                                 
125 Ørnulf Øyen. (2010). Vernet mot selvinkriminering I straffeprosessen. Bls. 76-77. 
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töku blóðsýnis. Í bókinni er fjallað um nefnd sem var skipuð til að yfirfara norsk lög um meðferð 

sakamála (straffeprosesslovkomitee) en nefndin fjallaði um lögmæti framangreindrar 

sviptingarheimildar. Nefndin taldi þagnarréttinn ekki vera fortakslausan en það þyrfti að meta 

þvingunarheimild sem takmarkar þagnarréttinn samanborið við þá rannsóknarhagsmuni sem eru í 

húfi. Þar sem talsverður sálfræðilegur þrýsingur er fólgin í því að leggja þá skyldu á sakborning 

að taka virkan þátt í rannsókn gegn sér taldi nefndin rannsóknarhagsmunina ekki réttlæta slíka 

takmörkun á þagnarréttinum. Að mati nefndarinnar var því talið nægja að veita lögreglu heimild 

til að taka slík sýni með valdi ef þörf krefur. Svipting ökuréttar fyrir að neita að veita atbeina var 

því felld úr gildi að norskum umferðarlögum árið 2003. Af fenginni reynslu höfundar við 

samanburð á réttarframkvæmd á öðru réttarsviði milli Íslands og Noregs þá taldi höfundur sig ekki 

hafa tíma til þess að taka að sér þá rannsóknarvinnu sem felst í því að kanna réttarframkvæmd í 

erlendu ríki án þess að njóta aðstoðar lands kunnugra. Þar af leiðandi tók höfundur þá ákvörðun 

að leggja ekki framangreind gögn til grundvallar í meginmáli ritgerðarinnar en athygli er þó vakin 

á því hér þar sem hér gæti legið viðfangsefni framhaldsrannsóknar höfundar í meistaranámi. Hvað 

svo sem því líður kann höfundur Ørnulfi bestu þakkir fyrir aðstoðina.  

Eins og fram kemur í meginmáli ritgerðarinnar þá er eitt þeirra sjónarmiða sem 

Mannréttindadómstóllinn leggur til grundvallar við að ákvarða hvort þvingun feli í sér lögmæta 

takmörkun á verklegum þagnarrétti, er hvort þvingunin er nauðsynleg. Dómstóllinn hefur einnig 

lagt áherslu á að vægasta úrræði skal beitt sem  hefur minnstu íþyngjandi áhrif á sakborning í 

samræmi við meðalhóf. Eins og þegar hefur komið fram er það mat höfundar að svipting ökuréttar 

fyrir að neita að veita atbeina sé í samræmi við þau sjónarmið sem Mannréttindadómstóllinn hefur 

lagt til grundvallar í niðurstöðum sínum. Byggt á eigin reynslu höfundar hefur svipting ökuréttar 

fyrir að neita að veita atbeina haft þau áhrif að sakborningar eru síður líklegir til þess að neita að 

veita atbeina við töku lífsýna. Það er mat höfundar að í því felist ákveðin hagkvæmni og aukið 

öryggi fyrir alla hlutaðeigandi þar sem minni líkur eru á því að taka þurfi lífsýni með valdi og því 

sé svipting ökuréttar fyrir að neita að veita atbeina í samræmi við ákveðið meðalhóf.126 

                                                                 
126 Þar sem rannsóknarhagsmunir útheimta að lágmarki að blóðsýni sé tekið í þágu rannsóknar þegar grunur er um akstur undir 

áhrifum fíknefna og eða áfengis þá stendur sakborningi í raun ekkert löglegt úrræði til að koma í veg fyrir slíka sýnatöku. Sú 

þvingun sem fólgin er í því að hóta sviptingu ökuréttar fyrir að neita að veita atbeina sem leggst ofan á þá sviptingu sem fæst fyrir 

mælingu í lífsýni getur þar af leiðandi haft þau áhrif að sakborningur þurfi ekki að sæta líkamlegri valdbeitingu en sú ákvörðun 

liggur auðvitað á endanum hjá sakborningnum sjálfum.  
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Að framansögðu virtu þykir höfundi það áhugavert að í einu þeirra ríkja sem íslendingar 

bera sig helst saman við og þar sem ríkir svipuð réttarhefð hefur svipting ökuréttar fyrir að neita 

að veita atbeina verið afnumin þar sem slíkt þvingunarúrræði þykir ekki nauðsynlegt. Því miður 

hafði höfundur ekki tækifæri til að kanna frekar þau sjónarmið sem réðu ákvörðun viðkomandi 

nefndar (Straffelovrådet) í dómsmálaráðuneyti Noregs fram yfir það sem höfundur vakti athygli á 

fyrr í þessum kafla í bók Ørnulfs. Það er því von höfundar að öðlast tækifæri til þess síðar meir að 

endurskoða þetta viðfangsefni með tilliti til þess að framkvæma þann samanburð sem höfundur 

hafði vonast til að geta framkvæmt við gerð þessarar ritgerðar.  
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