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Ágrip 

Í 2. mgr. 95. gr. laga um meðferð sakamála nr. 88/2008 er að finna heimild til að 

úrskurða sakborning í gæsluvarðhald ef til staðar er sterkur grunur um að hann hafi 

framið brot sem að lögum getur varðað allt að 10 ára fangelsi, enda sé brotið þess 

eðlis að ætla megi að varðhald sé nauðsynlegt með tilliti til almannahagsmuna. 

Meginmarkmiðið með þessari rannsókn er að gera grein fyrir hvað felst í  hugtakinu 

„almannahagsmunir“. Orðalag ákvæðisins gefur til kynna að til staðar þurfi að vera 

þrjú skilyrði til að heimilt sé að úrskurða sakborning í gæsluvarðhald á grundvelli 2. 

mgr. 95. gr. sml. Það er yfirleitt auðvelt að gera sér grein fyrir hvort tvö fyrstu 

skilyrðin séu uppfyllt. Það er erfiðara að átta sig á því hvort þriðja skilyrði sé uppfyllt 

enda um frekar matskennt skilyrði að ræða. Þó eru ákveðin grunnsjónarmið sem hægt 

er að hafa í huga þegar verið er leggja mat á hvort gæsluvarðhald sé nauðsynlegt með 

tilliti til almannahagsmuna. Hér mun ég leitast við að skoða þessi grunnsjónarmið sem 

koma til skoðunar þegar verið er að leggja mat á það skilyrðið um almannahagsmuni 

sé uppfyllt. Í lokin mun verða farið í að skoða framkvæmd Mannréttindadómstólsins, 

og einnig verður þeirri spurningu velt upp hvort þörf gæti verið á breytingum.  
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1. Inngangur 

Gæsluvarðhald er eitt af þeim þvingunarúrræðunum sem beitt er við rannsókn á 

sakamálum. Úrræðið felur í sér að maður er sviptur frelsi sínu allt frá einum degi, upp 

í marga mánuði.
1
 Þetta er gert með dómsúrskurði og til að þetta sé gerlegt þarf að 

uppfylla ákveðin skilyrði. Gæsluvarðhaldsfangi er sviptur eiginlegu frelsi sínu án 

eiginlegra dómsmeðferðar og er því ekki fundinn sekur um refsiverða háttsemi. 

Gæsluvarðhald er það þvingunarúrræði sem gengur hvað lengst í því að skerða 

grundvallaréttindi manna. Því eru úrræðinu settar þröngar skorður í framkvæmd. Eitt 

af mikilvægasta skilyrðinu til að heimilt sé að beita ákvæðinu að fyrir liggi skýrt 

lagaákvæði en þar að auki þarf beiting að vera fyrirsjáanleg.
2
 Það er því mikilvægt að 

huga að því að hver sá sem borinn er sökum um refsiverða háttsemi skal talinn 

saklaus þar til sekt hans hefur verið sönnuð.
3
  

Það virðist vera viðurkennt meðal lýðræðisríkja að ríkisvaldinu sé heimilt að halda 

mönnum föngnum áður en dómur fellur í því skyni að lægja óróa eða til að koma í 

veg fyrir að hann skapist meðal almennings þegar um alvarleg brot er að ræða og er 

þessa heimild að finna í 2. mgr. 95. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála.
4 Í 

ákvæðinu er kveðið á um heimild til að úrskurða sakborning í gæsluvarðhald ef til 

staðar er sterkur grunur um að hann hafi framið brot sem getur varðað allt að 10 ára 

fangelsi, enda sé brotið þess eðlis að ætla megi að varðhald sé nauðsynlegt með tilliti 

til almannahagsmuna. Ákvæðinu er fyrst og fremst ætlað lægja öldur í þjóðfélaginu í 

kjölfar þeirra brota sem teljast vera svívirðileg í augum almennings og til koma í veg 

fyrir að menn sem liggja undir sterkum grun um að hafa framið slíkt brot gangi lausir, 

enda er þá hætta á að almenningur taki lögin í sínar eigin hendur. Það er ekki 

óvenjulegt að heimild eins og þessi sé umdeild í þjóðfélaginu enda hefur hún að 

geyma veruleg frávik frá meginreglum réttarríkis. Beiting ákvæðisins hefur verið 

harðlega gagnrýnd hvað varðar rökstuðning dómstóla um hvort skilyrðið um 

almannahagsmuni sé uppfyllt. Talið er að dómstólar afgreiði skilyrðið um 

almannahagsmuni með almennu stöðluðu orðalagi. Ýmsir hafa talið að framkvæmd 

dómstóla að þessu leyti brjóti gegn rétti sakbornings hvað varðar réttinum til 

                                                        
1
 Eiríkur Tómasson Þvingunarráðstafanir í þágu meðferðar sakamáls (handrit), bls. 56. 

2
 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur – Mannréttindi, bls. 149. 

3
 Þetta er meginregla sem birtist m.a. í 2. mgr. 70. gr. stjórnarskrárinnar nr. 33/1944. 

4
 Hér eftir sml. 
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persónufrelsis sem verndað er í 67. gr. stjórnarskrárinnar nr. 33/1944
5
 og 5. gr. 

mannréttindasáttmála Evrópu
6
.  

Ritgerðinni er skipt í 8. kafla og svo undirkafla eftir því sem það á við. Í 1. kafla 

verður farið yfir þvingunarráðstafanir, hvað einkenni þær og gerður greinarmunur á 

hvað skilur á milli almennar aðgerðir lögreglu til að halda uppi lögum og reglum 

annars vegar og svo þvingunarráðstafana hins vegar. Í 2. kafla verður farið yfir 

persónufrelsið sem varið er í 67. gr. stjskr., og  5. gr. MSE og gerð grein fyrir því 

hvenær heimilt sé að takmarka persónufrelsið. Í 3. kafla verður gerð grein fyrir 

hugtakinu gæsluvarðhald og skilyrði fyrir beitingu þess í 1. mgr. 95. gr. laga nr. sml. Í 

4. kafla verður fjallað um gæsluvarðhald á grundvelli 2. mgr. 95. gr. sml. Þar verða 

svo gerð skil á einstökum skilyrðum ákvæðisins ásamt því að farið verður yfir 

rökstuðning dómstóla fyrir því hvort skilyrðið um almannahagsmuni sé uppfyllt. Í 6. 

kafla verður gerð grein fyrir þeim grunnsjónarmiðum sem koma til skoðunar við mat 

á því hvort skilyrðið um almannahagsmuni sé uppfyllt. Í 7. kafla verður fjallað um 

Mannréttindasáttmála Evrópu og hvaða áhrif túlkun Mannréttindadómstólinn
7
 á c-lið 

1. mgr. 5. gr. MSE hefur á dómaframkvæmd hér á landi.  Í 8. kafla er fjallað stuttlega 

um sambærileg ákvæði í Danmörku og hvernig mál Letellier hafði áhrif á framkvæmd 

þar. Í 9. kafla er gerð grein fyrir því hvort þörf sé á breytingum miðað við túlkun 

MDE á c-lið 1. mgr. 5. gr. MSE. Að lokum mun höfundur draga saman helstu 

niðurstöður ritgerðarinnar. Í lokin mun ég svo koma með lokaorð sem mun vera mitt 

sjónarmið og mín sýn á efnið. 

2. Þvingunarráðstafanir 

Fjallað er um þvingunarráðstafanir í  IX. – XIV. kafla laga nr. 88/2008 um meðferð 

sakamála. Með þvingunarráðstöfunum er átt við þau rannsóknarúrræði lögreglu sem 

hún getur beitt við rannsókn sakamála. Þvingunarráðstafanir eru t.d. hald á munum, 

leit, líkamsrannsókn, símahlustun, handtaka og gæsluvarðhald.
8
 Aðalmarkmiðið með 

rannsókn sakamála er fyrst og fremst að upplýsa brot og oft er gripið til 

þvingunarráðstafana til þess. Þvingunarráðstöfunum getur þó verið beitt í öðrum 

tilfellum en einungis til að upplýsa brot. Þær geta t.d. verið notaðar til að tryggja 

návist sakbornings svo að máli verði lokið, sbr. b-lið 1. mgr. 95. gr. sml., að koma í 

                                                        
5
 Hér eftir stjskr.  

6
 Hér eftir MSE.  

7
 Hér eftir MDE 

8
 Eiríkur Tómasson, Þróun íslensks sakamálaréttarfars 1951 – 2007“ í Ragnheiður Bragadóttir (ritstj.), 

Afmælisrit: Jónatan Þórmundsson sjötugur, bls. 373. 
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veg fyrir að sakborningur fremji fleiri afbrot svo að máli megi ljúka sem fyrst, sbr. c-

lið. 1. mgr. 95. gr. sml., eða verja aðra fyrir árásum sakbornings eða hann sjálfan fyrir 

árásum eða áhrifum annarra manna sbr. d – lið. 1. mgr. 95. gr. sml.
9
 Varast skal að 

rugla saman þvingunarráðstöfunum og þeim þvingunarúrræðum sem stjórnvöld geta 

gripið til þegar stjórnvaldsákvörðun felur í sér boð eða bann við að gera eitthvað eða 

láta eitthvað ógert.
10

 Þvingunarráðstafanir eru til þess fallnar að skerða mikilvæg 

réttindi manna sem vernduð eru í Stjórnarskrá Íslands. Þetta eru réttindi á borð við 

persónufrelsi, friðhelgi einkalífs og eignarrétt.
11

 

2.1. Megineinkenni þvingunarráðstafana  

Það eru tvö megineinkenni sem einkenna þvingunarráðstafanir og greinir þær frá 

öðrum aðgerðum lögreglu sem eru til þess fallnar að halda uppi lögum og reglu. Það 

eru þó ekki alltaf skýr mörk á milli þessa tveggja, en megineinkennin eru að 

þvingunarráðstafanir eru knúnar fram með valdi ef nauðsyn krefur og í öðru lagi 

skerða þær réttindi einstaklings. Algengt er að þvingunarráðstafanir séu framkvæmdar 

með samþykki þess sem í hlut á. Samþykkið er mjög líklega veitt vegna vitneskju 

viðkomandi um að ef samþykki fæst ekki verður þvingunarráðstöfunin knúin fram 

með valdi. Það er þó ekki hægt að knýja allar ráðstafanir fram með valdi. Til að 

mynda ef um er að ræða símahlustun sem viðkomandi hefur ekki vitneskju um, er 

varla hægt að knýja slíkt fram með valdi. Það sem einkennir símahlustun hins vegar er 

að það felur í sér skerðingu á grundvallarréttindum manna, sem myndu alla jafna 

njóta mikilla réttarverndar.
12

 Það skiptir ekki máli hvort sú skerðing sem beitt er sé 

minniháttar, s.s. að manni væri bönnuð brottför úr landi í tiltekinn tíma á grundvelli 1. 

mgr. 100. gr. sml. 

2.2. Skilyrði fyrir þvingunarráðstöfunum 

Í frumvarpi til núgildandi laga um meðferð sakamála er mælt fyrir um að skilyrði fyrir 

beitingu þvingunarráðstafana yrði breytt verulega og gerð yrði betur grein fyrir hvaða 

skilyrði þyrftu að vera fyrir hendi til að gripið væri til þvingunarráðstafana. Sem 

dæmi var skilyrði fyrir gæsluvarðhaldi hert, sbr. 3. og 4. mgr. 95. gr. sml., en 

markmiðið með því var að reyna koma í veg fyrir að maður væri úrskurðaður í 

                                                        
9
 Eiríkur Tómasson. Sakamálaréttarfar – rannsókn þvingunarráðstafana, bls. 147. 

10
 Eiríkur Tómasson, Þróun íslensks sakamálaréttarfars 1951 – 2007“ í Ragnheiður Bragadóttir (ritstj.), 

Afmælisrit: Jónatan Þórmundsson sjötugur, bls. 373. 
11

 Eiríkur Tómasson. Þvingunarráðstafanir í þágu meðferðar sakamáls (handrit), bls. 2.  
12

 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar – rannsókn þvingunarráðstafana, bls. 148 – 149. 
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gæsluvarðhald fyrir tiltölulegar litlar sakir eða að gæsluvarðhald myndi vara lengur en 

nauðsyn krefur, sbr. 1. og 2. mgr. 97. gr. sml. Það var einnig gerð breyting á þá leið 

að maður er ekki látinn sæta einangrun í gæsluvarðhaldi gegn vilja sínum nema að til 

staðar sé dómsúrskurður sem kveði á um einangrun, sbr. b -lið 1. mgr. 99. gr., sbr. 98. 

gr. sml.                         

Lögmætisregla stjórnsýsluréttar hefur almennt verið talin fela það í sér að lögreglan 

getur aðeins gripið til aðgerða sem almennt eru taldar ólögmætar, ef til staðar er skýr 

og ótvíræð lagaheimild. Annað gildir hins vegar um öflun upplýsinga, s.s. skýrslutöku 

af sjónarvottum, könnun á vettvangi, en til að framkvæma slíkar aðgerðir þarf ekki 

sérstaka lagaheimild.
13

 Skilyrði fyrir beitingu einstakra þvingunarráðstafana eru ólík 

eftir því hvers eðlis þær eru. Þegar um er að ræða ráðstafanir sem ganga hvað lengst í 

að skerða mannréttindi, t.d. eins og gæsluvarðhald, þá er dómsúrskurður skilyrðið en 

það er ekki alltaf skilyrði til að heimilt sé að beita þvingunarráðstöfun.
14

 

2.3. Tvö andstæð sjónarmið 

Við beitingu þvingunarráðstafana stangast á tvö andstæð sjónarmið. Það er annars 

vegar þörf þjóðfélagsins á að brot verði upplýst og hins vegar réttaröryggi þeirra aðila 

sem aðgerðin beinist að. Hér þarf því að fara einhvern milliveg, ef fyrrgreinda 

sjónarmiðið hefur of mikið vægi er hætt við að það myndi verða á kostnað 

réttaröryggis þess sem á í hlut og hrikt gæti í stoðum réttarríkisins. Hins vegar verður 

einnig að varast að binda hendur lögreglu um of þannig hún geti tæpast rannsakað mál 

með góðu móti. Það er hlutverk stjórnarskrárgjafans og hins almenna löggjafa að 

móta reglur um þvingunarráðstafanir og þar af leiðandi að taka afstöðu til þessara 

tveggja sjónarmiða. Eins skulu dómarar og aðrir sem koma að meðferð sakamála hafa 

þessi tvö meginsjónarmið í huga við störf sín. Í réttarfarslögum er að finna sérstaka 

skyldu til að taka tillit til réttaröryggis þeirra manna sem þvingunarráðstafanir beinast 

að.
15

  

2.4. Þvingunarráðstafanir með tilliti til meðalhófsreglunnar 

Meðalhófsregla stjórnsýslunnar er lögfest í 12. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993.
16

 Þar 

er kveðið á um að stjórnvald skuli aðeins taka íþyngjandi ákvarðanir þegar lögmætu 

markmiði sem að er stefnt verði ekki náð með öðru vægara móti og varast skal að fara 

                                                        
13

 Eiríkur Tómasson. Þvingunarráðstafanir í þágu meðferðar sakamáls (handrit), bls. 5.  
14

 Eiríkur Tómasson. Þvingunarráðstafanir í þágu meðferðar sakamáls (handrit), bls. 8.  
15

 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar – rannsókn þvingunarráðstafana, bls. 153.  
16

 Hér eftir stjórnsýslulögin. 
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strangar í sakirnar en nauðsynlegt er. Meðalhófsreglan er lögfest í sakamálalögunum 

sjálfum í 3. mgr. 53. gr. sml., en þar segir: 

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

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

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

bug á mótþróa þeirra gegna lögmætum aðgerðum né á annan hátt að beita á ólögmætri 

þvingun í orði eða verki, svo sem með hótunum.“   

Hliðstæð ákvæði er að finna í 2. mgr. 13. gr. og 14. gr. lögreglulaga nr. 90/1996
17

. 

Það er því talið ljóst að meginreglan um meðalhóf gildir einnig um rannsókn 

sakamála og tekur reglan því jafnt til lögreglu, ákærenda og dómara. Það gilda 

ákveðnar meginreglur um þvingunarráðstafanir. Í fyrsta lagi felst í þeim að einungis 

er heimilt er að grípa til þvingunarráðstafana ef ekki er hægt að ná því markmiði sem 

að er stefnt með vægara móti. Í öðru lagi, ef það þarf að grípa til þvingunarráðstafana 

þá skal beita eins vægu úrræði og kostur er á. Í þriðja lagi skulu þær ekki vara lengur 

en þörf er á.
18

 

3. Persónufrelsið 

Eitt af mikilvægustu mannréttindunum er persónufrelsið. Rétturinn til persónufrelsis 

er ekki nýr af nálinni, persónufrelsið á sér langa sögu enda hefur það notið verndar í 

mannréttindayfirlýsingum frá örófi alda, allt frá þessum orðum Magna Carta (1215): 

„Nullius liber homo capiatur, vel imprisonetur nisi per legale judicium parium suorum 

vel per legem.“ Með öðrum orðum má ekki taka neinn frjálsan mann og fangelsa 

nema með dómi eða heimild sé til þess í lögum. Rétturinn til persónufrelsis er 

verndaður víða, til að mynda í 9. gr. Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna 

(1948), en þar segir að ekki megi taka menn fasta, hneppa í fangelsi eða gera þá 

útlæga eftir geðþóttaákvörðunum.
19

 Ákvæðið er svo nánar útfært í 9. gr. 

Alþjóðasamningsins um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi, en þar er kveðið á um 

að allir menn skuli eiga rétt til frelsis og mannhelgi og enginn skuli sæta handtöku eða 

annars konar frelsisskerðingu vegna geðþóttaákvarðana.
20

 Sambærilegt ákvæði er að 

finna í ákvæðum svæðisbundinna alþjóðasamninga, leiðbeinandi reglum Sameinuðu 

                                                        
17

 Hér eftir lögreglulögin. 
18

 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar – rannsókn þvingunarráðstafana, bls. 153 – 157.  
19

 Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna. 
20

 Alþjóðasamningurinn um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi (SBSR). 
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þjóðanna, Evrópuráðsins, Evrópusamningnum um varnir gegn pyndingum og 

ómannlegri eða vanvirðandi meðferð og refsingum, auk annarra alþjóðlegra stofnana. 

Hugtakið persónufrelsi er skilgreint í 5. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu. Í 1. mgr. 5. 

gr. MSE segir að engan megi svipta frelsi nema í samræmi við málsmeðferð sem 

kveðið er á um í lögum. Svo kemur upptalning í sex liðum sem heimilar takmörkun 

og sviptingu á persónufrelsinu og um er að ræða tæmandi upptalningu. Þau tilvik sem 

heimila takmörkun og sviptingu á persónufrelsinu eru a) gæsla manns til að afplána 

refsidóm, b) handtaka eða gæsla manns sem hefur óhlýðnast lögmætri skipun 

dómstóls, c) handtaka manns vegna gruns um refsivert brot, d) gæsla ósjálfráða 

manns vegna eftirlits með uppeldi hans, e) gæsla manns til að koma í veg fyrir 

smitsjúkdóma eða vegna þess að viðkomandi er andlega vanheill eða með áfengissýki 

og f) handtaka eða gæsla manns sem á að vísa úr landi eða framselja. Það er 

grundvallarregla að þessum undantekningarreglum verður ekki beitt nema þau eigi sér 

skýra stoð í landslögum viðkomandi ríkis.
21

 

Hér á landi er persónufrelsið varið í 67. gr. Stjórnarskrár Íslands. Greininni er ætlað 

að koma í veg fyrir geðþóttaákvarðanir stjórnvalda og dómstóla þegar um er að ræða 

jafn mikilvæg réttindi eins og persónufrelsið er. Í 1. mgr. 67. gr. stjskr. er kveðið á um 

að engan megi svipta frelsi nema til staðar sé heimild í lögum. Svo segir í 3. mgr: 

„Hvern þann sem er handtekinn vegna gruns um refsiverða háttsemi skal án undandráttar 

leiða fyrir dómara. Sé hann ekki jafnskjótt látinn laus skal dómari, áður en sólarhringur er 

liðinn, ákveða með rökstuddum úrskurði hvort hann skuli sæta gæsluvarðhaldi. 

Gæsluvarðhaldi má aðeins beita fyrir sök sem þyngri refsing liggur við en fésekt eða 

varðhald. Með lögum skal tryggja rétt þess sem sætir gæsluvarðhaldi til að skjóta úrskurði 

um það til æðra dóms. Maður skal aldrei sæta gæsluvarðhaldi lengur en nauðsyn krefur, 

en telji dómari fært að láta hann lausan gegn tryggingu skal ákveða í dómsúrskurði hver 

hún eigi að vera.“ 

Sambærilegt ákvæði og í 3. mgr. 67. gr. stjskr., var áður að finna í 65. gr. stjskr., en 

það var með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 sem gildissvið ákvæðisins um 

persónufrelsi var víkkað út og þá var 5. gr. MSE höfð til hliðsjónar. Þar er kveðið er á 

um að allir menn eigi rétt til frelsis og mannhelgi, en það kemur hins vegar ekki fram 

                                                        
21

 Ragnar Aðalsteinsson: „Réttur til frelsis og mannhelgi“ í Mannréttindasáttmáli Evrópu – 

Meginreglur, framkvæmd og áhrif á íslenskan rétt“, bls. 145.  
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í beinum orðum í stjórnarskránni. Þrátt fyrir það er gengið út frá því að hver 

manneskja sé frjáls ferða sinna og ráði sínum dvalarstað.
22

  

Gæsluvarðhald er frelsissvipting sem flokkast sem undantekning frá meginreglunni 

um persónufrelsið og því þarf slík frelsissvipting að eiga sér stoð í lögum. Þannig 

verða landslög að kveða á um með skýrum hætti að um heimild til frelsissviptingar sé 

að ræða. Lagaheimild til grundvallar gæsluvarðhaldi er útfærð í lögum um meðferð 

sakamála. Þegar um er að ræða frelsissviptingu vegna sakamála tengist það náið 1. 

mgr. 6. gr. MSE (1. mgr. 70. gr. stjskr.) og 2. mgr. 6. gr. MSE (2. mgr. 70. gr. stjskr.). 

Fyrrnefnda greinin fjallar um réttláta málsmeðferð fyrir dómi og sú síðarnefnda um 

rétt sakbornings til að teljast saklaus uns sekt er sönnuð. Í hinu síðarnefnda eru 

grundvallarréttindi sem búa að baki reglunum sem koma fram í 3. mgr. 67. gr. stjskr. 

og 3. mgr. 5. gr. MSE þess efnis að gæsluvarðhald skuli ekki standa lengur en 

nauðsynlegt er, eins að til staðar þurfi að vera eitthvað meira en einungis að maður sé 

sakaður um refsivert brot til að þurfa sæta gæsluvarðhaldi.
23

 

4. Almennt um gæsluvarðhald 

Gæsluvarðhald er sú þvingunarráðstöfun sem gengur hvað lengst í að skerða 

grundvallarréttindi manna en þessi þvingunarráðstöfun beinist gegn persónufrelsi 

manna. Gæsluvarðhald getur varið allt frá einum degi upp í nokkra mánuði ef um er 

að ræða gæsluvarðhald á grundvelli 2. mgr. 95. gr. sml. Almennt er gripið til þess að 

beita gæsluvarðhaldi vegna rannsóknarhagsmuna, en gæsluvarðhaldi getur einnig 

verið beitt í réttarfars - og réttarvörsluskyni eins og komið var inn á hér að framan í 

umfjölluninni um þvingunarráðstafanir. Það er mikilvægt að gera greinarmun á 

gæsluvarðhaldi annars vegar og fangelsi hins vegar. Ef sakborningur er í afplánun í 

fangelsi hefur hann verið sakfelldur fyrir refsivert brot. Gæsluvarðhald er það þegar 

maður er úrskurðaður í gæslu áður en hann hefur verið sakfelldur fyrir refsivert brot. 

Annað sem er frábrugðið með gæsluvarðhaldi og fangelsi er að skv. 

meðalhófsreglunni skal gæsluvarðhald ekki vara lengur en þörf er á. Tímalengd 

fangelsisrefsingar er hins vegar ákveðin með dómi á grundvelli refsiákvæðis og 

                                                        
22

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 130.   
23

 Gunnar Páll Baldvinsson: „Þýðing dóms Mannréttindadómstóls Evrópu í máli Letellier fyrir 

íslenskan rétt“, bls. 446. 
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verður sá tími aðeins styttur af handhöfum framkvæmdavalds, nema til staðar sé 

heimild í lögum.
24

  

Gæsluvarðhaldi verður aðeins beita, þegar brotið er gegn refsiákvæðum sem varðar 

fangelsisrefsingu. Það skal einnig tryggja manni þann rétt í lögum að mega skjóta 

úrskurði til æðra dómstigs. Í ljósi þess hvað gæsluvarðhald gengur langt í skerðingu á 

grundvallarmannréttindum eru því settar þröngar skorður við beitingu þess, sbr. 3. 

mgr. 67. gr. stjskr. og  1. mgr. 97. gr. sml. Þar kemur fram að ekki skal gripið til 

gæsluvarðhalds nema á grundvelli dómsúrskurðar.
25

 Eins skal vera til staðar skýrt og 

ótvírætt lagaákvæði og beiting þess skal vera fyrirsjáanleg, enda um frelsissviptingu 

einstaklings að ræða.
26

  

4.1. Skilyrðin fyrir beitingu gæsluvarðhalds 

 
Skilyrðum fyrir beitingu gæsluvarðhalds er skipt í almenn skilyrði og sérstök skilyrði. 

Samkvæmt 95. gr. sml., verða öll almennu skilyrðin að vera uppfyllt og að auki skal í 

það minnsta vera eitt af sérstöku skilyrðunum uppfyllt, til að sakborningur verði 

úrskurðaður í gæsluvarðhald. Upphafsmálsliður 1. mgr. 95. gr. sml., hljómar svona:  

„Sakborningur verður því aðeins úrskurðaður í gæsluvarðhald að fram sé kominn 

rökstuddur grunur um að hann hafi gerst sekur um háttsemi sem fangelsisrefsing er lögð 

við, enda hafi hann náð 15 ára aldri.“ 

Hér eru að finna þrjú skilyrði, í fyrsta lagi verður sakborningur að hafa náð 15 ára 

aldri, í öðru lagi að til staðar sé rökstuddur grunur um refsivert brot og þriðja lagi að 

brotið sem átti sér stað varði fangelsisrefsingu. 

4.1.1. Almennu skilyrðin fyrir gæsluvarðhaldi 

4.1.1.1. Rökstuddur grunur um refsivert brot  

Það er frumskilyrði fyrir gæsluvarðhaldi skv. 1. mgr. 95. gr. sml., að til staðar sé 

„rökstuddur grunur“ um að sakborningur hafi framið afbrot. Maður verður að vera 

grunaður um að hafa framið eða hafa gerst á annan hátt sekur um brot sem er refsivert 

samkvæmt lögum.
27

  

                                                        
24

 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar – rannsókn þvingunarráðstafana,  bls. 245.  
25

 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar – rannsókn þvingunarráðstafana,  bls. 246. 
26

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur – Mannréttindi, bls. 137. 
27

 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar – rannsókn þvingunarráðstafana, bls. 250 – 251. 
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4.1.1.2. Fimmtán ára aldur  

Sakborningur þarf að hafa náð 15 ára aldri til að vera úrskurðaður í gæsluvarðhald, 

sakborningur sem er yngri en 15 ára verður því ekki gert að sæta gæsluvarðhaldi. 

Þessi regla tekur mið af 14. gr. almennu hegningarlaganna nr. 19/1940
28

 þar sem 

kveðið er á um að sakhæfisaldurinn sé 15 ára. Í samræmi við þessa umfjöllun er 

einnig gott að skoða 5. mgr. 95. gr. sml. en sú grein var tekin upp í lögin með lögum 

nr. 88/2008 og í henni segir orðrétt: 

 

„Ekki má úrskurða sakborning yngri en 18 ára í gæsluvarðhald nema telja megi víst að 

önnur úrræði  sem vísað er til í 1. mgr. 100. gr. eða mælt er fyrir um í barnaverndarlögum 

geti ekki komið í stað þess.“  

 

Þetta ákvæði bannar ekki að ungmenni á aldrinum 15 – 18 ára verði úrskurðuð í 

gæsluvarðhald. Hins vegar skal fyrst reynt að notast við önnur úrræði sem nefnd eru í 

greininni áður en gripið er til þess að úrskurða ungmennið í gæsluvarðhald.
29

 Í 

athugasemdum um ákvæðið í frumvarpinu segir um önnur úrræði, í stað 

gæsluvarðhalds, að t.d. væri hægt að vista ungmenni á viðeigandi stofnun eða heimili 

skv. XIII. eða XIV. kafla barnaverndarlaga, nr. 80/2002 eða jafnvel að ráðstafa í 

fóstur skv. XII. kafla sömu laga. Markmiðið með þessu ákvæði er að reyna koma í 

veg fyrir að ungmenni yngri en 18 ára þurfi að sæta gæsluvarðhaldi. Það er samt ekki 

alltaf hægt að komast hjá því t.d. ef um brýna rannsóknarhagsmuni er að ræða.
30

 

4.1.1.3. Brotið verður að geta varðað fangelsisrefsingu 

Í 3. mgr. 67. gr. segir m.a. að gæsluvarðhald megi aðeins beita fyrir sök sem þyngri 

refsing liggur við en fésekt og varðhald. Brotið verður því að varða við 

fangelsisrefsingu, sbr. 1. mgr. 95. gr. sml. og 3. mgr. 67. gr. stjskr., en með þessu er 

átt við að fangelsisrefsing sé innan refsimarka eða refsiramma þess lagaákvæðis sem 

við getur átt. Varðhald sem vísað var til hér að framan er tegund refsivistar sem hefur 

verið felld á brott, sbr. 1. mgr. 31. gr. hgl., eins og henni var breytt með 3. gr. laga nr. 

82/1998 um breytingu á almennum hegningarlögum. Þetta þýðir það, að ef brot varðar 

aðeins fésektum þá verður sakborningur ekki úrskurðaður í gæsluvarðhald. Skilyrðið 

um að brot verði að varða fangelsisrefsingu er mjög afdráttarlaust þannig sjaldan  

                                                        
28

 Hér eftir hgl. 
29

 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar – rannsókn þvingunarráðstafana,  bls. 248 – 249.  
30

Alþt. 2007 – 2008 A, þskj. 252, bls. 1450. 
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kemur til álita hvort því sé fullnægt. Það gæti þó gerst ef refsimörk ákvæðis væri t.d. 

fésektir en ef háttsemi væri sérlega vítaverð gæti hún varðað fangelsi. Upp gæti 

komið sú staða hvort þessu væri fullnægt og hvort háttsemi sakbornings væri 

sérstaklega vítaverð eða ekki.
31

 

4.1.2. Sérstöku skilyrðin 

Það er ekki nóg að almennu skilyrðin séu einungis til staðar, heldur þarf í það minnsta 

eitt af sérstöku skilyrðunum í a til d – liðnum 1. mgr. 95. gr. sml., að vera uppfyllt til 

að hægt sé að úrskurða sakborning í gæsluvarðhald á grundvelli þessa ákvæðis. Það er 

þó gerð undantekning á því og er hún ef skilyrði 2. mgr. 95. gr. sml., er uppfyllt. Hér 

verður farið stuttlega yfir sérstöku skilyrðin í 1. mgr. 95. gr. sml., og svo verður farið 

yfir 2. mgr. 95. gr. sml., sem er meginviðfangsefni þessara ritgerðar.   

4.1.2.1. Hætt við að rannsókn verði torvelduð 

Þetta skilyrði kemur fram í a – lið 1. mgr. 95. gr. sml., en hér er um að ræða hættu á 

að sakborningur muni torvelda rannsókn málsins ef hann gengur laus. Það hefur reynt 

á það hvort sambærilegt ákvæði eldri laganna fengi samrýmst 5. gr. MSE sbr. Hrd. 

10. maí 1996 (174/1996) Í þessu máli var komist að þeirri niðurstöðu að c-liður 1. 

mgr. 5. gr. MES stæði ekki í vegi fyrir því að gæsluvarðhaldi yrði beitt með tilliti til 

rannsóknarhagsmuna. Út frá þessum dómi má telja að það sé heimilt að grípa til 

gæsluvarðhalds ef rannsóknarhagsmunir krefjast þess með vísan til a-liðar 1. mgr. 95. 

gr. sml., Gæsluvarðhald á grundvelli rannsóknarhagsmuna er algengasta skilyrði fyrir 

beitingu gæsluvarðhalds. Megináhersla við beitingu a-liðar 1. mgr. 95. gr. sml., er að 

hætta sé á að sakborningur torveldi rannsókn málsins með einhverjum hætti og eru í 

ákvæðinu talin upp nokkur tilvik í dæmaskyni, en þó er ekki um tæmandi upptalningu 

að ræða. Þegar verið er að meta hvort úrskurða eigi sakborning í gæsluvarðhald á 

grundvelli a-liðar 1. mgr. 95. gr. sml., þarf sérstaklega að leita svara við tveimur 

spurningum. Í fyrsta lagi hvort sakborningur getur, hlutlægt séð, torveldað rannsókn 

málsins, t.d. með því að afmá merki eftir brot. Í öðru lagi hvort hætt sé við því að 

hann muni gera það. 

Þegar verið er að svara þessum spurningum til að taka ákvörðun um hvort skilyrði a-

liðar 1. mgr. 95. gr. sml., séu til staðar, þarf að skoða hvort búið sé að afla allra 

sönnunargagna og ef því er lokið, getur þá sakborningurinn hreinlega torveldað 

                                                        
31

 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar – rannsókn þvingunarráðstafana, bls. 255 – 256.  
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rannsókn málsins? Það getur til að mynda verið talið nauðsynlegt að úrskurða 

sakborning í gæsluvarðhald á meðan málið er enn í frumrannsókn en ekki þegar 

rannsókn er komin nokkuð á veg.
32

 Dómara ber að hafna kröfu um gæsluvarðhald 

með vísan til meðalhófsreglunnar, ef hann telur ekki vera lengur þörf á 

gæsluvarðhaldi á grundvelli rannsóknarhagsmuna.
33

 

4.1.3. Hætta er á flótta eða undankomu 

Samkvæmt b- lið 1. mgr. 95. gr. sml., er heimilt að úrskurða sakborning í 

gæsluvarðhald ef ætla má að hann reyni að komast úr landi eða koma sér með öðrum 

hætti undan málsókn eða fullnustu refsingar. Hér er kveðið á um gæsluvarðhald í 

réttarfars – og réttarvörsluskyni í þeim tilgang að tryggja nærveru sakaðs manns. 

Markmiðið hér er að aftra því að sakborningur komist undan málsókn og hér ber að 

skýra orðið „málsókn“ mjög rúmt, þannig að það taki til meðferðar máls frá upphafi 

til enda. Þær aðferðir sem taldar eru upp í greininni eru ekki tæmandi upp taldar. Til 

að atvik falli undir ákvæðið þarf ekki að vera um eiginlegan flótta að ræða, heldur 

getur t.d. verið um að ræða útlending sem á refsingu yfir höfði sér hér á landi og hætt 

er við að hann muni snúa aftur til síns heimalands. Sama á við ef hætt er við 

undankomu í skemmri tíma, sbr. Hrd nr. 77/1974, en þar var sakborningur 

úrskurðaður í gæsluvarðhald vegna hættu á undankomu með þeim rökum að reynslan 

væri sú að hann sinnti ekki kvaðningu til að mæta fyrir dómi. Til að hægt sé að 

úrskurða í gæsluvarðhald á þessum grundvelli verður eitthvað að gefa vísbendingu um 

að sakborningur muni reyna koma sér undan málsókn eða fullnustu refsingar. Það þarf 

því að fara fram mat á persónulegum högum viðkomandi, s.s. hvort viðkomandi búi 

við góðar heimilis -  og fjölskylduaðstæður, hvort viðkomandi sé í fastri vinnu eða 

stundar hann nám hérlendis, en allt svona gæti mælt á móti því að hann myndi freista 

þess að koma sér undan fullnustu refsingar.
34 

4.1.4. Hætta á endurteknum brotum  

Samkvæmt c – lið 1. mgr. 95. gr. sml., er heimilt að úrskurða sakborning í 

gæsluvarðhald ef ætla má að hann muni halda áfram brotum meðan máli hans er 

ólokið. Notast er við sama orðalag og notast var við í c-lið 1. mgr. 103. gr. laga nr. 

                                                        
32

 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar – rannsókn þvingunarráðstafana, bls. 259 – 261.  
33

 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar – rannsókn þvingunarráðstafana, bls. 268.  
34

 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar – rannsókn þvingunarráðstafana, bls. 268 – 269.  
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19/1991 um meðferð opinberra mála,
35

 en þó er búið að bæta við öðru skilyrði sem 

var ekki að finna í eldri lögunum. Það er ef til staðar er rökstuddur grunur um að 

sakborningur hafi rofið í verulegum atriðum skilyrðin sem honum voru sett í 

skilorðsbundnum dómi. Fyrra skilyrðið byggir á réttarfars - og 

réttarvörslusjónarmiðum sem sagt, ef sakborningur er líklegur til að halda áfram að 

fremja afbrot, áður en dómur er kveðinn upp getur verið erfitt að ljúka málinu vegna 

fyrirmæla í almennum hegningarlögum og lögum um meðferð sakamála, sbr. 77. gr. 

hgl., þar sem segir að ef maður verður uppvís að því, meðan á máli stendur, að hann 

hafi framið fleiri en eitt brot skal tiltaka refsingu fyrir þau öll í einu lagi. Ef sakaður 

maður gerist sekur um nýtt brot eða fleiri en eitt brot áður en dæmt hefur verið í máli 

hans veldur það óhjákvæmilegum töfum á því að hægt sé að ljúka málinu því 

rannsaka þarf hvert brot og eftir að því hefur verið lokið þarf að gefa út ákæru eða 

framhaldsákæru ef það á við. Það mætti samt segja að svipuð sjónarmið búa að baki 

síðarnefnda skilyrðinu, en skv. 3. mgr. 57. gr. hgl., er það almennt skilyrði fyrir 

frestun ákvörðunar um refsingu eða fullnustu hennar að aðili gerist ekki sekur um nýtt 

brot á skilorðstíma sem ákveðinn er með skilorðsbundnum dómi. Ef brot er framið á 

skilorðstíma er almenna reglan sú skv. 60. gr. hgl., að það skuli tiltaka refsingu fyrir 

bæði brotin í einu lagi eftir reglum í 77. eða 78. gr. hgl. Við þessar aðstæður getur 

verið talið réttlætanlegt að sakborningur sæti gæsluvarðhaldi til að koma í veg fyrir að 

hann fremji fleiri brot. Það er nóg að til staðar sé rökstuddur grunur um að 

sakborningur hafi rofið í verulegum atriðum þau skilyrði sem honum voru sett í 

hinum skilorðsbundna dómi. Þegar verið er að meta hvort líklegt sé að sakaður maður 

muni halda áfram að brjóta af sé eru einnig skoðaðar hans persónulegu aðstæður og 

félagslegar aðstæður, t.d. hvort hann sé með húsaskjól. Er viðkomandi í vinnu eða 

námi? Er fjölskylda til staðar? Það er mjög oft litið til þessara atriða þegar ákveðið er 

hvort menn skuli sæta gæsluvarðhaldi á grundvelli c-liðar 1. mgr. 95. gr. sml. Eins er 

skoðað hvor sakborningur eigi langan afbrotaferil að baki eða ekki, en það sker þó 

ekki alltaf úr enda getur komið upp sú staða að líf sakbornings hafi breyst til hins 

betra og oft er litið til þess. Það er þó nokkuð algengt að gæsluvarðhald sé byggt á c – 

lið 1. mgr. 95. gr. sml. En þá er yfirleitt um að ræða brot sem síbrota- eða 

vanaafbrotamenn fremja.
36

 

                                                        
35

 Hér eftir oml. 
36

 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar – rannsókn þvingunarráðstafana, bls. 272 – 277.  
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4.1.5. Vörn gegn árásum 

Í d - lið 1. mgr. 95. gr. sml., er að finna heimild til að úrskurða mann í gæsluvarðhald 

ef telja má að gæsluvarðhald sé nauðsynlegt til að verja aðra fyrir árásum sakbornings 

ellegar hann sjálfan fyrir árásum eða áhrifum annarra manna. Í ákvæðinu stendur „ef 

telja má að gæsluvarðhald sé nauðsynlegt“ og hér má því einungis beita 

gæsluvarðhaldi ef nauðsyn krefur þess. Það væri þannig ekki nóg að árás sé möguleg, 

heldur verður eitthvað að koma fram sem bendir til að árásin sé yfirvofandi eða að 

minnsta kosti mjög líkleg. Það eru ekki mörg dæmi þar sem Hæstiréttur hefur staðfest 

úrskurði um gæsluvarðhald þar sem einungis er vísað til d-liðar 1. mgr. 95. gr. sml.
37

 

5. Gæsluvarðhald á grundvelli 2. mgr. 95. gr. laga nr. 88/2008 

Í 2. mgr. 95. gr. sml., er að finna ákvæði sem er svohljóðandi:  

„Einnig má úrskurða sakborning í gæsluvarðhald þótt skilyrði a – d liðar 1. mgr. séu ekki 

fyrir hendi ef sterkur grunur leikur á að hann hafi framið afbrot sem að lögum getur 

varðað 10 ára fangelsi, enda sé brotið þess eðlis að ætla megi að varðhald sé nauðsynlegt 

með tilliti til almannahagsmuna.“  

Þetta ákvæði er frábrugðið hinum sérstöku skilyrðum sem koma fram í 1. mgr. 95. gr. 

sml., því að gæsluvarðhald samkvæmt þessu ákvæði helgast ekki af brýnum 

rannsóknar-, réttarfars- eða réttarvörslusjónarmiðum, heldur er markmiðið annað. Það 

er því augljóst að almennu skilyrðin fyrir gæsluvarðhaldi sem kveðið er á um í 1. mgr. 

95. gr. sml., hljóta öll að þurfa vera fyrir hendi því að í 2. mgr. 95. gr. sml., er hert á 

kröfunni um styrkleika grunsemda og jafnframt áskilið að ákvæðinu verði ekki beitt 

nema sakborningur sé talinn hafa gerst sekur um mjög alvarlegt brot.
38

 

5.1. Sterkur grunur 

Það er frumskilyrði til að gæsluvarðhaldi á grundvelli 2. mgr. 95. gr. sml., að til staðar 

sé „sterkur grunur“ um að sakborningur hafi gerst sekur um brot sem getur varðað 10 

ára fangelsi. Hér er gerð meiri krafa um styrkleika grunsemda en það sem kemur fram 

í 1. mgr. 95. gr. sml. Það getur verið erfitt að átta sig á þessu og hvaða greinarmun 

dómstólar gera á þessu tvennu, sbr. Hrd. 27. janúar 1994 (28/1994) og  Hrd. 5. 

janúar 1996 (4/1996). Í báðum þessum málum var vísað til rökstudds gruns, en 

úrskurðað var í gæsluvarðhald á grundvelli almannahagsmuna skv. þágildandi 2. mgr. 

                                                        
37

 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar – rannsókn þvingunarráðstafana,  bls. 277 – 278.  
38

 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar – rannsókn þvingunarráðstafana,  bls. 279.  



 

14 
 

103. gr. oml. Hér er þó mjög líklegt að um mistök dómstóla að ræða.
39

 Í Hrd. 3. 

águst 2016 (550/2017) er vísað til rökstudds gruns þó svo að úrskurðað hafi verið í 

gæsluvarðhald á grundvelli 2. mgr. 95. gr. sml. Til að átta sig betur á hvað felst í 

hugtakinu „sterkur grunur“ er gott að skoða dóma og sjá hvaða mat dómstólar leggja í 

hugtakið þegar afstaða er tekin til kröfu um gæsluvarðhald á grundvelli 2. mgr. 95. gr. 

sml: 

 

Hrd. 10. júlí 2007 (361/2007): Það var krafa lögreglu að X væri gert að sæta 

gæsluvarðhaldi á grundvelli 2. mgr. 103. gr. oml. [nú 2. mgr. 95. gr. sml.]., X var 

grunaður um tilraun til manndráps með því að hafa reynt að kyrkja eiginkonu sína. 

Gæsluvarðhaldsúrskurður  héraðsdómara var kærður til Hæstaréttar sem komst svo að 

orði í dómi sínum: „Varnaraðili var handtekinn 29. júní síðastliðinn í framhaldi af því að 

hann hringdi sjálfur til Neyðarlínu. Tjáði hann lögreglu að hann hefði tekið konu sína 

hálstaki og reynt að bana henni. Hann var yfirheyrður án þess að lögmaður væri 

viðstaddur en var síðan sleppt. Lögregla talaði við konuna en ekki hefur verið tekin af 

henni formleg skýrsla og ekki heldur af dóttur þeirra sem var heima eða eldri dóttur 

mannsins sem nefnd er í lögregluskýrslum. Konan neitaði að kæra atburðinn og ekkert 

áverkavottorð liggur fyrir. Hinn 4. júlí var varnaraðili handtekinn á ný án þess að nýtt 

tilefni væri fyrir hendi og úrskurðaður í gæsluvarðhald. Eftir það hefur konan gefið út 

yfirlýsingu þess efnis að hún hafi enga áverka hlotið, hún óttist varnaraðila ekki og hafi 

neitað að kæra hann, en að andlegt ástand hans hafi verið slæmt. Jafnframt því að vera 

úrskurðaður í gæsluvarðhald var varnaraðila sama dag gert að sæta geðrannsókn og 

mótmælti hann ekki þeirri kröfu. - Eins og mál þetta liggur nú fyrir er það ekki 

fullrannsakað og hefur játning varnaraðila ekki verið studd þeim rökum að fullyrt verði að 

sterkur grunur sé til staðar um að hann hafi gerst sekur um brot gegn 211. gr., sbr. 20. gr. 

almennra hegningarlaga nr. 19/1940 eða 2. mgr. 218. gr. sömu laga og að varðhald sé því 

nauðsynlegt með tilliti til almannahagsmuna. Með hliðsjón af framangreindu verður 

varnaraðila ekki gert að sæta áfram gæsluvarðhaldi á grundvelli 2. mgr. 103. gr. laga nr. 

19/1991. Verður hinn kærði úrskurði því felldur úr gildi.“ 

 

Hrd. 7. apríl 2011(207/2011): X var úrskurðaður í gæsluvarðhald af héraðsdómara á 

grundvelli 2. mgr. 95. gr. sml., því til staðar væri sterkur grunur um að hann hefði framið 

alvarlegt kynferðisbrot gegn fósturdóttur sinni. Úrskurðurinn var kærður til Hæstaréttar 

sem felldi hann úr gildi, með þessum rökstuðningi: „Varnaraðili neitaði í skýrslu sinni að 

hafa beitt stúlkuna nokkurs konar kynferðislegu ofbeldi eða misnotkun. Hann viðurkenndi 
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 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar – rannsókn þvingunarráðstafana, bls. 279 – 280.   
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að hafa beitt hana tilteknu líkamlegu ofbeldi í refsiskyni fyrir óhlýðni hennar og fyrir að 

koma of seint heim. Móðir stúlkunnar neitaði einnig í skýrslu hjá lögreglu að hafa beitt 

hana ofbeldi. - Í málinu liggja ekki fyrir nein gögn til stuðnings því að stúlkan hafi verið 

beitt kynferðislegu ofbeldi eins og krafa um gæsluvarðhald er reist á. Meðal gagna 

málsins er ekki að finna læknisvottorð eða vottorð sérfræðinga um líkamsskoðun eða 

sálfræðiathugun á stúlkunni sem stutt gætu kröfuna. Ekki er heldur gerð grein fyrir 

upplýsingum sem kunna að hafa verið í tölvu á heimili stúlkunnar en tölvan hefur verið 

tekin til rannsóknar hjá lögreglu. - Krafa um gæsluvarðhald er eingöngu reist á 2. mgr. 95. 

gr. laga nr. 88/2008. Skilyrði þess að hneppa megi mann í gæsluvarðhald á grundvelli 

þessa ákvæðis er að ,,sterkur grunur“ leiki á því að hann hafi framið þau afbrot sem 

tilgreind eru í hinum kærða úrskurði. Eins og mál þetta liggur fyrir er framangreint 

skilyrði ekki uppfyllt og verður því kröfunni hafnað og hinn kærði úrskurður úr gildi 

felldur.“ 

 

Munurinn á sterkum grun annars vegar  og rökstuddum grun hins vegar er ekki alltaf 

skýr, eins og Ragnar Aðalsteinsson og Fanney Hrund Hilmarsdóttir benda á í grein 

sinni um það það hvort dómstólar misbeiti heimild sinni til gæsluvarðhalds á 

grundvelli almannahagsmuna?
40

 Svipað hefur verið bent á í dönskum rétti, þ.e. að 

ekki eru alltaf skýrar línur á milli þessara skilyrða þar.
41

 Almennt má þó telja þegar 

það liggur fyrir trúverðug játning sakbornings, að skilyrði 2. mgr. 95. gr. sml., um 

sterkan grun sé uppfyllt, játning er þó ekki skilyrði þess að til staðar geti verið sterkur 

grunur.
42

 Ef sakborningur neitar sök þarf að fara fram heildstætt mat á því hvenær 

skilyrðið um sterkan grun sé uppfyllt. Ljóst er að það er ekki nóg að lögregla eða 

brotaþoli telji sakborning hafa framið brot
43

, sbr. 

 

Hrd. 21. ágúst 2012 (557/2012) Þar var felldur úr gildi úrskurður um gæsluvarðhald og 

sakborningi var gert að sæta farbanni. Hæstiréttur sagði að það væri ekki að finna 

rökstuðning með hvaða hætti ákærði hafi fellt á sig sök í málinu og hann neiti sök. Það 

komu ekki fram skýr rök í málatilbúnaði sem sýndu fram á að til staðar væri sterkur 

grunur, heldur var einungis að finna almenna staðhæfingu um síma- og herbergishlustun 

lögreglu tiltekna daga og það hafi bent á sekt varnaraðila að mati sóknaraðila. Samkvæmt 

þessu var skilyrði um sterkan grun í 2. mgr. 95. gr. sml., ekki talið uppfyllt.   

                                                        
40

 Ragnar Aðalsteinsson og Fanney Hrund Hilmarsdóttir: „Misbeita dómstólar heimild til 

gæsluvarðhalds á grundvelli almannahagsmuna?“, bls.343. 
41

 Eva Smith o.fl.: Strafferprocessen, bls. 556.  
42

 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar – rannsókn þvingunarráðstafana,  bls. 279 - 282.  
43

 Gunnar Páll Baldvinsson:“Þýðing dóms Mannréttindadómstóls Evrópu í máli Letellier fyrir 

íslenskan rétt”,  bls. 448.  
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Þegar um er að ræða kynferðisafbrot kemur jafnan til skoðunar hvort önnur gögn í 

málinu en einungis orð brotaþola standi gegn neitun sakbornings. Það hefur verið bent 

á að neitun sakbornings gegn orðum brotaþola getur ekki talist vera sterkur grunur. 

Hins vegar getur framburður vitna stutt þær ásakanir sem brotaþoli hefur sett fram, 

sbr. Hrd. 11. ágúst 2011 (473/2011) Hér hafði sakborningi verið gefið að sök að hafa 

nauðgað konu á útisalerni á útihátíð. Nokkur vitni áttu í samskiptum við brotaþola og 

sakborning í kjölfarið og þótti framburður þessara vitna styðja frásögn brotaþola og 

fallist á að sakborningur skyldi sæta gæsluvarðhaldi á grundvelli 2. mgr. 95. gr. sml.  

5.2. Brot geti varðað allt að 10 ára fangelsi 

Afbrot verður að geta varðað 10 ára fangelsi og því er ljóst að einungis er hægt að 

úrskurða í gæsluvarðhald á grundvelli 2. mgr. 95. gr. sml.. þegar um alvarlegustu brot 

á ákvæðum hegningarlaga er að ræða, s.s. manndráp, nauðganir, meiri háttar 

líkamsárásir og rán. Hér er miðað við refsimörk eða refsiramma þess ákvæðis sem við 

á. Það er ekki skilyrði að líklegt sé að sakborningur verði dæmdur að lágmarki í 10 

ára fangelsi, enda er sjaldan dæmd svo þung refsing. Þannig verður 2. mgr. 95. gr. 

sml. einungis beitt þegar um tiltekin hegningarlagabrot er að ræða. Þetta geta til að 

mynda verið brot gegn 164. gr. (brenna), 173. gr. a. (stórfellt fíkniefnabrot), 193. gr. 

(foreldri svipt forsjá), 194. gr. (nauðgun), 1. mgr. 200. gr. (samræði eða önnur 

kynferðismök við barn sitt sem er 15 til 17 ára), 1. mgr. 201. gr. (samræði eða önnur 

kynferðismök við barn sem er 15 til 17 ára sem er tengt manni), 1. mgr. 202. gr. 

(samræði eða önnur kynferðismök við barn yngri en 15 ára), 211. gr. (manndráp), 2. 

mgr. 218. gr. (meiri háttar líkamsárás), 2. mgr. 226. gr. (meiri háttar frelsissvipting) 

og 252. gr. (rán). Það liggur yfirleitt augum uppi þegar þetta skilyrði er uppfyllt en þó 

getur leikið vafi á hvort sakargiftir séu svo alvarlegar að þær falli undir afbrot sem 

getur varðað 10 ára fangelsi,
44

 sbr. 

 

Hrd. 2. mars 1994 (92/1994): Málavextir voru þeir að S var handtekinn, sakaður um að 

hafa veitt manni mikla áverka á kynfærum og víða. Hann hafði oft verið dæmdur fyrir 

ofbeldis- og kynferðisbrot, þ.á m. gagnvart ungum drengjum. Héraðsdómari úrskurðaði 

hann í gæsluvarðhald á grundvelli 2. mgr. 103. gr. oml. [nú 2. mgr. 95. gr. sml.], en 

Hæstiréttur felldi þann úrskurð úr gildi eftir að hafa skoðað öll gögn málsins, með þessum 

rökstuðningi: „Af framangreindum gögnum fæst ófullnægjandi vitneskja um það, hvort 

og hve alvarlegar afleiðingar þess verknaðar verða, sem varnaraðili er grunaður um að 
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hafa framið. Eins og málið horfir nú við, þykir því óvarlegt að gera ráð fyrir, að 

verknaðurinn varði við 2. mgr. 218. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Eru því ekki 

efni til að úrskurða varnaraðila  til gæsluvarðhalds á grundvelli 2. mgr. 103. gr. laga nr. 

19/1991, eins og gert er í hinum kærða úrskurði.“ 

 

Þetta skilyrði er nátengt skilyrðinu um sterkan grun vegna þess að sá grunur þarf að 

beinast að því að sakborningur hafi framið afbrot gegn einhverju af þeim ákvæðum 

sem rakin voru hér að ofan. Ef vafi leikur á því hvort brotið hafi verið gegn þessum 

ákvæðum verður ekki fallist á gæsluvarðhald á grundvelli 2. mgr. 95. gr. sml.
45

 

5.3. Á grundvelli almannahagsmuna 

Til að fallist sé á kröfu um gæsluvarðhald á grundvelli 2. mgr. 95. gr. sml., þarf það 

að vera nauðsynlegt „með tilliti til almannahagsmuna.“ Ragnar Aðalsteinsson og 

Fanney Hrund Hilmarsdóttir benda á í grein sinni að ekkert sé að finna í frumvarpi til 

laga nr. 88/2008 um það hvað felst í hugtakinu „almannahagsmunir“, né heldur er 

reynt að gera grein fyrir hvers konar aðstæður geta fallið þar undir. Þar er einungis 

vísað til 2. mgr. 103. gr. oml., en þar er heldur ekkert sérstaklega fjallað um hugtakið í 

frumvarpinu til laga um meðferð opinberra mála. Það er hins vegar að finna í 

almennum athugasemdum í frumvarpinu við XIII. kafla laga nr. 19/1991 um meðferð 

opinberra mála hvert markmið löggjafans var. Það segir að markmið löggjafans var að 

gæsluvarðhaldi á þessum grundvelli verði einungis beitt „í mjög stórfelldum málum.“ 

46
  

Eiríkur Tómasson telur að markmiðið með 2. mgr. 95. gr. sml., sé fyrst og fremst að 

lægja öldur í samfélaginu, í kjölfar þeirra alvarlegu ofbeldisbrota sem að framan eru 

greind, því þau eru alla jafna talin svívirðileg í augum almennings. Til að mynda ef 

maður hefur játað slíkt brot og væri svo látinn laus um leið og brotið væri nægilega 

vel upplýst er hætt við að slíkt myndi valda mikilli reiði og ólgu meðal almennings og 

hætt gæti verið við því að almenningur myndi taka lögin í eigin hendur. Ákvæðið 

stríðir gegn þeim sjónarmiðum sem koma fram í 2. mgr. 70. gr. stjskr., og 2. mgr. 6. 

gr. MSE um að hver maður skuli álitinn saklaus uns sekt hans er sönnuð. Vegna 

þessara sjónarmiða er ekki nægilegt að einungis skilyrðin um sterkan grun og að 
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brotið geti varðað 10 ára fangelsi sé til staðar, heldur þarf brotið að vera þess eðlis að 

varðhald teljist nauðsynlegt með tilliti til almannahagsmuna. Það kemur ekki fram 

berum orðum í c-lið. 3. mgr. 5. gr. MSE að maður verði úrskurðaður í gæsluvarðhald í 

þeim tilgangi sem að framan greinir. En þrátt fyrir að ekki sé kveðið á um þetta berum 

orðum hefur Mannréttindadómstóll Evrópu skýrt þetta ákvæði svo að slíkt sé heimilt 

með tilliti til almannahagsmuna í því skyni að halda uppi lögum og reglu í 

samfélaginu.
47

 Fyrrnefnt sjónarmið Eiríks Tómasson er í samræmi við viðhorf 

fræðimanna í Danmörku og Noregi, en þar er að finna sambærilega heimild í lögum 

sem virðist hafa verið lögfest í því skyni að vernda réttarvitund almennings.
48

 

Það verður að fara fram heildstætt mat á öllum atriðum málsins. 

Mannréttindadómstóllinn hefur tekið fram í úrlausnum sínum að það sé ekki einungis 

nóg að brot sem manni er gefið að sök, sé þess eðlis að almennt megi líta á að gæsla 

sé nauðsynleg með tilliti til almannahagsmuna, heldur verði svo að vera í einstaka 

tilviki sem til úrlausnar er. Skoðum hér dóm þar sem sakborningur var úrskurðaður í 

gæsluvarðhald á grundvelli 2. mgr. 95. gr. sml., af héraðsdómi en það var fellt úr gildi 

af Hæstarétti.
49

  

Hrd. 7. janúar 1993 (1/1993) Á var saksóttur fyrir að hafa stungið annan mann með hníf 

í hálsinn, með þeim afleiðingum að bláæð skarst í sundur. Var brot Á talið varða við 2. 

mgr. 218. gr. hgl. Í meirihluta Hæstaréttar (tveggja af þremur) segir orðrétt: Sá atburður, 

sem hér um ræðir og varð í langferðabifreið við Borgarfjarðarbrú 20. desember 1992, er 

upplýstur að því marki, sem tök virðast vera á. Engin skýring hefur þó fengist á því, hvers 

vegna ákærði veitti Birni Kristjánssyni áverka umrætt sinn, svo sem hann hefur gengist 

við.- Hinn 29. desember 1992 gaf ríkissaksóknari út ákæru á hendur ákærða vegna þessa 

atburðar. - Af hálfu ákæruvalds hefur þess ekki verið krafist, að ákærði sæti geðrannsókn. 

- Samkvæmt fram lögðu sakavottorði er sakaferill ákærða æðilangur. Frá árinu 1980 hefur 

hann hlotið 12 refsidóma, þar af 10 fyrir brot gegn almennum hegningarlögum nr. 

19/1940. Þá hefur hann á þessum tíma gengist undir 15 dómsáttir, langoftast vegna 

ölvunar. Í engu tilviki hefur verið um að ræða ofbeldisverknað, er sætt hafi ákæru 

samkvæmt almennum hegningarlögum. - Eins og mál þetta liggur fyrir, verður eigi talið 

nauðsynlegt vegna almannahagsmuna, að ákærði sæti frekara gæsluvarðhaldi vegna þess 

verknaðar, sem hann er ákærður fyrir. Ber því að fella hinn kærða úrskurð úr gildi.“ Í 

sératkvæði eins dómara segir hins vegar: „Ég er ósamþykkur atkvæði meiri hluta dómara 
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og tel, að staðfesta eigi hinn kærða úrskurð með tilvísun til forsendna hans. Ég er aftur á 

móti samþykkur atkvæði þeirra um kærumálskostnað.“ 

Það er frekar óljóst í hverju ágreiningurinn felst á milli dómaranna hér, en þó virðist 

sem  minnihlutinn skýri 2. mgr. 103. gr. oml. á þá vegu að það sé nóg að verknaður sé 

svívirðilegur að almenningsáliti til að ákvæðinu verði beitt, en meiri hlutinn vill líta til 

fleiri atriða en bara þess eins, t.d. eins og sakaferils sakbornings. Ef litið er til nýrra 

hæstaréttardóma, þar sem reynt hefur á þetta álitaefni, virðist sem sjónarmið 

meirihlutans hafi orðið ofan á, sbr. Hrd. 26. júlí 2006 (398/2006) og Hrd. 10. janúar 

2003 (7/2003). 

5.3.1. Rökstuðningur dómstóla 

Oft er rökstuðningur mjög knappur hvað varðar að skilyrðið um almannahagsmuni sé 

uppfyllt. Ragnar Aðalsteinsson og Fanney Hrund Hilmarsdóttir gagnrýna það að oft 

virðist dómstólar einblína of mikið á að rökstyðja skilyrðið um sterkan grun og að 

brotið geti varðað 10 ára fangelsisrefsingu, en að skilyrðið um almannahagsmuni sé 

yfirleitt rökstutt með stuttu, almennu orðalagi.
50

 Rökstuðningurinn er oft svo knappur 

að erfitt getur verið að draga ályktanir um hvað ráði úrslitum hverju sinni. Þrátt fyrir 

það er hægt að greina ákveðin grunnsjónarmið sem fjallað verður um í næsta kafla.  

6. Grunnsjónarmiðin  

6.1. Almennt um grunnsjónarmiðin 

Þegar um er að ræða einhvers konar nauðung eða ofbeldi virðast dómstólar líta til 

þess hver sé grófleiki verknaðaraðferðar. Einkum er litið til þess hverjar afleiðingar 

brotsins eru, verknaðaraðferðin metin með hliðsjón af því hverjar afleiðingarnar eru. 

Ef brot getur bitnað á fjölda fólks, þá skiptir máli hverjar séu mögulega afleiðingarnar 

þess, þetta á sérstaklega við um fíkniefna- og brennubrot. Hér þarf einnig að skoða 

hver huglæg afstaða sakbornings sé og  hversu mikill þáttur sakborning sé í broti, ef 

brotamenn hafa skipt með sér verkum. Það skiptir einnig máli hvort um samverknað 

sé að ræða eða ekki. Sakarferill sakbornings hefur sitthvað að segja um hvort skilyrði 
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um almannahagsmuni sé uppfyllt og þegar verið er að leggja mat á það hvort 

sakborningur sé líklegur til að brjóta af sér aftur.
51

 

Það eru ákveðin tengsl á milli b., c. og d. liða 1. mgr. 95. gr. sml., og þeirra 

grunnsjónarmiða sem rakin eru hér að ofan. Til að mynda hefur verið bent á þetta við 

beitingu b. liðar 1. mgr. 95. gr., sem lýtur að gæsluvarðhaldi vegna flóttahættu. Þar 

hefur þýðingu hvort sakborningur eigi yfir höfði sér þunga refsingu.
52

 Undir c. og d. 

lið ákvæðisins falla tilvik þar sem sakborningurinn á sögu um mörg afbrot eða það er 

talin hætta á að hann muni ráðast á aðra. Það er almennt ekki talið að tilvist reglnanna 

í 1. mgr. 95. gr. sml. útiloki að þeim sjónarmiðum sem þar koma fram sé einnig beitt 

við mat skv. 2. mgr. 95. gr. sml.
53

 Ragnar Aðalsteinsson og Fanney Hrund 

Hilmarsdóttir eru hins vegar annarrar skoðunar og hafa gagnrýnt að dómstólar vísi til 

þess í málum er varða 2. mgr. 95. gr. sml., að sakborningur sé almenningi hættulegur 

og benda á að skv. d. lið 1. mgr. 95. gr. sml., sé heimild til að úrskurða mann í 

gæsluvarðhald á slíkum grundvelli.
54

 Út frá skilgreiningu Eiríks Tómassonar á d. lið 

1. mgr. 95. gr. sem farið var í hér að framan, verður tæpast talið að fallist hefði verið á 

gæsluvarðhald á grundvelli d. liðar 1. mgr. 95. gr. í ýmsum málum þar sem fallist 

hefur verið á gæsluvarðhald á grundvelli 2. mgr. 95. gr. sml. Ástæðan er væntanlega 

sú hvað gerðar eru miklar kröfu í d. lið 1. mgr. sml., um að ógn sé yfirvofandi.  

6.2. Grófleiki verknaðaraðferðar 

Þegar dómaframkvæmd er skoðuð mætti segja að grófleiki verknaðaraðferðar skipti 

mestu máli þegar um er að ræða brot þar sem sakborningur beitir ofbeldi gegn 

brotaþola eða yfirburðarstöðu sinni til að koma vilja sínum á framfæri. Þegar um er að 

ræða grófleika verknaðaraðferðar er átt við hversu alvarleg verknaðaraðferð var 

viðhöfð. Sú hugsun sem virðist búa að baki hér er að það eru meiri líkur á að 

almannahagsmunum sé ógnað ef sakborningur, sem er sterklega grunaður um grófa 

árás gangi laus á meðan beðið er dóms. Við mat á því hvort aðferð teljist gróf eða 

ekki, samtvinnast sú aðferð sem beitt er og afleiðing árásar, enda gefa áverkar oft 

skýrustu vísbendingu um grófleika árásar. Hins vegar er ekki hægt að ganga út frá 
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því, þó afleiðingar séu alvarlegar að skilyrði 2. mgr. 95. gr. sml., séu uppfyllt, sbr. 

Hrd. 20. desember 2004 (502/2004) þar sem sakborningur hafði valdið dauða 

brotaþola með einu hnefahöggi. Hér hafnaði Hæstiréttur kröfu um að sakborningur 

skyldi sæta gæsluvarðhaldi á grundvelli 2. mgr. 103. gr. oml. Ef til staðar er sterkur 

grunur um ásetning til alvarlegra afleiðinga árásar mætti almennt telja að skilyrði 2. 

mgr. 95. gr. væri uppfyllt. Það er ekki sjálfgefið að skilyrði 2. mgr. 95. gr. sml., séu 

uppfyllt þó til staðar sé grunur um brot gegn 211. gr. hgl. Það er einfaldlega gerð sú 

krafa til lögreglu að færa fyrir því rök afhverju gæsluvarðhald sé nauðsynlegt með 

tilliti til almannahagsmuna, sbr.  

Hrd. 23. maí 1996 (193/1996) þar var ljóst að átök milli sakbornings og systur hans 

höfðu leitt til þess að sú síðarnefnda lést. Það lá fyrir í krufningarskýrslu að líklega hefði 

systirin látist úr hjartastoppi sem er algengt að gerist vegna þrýsting á háls þegar skelfing 

hefði gripið um sig. Niðurstöður krufningar þóttu ekki gefa til kynna að fallist yrði á 

gæsluvarðhald á grundvelli 2. mgr.103. gr. oml.  

Hrd. 10. janúar 2003 (7/2003). Í þessu máli hafði brotaþola verið veittur alvarlegur 

stunguáverki. Í forsendum Hæstaréttar var vísað til þess að það væri ýmislegt óljóst um 

málsatvik og ekki hefðu verið færð fyrir því viðhlítandi rök til að skilyrðið um 

almannahagsmuni teldist uppfyllt. 

Það er oft vikið að því í dómum hvort vopnum hafi verið beitt við árásina og þá um 

hverskonar vopn sé að ræða, hvernig því hafi verið beitt og hverskonar áverkar hafi 

hlotist af því. Það er ekki alltaf víst að fallist sé á gæsluvarðhald á grundvelli 

almannahagsmuna þótt vopni sé beitt, sbr.  

Hrd. 9. febrúar 2001 (45/2001) Þar var talið að lögreglustjórinn hefði ekki fært fram 

efnisleg rök fyrir kröfu sinni um gæsluvarðhald á grundvelli 2. mgr. 103. gr. oml. 

Sakborningur var grunaður um að stungið brotaþola tvívegis í háls og brjóstvegg, en 

skurðirnir voru 1,5 cm langir og fóru nærri mikilvægum líffærum. Í úrskurði héraðsdóms 

var vísað til þess að þó svo að árásin hafi verið hættuleg, hafi áverkanir sem hlutust af 

henni ekki verið það hættulegir.  

Aftur á móti í Hrd. 14. febrúar 2012 (98/2012) var vísað til þeirra áverka sem 

brotaþoli hlaut og fallist var á gæsluvarðhald á grundvelli almannahagsmuna. Það er 

því ákveðið samspil á milli alvarleika áverka og hvers konar vopn er notað, þegar 

verið er að meta hvort gæsluvarðhald sé nauðsynlegt með tilliti til almannahagsmuna. 

Hin sömu sjónarmið eiga við um árásir þar sem bareflum, höggum og spörkum er 



 

22 
 

beitt að höfði brotaþola, sbr. Hrd. 3. apríl 2012 (220/2012) Þar höfðu nokkrir menn 

beitt bareflum gegn höfði brotaþola og, skilyrði 2. mgr. 95. gr. sml. var talið uppfyllt. 

Önnur niðurstaða var hins vegar í Hrd. 13. október 1998 (410/1998) en þar var kröfu 

hafnað um gæsluvarðhald. Í síðastnefnda málinu höfðu tveir menn hrint þriðja 

manninum yfir grindverk og sparkað í hann liggjandi með þeim afleiðingum að hann 

hlaut lífshættulega áverka innvortis í höfði. Það var hins vegar ekki fallist á að 

skilyrði 2. mgr. 95. gr. sml., væru uppfyllt. Í nýrri dómi Hrd. 6. mars. 2012 

(143/2012) voru atvik sambærileg og í Hrd. 13. október 1998 (410/1998) en þar var 

fallist á gæsluvarðhald á grundvelli 2. mgr. 95. gr. sml. Þó getur verknaðaraðferðin 

ein og sér, án tillits til hvaða áverkar hafa hlotist af henni, verið nóg til að 

gæsluvarðhald sé talið nauðsynlegt með tilliti til almannahagsmuna. Í Hrd. 20 

febrúar 2012 (110/2012) var ákærða meðal annars gefið að sök að hafa tvívegis 

skotið úr haglabyssu að bifreið, án þess að hæfa ökumann bifreiðar eða farþegann. 

Hér var þó talið að skilyrði 2. mgr. 95. gr. væri uppfyllt, þó svo að alvarlegir áverkar 

hefðu ekki hlotist af. Í Hrd. 15. júní 2007 (321/2007) var einnig talið að skilyrði 2. 

mgr. 95. gr. sml., væri uppfyllt, en þar hafði sakborningur elt eiginkonu sína með 

haglabyssu og skaut að henni, er hún hljóp úr húsi þeirra, með þeim afleiðingum að 

hún fékk skot í sig, áverkarnir voru hins vegar litlir. Í Hrd. 21. desember 2009 

(746/2009) var maður grunaður um tilraun til manndráps með því að hafa skotið á 

útidyr og rúðu. Í forsendum héraðsdóms, sem lagður var til grundvallar niðurstöðu 

Hæstaréttar, var vísað til þess að það væru „hagsmunir almennings að maður, sem er 

svo sterklega grunaður um svona alvarlegan verknað, gangi ekki laus á meðan máli 

hans er ólokið.“ Í Hrd.  28. ágúst 2000 (328/2000) hafði verið ekið á mann viljandi 

og héraðsdómur taldi að brotið kynni að varða við 211. gr., sbr. 20. gr. hgl. Það var 

hins vegar tekið fram í dómi Hæstaréttar að ekki hefðu hlotist alvarlegir áverkar af 

verknaðinum. Hér var talið að lögreglan hefði ekki fært fyrir því viðhlítandi rök að 

gæsluvarðhald væri nauðsynlegt með tilliti til almannahagsmuna, þrátt fyrir að 

brotaþola hafi augljóslega verið háski búinn.
55

  

6.3. Mögulegar afleiðingar brots 

Það er lagt mat á það hvort almannahagsmunum hafi verið stefnt í þvílíkan voða með 

því broti sem um ræðir. Ef slíkt er getur það talist réttlætanlegt að sakborningur sæti 
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gæsluvarðhaldi á meðan beðið er dóms. Sjónarmiðið sem virðist liggja hér að baki er 

að einstaklingur lætur sér léttu rúmi liggja þótt umfangsmikill skaði geti hlotið af 

broti, sbr. 

Hrd. 21. júní 2017 (393/2017) Málavextir voru þeir að kærði hafi komið inn fyrir 

afgreiðsluborðið í sömu andrá dregið fram exi og reist hana á loft. Hann sagði: „Ég vil fá 

töflurnar mínar, þú veist hvað ég vil.“ Hún benti honum í kjölfarið á stað þar sem lyfin 

voru geymd og náði að komast út úr versluninni. Kærði yfirgaf svo vettvang á bifreið og 

hafi meðal annars keyrt yfir gatnamót á 80 – 90 kílómetra hraða, það var með ólíkindum 

að ekki hafi árekstur hlotið af. Vitni sögðu að ökumaðurinn hafi skaða mjög mikla hættu 

með akstri sínum. Það var mat lögreglu að gæsluvarðhald væri nauðsynlegt með tillit til 

almannahagsmun. Það væri óforsvaranlegt að kærði geng laus þegar svo sterku grunur um 

að hann hafi framið svo alvarlegt brot eins og hér um ræðir. Eins sýndi hann af sér 

háttsemi sem hafi haft mikla hættu í för með sér fyrir almennan borgar. Þar með telja brot 

hins kærða vera þess eðlis að það stríði gegn réttarvitund manna að hann gangi laus á 

meðan mál hans er til meðferðar.  

Þetta sjónarmið birtist hins vegar mest þegar um er að ræða brennu- og fíkniefnabrot. 

Í 1. mgr. 164. gr. hgl., er fjallað um almennt brennubrot en brot gegn ákvæðinu varðar 

fangelsi ekki skemur en sex mánuði. Í 2. mgr. 164. gr.hgl., er kveðið á um að refsing 

skuli ekki vera skemmri en tveggja ára fangelsi hafi sá sem vann verkið séð fram á að 

mönnum gæti orðið lífsháski af eða leitt til yfirgripsmikillar eyðileggingar á eigum 

annarra manna. Þó svo að 1. mgr. 164. gr. hgl., uppfylli skilyrðið um að brot geti 

varðað 10 ára fangelsi virðist sem Hæstiréttur byggi á því að almennt sé ekki 

nauðsynlegt að maður sem fremur slíkt brot sæti gæsluvarðhaldi með tilliti til 

almannahagsmuna sbr. Hrd. 15. apríl 2013 (250/2013) en þar hafði maður verið 

ákærður fyrir brot gegn 1., sbr. 2. mgr. 164. gr. hgl., en það lá fyrir í matsgerð 

sérfróðs matsmanns að íbúum hússins sem kveikt hafði verið í hefði ekki verið 

bersýnilegur lífsháski búinn og ekki hafi stafað almannahætta af íkveikjunni utan 

hússins. Þannig tók Hæstiréttur fram að ekki yrði ráðið af gögnum málsins að sterkur 

grunur léki á að brotið hefði verið gegn 2. mgr. 164. gr. hgl. Talið var að brotið væri 

ekki þess eðlis að gæsluvarðhald væri nauðsynlegt með tilliti til almannahagsmuna. 

Það var hins vegar talið í Hrd. 24. janúar 2012 (57/2012) enda var þar talið ljóst að 

almannahætta hafi skapast og því var talið að til staðar væri sterkur grunur um brot 

gegn 2. mgr. 164. gr. sml. Þegar um er að ræða fíkniefnabrot virðist umfang brotsins 

skipta miklu máli, t.d. um hvaða efni er um að ræða, magn þeirra og styrkleika, sbr. 
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Hrd. 7. október 2009 (551/2009) og Hrd. 21. júní 2017 (394/2017). Í báðum þessum 

málum var skilyrði 2. mgr. 95. gr. sml. uppfyllt og vísað var til upplýsinga um magn, 

styrkleika og tegund þeirra fíkniefna sem um ræðir.  

6.4. Einbeittur ásetningur til verknaðar 

Í almennum refsirétti eru brot almennt álitin alvarlegri eftir því sem ásetningur er 

meiri, sbr.  6. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. Á sama hátt virðast dómstólar telja meiri nauðsyn 

með tilliti til almannahagsmuna að sakborningar sæti gæsluvarðhaldi ef þeir hafi 

skipulagt brot sín eða ásett sér að fremja alvarlegt afbrot. Það sjónarmið sem virðist 

búa hér að baki er að almenningi stafi fremur ógn af mönnum sem hafa með einhverju 

móti skipulagt að fremja svo alvarlegt brot. Þetta sjónarmið birtist til að mynda í 

dómum er lúta að gæsluvarðhaldi þeirra sem eru sterklega grunaðir um alvarleg 

fíkniefnabrot, sbr. 173. gr. a. hgl. Af því sem fjallað var um hér að framan í tengslum 

við fíkniefnabrot um hvað varaðar magn og styrkleika fíkniefna þá þarf einnig einnig 

að liggja fyrir að þáttur sakbornings hafi verið svo mikill að gæsluvarðhald sé talið 

nauðsynlegt með tilliti til almannahagsmuna.
56

 

6.5. Sakborningur ætlaði ekki að brjóta af sér 

Það getur haft þýðingu og mælt gegn því að gæsluvarðhald teljist nauðsynlegt með 

tilliti til almannahagsmuna ef sakborningur hefur ekki ætlað að brjóta alvarlega af sér, 

sbr. Hrd. 15. apríl 2013  (250/2013) en þar var fjallað um gæsluvarðhald yfir manni 

sem var undir sterkum grun að hafa brotið gegn 1. mgr., 2. mgr., 164. gr. hgl., en 

skilyrðið um almannahagsmuni þótti ekki uppfyllt Það kom fram í forsendum 

Hæstaréttar að sakborningur hafi sagt við lögreglu að hann hafi ekki ætlað að valda 

öðrum íbúum í húsinu tjóni.
57

 

6.6. Brotaferill sakbornings og hætta á frekari afbrotum 

Brotaferill sakbornings hefur sitt hvað að segja við mat á því hvort gæsluvarðhald sé 

nauðsynlegt með tillit til almannahagsmuna, enda er oft vísað til brotaferils 

sakbornings í dómum Hæstaréttar. Skoðað er hversu oft sakborningur hefur brotið af 

sér og lagt mat á hversu miklar líkur séu á að hann endurtaki brotin, sbr. Hrd. 24. 

febrúar 2015 (74/2005). Í þessu máli var tekið fram að sakborningur hafi verið 
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uppvís að fimm ránsbrotum, þar sem hann hefði verið vopnaður, auk innbrots í 

söluturn og ekið ölvaður og fallist var á að skilyrði 2. mgr. 95. gr. væru uppfyllt. Í 

Hrd. 14. maí 2010 (297/2010) var tekið fram að það vægi þungt að sakborningurinn 

hiki ekki við að beita blásaklaust fólk háskalegu ofbeldi þrátt fyrir að hafa áður verið 

dæmdur til langrar refsingar í máli sem átti meðal annars rót sína að rekja til 

ofbeldisbrots. Í Hrd. 3. ágúst 2017 (550/2016) var vísað til þess að það yrði að líta á 

það að varnaraðili hafði aldrei áður gerst sekur um samskonar háttsemi, því var ekki 

sýnt fram á að gæsluvarðhald væri nauðsynlegt.
58

 

Hrd. 10. apríl 2017 (226/2017) Málavextir voru þeir að lögreglu barst tilkynning um A 

sem gekk berserksgang á bifreiðarstæði. Skömmu seinna koma tilkynning um að A væri 

hugsanlega vopnaður hnífi. A stakk brotaþola í höfuðið og sáu vitni það gerast. Kærði var 

í mjög annarlegu ástandi, greinilega undir áhrifum fíkniefna eða áfengis. Áverkarnir sem 

brotaþoli hlaut voru alvarlegir stungu áverkar á höfði og slagæðablæðing. Ef eggvopnið 

hefði gengið inn í heilavefinn, sem það var mjög nálægt því að gera, hefði áverkinn leitt 

til dauða eða varanlegs tjóns. Kærði lá undir sterkum grun um að hafa framið brot gegn 

211. gr. sbr. 20. gr. hgl. og til vara 2. mgr. 218. gr. hgl., með því að hafa ráðist á brotaþola 

með hnífi og stungið hann. Ljóst er af beitingu vopnsins og staðsetningu áverkans að 

kæranda hefði mátt vera það ljóst að lífshættulegir áverkar hefðu getað hlotist af þessu 

athæfi. Bent var á að það væri verið að reka sakamál fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur á 

hendur kærða þar sem honum var gefið að sök annars vegar líkamsárás og hins vegar brot 

gegn valdstjórninni. Með hliðsjón af því sem að framan greinir og með tilliti til 

almannahagsmuna var það mat lögreglustjóra að nauðsynlegt væri að tryggja að kærði 

gengi ekki laus á meðan mál hans væri til meðferðar. Dómstólinn staðfesti að skilyrði 2. 

mgr. 95. gr. sml. væru uppfyllt. 

6. Mannréttindasáttmáli Evrópu 

Ákvæði stjórnarskrárinnar og mannréttindasáttmálans eru að formi til ólík en þó er 

efnislegt inntak þeirra hið sama. Það ber að skýra mannréttindarákvæði 

stjórnaskrárinnar í samræmi við ákvæði mannréttindasáttmálans. Hæstiréttur hefur 

tekið fram að það skuli beita ákvæðum íslenskra laga er fjalla um frelsissviptingu í 

samræmi við 5. gr. mannréttindasáttmálans. Úrlausnir Mannréttindadómstólsins hafa  

því umtalsverða þýðingu við mat á inntaki mannréttindaákvæða stjórnaskrárinnar. Það 

er tilgreint í 1. mgr. 5. gr. MSE hvenær heimilt sé að svipta manni frelsi sínu og er sú 
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upptalning tæmandi talin. Gæsluvarðhald er frelsissvipting sem fellur undir c. lið. 1. 

mgr. 5. gr. MSE, þar segir:  

„Lögleg handtaka eða gæsla manns sem efnt er til í því skyni að færa hann fyrir réttan 

handhafa opinbers valds, enda hvíli á honum rökstuddur grunur um afbrot eða með rökum 

sé talið nauðsynlegt að koma í veg fyrir að hann fremji afbrot eða komist undan að svo 

búnu;.“ 

Út frá orðalagi ákvæðisins mætti ráða að skilyrðin fyrir gæsluvarðhaldi gætu verið 

þrjú. Í fyrsta lagi að til staðar sé rökstuddur grunur um afbrot. Í öðru lagi að 

gæsluvarðhald sé nauðsynlegt til að koma í veg fyrir að viðkomandi fremji fleiri 

afbrot. Og í þriðja lagi til að viðkomandi komist ekki undan að svo búnu. 

Mannréttindadómstólinn telur það andsætt grundvallargildum sáttmálans ef það væri 

hægt að svipta mann frelsi sínu vegna þess eins að grunur væri um að hann myndi 

fremja afbrot í framtíðinni og því er talið að c-liður 1. mgr. 5. gr. MSE feli ekki í sér 

slíka heimild.
59

 Þegar handtaka manns á sér stað er hún oft gerð til að afla frekari 

sönnunargagna til að hægt sé að ákæra og dæma grunaða afbrotamenn, hér þarf 

grunurinn því ekki að vera sterkur. Þannig mætti ætla að hér myndi nægja að einungis 

væri til staðar rökstuddur grunur en eftir því sem gæsluvarðhald verður lengra þarf 

grunurinn að vera meiri og fyrir þurfa að liggja aðrar ástæður til að heimilt sé að hafa 

sakborning í gæsluvarðhaldi. Þessar ástæður þurfa að vera „viðeigandi“ og 

„nægjanlegar“ og leggur dómstólinn mat á slíkt.
60

 Þegar dómstólinn metur ástæður 

fyrir gæsluvarðhaldi þarf hann að skoða þá almannahagsmuni sem mæla með frekari 

frelsissviptingu andstætt rétti sakbornings til frelsis og réttinum til að teljast saklaus 

uns sekt er sönnuð.
61

 Frelsissvipting þarf að vera framkvæmd í því skyni að færa 

mann fyrir „réttan handhafa opinbers valds.“Réttur handhafi opinbers valds í skilningi 

c-liðar. 1.mgr. 5. gr. MSE er dómari eða annar embættismaður sem hefur að lögum 

heimild til að fara með dómsvald, sbr. orðalag 3. mgr. 5. gr. MSE.
62

 Þegar 

sakborningur er í gæsluvarðhaldi þarf að fara reglulega fram endurmat á aðstæðum, 

því aðstæður geta breyst þannig að ekki sé enn til staðar grundvöllur fyrir að hafa 

sakborning í gæsluvarðhaldi. Því lengra sem gæsluvarðhald er, þeim mun meiri þarf 

grunur að vera. Dómstólinn hefur lagt áherslu á það að aðildarríki sýni fram á að fram 
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hafi farið fullnægjandi endurmat af hálfu dómstóla og ákæruvaldsins. Þeim ber að 

sýna fram á að nauðsynlegt sé að halda sakborningi í gæsluvarðhaldi.
63

 

6.7. Ákvæði 3. mgr. 5. gr. MSE 

Það er viðurkennd meginregla hér á landi að túlka beri landslög í samræmi við 

þjóðréttarlegar skuldbindingar. Mannréttindasáttmáli Evrópu hefur verið veitt staða að 

landsrétti með lögum nr. 62/1994. Þannig verða öll ákvæði sem fela í sér skerðingu 

eða sviptingu á grundvallarmannréttindum líkt og persónufrelsinu að samræmast 

sáttmálanum og túlkun Mannréttindadómstólsins á honum. Ef ákvæðið gerir það ekki, 

er litið á það sem brot gegn 1. mgr. 67. gr. stjskr., eins og hún verður skýrð með 

hliðsjón af 1. mgr. 5. gr. MSE.
64

 Í 3. mgr. 5. gr. MSE. er að finna sérstaka reglu sem 

tekur til frelsissviptingar á grundvelli 3. mgr. 5. gr. MSE. Í ákvæðinu segir 

eftirfarandi: 

„Hvern þann mann, sem tekinn er höndum eða settur í varðhald skv. c-lið 1. tölul. 

þessarar greinar, skal án tafar færa fyrir dómara eða annan embættismann sem að lögum 

hefur heimild til að fara með dómsvald, og skal hann eiga kröfu til að mál hans verði 

tekið fyrir í dómi innan hæfilegs tíma eða hann verði látinn laus þar til dómsmeðferð 

hefst. Gera má það að skilyrði fyrir lausn manns úr gæslu að trygging sé sett fyrir því að 

hann komi fyrir dóm.“ 

Markmið með þessu ákvæði er að minnka hættu á að opinberu valdi verði misbeitt við 

rannsókn sakamála. Dómstóllinn lítur samt ekki bókstaflega til orðalags ákvæðisins, 

enda hafa nokkrir fræðimenn talið orðalag þess frekar óheppilegt.
65

  

Inntak ákvæðisins er aðallega tvenns konar, í fyrsta lagi það að sakborningur sem er 

sviptur frelsi sínu, skal án tafar vera færður fyrir dómara eða annan embættismann 

sem bær er til að meta hvort handtaka hafi verið lögmæt með hliðsjón af því hvort 

grunur um saknæmt athæfi hafi réttlætt frelsissviptinguna.
66

 Í öðru lagi að 

sakborningur á kröfu til að mál hans verði tekið fyrir í dómi innan hæfilegs tíma eða 

hann látinn laus þar til dómsmeðferð hefst. Þetta orðalag hér hefur þótt gefa til kynna 

að ríkisvaldið hafi val um hvort það sé réttað í máli sakbornings innan hæfilegs tíma 

og honum haldið föngnum á meðan eða að sleppa honum lausum þar til dómsmeðferð 

hefst, og þar með sé hægt að rétta í máli hvenær sem er. Mannréttindadómstólinn 
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hefur hafnað þessari túlkun á ákvæðinu enda ber að hraða málsmeðferð skv. 1. mgr. 6. 

gr. MSE án tilliti til þess hvort sakborningur sé sviptur frelsi sínu á meðan eða ekki.
67

 

Ákvæðið hefur fremur verið túlkað í þá áttina, að það feli í sér skyldu að ekki skuli 

svipta sakborning frelsi skv. c-lið. 1. mgr. 5. gr. MSE  lengur en hæfilegt er. Af þessu 

leiðir að dómstólinn endurmetur efnislega hvaða rök liggja að baki 

frelsissviptingunni, þar til dómsmeðferð hefst og hvort meðferð máls hafi verið á 

þeim hraðað eins og kostur var á.
68

 

6.8. Dómur Mannréttindadómstóls Evrópu í máli Letellier gegn 

Frakklandi, 26. júní 1991 (12369/86) 

Kærandi kærði franska ríkið til Mannréttindadómstóls Evrópu og byggði á því að 

lengd gæsluvarðhaldsins hefði brotið gegn 3. mgr. 5. gr. MSE. Í dómi 

Mannréttindadómstólsins var tekið fram, að það væri sérstaklega tekið fram í 

sáttmálanum að það þyrfti að vera til staðar rökstuddur grunur um að sakborningurinn 

hefði framið afbrot til að hann yrði látinn sæta gæsluvarðhaldi. Svo mat dómstóllinn 

hvort áframhaldandi gæsluvarðhald væri réttlætanlegt á grundvelli annarra ástæðna og 

lagði því mat á rökin sem komu fram í úrlausnum franska dómstólsins. Það var tekið 

fram að í upphafi hefði verið til staðar raunverulega hætta á að kærandi hefði áhrif á 

rannsókn málsins, sú hætta hefði samt farið stöðugt minnkandi eftir því sem leið á 

rannsókn málsins. Dómstóllinn benti einnig á að ekki hafi verið hægt að slá því föstu 

að hætta væri á að kærandi myndi flýja á þeirri forsendu einni og að vera sökuð um 

mjög alvarlegt brot, fleira þyrfti að koma til. Mannréttindadómstólinn bendir á, að í 

ljósi þess hverjar aðstæður kæranda voru, væri ljóst að það væri erfitt fyrir kæranda að 

flytja fyrirvaralaust, enda var hún móðir ungra barna og rak fyrirtæki sem var hennar 

eina tekjulind. Dómstólinn benti einnig á að ekkert benti til þess að önnur úrræði 

hefðu ekki getað tryggt nærveru kæranda. Haft var til hliðsjónar að kæranda hafði 

verið áður sleppt út haldi um tíma án þess að hafa flúið. Franski dómstóllinn vísaði til 

þess að allsherjarreglu yrði raskað ef kærandi fengi að ganga laus á meðan mál hennar 

væri rannsakað og rekið fyrir dómstólnum. Með vísan til allra þeirra atriði sem rakin 

eru hér að ofan komst Mannréttindadómstóllinn að því að franski dómstóllinn hefði 

brotið gegn 3. mgr. 5. gr. MSE., og að frú Letellier hefði eingöngu átt að vera í 

gæsluvarðhaldi á meðan rannsóknarhagsmunir voru fyrir hendi. Það var ekkert í 
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málinu sem benti til það lausn hennar myndi valda óróleika í samfélaginu.
69

 

Mannréttindadómstólinn benti á að rökstuðningur franska dómstólsins fyrir svona 

frelsissviptingu þarf að vera skýr og nákvæmur. Var því franski dómstóllinn 

gagnrýndur fyrir staðlað og almennt orðalag.
70

 

6.9. Samræmist framkvæmd íslenskra dómstóla 3. mgr. 5. gr. 

MSE? 

Út frá fyrstu sýn virðist framkvæmd íslenskra dómsstóla ekki samræmast þeim 

kröfum sem raktar eru hér að ofan. Dómur Mannréttindadómstólsins í máli Letellier 

hafði áhrif á beitingu danskra og norskra dómstóla og þar hafa margir úrskurðir verið 

felldir úr gildi því ekki hafi farið fram fullnægjandi heildarmat á atvikum. Almennt 

mat á almannahagsmunum dugir ekki til að réttlæta gæsluvarðhald skv. þeim kröfum 

sem komu fram í máli Letellier.
71

 Gunnar Páll Baldvinsson veltir því fyrir sér í grein 

sinni hvort þau mál þar sem reynt hefur á 2. mgr. 95. gr. sml., hér á landi séu 

hreinlega sambærileg máli Letellier. Mannréttindadómstóllinn túlkar ákvæðið í máli 

Letellier á þann veg að til staðar þurfi að vera nægilegar ástæður til að frelsissvipting 

sé heimiluð. Það er  hins vegar ljóst að lengd gæsluvarðhalds skiptir einnig máli. 

Mannréttindadómstólinn bendir á að í upphafi máls er nóg að til staðar sé rökstuddur 

grunur um að einstaklingur hafi framið brot. Það kemur því ekki til skoðunar fyrr en 

síðar hvort nægilegar ástæður búi að baki áframhaldandi frelsissviptingu á grundvelli 

almannahagsmuna eins og kom skýrlega fram í máli Letellier. Þó svo það sé ekki 

fjallað almennt um það í dóminum hvaða þýðingu þetta hafði við úrlausn málsins, 

taldi dómstóllinn hins vegar ástæðu til að endurmeta þær aðstæður sem lægju að baki 

gæsluvarðhaldi kæranda, því gæsluvarðhaldið hafði staðið lengur yfir en hægt var að 

réttlæta einungis á rökstuddum gruni.  

Í máli Letellier hafði kærandi setið í gæsluvarðhaldi í eitt og hálft ár. Í MDE I.A. 

gegn Frakklandi 23. september 1998 (1/1998/904/1116) sat kærandi í 

gæsluvarðhaldi í rúm 4 ár. Í MDE Smirnova gegn Rússlandi 24. júlí 2003 

(46133/99) og (48183/99) höfðu kærendur verið sviptir frelsi samtals rúmlega tvö ár 

annars vegar og eitt og hálft ár hins vegar. Í þessum málum fannst dómstólnum 
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ástæða til að meta ástæður gæsluvarðhalds og sömu viðmið voru notuð í þessum 

málum og í máli Letellier. Gunnar Páll Baldvinsson bendir á í grein sinni að 

mögulega séu þessar ströngu kröfur um gæsluvarðhald í þessum málum vegna lengd 

gæsluvarðhaldsins, sbr.  

Ákv. MDE:Hendriks gegn Hollandi 5. júlí 2007 (43701/04). Í þessu máli hafði 

kærandi verið handtekinn vegna gruns um að hafa framið kynferðisafbrot og tilraun til 

manndráps eða alvarlega líkamsárás, með því að hafa haldið manni föstum og stungið 

tréhaldi upp í endaþarminn á honum með alvarlegum afleiðingum. Kærandinn var 

úrskurðaður í gæsluvarðhald á grundvelli heimildar í hollenskum lögum um 

gæsluvarðhald til verndar almannaöryggi. Í lögunum var kveðið á um að undir það 

hugtak féllu atvik þar sem sakborningur lægi undir grun um að hafa framið brot sem 

gæti varðað allt að 12 ára fangelsi og raskað hefði allsherjarreglu. Gæsluvarðhaldið 

var síðar framlengt og kærandi leitaði til æðri dómstóls til að fá þeirri ákvörðun 

hnekkt. Það var ekki fallist á það sjónarmið og þurfti hann að sæta gæsluvarðhaldi í 

sex mánuði. Kærandi var svo dæmdur í tólf mánaða fangelsi fyrir brot sitt, en 

fullnustu þriggja mánaða var frestað. Kærandi hélt því fram að brotið hefði verið gegn 

3.mgr. 5. gr. MSE, enda hefði rökstuðningurinn fyrir gæsluvarðhaldinu ekki samrýmst 

þeim sjónarmiðum sem komu fram í máli Letellier. Hann benti á að rökstuðningurinn 

hefði verið almennur og að ekki hafi verið sýnt fram á að allsherjarreglu yrði ógnað ef 

hann gengi laus. Mannréttindadómstóllinn vísaði til þess almennt væri ekki hægt að 

tilgreina nákvæmlega hvenær meira þyrfti til en einungis rökstuddan grun, þegar verið 

er að meta hvort frelsissvipting sé réttlætanleg eða ekki. Möguleikinn á að 

allsherjarreglu væri raskað gæti réttlætt frelsissviptingu ef fyrir því lægi rökstuddur 

grunur en eftir því sem frelsissvipting yrði lengri yrði slík réttlætingarástæða veikari. 

Dómstóllinn taldi málið ekki tækt til málsmeðferðar með vísan til þeirra raka sem hér 

að framan eru rakin. Svipað átti sér stað í Ákv. MDE: Kanzi gegn Hollandi 5. júlí 

2007 (28831/04). Málavextir voru þeir að kærandi hafði verið handtekinn vegna gruns 

um fíkniefnainnflutning og var í kjölfarið úrskurðaður í gæsluvarðhald á grundvelli 

rannsóknarhagsmuna. Við framlengingu skaut kærandi málinu til æðri dómstóls og 

áfrýjunardómstóllinn úrskurðaði kæranda í gæsluvarðhald, á sama grundvelli og gert 

var í Ákv. MDE:  Hendriks gegn Hollandi 5. júlí 2007 (43701/04). Kærandinn var 

síðan dæmdur í átta mánaða fangelsi og var fullnustu helmings refsingar frestað. Hann 

sat í gæsluvarðhaldi í þrjá mánuði. Þessi stutti tími sem kærandi þurfti að sæta 

gæsluvarðhaldi þótti gera það að verkum að ekki yrðu gerðar jafn miklar kröfur eins 
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og í máli Letellier. Dómstóllinn tók einnig fram að málið hafði verið rekið með hraði 

og eins hafði hann sérstakan skilning á þeirri afstöðu dómstólsins í Hollandi, mál er 

varða fíkniefnainnflutning föstum tökum. Vegna þessara sjónarmiða taldi dómstóllinn 

að til staðar væri viðeigandi og fullnægjandi ástæður fyrir gæsluvarðhaldi kæranda. 

Þessar ákvarðanir Mannréttindadómstólsins er varða Kanzi og Hendriks myndu ekki 

teljast vera í samræmi við þau sjónarmið sem rakin voru í máli Letellier. Það lá ekkert 

fyrir í þessum málum sem benti með sérstökum hætti til þess að allsherjarreglu yrði 

raskað ef kærendum yrði sleppt lausum. Í þessum málum var rökstuðningur 

hollenskra dómstóla frekar almennur og svipaði til framkvæmdar íslenskra dómstóla. 

Það er þó athyglisvert að kærendur lágu undir sterkum grun um að hafa framið 

alvarleg afbrot, en voru einungis dæmdir í tólf mánaða fangelsi annars vegar og hins 

vegar átta mánaða fangelsi. Gunnar bendir á að mjög líklega er það lengd 

gæsluvarðhalds sem ræður niðurstöðunum hér. Hann telur að ekki sé annað að sjá 

miða við þessar ákvarðanir Mannréttindadómstólsins í málum Kanzi og Hendrik, að 

rökstuðningur íslenskra dómstóla um gæsluvarðhald á grundvelli 2. mgr.  95. gr. sml. 

séu ekki verri en sá sem tekinn var til skoðunar í þessum málum. Hins vegar er 

ólíklegt að með öllu ómögulegt að gæsluvarðhaldi hér á landi verði beitt svona lengi 

eins og í máli Letellier. 
72

 Það hefur þó gerst í eldri dómaframkvæmd, sbr. 

Guðmundar- og Geirfinnsmálið, sem flestir Íslendingar þekkja enda mikið fjallað um 

það að undanförnu. 

7. Danskur réttur 

Það er að finna ákvæði í dönsku réttarfarslögunum sem er samsvarandi 2. mgr. 95. gr. 

sml., en það er 2. mgr. 762. gr. dönsku réttarfarslaganna
73

. Greinin er þó nokkuð 

viðameiri en 2. mgr. 95. gr. sml. Í 1. tl. er að finna ákvæði sem hefur að geyma 

samskonar heimild og í fyrrnefnda ákvæði sakamálalaganna. Þar segir að heimilt er að 

beita gæsluvarðhaldi ef til staðar er sterkur grunur um að sakborningurinn hafi framið 

brot sem getur varðað að minnsta kosti sex ára fangelsi og að grófleiki brotsins sé 

þess eðlis að gæsluvarðhald sé talið nauðsynlegt með tilliti til almannahagsmuna. 

Þetta ákvæði var lögfest í dönsku réttarfarslögin árið 1935 eftir að fjórir ungir menn 

höfðu nauðgað stúlku en voru svo látnir lausir þegar ekki var þörf á að halda þeim í 
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gæsluvarðhaldi lengur vegna rannsóknarhagsmuna sbr. UfR 1935.531.
74

 Þegar 

drengjunum var sleppt olli það miklum óróleika og umtali í þjóðfélaginu og víða var 

að heyra kröfur um að það yrði að breyta lögunum og úr varð að 2. mgr. 762. gr., 

dönsku réttarfarslaganna var sett í lögin. Gæsluvarðhald á grundvelli ákvæðisins er 

ekki vegna brýnna rannsóknar-, réttarfars eða réttarvörslusjónarmiða, heldur er 

markmiðið með ákvæðinu að vernda réttarvitund almennings.
75

 Ákvæðinu er ætlað að 

róa niður almenning og er því er einungis beitt þegar mikil nauðsyn liggur við. Það er 

gerð krafa um að til staðar sé sterkur grunur um að sakborningur hafi framið brot sem 

honum er gefið að sök, líkt og 2. mgr. 95. gr. sml. Danskir fræðimenn hafa fjallað um 

hversu mikill þessi sterki grunur þarf að vera, þau sjónarmið sem hafa komið fram er 

að til staðar þurfi að vera játning eða grunurinn svo sterkur að hann nægi til 

sakfellingar. Hins vegar hafa verjendur í Danmörku haldið því fram að þessi sterki 

grunur sem krafist er í 2. mgr. 762. gr. sé ekki mikið frábrugðinn þeim gruni sem þarf 

að vera til staðar til að 1. mgr. 762. gr sé beitt.
76

 Það getur því verið erfitt að gera 

greinarmun þarna á milli svipað og í íslenskri refsilöggjöf.  Ákvæðið gerir kröfu um 

að brot sé af ákveðnum grófleika, eitt af skilyrðum ákvæðisins er að brot verður að 

geta varðað að minnsta kosti 6 ára fangelsi og miðað er við refsiramma 

lagaákvæðisins. Þá er einnig gerð krafa um að brotið sæti opinberri ákæru, það er hins 

vegar ekki skilyrði 2. mgr. 95. gr. sml. Að lokum setur ákvæðið skilyrði um að 

gæsluvarðhald sé nauðsynlegt með tilliti til almannahagsmuna eins og gert er í 2. mgr. 

95. gr. sml. Eins og hefur verið fjallað um áður er þetta skilyrði fremur matskennt og 

erfitt getur verið að átta sig á því hvenær réttarvitund almennings krefst þess að 

sakborningur sæti gæsluvarðhaldi.  

Allt til ársins 1992 virðist sem danskir dómstólar hafi ekki gert greinarmun á 

alvarleika brots og skilyrðisins um að gæsluvarðhald skuli vera nauðsynlegt með tilliti 

til almannahagsmuna. 
77

 Eftir að dómur Mannréttindadómstólsins í máli Letellier féll 

breyttist framkvæmdin á danska ákvæðinu nokkuð. Dómarar hjá dönskum dómstólum 

reyna nú að leitast við að fara eftir fordæmi MDE og meta þeir hvert tilfelli fyrir sig 

með það sjónarmið í huga hvort lausn sakbornings muni valda óróa í þjóðfélaginu eða 

særa réttlætiskennd almennings.
78

 Þetta sjónarmið var haft í huga í U 1992.887 H.  
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Þar var um að ræða 18 ára pilt sem hafði orðið bróður sínum að bana, í málinu fjallaði 

dómurinn um þau atriði sem sett voru fram í máli Letellier. Dómstóllinn komst að 

þeirra niðurstöðu að gæsluvarðhald væri ekki nauðsynlegt með tilliti til 

almannahagsmuna. Hæstiréttur vísaði til þess að sakborningurinn væri aðeins 18 ára, 

eins að bróðurinn sem lést hafði valdið miklum erfiðleikum í fjölskyldunni um langa 

hríð. Þegar Hæstiréttur kvað upp dóm sinn var pilturinn búinn að vera laus í 2 mánuði 

vegna þess að Landsréttur hafði hafnað kröfu um gæsluvarðhald. Hér er þó um 

undantekningu að ræða og sjaldan sem sakborningur í manndrápsmálum gengur laus. 

Hér voru aðstæður hins vegar mjög sérstakar og því ljóst að fara þarf fram mat á 

öllum hliðum máls.
79

  

8. Er þörf á breytingum?   

Orðalag Mannréttindadómstólsins í máli Letellier hefur gefið tilefni til þess að ætla 

að framkvæmd íslenska dómstóla samræmist ekki 3. mgr. 5. gr. MSE. Bent var á að 

gæsluvarðhald til verndar allsherjarreglu komi aðeins til greina í 

undantekningartilfellum. Dómstóllinn taldi ekki nægilegt að kærandi hefði verið 

sökuð um alvarlegt brot heldur þyrfti að liggja fyrir einhverjar fleiri upplýsingar sem 

gæfu ástæðu til að hætta væri á að allsherjarreglu yrði raskað ef kæranda yrði sleppt.
80

 

Einar Baldvinsson bendir á það í grein sinni sem birtist í Lögmannablaðinu, að 

framkvæmd íslenskra dómstóla hvað varðar 2. mgr. 103. gr. oml., nú 2. mgr. 95. sml., 

samræmist ekki þeim viðmiðum sem komu fram í máli Letellier. Hann bendir á að 

miðað við þær kröfur sem gerðar voru í máli Letellier að það sé ekki nægilegt að 

segja að brota sé þess eðlis að gæsluvarðhald teljist nauðsynlegt með tilliti til 

almannahagsmuna, heldur þarf að sýna fram á að almenning stafi ógn af því að 

sakborningur gangi laus.
81

  

Ragnar Aðalsteinsson og Fanney Hrund Hilmarsdóttir taka í sama streng og Einar 

Baldvinsson. Að þeirra mati byggja flestir úrskurðir Hæstaréttar á rökstuðningi sem 

fjallar um að brotið sé þess eðlis að telja verður að gæsluvarðhald sé nauðsynlegt með 

tilliti til almannahagsmuna. Ef við berum þetta saman við þær kröfur sem gerðar voru 

í máli Letellier er ljóst, að slíkur rökstuðningur fullnægir ekki þeim kröfum sem voru 

gerðar í því mál. Ragnar og Fanney benda einnig á að dómstólar noti oft gildishlaðið 
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orðalag til rökstuðnings á niðurstöðum sínu, sbr. Hrd. 19. Desember 1996 

(455/1996), en þar tók Hæstiréttur fram að líkamsárás hefði verið „hrottafengin og 

lífshættuleg“. 

Í sératkvæði eins dómara í Hrd. 30. mars 2007 (178/2007) virðist koma fram sama 

viðhorf og hjá framangreindum lögfræðingum. Málavextir voru þeir að karlmaður lá 

undir grun að um að hafa nauðgað stúlku á almenningssalerni á hóteli. Hann 

viðurkenndi að hafa átt samræði við stúlkuna, en það hafi verið gert með samþykki 

hennar. Það var vísað til þess í úrskurði héraðsdóms að sakborningurinn og meintur 

brotaþoli þekktust ekki. Talið var að við slíkar aðstæður stæðu ríkir 

almannahagsmunir til þess að maður sem grunaður er um svo alvarlegt brot gangi 

ekki laus. Hæstiréttur kveður á um „að tilviljun ein [virtist] hafa ráðið því hver fyrir 

þessu varð“ og með vísan til þessara og annarra forsendna sem komu fram í hinum 

kærða úrskurði var hinn kærði úrskurður staðfestur. Það var hins vegar einn dómarinn 

sem kom með sératkvæði og þar segir meðal annars eftirfarandi: 

„Samkvæmt fordæmum Hæstaréttar eru ströng skilyrði fyrir því að sakborningar verði 

látnir sæta gæsluvarðhaldi á þessum grundvelli. Styðst það meðal annars við túlkun 

Mannréttindadómstóls Evrópu á 3. mgr. 5. gr. samnings um verndun mannréttinda og 

mannfrelsis, sbr. lög nr. 62/1994 um mannréttindasáttmála Evrópu. Hefur dómstóllinn 

meðal annars talið það vera skilyrði fyrir gæsluvarðhaldi af þessum toga að 

löggæsluyfirvöld sýni fram á að það muni valda röskun á almannafriði ef sakborningi yrði 

sleppt. Vísast hér til dæmis til dóma Mannréttindadómstóls Evrópu frá 26. júní 1991 í 

málinu Letellier gegn Frakklandi og 27. ágúst 1992 í málinu Tomas gegn Frakklandi. 

Með vísan til þess sem að framan greinir telst sóknaraðili ekki hafa fært viðhlítandi rök 

fyrir því að skilyrði séu til áframhaldandi gæsluvarðhalds yfir varnaraðila með tilliti til 

almannahagsmuna. Samkvæmt því tel ég ekki næg efni til að verða við kröfu hans og beri 

því að fella hinn kærða úrskurð úr gildi.“ 

Í ljósi þess sem rekið hefur er það mat þeirra lögfræðinga sem að framan er getið og 

minnihluta Hæstaréttar í máli nr. 178/2007 að það teljist ófullnægjandi að vísa 

einungis til ákveðinna atvika til stuðnings þess að almannahagsmunir réttlæti 

gæsluvarðhald. Það má telja að þetta sjónarmið komi frá máli Letellier, enda voru 
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gerðar kröfur um það í því máli að sýna þyrfti fram á, að allsherjarreglu og 

almannafriði yrði raskað ef sakborningur fengi að ganga laus.
82

  

Í máli Letellier taldi dómstóllinn ástæðu til að endurmeta þær ástæður sem lægju að 

baki gæsluvarðhaldi kæranda, vegna þess að það hafði staðið lengur yfir en svo að 

rökstuddur grunur fyrir gæsluvarðhaldi dygði einn og sér. Þau mál þar sem 

Mannréttindadómstólinn hefur notað sömu sjónarmið og notuð voru í máli Letellier 

eru mál þar sem gæsluvarðhald hefur staðið lengur yfir en í ár. 

Mannréttindadómstóllinn taldi ekki ástæðu til að endurmeta ástæðurnar fyrir 

gæsluvarðhaldi í málum Henriks gegn Hollandi og Kanzi gegn Hollandi, í fyrra 

málinu hafði gæsluvarðhaldið staðið yfir í sex mánuði og í seinna málinu í þrjá 

mánuði. Hér vaknar því sú spurning hvort þessar ríku kröfur sem gerðar voru á máli 

Letellier að sýni yrði fram á að allsherjarreglu og almannafriði yrði raskað ef 

sakborningur fengi að ganga laus, sé mögulega vegna lengdar gæsluvarðhalds. Í máli 

Hendriks, var bent á að rökstuðningur rannsóknardómara væri almennur og ekki hefði 

verið sýnt fram á að allsherjarreglu yrði raskað. Svipað var bent á máli Kanzi og 

komst dómstólinn að því sama í þessum málum, þ.e. að málin væru ekki tæk til 

efnismeðferðar. Þessi mál stinga nokkuð í stúf við það sem kemur fram í máli 

Letellier, en munurinn liggur líklega í lengd gæsluvarðhaldsins enda þurfa ástæður og 

grunur að vera meiri eftir því sem frelsissvipting varir lengur. Rökstuðningur 

hollenska dómstólsins var mjög almennur og ekkert kom fram í honum sem gæti bent 

á að allsherjarreglu væri raskað ef kærendum yrði sleppt lausum. Það verður því ekki 

annað séð en að rökstuðningur íslenskra dómstóla sé ekki verri en þeir sem 

Mannréttindadómstólinn tók til skoðunar í málum Hendriks og Kanz. Það eru mjög 

litlar líkur á að sakborningur þurfti að sæta svona löngu gæsluvarðhaldi eins og í máli 

Letellier hér á landi á grundvelli 2. mgr. 95. gr. sml. Ástæðan er sú að í 4. mgr. 95. gr. 

sml., er að finna takmörk á lengd gæsluvarðhalds án þess að mál hafi verið höfðað 

gegn manni, þar segir: 

„Ekki er heimilt að úrskurða sakborning til að sæta gæsluvarðhaldi lengur en tólf 

vikur nema mál hafi verið höfðað gegn honum eða brýnir rannsóknarhagsmunir 

krefjist þess, sbr. a. lið 1. mgr. 95. gr. sml.“ 
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Af þessu leiðir að almennt yrðu ekki gerðar eins miklar kröfur til rökstuðnings 

íslenskra dómstóla eins og var gert í máli Letellier, miðað við þær ákvarðanir sem 

teknar voru í máli Hendrik og Kanz.  

9. Niðurstöður 

Hér hefur verið fjallað um gæsluvarðhald almennt og þau grunnsjónarmið sem koma 

til skoðunar þegar verið er að leggja mat á það hvort gæsluvarðhald telst nauðsynlegt 

með tilliti til almannahagsmuna. Það er enginn vafi á því, að gæsluvarðhald er sú 

þvingunarráðstöfun sem gengur hvað lengst af öllum þvingunarráðstöfunum og hefur 

hvað mest íþyngjandi áhrif fyrir einstaklinga sem því er beint gegn. Í ljósi þess hvað 

gæsluvarðhald gengur langt við skerðingu á grundvallarmannréttindum og hvað það 

hefur íþyngjandi áhrif á þann sem það beinist gegn, þurfa skilyrðin fyrir beitingu þess 

að vera skýr.  

Gæsluvarðhaldi á grundvelli 2. mgr. 95. gr. sml., er ekki vegna brýnna rannsóknar-, 

réttarfars-, eða réttarvörslusjónarmiða, heldur er það á grundvelli almannahagsmuna. 

Þannig er grundvöllurinn fyrir gæsluvarðhaldi í 2. mgr. 95. gr. sml.,  í eðli sínu ólíkur 

þeim grundvelli sem er gerður fyrir gæsluvarðhaldi samkvæmt 1. mgr. 95. gr. sml. 

Það eru þrjú meginskilyrði sem þurfa að vera til staðar til að gæsluvarðhaldi á 

grundvelli 2. mgr. 95. gr. sml., sé beitt, en þar að auki þurfa almennu skilyrðin sem 

koma fram í 1. mgr. 95. gr. sml., að vera til staðar. Þau skilyrði sem kveðið er á um í 

2. mgr. 95. gr. sml., er í fyrsta lagi að til staðar sé sterkur grunur um að sakborningur 

hafi framið brot sem honum er gefið að sök, í öðru lagi verður brotið sem um ræðir að 

varða að minnsta kosti 10 ára fangelsi og í þriðja lagi að gæsluvarðhald sé 

nauðsynlegt með tilliti til almannahagsmuna.  Það hefur ekki verið gerður skýr 

greinarmunur á því, hver munurinn er á sterkum grun annars vegar og rökstuddum 

grun hins vegar. Það liggur hins vegar almennt augum upp hvenær brot geti varðað að 

minnsta kosti 10 ára fangelsi en miðað er við refsiramma ákvæðis. Þriðja skilyrði í 2. 

mgr. 95. gr. sml., er fremur matskenndara en þau skilyrði sem að framan eru rakin. 

Það mætti samt segja að þetta sé aðalskilyrði ákvæðisins en þó er það yfirleitt rökstutt 

með stuttu, stöðluðu og almennu orðalagi. Þegar verið er að skoðað hvort skilyrði um 

almannahagsmuni sé uppfyllt þarf að fara fram heildarmat og skoðar öll málsatvik 

hverju sinni og komast þannig að niðurstöðu.  

Við mat á því hvort skilyrðið um almannahagsmuni sé uppfyllt eru ákveðin 

grunnsjónarmið sem höfð eru til skoðunar. Í fyrsta lagi er það hverskonar 
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verknaðaraðferð var notuð, það skiptir máli hvort vopni hafi verið beitt og hvort árás 

hafi verið svo gróf að alvarlegar afleiðingar hefðu getað hlotist af atlögu. Það er  borin 

saman sú aðferð sem er beitt og afleiðing árásar. Í öðru lagi er fjallað um það 

sjónarmið hverjar mögulegar afleiðingar brots geta verið. Þetta á t.d. við um 

brennubrot, þá er skoðað hvaða mögulegu almannahættur hefðu getað skapast. Þetta á 

einnig við um stórfelld fíkniefnabrot en þar er litið til styrkleika og magns fíkniefna, 

því mikið magn af hættulegum fíkniefnum skapa meiri almannahættu. Þriðja 

sjónarmiðið er ásetningur sakbornings til verknaðar, ef brotavilji sakbornings er 

einbeittur er Hæstiréttur líklegri til að fallast á að gæsluvarðhald sé nauðsynlegt með 

tillit til almannahagsmuna. Fjórða sjónarmiðið er brotaferill sakbornings og hættan á 

því hvort hann sé líklegur til að fremja fleiri afbrot. Það eru til dæmis minni líkur að 

fallist sé á gæsluvarðhald á grundvelli almannahagsmuna ef sakborningur hefur ekki 

áður sætt refsingu. 

Í fjölda dóma Hæstaréttar þar sem fallist er á gæsluvarðhald á grundvelli 2. mgr. 95. 

gr. sml., er rökstuðningur stuttur og almennur. Það er oft vísað til þess hve alvarlegt 

brot er eða að brot sé þess eðlis að gæsluvarðhald sé nauðsynlegt með tilliti til 

almannahagsmuna. Hæstiréttur notar oft almennt og staðlað orðalag, framkvæmd er 

fremur óskýr og ógagnsæ og virðist framkvæmdin taka breytingum. Erfitt getur verið 

að átta sig á þeim forsendum sem lagðar eru til grundvallar niðurstöðu. Æskilegt væri 

að úrskurðir væru vel rökstuddir, en það er vegna þess að ef rökstuðningur fyrir 

niðurstöðunni er ekki nægilega skýr, eykur það líkur á misvísandi niðurstöðum og 

ójafnræðis í framkvæmd.  

Samkvæmt MDE í máli Letellier þá skal ákvæðinu ekki beitt nema að það sé eitthvað 

í málinu sem styðji það að lausn sakbornings muni valdi óróa samfélaginu. Hins vegar 

var önnur niðurstaða í ákv. MDE í máli Hendriks og Kanz en þar þótti ekki ástæða til 

að endurmeta ástæðuna fyrir gæsluvarðhaldi. Það sem hefur mestu þýðingu hér er 

mjög líklega lengd gæsluvarðhalds. Rökstuðningur hollenska dómstólsins í máli 

Henriks og Kanz var mjög svipaður þeim sem tíðkast hér, af þessu má draga þá 

ályktun að Mannréttindadómstóllinn telji ekki þörf á betri rökstuðningi, þegar 

gæsluvarðhald hefur staðið styttra en ár. Það er að finna ákvæði í dönskum 

réttarfarslögum sem svipa mjög til þess íslenska. Eftir MDE í máli Letellier gegn 

Frakklandi breyttu danskir dómstólar framkvæmd sinni á ákvæðinu. Áður en dómur 

gekk í máli Letellier þá töldu danskir dómstólar að skilyrði ákvæðisins væri uppfyllt 

ef um alvarlegt brot væri að ræða. 
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Lokaorð 

 
Ég valdi að skrifa um þetta efni vegna vangaveltna minna um hvað felist í 

gæsluvarðhald á grundvelli almannahagsmuna, hvern er verið vernda? Eftir að hafa 

kynnt mér efnið hef ég komist að þeirri niðurstöðu að það eru sett mjög ströng 

skilyrði fyrir því að sakborningur sé vistaður í gæsluvarðhald á grundvelli 2. mgr. 95. 

gr. sml. Það gerist reglulega að reiði grípi um sig hjá almenningi því grunaður maður 

er ekki vistaður í gæsluvarðhaldi, en almenningi finnst brotið svívirðilegt. Hver maður 

sem les fréttir og ummæli við þær, veit þetta. Stundum loga ummælakerfi 

samfélagsmiðla þar sem fólk krefst þess að vita hvað mennirnir heiti og hvar þeir búi. 

Slík ummæli gefa til kynna að fólk vilji taka lögin í eigin hendur. Það er ekkert 

skrýtið við óánægju fólks, enda þegar það sér frétt um að maður gangi laus sem hefur 

framið alvarlegan verknað þá óttast fólk um öryggi sitt og annarra fjölskyldumeðlima. 

Almenningur verður reiður yfir því að hægt sé að fremja slík afbrot en gangi svo laus 

meðal almennings. Auðvitað vil almenningur finna að alvarlegir glæpir séu ekki 

samþykktir og að þeir sem fremja alvarlega glæpi hljóti refsingu og að þeir fái 

viðeigandi hjálp. Þetta er mjög flókið þar sem hér skarast á persónufrelsi sakbornings 

annars vegar og almannahagsmunir hins vegar. Það er samt hægt að skoða þetta út frá 

því sjónarhorni að maður sem fremur afbrot hefði mátt verða ljóst hverjar 

afleiðingarnar gætu orðið.  

Tilefni vangaveltna minna var aðallega í tengslum við eina frétt. Það var frétt um tvo 

menn sem voru undir áhrifum vímuefna. Þeir opnuðu hurð á bíl hjá konu sem beið á 

rauðu ljósi. Þessi kona þekkti þessa menn ekki neitt og tilviljun ein réði því að þeir 

opnuðu hurðina á hennar bíl. Með henni í för var fimm ára barn hennar.Við þetta 

athæfi mannanna varð barnið fyrir hnefahöggi af völdum annars mannsins og varð 

alblóðugt í framan. Hægt er að ímynda sér að þetta gæti mögulega haft mikil áhrif á 

barnið til frambúðar, enda um mikið áfall að ræða.
83

 Þrátt fyrir að barnið hafi ekki 

slasast mikið, má gera ráð fyrir því að barnið hafi orðið fyrir andlegu áfalli vegna 

árásarinnar. Guðmundur Pétur Guðmundsson, lögreglufulltrúi á Höfuðborgarsvæðinu, 

sagði í viðtali að hann hafi kannast við þessa menn. Út frá þeim orðum er hægt að 

álíta að þeir hafi áður komist í kast við lögin. Hér var ekki farið fram á gæsluvarðhald 

vegna almannahagsmuna enda ekki um brot að ræða gegn refsiákvæði sem er með 10 

ára refsiramma. Þessir menn frömdu þennan verknað gegn bláókunnug barni og konu 
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en gengu svo lausir að lokinni yfirheyrslu. Það má sjá mikla óánægju í ummælum 

undir fréttinni á netinu og fólk vildi vita hvað þessir menn hétu. Mín skoðun er sú að 

eitthvað þurfi að gera til að sýna að svona eigi ekki að líðast í samfélaginu. Hvaða 

skilaboð er verið að senda? Að það sé í lagi að brjóta gegn barni svo framarlega það 

sé ekki mjög alvarlegt? 

 Orð Eiríks Tómassonar í bók sinni Sakamálaréttarfar um að 2. mgr. 95. gr. sml., sé til 

að róa almenning, þessu get ég ekki verið sammála. Ég tel að greinin þjóni þeim 

tilgangi að koma eigi í veg fyrir að menn sem eru hættulegir samfélaginu gangi ekki 

lausir. Ég tel rétt sakbornings varinn óþarflega mikið þegar það liggur í augum uppi 

að hann hafi framið refsiverðan verknað. Ef einhver vafi ríkir á að sakborningur sé 

sekur þarf að varast að skerða ekki persónufrelsi hans.   

Eins finnst mér að þegar farið er fram á gæsluvarðhald að það fari oft eftir hentisemi 

hvenær fallist er á gæsluvarðhald á grundvelli almannahagsmuna. Það þarf að komast 

einhver skýrari mynd á hvenær gæsluvarðhald er heimilað á grundvelli 

almannahagsmuna, slíkt myndi koma í veg fyrir að geðþóttaákvarðanir ráði því 

hvenær fallist sé á gæsluvarðhald. Eins ef framkvæmdin er skýr eru minni líkur á 

ósamræmi í framkvæmd. 

Að lokum tel ég að til staðar þurfi að vera undantekning í lögunum sem heimilar 

frávik frá 10 ára reglunni ef sakborningur er hættulegur umhverfi sínu, t.d. ef hann  

ræðst á ókunnuga. Hér er þó spurning hvort hægt hefði væri að beita d – lið 1. mgr. 

95. gr. 

Mér finnst jafnframt skrýtið að lagt sé svona mikið upp úr mati á afleiðingum brots 

þegar um er að ræða brot þar sem vopni er beitt. Þegar maður tekur upp vopn og beitir 

því á að líta á það mjög alvarlegum augum hvort sem lífshættulegir áverkar hafi ekki 

hlotist af eða ekki. Ef maður stingur aðra manneskju, þá  eru miklar líkur á að 

afleiðingarnar verði alvarlegar og leiði jafnvel til dauða. Sá sem stingur á annað borð 

manneskju hlýtur að gera sér fyllilega grein fyrir því að hann geti drepið viðkomandi, 

með því að stinga hann með hníf. 
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