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Ágrip. 

Ritgerðarhöfundur hefur unnið sem lögreglumaður frá árinu 1984 og þar af sem 

rannsóknarlögreglumaður sl. 5 ár. Honum er hugleikið að varpa ljósi á rétt og skyldur vitnis í 

sakamálum á eins einfaldastan og  skilmerkilegastan hátt og við verður komið. Ástæðu 

efnisvalsins má rekja til þess að það er mat undirritaðs að hinum almenna borgara sé ekki 

fyllilega ljós réttur sinn þegar kemur að því að hann þurfi að bera vitni í sakamáli. Á það við 

bæði hjá lögreglu og fyrir dómi.. Ljóst er að réttur og skyldur vitnis í þessu sambandi eru með 

ýmsu móti og mun verða drepið á þeim atriðum í hverjum kafla fyrir sig þar sem við á. 

Í verkefni þessu verður leitast við að taka saman þau atriði í íslensku sakamálaréttarfari sem 

snúa í helstu atriðum að  rétti og skyldum vitna í framangreindum rannsóknum. Verður mest 

byggt á lögum um meðferð sakamála nr. 88/2008 auk fræðirita sem ritgerðarhöfundur mun 

leggja til grundvallar í ritgerðinni. 

Abstract. 

The essayist has worked as a policeman from the year 1985 and last 5 years as a a detective. He 

is interested to explore the whitness right and obligations in criminal cases as well as possible. 

The reacon of the selection of materials is because it is his evaluation that people is not perfectly 

consious about their right and obligatons when they have to testify in criminal cases both in 

police investigatons and court investigatons. Many kinds of right and obligations is in laws in 

this context. Every capter will cover the main right and obligations in terms of concerning  

material. 

In this assignment will be endeavored to highlight the main items regarding preceding right and 

obligations. The assignment base mostly on the Iceland criminal laws nr. 88/2008 and treatises. 
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Formáli. 

 

Ritgerðarhöfundur hóf nám í viðskiptalögfræði við Háskólann á Bifröst í fjarnámi hastið 2015 

og verið í námi þar síðan. Ritgerð þessi er 12 ECTS eininga lokaverkefni til BS gráðu í 

viðskiptalögfræði við lagadeild Háskólans á Bifröst og er unnin á vormisseri 2018. Markmið 

ritgerðarinnar er að leitast við að varpa ljósi á eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

„Hvað felst í réttarstöðu vitnis í rannsóknum sakamála hjá lögreglu og fyrir dómi?“ 

Það er ljóst að ekkert eitt svar er tæmandi varðandi þessa spurningu og munu svör við 

spurningunni koma fram í köflum ritgerðarinnar hverjum fyrir sig varðandi viðkomandi efni. 

Sérstakar þakkir fær leiðbeinandi minn varðandi skrif ritgerðarinnar, Unnar Steinn Bjarndal 

Björnsson fyrir góðar leiðbeiningar og ráðleggingar varðandi ritgerðarskrifin. 

 

_____________________________________________ 

Suðureyri þann 2 mai 2018. 

Sigurjón Andri Guðmundsson 
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1. Inngangur 

Í verkefni þessu verður leitast við að taka saman þau atriði í íslensku sakamálaréttarfari sem 

snúa í helstu atriðum að  rétti og skyldum vitna bæði í lögreglurannsóknum og 

dómsrannsóknum. Í lögum um meðferð sakamála nr. 88/2008 (eftirleiðis skammstafað „sml“.) 

kemur hugtakið „vitni“ oft við sögu en framangreindur réttur og skyldur vitna verða tekin fyrir 

í meginatriðum í verkefni þessu þ.e.a.s. þau atriði sem oftast reynir á við framkvæmd 

sakamálarannsókna. Atriði þessi eru af hinum ýmsu toga og verður leitast við að skýra frá því 

á sem skilmerkilegastan hátt hvaða rétt aðili nýtur sem hefur fengið réttarstöðu vitnis í slíkum 

rannsóknum. Ljóst er að aðili sem nýtur réttarstöðu vitnis telst ekki aðili sem slíkur að sjálfu 

sakamálinu og er í framkvæmd nefndur aukaaðili í slíku máli á meðan lögreglurannsókn stendur 

yfir. Í íslenskri sakamálalöggjöf  er kveðið á um rétt og skyldur þeirra sem koma við sögu í 

sakamálarannsókn. Um er að ræða tvær réttarstöður í slíkum rannsóknum en það eru réttarstaða 

sakbornings og réttarstaða vitnis. Ljóst er að sá sem nýtur réttarstöðu vitnis í slíku máli kann að 

skipta miklu máli fyrir rannsóknina og getur tengst slíkri rannsókn frá upphafi lögreglumáls 

fram í aðalmeðferð þess fyrir dómi. Bakgrunnur þessarar rannsóknar er að miklu leiti sá að  ég 

sem ritgerðarsmiður þessarar ritgerðar  hef unnið sem lögreglumaður frá árinu 1984 og er nú 

starfandi rannsóknarlögreglumaður.  

Allan feril minn í lögreglunni hef ég  komið að lögreglurannsóknum og er enn að sjá ný 

sjónarhorn sem upp koma sem snúa að rétti og skyldum vitna. Í starfi mínu sem lögreglumaður 

hef ég orðið þess áskynja að nokkuð algengt er að lögreglumenn sem jafnvel hafa starfað hafa 

til margar ára hafa ekki nægilega vitneskju um þessi atriði sem fjallað er um í ritgerðinni. Í ljósi 

þess má draga þá ályktun að hinn almenni borgari sé ekki með fulla vitneskju um slíkan rétt og 

skyldur fyrir hendi eru sem að miklu leiti er fjallað um  í ritgerðinni. Áhugi á því að taka þessi 

atriði saman vaknaði þegar ég hóf nám í viðskiptalögfræði við Háskólann á Bifröst haustið 

2015. Það er von mín að þessi ritgerð geti endurspeglað helstu atriði sem varða rétt og skyldur 

vitna í rannsóknum hjá lögreglu og fyrir dómi og geti komið lesendum til góðs. 

 

2. Skilgreining á hugtakinu „vitni.“ 

Ætla má að allflestir telji sig hafa hugmynd um hvað felst í hugtakinu „vitni“, þá er hugsanlegt 

að slíkar hugmyndir séu ekki fyllilega í anda þess sem raunin er. Skv. Lögfræðiorðabók 

Lagastofnunar Háskóla Íslands1 er skilgreining á hugtakinu vitni eftirfarandi: „Sá sem hefur 

                                                           
1 (Lagastofnun Háskóla Íslands, 2008)Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 494. 
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orðið sjónarvottur að málsatvikum eða skynjað þau að öðru leyti af eigin raun.“ Önnur 

skilgreining í bókinni er eftirfarandi: „Sá sem gefur munnlega skýrslu um atvik máls fyrir dómi 

án þess að vera málsaðili eða matsmaður.“ 

Samkvæmt seinni skilgreiningunni er aðeins fjallað um vitnisburð fyrir dómi. Ekki segir í 

hinni seinni skilgreiningu að vitni sé sá sem gefur munnlega skýrslu hjá lögreglu en ljóst er 

samkvæmt sml. að svo er. Rétt er að geta þess hugtakið vitni er að finna í lögum um meðferð 

einakmála nr. 91/1991. 

 

2.1. Hverjum er skylt að bera vitni og við hvaða kringumstæður? 

Í 1. mgr. 116. gr. sml.2er fjallað um vitnaskyldu. Öllum þeim sem hafa náð 15 aldri og lúta 

íslenskri lögsögu ber skylda til þess að bera vitni fyrir dómi og svara munnlega þeim 

spurningum sem beint er til þeirra. Fari svo að vitni sinni ekki fyrirkalli og mæti ekki til 

skýrslutöku fyrir dómi án lögmætra forfalla, er heimilt að færa vitnið til skýrslutöku með 

lögregluvaldi sbr. c. lið 3. mgr. 90. gr. sml. Samkvæmt 2. mgr. 61. gr. sml. ber vitni  ekki skylda 

til að mæta í skýrslutöku og er í sjálfsvald sett hvort það mætir. Í slíkum tilvikum ber vitni 

almennt að svara spurningum sem beint er til þess, skv. 65. gr. laga um meðferð sakamála.  

Þrátt fyrir ríka skyldu hefur vitni heimild til að leggjast gegn því að svara einstökum 

spurningum sem beint er að því og skal upplýsa vitni um þann rétt sérstaklega, sbr. 2. mgr. 65. 

gr. sml. Í íslenskum rétti er vitnaskylda rík og hafa vitni jafnframt þá skyldu að segja satt og 

rétt frá í vitnisburði sínum, skv.1. mgr. 65. gr. laga um meðferð sakamála. 

 

3.1. Ákvæði Stjórnarskrár Íslands um réttláta málsmeðferð. 

Í 1.mgr. 70.gr. stjórnarskrár Íslands nr. 33/19443 er skýrt kveðið á um að allir eigi rétt á að fá 

úrlausn um réttindi sín og skyldur eða um ákæru á hendur sér um refsiverða háttsemi með 

réttlátri málsmeðferð innan hæfilegs tíma fyrir óháðum og óhlutdrægum dómstóli. Dómþing 

skulu háð í heyranda hljóði nema dómari ákveði annað lögum samkvæmt  til að gæta velsæmis, 

allsherjarreglu, öryggis ríkisins eða hagsmuna málsaðila. 

Í ljósi þessarar lagagreinar má ætla að sá sem borinn er sökum um refsiverða háttsemi megi 

almennt vita hver bar hann sökum og einnig hverjir bera vitni í máli hans. Þarna má ætla að sá 

aðili sem á einhvern hátt öðlast réttarstöðu vitnis í máli kunni að þurfa að bera vitni þó hann 

hugsanlega vilji það ekki.  

                                                           
(Alþingi Íslands, 2008), Lög um meðferð sakamála, 116.gr. 
3 (Alþingi Íslands, 1944), Stjórnarskrá Íslands, 70.gr. 1.mgr.  
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Verður síðar í verkefninu vikið að þeim reglum sem lúta að skyldu þeirra sem hafa réttarstöðu 

vitnis í sakamáli bæði hjá lögreglu og fyrir dómi.  

Víst má telja að mörgum reynist erfitt að bera vitni í sakamáli en réttur borgarans væri líklega 

fyrir borð borinn ef bera mætti aðila sökum án þess að nafn viðkomandi tilkynnanda kæmi 

hvergi fram. Í ljós þess má ætla að dómþing skuli háð í heyranda hljóði þannig að sakborningur 

eigi almennt kost á því að heyra afstöðu vitna í vörn sinni.  

 

 

3.2. Ákvæði laga um mannréttindasáttmála Evrópu um réttláta 

málsmeðferð. 

 
Í 6.gr. laga  um Mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/19944 koma fram atriði sem kveða á um 

að sakborningur skuli hljóta réttláta málsmeðferð fyrir dómi. Í þessum lögum er í raun gengið 

lengra en gert er í Stjórnarskrá Íslands með hina réttlátu málsmeðferð með tilliti til upplýsinga 

um þann eða þá sem bera hann sökum eða vitna um sekt hans eða sakleysi. 

 

Í 1.mgr. er kveðið á um að þegar kveða skuli á um réttindi og skyldur manns að einkamálarétti 

eða um sök, sem hann er borinn um refsivert brot, skuli hann eiga rétt til réttlátrar og opinberrar 

málsmeðferðar innan hæfilegs tíma fyrir sjálfstæðum og óvilhöllum dómstóli þ.e. sé skipan 

dómstólsins ákveðin með lögum. Þá skuli dóm kveða upp í heyranda hljóði, en banna megi 

fréttamönnum og almenningi aðgang að réttarhöldunum að öllu eða nokkru af siðgæðisástæðum 

eða með tilliti til allsherjarreglu eða þjóðaröryggis í lýðfrjálsu landi eða vegna hagsmuna 

ungmenna eða verndar einkalífs málsaðila eða, að svo miklu leyti sem dómstóllinn telur brýna 

nauðsyn bera til, í sérstökum tilvikum þar sem opinber frásögn mundi torvelda framgang 

réttvísinnar.  

 

Í 2.mgr. 6.gr. laganna er kveðið á um að sá sem borinn er sökum um refsiverða háttsemi skuli 

talinn saklaus uns sekt hans er sönnuð að lögum. Í 3.mgr. ákvæðisins er kveðið á um að sá sem 

borinn er sökum um refsiverða háttsemi skuli eigi njóta minni réttar en þar greinir.  

 

Í a lið 3.mgr. 6.gr. laganna er kveðið á um að sakborningur fái án tafar, á máli sem hann skilur, 

vitneskju í smáatriðum um eðli og orsök þeirra ákæru sem hann sætir.  

                                                           
4 (Alþingi Íslands, 1994) Lög um Mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994, 6.gr. 
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Í b lið sömu málsgreinar er kveðið á um að hann fái nægan tíma og aðstöðu til að undirbúa vörn 

sína.  

 

Í c lið sömu málsgreinar er kveðið á um að sakborningur eigi rétt á að halda uppi vörnum sjálfur 

eða með aðstoð verjanda að eigin vali. Hafi hann ekki nóg fé til þess að greiða fyrir 

lögfræðiaðstoð skuli hann fá hana ókeypis teljist það nauðsynlegt réttvísinni.  

 

Í d lið sömu málsgreinar er kveðið á um að sakborningur fái að spyrja eða láta spyrja vitni fyrir 

sig sem leidd eru gegn honum.  Þá er kveðið á um að séð skuli um að vitni sem bera sakborningi 

í vil, komi fyrir dóm og séu spurð á sama hátt og þau vitni sem leidd eru gegn honum.  

 

Í e lið sömu málsgreinar er kveðið á um að sakborningur eigi rétt á ókeypis aðstoð túlks skilji 

hann ekki eða talar það tungumál sem notað er fyrir dómi. 

 

Í ljósi D liðar 3.mgr.6.gr. laga um Mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994 er ljóst að vitni er 

almennt skylt að standa við þá upplifun sína varðandi athafnir sakborningsins með því að vera 

augliti til auglitis við sakborning í dómssal.  

Það gefur auga leið að ef sú almenna regla væri ekki fyrir hendi þá væri hverjum sem er í lófa 

lagið að varpa sök á aðila án þess að þurfa að axla vitnaábyrgð sem felst m.a. í framangreindri 

samveru með sakborningi. 

 

4. Skýrslutökur af vitni hjá lögreglu og fyrir dómi. 

Þegar lögreglurannsókn á sér stað getur hún orðið til með margskonar hætti eins og fólki má 

almennt vera kunnugt. Slík rannsókn miðar að því að varpa ljósi á sekt eða sýknu sakbornings 

og þarf þá oft að leita eftir atriðum og gögnum sem varpað geta ljósi á hvort viðkomandi 

sakborningur er sekur eða saklaus. Eitt af mikilvægum atriðum í rannsóknum sakamála hjá 

lögreglu er framburður sá sem vitni getur gefið í málinu en þá er um að ræða upplifun vitnisins 

varðandi hugsanlega nánd þess við málsatvik. Í starfi mínu sem lögreglumaður til margra ára 

hef ég orðið þess á skynja að margir hverjir telji það skyldu sína að þurfa að bera vitni í sakamáli 

hjá lögreglu. Sú er reyndar raunin ekki og getur viðkomandi borgari skorast undan því að bera 

vitni hjá lögreglu. Þess bera að geta að vitnaskýrslutökur geta verið með ýmsu móti s.s á 

vettvangi þar sem lögreglumaður ritar niður þar sem haft er eftir t.d sjónarvotti, skýrslutaka í 

gegnum síma eða skýrslutaka á lögreglustöð eftir að vitni hefur verið boðað á lögreglustöð.  
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Skv. 2.mgr.61.gr. sml.5getur vitni skorast undan því að mæta á lögreglustöð og bera vitni í 

sakamáli. Kjósi vitni að verða við slíkri boðun skal skv. 1.mgr. 62.gr sml.6 haga skýrslutökunni 

þannig að hún sé fyrir luktum dyrum annað hvort á lögreglustöð eða í öðru húsnæði sem hægt 

er að framkvæma hana. Skv. 63.gr. sml.7 skal í upphafi skýrslutöku gera viðkomandi 

skýrslugjafa það ljóst hvort hann nýtur réttarstöðu sakbornings eða vitnis. Ef vitni kýs að veita 

ekki vitnisburð þá er hægt að fara fram á að skýrslutaka af vitninu verði framkvæmd fyrir dómi 

skv. C.lið 59.gr. sml8. Færa má vitni með valdi fyrir dómara ef það skirrist við að mæta þar til 

skýrslutöku. Má skv. 1.mgr. 121.gr. sml.9 má færa það með lögregluvaldi fyrir dómara. Skv. 

ákvæðinu er lögreglu skylt að veita atbeina sinn ef til þess kemur. Kjósi vitni að bera vitni við 

rannsókn lögreglu ber því að segja satt og rétt frá og að draga ekkert undan sem máli kann að 

skipta.  

Í 117.gr. og 118.gr. sml.10 eru ákvæði sem heimila vitni að gefa ekki vitnisburð þegar aðstæður 

eru í líkingu við það sem kemur fram í ákvæðunum.  

Í 1.mgr. 117.gr. laganna er kveðið á um það hverjir geti skorast undan því að gefa vitnaskýrslu 

að öllu leiti eða einhverju.  

Í A lið greinarinnar kemur fram að sá sem er eða hefur verið maki ákærða beri ekki skylda til 

þess að gefa vitnaskýrslu. Í íslenskri lagaframkvæmd eiga þessi atriði einnig við þegar 

skýrslutaka er framkvæmd hjá lögreglu og þá er talað um tengsl við sakborning. 

Í B.lið greinarinnar er kveðið á um að skyldmenni ákærða í beinan legg, systkini hans og þeir 

sem tengjast honum þannig vegna ættleiðingar geti skorast undan því að bera vitni.  

Í C lið greinarinnar er kveðið á um að stjúpforeldri ákærða og stjúpbarn þurfi ekki að bera vitni 

gegn ákærða og í D lið greinarinnar er kveðið á um að tengdaforeldri ákærða og tengdabarn 

þurfi ekki að bera vitni í málinu.  

Í 2.mgr. er kveðið á um að dómari geti leyst aðra sem eru eða hafa verið nákomnir ákærða 

undan vitnaskyldu ef honum virðist samband þeirra vera mjög náið, svo sem ef um er að ræða 

fósturforeldri eða fósturbarn, sambúðarkonu eða sambúðarmann, unnustu eða unnusta.  

                                                           
5 (Alþingi Íslands, 2008) Lög um meðferð sakamála nr. 88/2008, 61.gr. 2.mgr. 
6 (Alþingi Íslands, 2008) Lög um meðferð sakamála nr. 88/2008, 62.gr. 1.mgr. 
7 (Alþingi Íslands, 2008) Lög um meðferð sakamála nr. 88/2008. 63.gr. 
8 (Alþingi Íslands, 2008) Lög um meðferð sakamála nr. 88/2008. 59.gr. C.liður. 
9 (Alþingi Íslands, 2008) Lög um meðferð sakamála nr. 88/2008. 121.gr. 1.mgr. 
10 (Alþingi Íslands, 2008) Lög um meðferð sakamála nr. 88/2018. 117.gr. og 118.gr. 
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Í 3.mgr. greinarinnar er kveðið á um að verjanda sé óheimilt að bera vitni í máli skjólstæðings 

síns án leyfis hans.  

Í 4.mgr. er kveðið á um að embættis- og sýslunarmönnum sé óskylt að koma fyrir dóm til að 

vitna um atvik sem hafa gerst í embætti þeirra eða sýslan og leiða megi það nægilega í ljós með 

vottorði úr embættisbók eða öðru opinber skjali.  

Í 118.gr. laganna er kveðið á um að vitni sér rétt að skorast undan því að svara spurningu ef 

ætla má að í svari þess geti falist játning eða bending um að það hafi framið refsiverðan verknað 

eða atriði sem valdi vitninu siðferðislegum hnekki eða tilfinnanlegu fjárhagstjóni. Það sama á 

við ef ætla má að svar þess hefði sömu afleiðingar fyrir einhvern þann sem tengist vitninu með 

þeim hætti sem segir í 1.mgr. eða 2.mgr.117.gr sml. Í 2.mgr. 118.gr. sml. er kveðið á um að 

dómari geti undanþegið vitni frá því að upplýsa um leyndarmál varðandi viðskipti þess, 

uppgötvanir eða önnur slík verk ef hann telur hagsmuni vitnis af leyndinni verulega ríkari en 

hagsmuni af vættinu. Í beinni tilvitnun sml. er 117 og 118.gr. sml. svohljóðandi. 

117. gr. Eftirtaldir geta skorast undan því að gefa vitnaskýrslu að öllu leyti eða einhverju:  

    a. sá sem er eða hefur verið maki ákærða,  

    b. skyldmenni ákærða í beinan legg, systkin hans og þeir sem tengjast honum þannig vegna 

ættleiðingar,  

    c. stjúpforeldri ákærða og stjúpbarn,  

    d. tengdaforeldri ákærða og tengdabarn.  

 Dómari getur leyst aðra sem eru eða hafa verið nákomnir ákærða undan vitnaskyldu ef honum 

virðist samband þeirra mjög náið, svo sem ef um er að ræða fósturforeldri eða fósturbarn, 

sambúðarkonu eða sambúðarmann, unnustu eða unnusta.  

 Verjanda er óheimilt að bera vitni í máli skjólstæðings síns án leyfis hans.  

 Embættis- og sýslunarmönnum er óskylt að koma fyrir dóm til að vitna um atvik sem hafa gerst 

í embætti þeirra eða sýslan og má leiða nægilega í ljós með vottorði úr embættisbók eða öðru 

opinberu skjali.  

118. gr. Vitni er rétt að skorast undan því að svara spurningu ef ætla má að í svari þess geti falist 

játning eða bending um að það hafi framið refsiverðan verknað eða atriði sem valdi því 

siðferðislegum hnekki eða tilfinnanlegu fjárhagstjóni. Það sama á við ef ætla má að svar hefði 

sömu afleiðingar fyrir einhvern þann sem tengist vitni með þeim hætti sem segir í 1. eða 2. mgr. 

117. gr.  

 Dómari getur undanþegið vitni frá því að upplýsa um leyndarmál varðandi viðskipti þess, 

uppgötvanir eða önnur slík verk ef hann telur hagsmuni vitnis af leyndinni verulega ríkari en 

hagsmuni af vættinu.11   

 

Því gæti vitni skorast undan því að svara spurningum eftir því sem við á varðandi þessi atriði 

eða hreinlega í heild sinni. Ekkert kemur þó fram um að vitni sé óheimilt að svara spurningum 

við þessar aðstæður heldur er hann algjörlega sjálfráður um það. Af öllum þessum atriðum má 

ráða að vitni hefur ríkari skyldur varðandi skýrslugjöf hjá dómara heldur en hjá lögreglu. Þó 

                                                           
11 (Alþingi Íslands, 2008) Lög um meðferð sakamála nr. 88/2008. 117.gr. og 118.gr. 
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má ætla að þessi ákvæði eigi fremur við fyrir dómi þar sem eins og fram hefur komið þá er vitni 

óskylt að gefa vitnisburð í skýrslutöku hjá lögreglu. 

Þess skal getið að í riti Eiríks Tómassonar, Sakamálaréttarfar er ritað um markmið rannsóknar 

og vitnað í 1.mgr. 53.gr. sml. sem er eftirfarandi skv. beinni tilvitnun: 

Markmið rannsóknar er að afla allra nauðsynlegra gagna til þess að ákæranda sé fært að ákveða að 

henni lokinni hvort sækja skuli mann til sakar, svo og að afla gagna til undirbúnings málsmeðferðar 

fyrir dómi.12 

Það má því draga þá áliktun að vitnusburður fólks í sakamáli er mikilvægur þáttur í því 

að mál upplýsist og ljóst að slík gögn flokkist undur slíka nauðsyn. 

 

5. Brotaþoli og réttargæslumaður. 

Hugtakið brotaþoli á við um persónu sem nýtur réttarstöðu vitnis og hefur orðið þolandi í afbroti 

þ.e.a.s. sá er misgert hefur verið við. Slíkt getur átt sér stað með ýmsum hætti svo sem þolandi 

í kynferðisbrotamáli, líkamsárásarmáli eða fjársvikamáli. Brotaþoli nýtur réttarstöðu vitnis í 

rannsókn lögreglu og fyrir dómi. Sá sem misgert er við hefur í ákveðnum brotaflokkum forræði 

yfir því hvort mál skuli höfðað. Má þar nefna brotaflokk sem í daglegu tali er nefndur húsbrot 

og er skv. 231.gr. hgl.13. Öðru máli gegnir hinsvegar um nytjastuld ökutækja. Þar kemur upp 

sjónarmið um að sá sem tekur ökutæki ófrjálsri hendi kunni að vera hættulegur í umferðinni og 

almannahætta geti hlotist af. Varðandi kynferðisbrot  skv. 194.gr. hgl.14 dugir að tilkynna um 

brotið og þá fer lögreglurannsókn af stað hvort sem brotaþoli vill það eða ekki. Það segir sig 

reyndar sjálft að brotaþoli í slíkum tilvikum getur ráðið miklu um framgang slíks máls þar sem 

það kann að verða á valdi hans hvort hann segir rétt til um staðreyndir. Í íslenskri 

lagarframkvæmd hefur engu að síður afstaða brotaþola til refsingar verið látin vega nokkuð 

þungt varðandi frekari framgang. 

Í íslensku sakamálaréttarfari er gert ráð fyrir að brotaþoli eigi í vissum tilfellum rétt á því að 

honum sé tilnefndur eða skipaður réttargæslumaður og fer það eftir brotaflokkum hvort skylt 

sé að tilnefna hann eða skipa brotaþola hann. Hlutverk réttargæslumanns er að gæta hagsmuna 

skjólstæðings síns og veita honum aðstoð í málinu, sbr. 1. mgr. 45. gr. sml.15 um meðferð 

sakamála. Felst það meðal annars í því að leggja fram einkaréttarkröfur fyrir hönd skjólstæðings 

                                                           
12 (Tómasson, Sakamálaréttarfar, rannsókn, þvingunarráðstafanir., 2014) 
13 (Alþingi Íslands., 1940) Almenn hegningarlög nr. 19/1940. 231.gr. 
14 (Alþingi Íslands, 1940) Almenn hegningarlög nr. 19/1940. 194.gr. 
15 (Alþingi Íslands, 2008) Lög ummeðferð sakamála nr. 88/2008. 45.gr. 1.mgr. 
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síns í málinu sem dómari tekur síðan afstöðu til fari málið fyrir dóm. Brotaþoli á rétt á því að 

halda uppi slíkri einkaréttarkröfu fyrir dómi í sakamáli skv. 1. mgr. 172. gr. sml.16 

Við rannsókn sakamáls, ef um er að ræða kynferðisbrot skv. 22. kafla hgl. er lögreglu skylt að 

tilnefna brotaþola réttargæslumann óski brotaþoli þess.17Lögreglu er jafnframt skylt skv. 1. 

mgr. 41. gr. sml. að tilnefnda réttargæslumann ef brotaþoli er yngri en 18 ára. Beinist rannsókn 

að broti í 23. kafla eða 24. kafla eða 251.-253. gr. hgl.18er lögreglu einnig skylt að tilnefna 

réttargæslumann óski brotaþoli þess og ef lögregla telur sýnilega þörf á slíkri tilnefningu. 

Samkvæmt 2. mgr. 45. gr. sml.19 skal réttargæslumaður sjálfur sinna starfsskyldum sínum, þar 

á meðal að tjá sig munnlega fyrir dómi. Réttargæslumaður á rétt á því að vera viðstaddur 

skýrslutöku skv. 1. mgr. 46. gr. sml. en er þó heimilt að láta fulltrúa sinn eða annan lögmann 

vera viðstaddan skýrslutöku, eða sækja einstaka þinghald fyrir sína hönd skv.  2. mgr. 45. gr. 

sml. Samkvæmt 3. mgr. 45. gr. sml.20 hvílir þagnarskylda á réttargæslumanni um það sem 

brotaþoli trúir honum fyrir og ríkir það sama um önnur atriði sem hann hefur komist að í starfa 

sínum og eru ekki öðrum kunn. Þagnarskylda þessi er hliðstæð þeirri sem verjandi hefur 

gagnvart skjólstæðingi sínum. 

Samkvæmt 2. mgr. 46. gr. sml.21  á réttargæslumaður rétt á því að vera viðstaddur öll þinghöld 

í málinu, en dómara ber að tilkynna réttargæslumanni hvenær þing er háð. Réttargæslumaður 

hefur ekki heimild til þess að bera upp spurningar beint til þeirra sem gefa skýrslu hjá lögreglu 

eða fyrir dómi, sbr. 3. mgr. 46. gr.sml.22 Réttargæslumaður hefur heimild til þess að óska eftir 

því við lögreglu eða dómara að ákveðnar spurningar verði lagðar fyrir skjólstæðing sinn og 

afmarkaðar spurningar fyrir ákærða og vitni sem varða sérstaklega einkaréttarlegar kröfur 

brotaþola, skv. 3. mgr. 46. gr. sml. Fyrir dómi má réttargæslumaður einungis tjá sig munnlega 

um einkaréttarlegar kröfur skjólstæðings síns og þau réttarfarsatriði sem snúa að skjólstæðingi 

hans.  

Samkvæmt 1. mgr. 47. gr. sml.23er réttargæslumanni á rannsóknarstigi heimilt að fá afrit af 

gögnum málsins sem talin eru varða hagsmuni og einkaréttarlega kröfu skjólstæðings hans ef 

                                                           
16 (Alþingi Ílsands, 2008) Lög um meðferð sakamála nr.88/2008. 172.gr. 1.mgr. 
17 (Alþingi Íslands., 2008)Lög um meðferð sakamála nr. 88/2008. 1.mgr. 41.gr. 
18 (Alþingi Íslands, 2008) Lög um meðferð sakamála nr. 88/2008. 251.gr.-253.gr. 
19 (Alþingi Íslands, 2008) Lög um meðferð sakamála nr. 88/2008. 45.gr. 2.mgr. 
20 (Atlþingi Íslands, 2008) Lög um meðferð sakamála nr. 88/2008. 45.gr. 3.mgr. 
21 (Alþingi Íslands, 2008) Lög um meðferð sakamála nr. 88/2008. 46.gr. 3.mgr. 
22 (Alþingi Íslands, 2008) Lög um meðferð sakamála nr. 88/2008. 46.gr. 3.mgr. 
23 (Alþingi Íslands, 2008) Lög um meðferð sakamála nr. 88/2008. 47.gr. 1.mgr. 
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verjanda hefur ekki verið synjað um aðgang að sömu gögnum af sömu ástæðu sbr..1. mgr. eða 

3. gr. 37.gr. sml.24  

Réttargæslumaður  hefur aðeins heimild til að fá gögn sem varða skjólstæðing hans en ekki aðra 

brotaþola og sakborning. Við þingfestingu máls á réttargæslumaður rétt á aðgangi að öllum 

gögnum málsins sem varða skjólstæðing hans nema dómari telji að það kunni að torvelda að 

mál upplýsist. Skal réttargæslumaður þá í síðasta lagi fá aðgang að þessum gögnum áður en 

málið er flutt, sbr. 1. mgr. 47. gr. sml. 25 Samkvæmt 2. mgr. 47. gr. sml.26er réttargæslumanni 

heimilt að kynna fyrir skjólstæðingi  sínum gögn málsins og láta hann hafa eintak af þeim. 

Þessum atriðum er réttargæslumanni skylt að rækja þó framkvæmd starfa hans kunni að vera 

mismunandi eftir mönnum sem tilnefndir hafa verið til réttargæslustarfa. Einnig felast töluvert 

víðtækari skyldur í hlutverki réttargæslumanns, þar á meðal andlegur stuðningur við brotaþola 

sem einnig gæti náð til fjölskyldu brotaþola. Réttargæslumaður getur t.d. þurft að útvega 

brotaþola sérfræðiaðstoð þar að lútandi svo sem læknis- eða sálfræðiaðstoð. Einnig getur 

réttargæslumaður þurft að annast milligöngu um að endurheimta haldlagðra muni hjá lögreglu 

sem eru í eigu brotaþola sem lagt hefur verið hald á í þágu lögreglurannsóknar. Það fer þó eftir 

réttargæslumanninum sjálfum hversu víðtækt hlutverk hann er tilbúinn að taka að sér fyrir utan 

það sem honum er skylt samkvæmt lögum um meðferð sakamála. Ljóst má ætla að engar 

takmarkanir eru á því hversu liðlegur hann má vera við sinn skjólstæðing. 

 

6. Vitnisburður aðila um mál skjólstæðinga sinna. 

Í íslenskri sakamálaréttarfari hafa ýmsir aðilar þá kvöð að mega ekki bera vitni um málefni 

skjólstæðinga sinna. Má þar nefna, presta og lækna sem kunna að búa yfir upplýsingum sem 

skjólstæðingur þeirra hefur veitt þeim. Skv. b.lið 2.mgr. 119.gr. sml.27 hafa eftirtaldir aðilar 

ekki leyfi til þess að bera vitni um mál skjólstæðings um upplýsingar sem þeir hafa fengið frá 

honum. Þeir eru læknar, endurskoðendur, lögmenn, félagsráðgjafar, prestar, forstöðumenn 

trúfélaga og sálfræðingar. Ljóst er að samkvæmt þessum lögum fara lögmenn með hlutverk 

réttargæslumanna og því mega þeir ekki bera vitni nema að viðkomandi skjólstæðingur heimili 

þeim það. Ef mál er hinsvegar þannig statt að brýnir hagsmunir mæli með því að slíkir 

                                                           
24 (Alþingi Íslands, 2008) Lög um meðferð sakamála nr. 88/2008. 37.gr. 3.mgr. 
25 (Alþingi Íslands, 2008) Lög um meðferð sakamála nr. 88/2008. 47.gr. 1.mgr. 
26 (Alþingi Íslands, 2008) Lög um meðferð sakamála nr. 88/2008. 47.gr. 2.mgr. 
27 (Alþingi Íslands, 2008) Lög um meðferð sakamála nr. 88/2008. 119.gr. 2.mgr. liður B. 
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vitnisburðir verði dregnir fram í dagsljósið  skv. 3.mgr.119.gr. sml.28getur dómari ákveðið að 

þeir muni bera vitni. Hann getur einnig skv. 4.mgr. sömu laga rætt við vitnið í einrúmi og fundið 

út hvort slíkur framburður muni skipta máli. Presti, verjanda og forstöðumanni trúfélags verður 

þó aldrei gert að bera vitni á þeim forsendum fyrir mál sem skjólstæðingar þeirra hafa trúað 

þeim fyrir. 

 

7. Viðurlög við brotum á vitnaskyldu. 

Varðandi viðurlög á brotum um vitnaskyldu vísast í 1.mgr. 146.gr. almennra hegningarlaga 

nr. 19/1940(framvegis skammstafað „hgl“.) en þar segir orðrétt: 

 „ Ef maður að öðru leyti gefur opinberu stjórnvaldi ranga yfirlýsingu um málefni, sem 

honum er skylt að gefa upplýsingar um, þá skal hann sæta sektum … 1) eða fangelsi allt að 

4 mánuðum.“29 

 

Það er því meginregla að vitni sé skylt að svara spurningum lögreglu með sannleika að 

leiðarljósi kjósi það að mæta til vitnaskýrslutöku hjá lögreglu. Eins og fram hefur komið er 

hægt að færa vitni fyrir dómara skv. ef vitnið skorast undan því að gefa skýrslu og brýnir 

hagsmunir eru í húfi varðandi slíkan framburð.  

Í riti Eiríks Tómassonar, Sakmálaréttarfar, rannsókn og þvingunarráðstafanir segir:  

Ef vitni, þar á meðal brotaþoli gefur skýrslu skv.61.gr. er því skylt að svara spurningum og skýra 

satt og rétt frá að viðlagðri refsiábyrgð sbr. þó 2.mgr. Ber þeim sem skýrslu tekur að brýna fyrir 

vitninu þessa skyldu þess. – Vitni er heimilt að neita eða eftir atvikum óheimilt að svara einstökum 

spurningum ef þær ástæður eru greindar í 117-119.gr. eiga við. Skal vekja athygli vitnisins á þessum 

undanþágum frá skyldu til vitnisburðar ef tilefni er til.30 

 

Af þessu má ráða að ef vitni mætir á lögreglustöð er því skylt að bera vitni en getur þó skorast 

undan því að skv. 2.mgr. 61.gr. sml. Varðandi viðurlög við því að brotum á vitnaskyldu vísast 

til dóms Hæstaréttar nr.338/1998 þar sem aðili tók ranglega á sig sök í máli og sagði ranglega 

frá fyrir dómi þrátt fyrir áminningu um vitnaskyldu. Eftirfarandi er reifun dómsins tekin úr 

dómasafni Hæstaréttar fj.is og segir orðrétt: 

 

A var ákærður fyrir að hafa borið rangt fyrir dómi í máli ákæruvaldsins gegn F. Talið var að 

vitnaskylda hefði verið kynnt fyrir A með fullnægjandi hætti er hann gaf skýrsluna fyrir dómnum. 

Var talið sannað að A hefði brotið gegn 1. mgr. 142. gr. almennra hegningarlaga, nr. 19/1940. Ekki 

var talið skipta máli um refsinæmi verknaðarins að hann hafði ekki leitt til rangrar úrlausnar í 

                                                           
28 (Alþingi Íslands, 2008) Lög um meðferð sakamála nr. 88/2008. 119.gr. 3.mgr. 
29 (Alþingi Íslands., 1940)Almenn hegningarlög nr. 19/1940. 146.gr. 1.mgr. 
30 (Tómasson, Sakamálaréttarfar, rannsókn, þvingunarráðstafanir. , 2012, bls. 108) 

https://fj.is/?sida=log&id=145b-1940019.html#G142
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viðkomandi máli. Þá var það eigi talið hafa áhrif á niðurstöðu málsins að A tók með gerðum sínum 

á sig sakir annars manns. Var A dæmdur til fangelsisrefsingar. 

F var ákærður fyrir hlutdeild með því að hafa hvatt A til hins ranga framburðar. Ekki þótti alveg 

nægilega sannað, gegn eindreginni neitun beggja ákærðu, að háttsemi F hefði verið með þeim hætti 

sem um ræðir í 1. mgr. 22. gr. almennra hegningarlaga, nr. 19/1940. Var F því sýknaður. Ekki þóttu 

efni til að vísa málinu frá Hæstarétti.31 

 

Þess ber að geta að í dómi Hæstaréttar nr. 76/1973 voru tveir menn sakfelldir fyrir að segja ósatt 

hjá lögreglu um hver hafi ekið bifreið sem hafði hafnað utan vegar. Grunur var um 

ölvunarakstur í því tilviki og báru menn þessir því við að þeir hefðu ekið eitthvað af leiðinni 

ásamt ókunnugum manni.  Menn þessir voru dæmdir til sektar. Ekki er að sjá marga dóma í 

dómasafni Hæstaréttar varðandi brot gegn 142.gr. hgl.  

 

8. Skýrslutaka af börnum sem vitni. 

Í skilningi laganna er um barn að ræða ef viðkomandi er undir 18 ára aldri. Þá þarf að haga 

yfirheyrslum vitna eftir leikreglum sakamálaréttarfarsins eftir því sem við á. Meiri kröfur eru 

gerðar til skýrslutöku barna en fullorðinna þ.e. huga þarf að fleiri lagalegum þáttum en þegar 

fullorðnir eiga í hlut. Ljóst er að börn eru almennt viðkvæmari einstaklingar en fullorðið fólk 

og ber því að huga að lögum í því sambandi. Þegar yfirheyra þarf barn sem er 15 ára gamalt en 

undir 18 ára ber að tilkynna barnaverndarnefnd á viðkomandi stað um að viðkomandi afskipti 

hafi átt sér stað af barninu og einnig foreldrum barnsins þar sem það er ólögráða fyrir 18 ára 

aldur. Ef taka þarf skýrslu af yngra vitni en 15.ára sem hefur orðið þolandi í sakamáli skal það 

gert fyrir dómi skv. 9.gr. sml. Slík framkvæmd skal gerð í sérútbúnu húsnæði þar sem umhverfi 

er haft sem líkast því sem gerist og gengur. Venjuleg framkvæmd í því sambandi á sér stað í 

Barnahúsi í Reykjavík. Ritgerðarhöfundur hefur komið að slíkri framkvæmd sem fer fram með 

þeim hætti að sálfræðingur og barnið sitja saman í herbergi og samtalið á milli þeirra haft á 

mjög vinsamlegum nótum eftir að barnið hefur náð til sálfræðingsins og öfugt. Utan við 

herbergið situr dómari, ákærandi eða fulltrúi hans, réttargæslumaður brotaþola, 

rannsóknarlögreglumaður og fulltrúi frá barnaverndarnefnd auk verjanda sakbornings. Dómari 

er sá sem kemur spurningum til sálfræðingsins sem sálfræðingurinn spyr barnið um. 

Rannsóknarlögreglumaður, ákæruvaldhafi og verjandi geta einnig komið að spurningum í 

gegnum dómara auk þess sem réttargæslumaður getur óskað eftir því einnig að dómari spyrji 

vitnið ákveðinna spurninga. Eins og fram hefur komið er þetta dómsathöfn og eftir hana er þætti 

                                                           
31 (Hæstiréttur Íslands., 1999) Dómur nr. 338/1998. 

https://fj.is/?sida=log&id=145b-1940019.html#G22
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barnsins sem vitni í málinu lokið hvað varðar skýrslutöku. Skv. 3.mgr. 10.gr. sml.32getur dómari 

sem háð hefur þinghald í heyranda hljóði takmarkað aðgang að þinghaldinu við 15 ára aldur og 

aðra þá sem nærvera mundi ekki samrýmast góðri reglu um þinghald. 

 

 

8.1. Réttur foreldra til að vera viðstaddir skýrslutökur yfir börnum 

sínum. 

Ljóst er að þegar barn yngra en 18 ára nýtur réttarstöðu vitnis í yfirheyrslum hjá lögreglu lýtur 

það forræði foreldra eða forráðamanns. Í slíkum tilfellum er lögreglu skylt að tilkynna 

Barnaverndarnefnd á viðkomandi stað um að skýrslutaka sér fyrirhuguð og metur nefndin það 

hvort hún telji ástæðu til þess að senda fulltrúa til þess að vera viðstaddur skýrslutökuna. Það 

sama á við um þegar skýrslutaka á sér stað fyrir dómi. Um þetta er getið í 2.mgr. 18.gr. 

Barnaverndarlaga nr. 80/2002.33 Þegar skýrslutaka á sér stað fyrir dómi er almenna reglan sú 

að þinghald skuli háð í heyranda hljóði skv. 1.mgr. 10.gr. sml.34Því er ljóst að foreldrar hafa 

heimild eins og hver annar til þess að fylgjast með skýrslutöku barna sinna. Til eru þó mál eins 

og t.d kynferðisbrotamál sem regla hefur skapast um að þinghald skuli háð fyrir luktum dyrum 

og sjónarmið þar að baki munu vera vegna tillitssemi við brotaþola sem á oft á tíðum um sárt 

að binda andlega eftir slíka lífsreynslu og oft á tíðum þreyttur eftir allt það rannsóknarferli sem 

á undan hefur gengið á rannsóknarstigi lögreglu. Það er því mat dómara hverjir fá að fylgjast 

með þinghaldi þegar það er háð fyrir luktum dyrum.35Almennt hefur það verið viðurkennt og 

talist eðlilegt að foreldrar brotaþola og annarra vitna fái að vera viðstaddir slíkar yfirheyrslur 

svo lengi sem viðvera þeirra telst ekki geta skaðað eða komið í veg fyrir að hið sanna verði leitt 

í ljós. Varðandi yfirheyrslur hjá lögreglu er það almenn regla að foreldri fær að vera viðstatt 

vitnaskýrslutöku með sömu formerkjum og fyrir dómi. Það ræðst þó af mati viðkomandi 

lögreglumanns hvað telst heppilegt í þeim efnum með tilliti til vilja foreldra og ekki síst barnsins 

sjálfs. Ljóst er þó að skylda lögreglu til þess að tilkynna Barnaverndarnefnd um fyrirhugaða 

skýrslutöku leiðir það af sér að nefndin hefur vitneskju um skýrslutökuna og getur eins og fyrr 

segir sent fulltrúa til þess að vera viðstaddan hana. 

 

                                                           
(Alþingi Íslands., 2008)Lög um meðferð sakamála nr. 88/2008, 10.gr. 3.mgr. 
33 (Alþingi íslands, 2002)Barnaverndarlög nr. 80/2002. 2.mgr. 18.gr. 
34 (Alþingi Íslands, 2008) Lög um meðferð sakamála nr. 88/2008. 10.gr1.mgr. 
35 (Alþingi Íslands, 2008) Lög um meðferð sakamála nr. 88/2008. 165.gr. 4.mgr. 
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9. Skörun á réttarstöðu sakbornings og réttarstöðu vitnis. 

Í daglegu tali er oftast talað um tvær réttarstöður manna sem tengjast lögreglurannsókn og 

dómsmeðferð. Réttarstaða vitnis og réttarstaða sakbornings hafa lengi vel verið taldar aðskildar 

réttarstöður. Í sakamáli er sakborningi ekki gerð sök þó hann tjái sig ekki við lögreglu eða í 

dómssal. Hinsvegar kann vitni að vera gert það ef það tjáir sig ekki þrátt fyrir að vera mætt á 

lögreglustöð til skýrslutöku eða mætt í dómssal í því sambandi. Hinsvegar er það þannig að 

réttarstöður geta skarast þ.e.a.s þegar sakborningur á í hlut. Til er Hæstaréttardómur þar sem 

sakborningur var fyrir dómi og hafði þá réttarstöðu frá því að hann fékk þá réttarstöðu hjá 

lögreglu. Við lögreglurannsókn var sakborningur spurður um þátt bróður hans  í sakamálinu. 

Þrátt fyrir það var honum ekki kynnt ákvæði 117.gr. sml.36um að honum bæri ekki skylda til 

þess að tjá sig um þátt bróður síns skv. b.lið þess ákvæðis. Dómur þessi er nr. 323/2005. Er 

hann hér reifaður skv. beinni tilvitnun: 

J hafði viðurkennt að hafa tekið við þremur fartölvum af bróður sínum, A, sem hafði stolið þeim út 

verslun. Við yfirheyrslu A hafði þess ekki verið gætt að gefnu tilefni að benda honum á þann rétt að 

mega skorast undan því að tjá sig um atriði sem gætu falið í sér refsiverða háttsemi bróður hans, sbr. 

b. lið 1. mgr. 50. gr. laga um meðferð opinberra mála. Við mat á sönnun varð því hvorki byggt á 

skýrslu A í málinu, né framburði þess lögreglumanns sem tók lögregluskýrsluna, líkt og gert hafði 

verið í héraðsdómi. J hafði neitað því að hafa gert sér grein fyrir að tölvurnar væru stolnar. Talið var 

að J hafi hlotið að vera ljóst að varningurinn væri þýfi, þótt ósannað væri að honum hafi verið ljóst 

að tölvunum hafi verið stolið úr umræddri verslun, eins og honum var gefið að sök í ákæru. Var 

háttsemi hans talin varða við 1. mgr. 254. gr. almennra hegningarlaga. Þegar litið var til brots 

ákærða, sakaferils hans og þess að um skilorðsrof var að ræða, þótti ekki koma til greina að 

skilorðsbinda refsingu hans. Var J dæmdur til sjö mánaða fangelsisvistar en fimm mánaða 

skilorðsdómur var dæmdur með.37 

 

Þess ber að gera að þarna var dæmt eftir b. lið ð 1.mgr. 50.gr. laga um meðferð opinberra mála 

nr. 19/1991. Í dag er b.liður 1.mgr. 117.gr. laga um meðferð sakamála sambærilegt ákvæði. Rétt 

er að geta þess að sakamálalögin tóku gildi þegar lög um meðferð opinberra mála voru felld úr 

gildi. 

 

10.   Einkaréttarkröfur. 

Skv.172.gr. sml.38getur brotaþoli eða annar sem telur sig eiga einkaréttarlega kröfu á sakborning 

vegna athafna hans getur komið henni að í viðkomandi sakamáli með eftir því sem ákvæði 

XXVI. kafla laga um meðferð sakamála kveða á um. Skv. 2.mgr. ákvæðisins39getur viðkomandi 

stjórnvald sett fram kröfu á sama hátt og um getur í 1.mgr. ef sýnt þykir að háttsemi sakbornings 

                                                           
36 (Alþingi Íslands, 2008) Lög um meðferð sakamála nr. 88/2008. 117.gr. 
37 (Tómasson, Sakamálaréttarfar, rannsókn, þvingunarráðstafanir., 2012, bls. 109) 
38 (Alþingi Íslands, 2008) Lög um meðferð sakamála nr. 88/2008. 172.gr. 
39 (Alþingi Íslands, 2008) Lög um meðferð sakamála nr. 88/2008. 172.gr. 2.mgr. 

https://fj.is/?sida=log&id=145b-1940019.html#G254
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hafi leitt af sér kröfu allsherjarréttar auk refsiábyrgðar. Sá sem neytir heimildar skv.1. og 2. 

mgr. verður ekki aðili að sakamálinu nema að því leiti sem varðar kröfu hans á sakborning. 

Skv. 1.mgr. 173.gr. sml. skal koma kröfum skv. 1. og. 2.mgr. til lögreglu á meðan mál er í 

rannsókn eða til ákæranda áður en ákæra er gefin út í málinu. Í  liðum A til F í 2.mgr. 173.gr. 

sml.40eru atriði sem áskilið að skuli vera í ákærunni en þau eru eftirfarandi skv. beinni tilvitnun: 

a) Nafn kröfuhafa, heimili og kennitala. Einnig sömu atriði um fyrirsvarsmann ef því er að skipta. 

b) Nafn réttargæslumanns eða annars lögmanns kröfuhafa í málinu ef hann gætir ekki hagsmuna  

sinna sjálfur eða fyrirsvarsmaður hans. 

c) Dómkröfur kröfuhafa sem skulu úr garði gerðar á sama hátt og í stefnu í einkamáli. 

d) Skýringar á aðild kröfuhafa að kröfunni ef um er að ræða annan aðila en brotaþola. 

e) Málsástæður sem krafa er reist á. 

f)  Tilvísanir til helstu lagaákvæða eða réttarreglna sem málatilbúnaður er studdur við.“ 

Þess ber að geta að í sakamáli er brotaþoli ekki skyldugur til þess að koma að skaðabótakröfu í 

sakamáli heldur er honum alveg í sjálfsvald sett hvort hann gerir það. Brotaþoli getur einnig 

farið þá leið að koma ekki að skaðabótakröfu í sjálfu refsimálinu en getur aftur á móti höfðað 

sérstakt skaðabótamál á grundvelli þeirra athafna sem hann varð þolandi í í refsimálinu. Ekki 

verður farið nánar út í þau atriði í þessu verkefni en mörg atriði kunna að mæla með því að það 

kynni að verða hagstæðara fyrir brotaþolann að fara þá leiðina heldur en að láta væntanlega 

skaðabótakröfu ráðast af því hvort næst að sanna sakamál. Þau sjónarmið sem ráða varðandi 

það að brotaþoli geti komið að skaðabótakröfu(einkaréttarkröfu) í sakamáli er fyrst og fremst 

til hægðarauka fyrir hann því augljóslega er það meira íþyngjandi fyrir hann að þurfa hrinda af 

stað tveimur málum hvoru á eftir öðru þ.e.a.s. einkamáli ef sök sannast í sakamáli. En ljóst er 

að sönnun í sakamáli kann að verða erfið þar sem sakborningur er talinn saklaus uns sekt er 

sönnuð. Í ljósi þess mundi einkaréttarkrafa sem lögð væri fram í sakamáli standa og falla með 

sakfellingu eða sýknu þess eða þeirra sem bornir væru sökum í því máli. Stundum hefur verið 

talað um að sönnunarkröfur í einkamáli séu ekki eins strangar og í sakamáli en þó er ljóst að 

erfitt kann að vera að færa sönnur í slíkum málum. Hafi hinsvegar lögreglurannsókn átt sér stað 

í ákveðnu sakamáli þá kann að vera hægt að byggja á slíkum gögnum ef til skaðabótamáls 

kemur á grundvelli einkamálaréttar. Þessu til stuðnings má nefna Hæstaréttardóm nr. 49/2005.41 

Þar höfðaði kona skaðabótamál gegn þremur mönnum sem hún taldi að hefðu brotið á henni 

kynferðislega. Konan hafði kært mennina til lögreglu og var niðurstaða ákæruvaldsins sú að 

málið var látið niður falla þar sem það þótti ekki líklegt til sakfellis. Í einkamálinu byggði konan 

                                                           
40 (Alþingi Íslands, 2008) Lög um meðferð sakamála nr. 88/2008. 173.gr. 2.mgr. liður a-f. 
41 (Íslands, Hæstiréttur, 2005) Dómur nr. 49/2005. 
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á því að brotið hafi verið á friðhelgi einkalífs hennar og krafðist skaðabóta á grundvelli 26.gr. 

skaðabótalaga nr. 50/1993.42Konunni voru dæmdar bætur (in solidum) úr vasa þessara þriggja 

manna sem áður höfðu notið réttarstöðu sakbornings varðandi atvikið þrátt fyrir að mál þeirra 

hefði verið látið niður falla að lögreglurannsókn lokinni. Eins og fyrr segir þá verður ekki farið 

hér út í nánari atriði varðandi mismun á sönnunarkröfum í sakamálum og einkamálum.  

 

11.  Þvingunaraðgerðir og vitni. 

Eins og flestum er kunnugt um þá felast rannsóknir sakamála oft á tíðum í því að beita þarf 

þvingunarúrræðum til þess að ná sem mestri nálgun að úrlausn málsins. Þvingunaraðgerðir geta 

verið með ýmsu móti og eru eins og hugtakið ber með sér og eru  íþyngjandi fyrir þann sem 

slíkri aðgerð er beint að. Oftast er þvingunarúrræðum beint gegn sakborningi og getur falist í 

hinum ýmsu ráðstöfunum frá hendi lögreglu.  

Þvingunarráðstafanir eru knúnar fram með valdi ef nauðsyn krefur og fela í sér skerðingu á 

mannréttinum þar sem í öllum tilvikum má segja að um íþyngjandi ráðstafanir sé að ræða þegar 

um slíkt gerist. En þessar íþyngjandi ráðstafanir lögreglu hvað varðar þvingunaraðgerðir geta 

einnig beinst að vitni í sakamáli þrátt fyrir að það hafi ekkert til sakar unnið né að vera grunað 

um saknæmt atriði. Þegar almennt er talað um þvingunaraðgerðir þá bera oftast upp atriði eins 

og haldlagning, leit, líkamsrannsókn, símahlustun, handtaka og gæsluvarðhald. Þessi atriði snú 

þó í aðalatriðum að þeim aðilum sem njóta réttarstöðu sakbornings í sakamálum. Þó getur vitni 

verið gert að veita lögreglu atbeina sem getur verið íþyngjandi fyrir það. Eins og fyrr segir í 

verkefninu er vitni skylt að mæta fyrir dóm og gefa vitnisburð. Mæti vitni ekki má leita atbeina 

lögreglu við að handtaka það og færa það fyrir dómara með valdi ef svo ber undir. Í flestum 

tilvikum mætir vitni sjálft fyrir dóm án þess að beita þurfi valdbeitingarheimild sem um ræðir. 

Ef nauðsynlegt þykir á stigi lögreglurannsóknar að fá framburð vitnis þrátt fyrir að vitni neiti 

að gefa framburð má færa viðkomandi vitni með lögregluvaldi fyrir dóm eins og fram hefur 

komið í kafla 4. Varðandi leit og líkamsrannsókn getur hver sem er átt það að hættu að vera 

skyldaður til þess að heimila leit á heimili sínu ef svo ber undir.  

Skv. 73.gr. sml. er heimilt að loka húsakynnum sakbornings og annarra ef þörf er á og girða 

fyrir að munir séu fjarlægðir af svæðinu með tilliti til rannsóknarhagsmuna. Þarna gætu bæði 

                                                           
42 (Alþingi Íslands, 1993) Skaðabótalög nr. 50/1993. 26.gr. 2.mgr. liður b. 
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sakborningur, vitni og aðrir átt á hættu að verða fyrir íþyngjandi ákvörðun lögreglu ef svo ber 

undir.  

Skv. 2.mgr. 74.gr. sml. má lögregla leita í húsakynnum annars en sakbornings ef skilyrði 2.mgr. 

74.gr..gr. sömu laga eru uppfyllt. Skilyrði eru þau að um rökstuddan grun sé að ræða að refsivert 

brot hafi verið framið sem sætti gæti ákæru. Það er einnig skilyrði að ef leit á sér stað skv. 

2.mgr. ákvæðisins að grunur sé um brot sem við getur legið fangelsisrefsing.  

Í 76.gr. sml. kemur fram að leita má að sakborningi og öðrum aðilum ef grunur er um að þeir 

hafi innanklæða muni sem gætu haft sönnunargildi í sakamáli. Í 3.mgr. 76.gr. sml. má taka 

samanburðarfingraför af öllum vegna umgengni þeirra við brotavettvang ef hugsanlegt er að 

viðkomandi kunni að hafa skilið þau eftir sig. Heimild þessi á jafnt við hvort sem refsingu verði 

komið við að lögum eða ekki. Í ljós þess gæti starfsfólk verslunar þurft að hlíta því að af þeim 

yrðu tekin slík fingraför ef refsivert athæfi hefði verið unnið í versluninni t.d innbrot (húsbrot), 

þjófnaður eða rán. Slík fingrafarataka væri gjarnan viðhöfð til þess að varpa ljósi á sannleika í 

málinu. 

Um haldlagningu muna segir í riti Eiríks Tómassonar, Sakamálaréttarfar, rannsókn, 

þvingungarráðsfafanir að með gagnályktun frá 2.mgr. 69.gr. sml. sé ekki þörf á því að fá 

dómsúrskurð varðandi haldlagningu muna sem eru í vörslu sakbornings.43 Hinsvegar er kveðið 

á um að ef munir eru í vörslu annarra en sakbornings að þá þurfi dómsúrskurð. Þarna gæti t.d 

verið um að ræða vitni sem hefði mun undir höndum og skv. lagagreininni þyrfti dómsúrskurð 

til þess að lögregla fengi að hadleggja viðkomandi mun væri hann í höndum annars en 

sakbornings. Í ljósi þess væri vitni ekki skylt að afhenda mun án dómsúrskurðar sem það hefði 

undir höndum. Ekki er þó víst að sá sem varslaði slíkan mun hefði yfir miklum upplýsingum 

að ráða varðandi sakarefnið. 

 

12.   Skýrslutökur af andlega fötluðu fólki. 

Augljóslega kemur upp sú staða að taka þarf lögregluskýrslu af andlega fötluðu fólki sem nýtur 

réttarstöðu vitnis. Einnig á slíkt sér stað fyrir dómi að sama skapi. Ljóst er að slíkt kann að vera 

vandasamt þar sem samskipti vitnisins og yfirheyranda eru ekki alltaf skiljanleg. Því þarf 

yfirheyrandi stundum að nota hjálpartæki svo sem myndaspjöld og myndatákn til þess að koma 

skilaboðum sem réttustum til vitnisins. Þegar slík skýrslutaka fer fram er það undantekningalaus 

                                                           
43 (Tómasson, Sakamálaréttarfar, rannsókn, þvingunarráðstafanir, 2014) 
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regla að þar til bær aðili sé viðstaddur skýrslutökuna. Sá aðili nefnist Réttindagæslumaður 

fatlaðra og starfar skv. lögum um réttindagæslu fyrir fatlað fólk nr. 88/2011.44Í 4. gr. laganna 

er kveðið á um hvar slíkur aðili skuli skipaður og í 5.gr. laganna er kveðið á um starfsskyldur 

hans. Réttindagæslumanni ber að kynna sér aðstæður fatlaðra á sínu starfssvæði og er hann því 

ávalt hinum fatlaða einstaklingi til halds og trausts þegar kemur að því að viðkomandi vitni 

gefur skýrslu hjá lögreglu eða fyrir dómi. Eins og gefur að skilja getur andlega fatlaður 

einstaklingur verið brotaþoli í máli t.d. kynferðisbrotamáli og þá er að jafnaði  bæði 

réttargæslumaður og réttindagæslumaður viðstaddir slíka skýrslutöku hvort heldur er hjá 

lögreglu eða fyrir dómi. Í samtali við Skúla Berg45 lögreglufulltrúa við rannsóknardeild 

lögreglunnar á Vestfjörðum kom fram að hann hefur starfað við lögreglurannsóknir í 

rannsóknardeild í hátt á annan áratug. Aðspurður kvað hann að stundum færu yfirheyrslur fram 

með aðstoð ýmissa hjálpartækja í þeim tilvikum sem vitni er andlega fatlað. Hann sagði að 

stundum þyrfti að beita hjálparúrræðum s.s. skýringarmyndum til þess að ná fram þeim atriðum 

sem viðkomandi vitni vill koma á framfæri í skýrslutökunni. Varðandi slíkar skýrslutökur er 

réttindagæslumaður fatlaðs fólks ávalt viðstaddur og reynt sé eftir fremsta megni að hafa 

viðstaddan aðila sem hinn fatlaði einstaklingur ber mikið traust til. Kvaðst Skúli hafa leitað til 

samtakana Stígamóta til þess að fá lánuð slík hjálpartæki þegar þörf hefur verið talin á. 

 

13. Möguleiki á tvennskonar réttarstöðu fyrir dómi vegna sama 

rannsóknartilviks. 

Eins og fram hefur komið er ljóst að réttarstaða aðila í sakamáli getur breyst úr réttarstöðu 

sakbornings í réttarstöðu vitnis og öfugt  ef upplýsingar í málinu gefa tilefni til þess að ætla að 

viðkomandi njóti ekki réttrar réttarstöðu. Fyrir dómi kann svo að fara að sakborningur í 

sakamáli sem dæmdur hefur verið kann að fá réttarstöðu vitnis síðar þó um sama 

rannsóknartilvik hafi verið að ræða. Má í slíku tilviki nefna vísa í dóm Héraðsdóms Vestfjarða 

nr. S-8/201746og nr. S-18/2017.47Í fyrra málinu voru þrír aðilar ákærðir. Þegar kom að 

dómsfyrirtöku mætti einn ekki til hennar en tveir mættu og játuðu sinn hlut hvor án undandráttar 

og voru dæmdir til skilorðsbundnar fangelsisrefsingar. Þriðji aðilinn mætti ekki og var þáttur 

hans klofinn frá þætti hinna tveggja sem höfðu verið dæmdir og hlaut sá aðili sekt skv. síðari 

                                                           
44 (Alþingi Íslands, 2011) Lög um réttindagæslu fyrir fatlað fólk nr. 88/2011. 4 og 5.gr. 
 
45 (Berg, 2018) Viðtal við Skúla Berg lögreglufulltrúa hjá lögreglunni á Vestfjörðum þann 15 mars 2018. 
46 (Vestfjarða, http//www.domstolar.is, 2017) Héraðsdómur Vestfjarða. Dómur nr. S-8/2017. 
47 (Vestfjarða, http//www.domstolar.is, 2017) Héraðsdómur Vestfjarða, dómur nr. S-18/2017. 
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dómnum þ.e. nr. S-18/2017. Þessu máli til skýringar verður þessi atvikalýsing öreifuð og er hún 

eftirfarandi: 

I og D óku frá Vestfjörðum til Reykjavíkur og sóttu þangað fíkniefni þann 8 október 2016. Bæði var 

um talsvert af amfetamíni að ræða og eitthvað af mairuana. Menn þessir voru stöðvaðir í Álftafirði 

á leið þeirra til Ísafjarðar en þeir höfðu haft viðkomu í Reykjanesi þar sem K tók við 

amfetamínefnunum og varslaði þau. Rétt áður en lögregla náði að stöðva akstur þeirra í Álftafirði 

náði D til þess að kasta efnum út um glugga en þar var aðeins um að ræða lítilræði af mariuana ásamt 

lítilræði af amfetamíni. Ekki náðist til þess að sanna hlutdeild eða samverknað I við D varðandi 

vörsluna á þessum talsverða magni  af amfetamíni þar sem I neitaði sök varðandi þá vörslu og sagðist 

ekki hafa haft vitneskju um hana. I og D voru ákærðir fyrir vörslu á öllum efnunum í heild en K var 

ákærður fyrir að veita liðsinni sem samverkamaður D þar sem hann geymdi fyrir hann 

amfetamínefnin sem hafði áður verið áformað. Við fyrirtöku mætti I ekki til dóms en D og K mættu 

og játuðu sína aðild að málinu. Var þáttur þeirra klofinn frá þætti I og D og K dæmdir til 

skylorðsbundinnar fangelsisrefsingar. I var boðaður á ný til dómsfyrirtöku þar sem hann neitaði 

aðild að hinu talsverða magni af amfetamíni sem vörsluð höfðu verið af D og K. I var dæmdur fyrir 

sinn þátt sem varðaði vörslu á mariuana og var einnig skv.ákærukröfu fyrir akstur undir áhrifum 

fíkniefna. Þess ber að geta að mál I var dómtekið eftir að D og K höfðu verið dæmdir. Þeir voru því 

boðaðir sem vitni fyrir Héraðsdóm Vestfjarða þegar aðalmeðferð í máli I var haldin. Þar mættu þeir 

og báru vitni í máli sem þeir áður höfðu verið sakborningar í þar sem þáttur I hafði verið klofinn frá 

þáttum D og K.48 

 

14.   Lögreglumenn sem vitni fyrir dómi. 

Ósjaldan kemur það fyrir að lögreglumenn njóti réttarstöðu vitnis í störfum sínum og gilda þar 

almennt sömu reglur og um hinn almenna borgara. Þess skal þó getið að  settar hafa verið 

ákvarðandi reglur um slíkt með bréfi49 Dóms-og kirkjumálaráðuneytisins frá árinu 1994. Þó 

mikið vatn hafi runnið til sjávar síðan þá eru þessar reglur enn notaðar til viðmiðunar og því í 

fullu gildi. Verður bréfi þessu haldið sem viðauka nr. 1. í verkefni þessu. Skv. bréfinu  eru 

áréttaðar skyldur lögreglumanna um að þurfa að mæta fyrir dóm sem vitni vegna atriða sem 

þeir kunna að hafa orðið áskynja í störfum sínum. Skv. inntaki bréfsins mun ástæða reglnanna 

veru sú að lögreglumenn þurfa iðulega að mæta fyrir dóm til þess að staðfesta skýrslur sínar og 

svara frekari spurningum um efni þeirra. Bréf þetta er í 5 greinum þar sem réttur og skyldur 

lögreglumanna eru tilteknar.  

Í fyrstu grein er ástæða fyrir reglusetningunni kynnt. Þá er í a lið 1.greinarinnar að finna 

leiðbeiningar um hvernig lögreglumaður eigi að bera sig að við að svara fyrir dómi.  

Í b lið greinarinnar er skylda lögreglumannsins tiltekin um að þurfa að mæta fyrir dóm og svara 

spurningum.  

                                                           
48 (Vestfjarða, http//www.domstolar.is, 2017) Öreifun málsatvika í dómum S-8/2017 og S-18/2017 
49 (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 1994.) 
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Í c lið greinarinnar er kveðið á um tilhögun mætingarinnar um að reynt sé að láta viðkomandi 

lögreglumann mæta fyrir dóm á vinnutíma ef kostur er. Engu að síður er hann skyldugur til þess 

að mæta þó utan vinnutíma sé.  

Í 2.grein reglnanna er kveðið á um launakjör viðkomandi lögreglumanna sem þurfa að mæta 

fyrir dóm utan vinnutíma auk þess sem kveðið er á um að lögreglumenn þiggi  laun hjá þeim 

lögreglustjóra sem þeir eru á launaskrá hjá. Gildir þá einu um hjá hvaða embætti viðkomandi 

lögreglumaður var við störf þegar grundvöllur skapaðist fyrir vitnaskyldu hans. Mun það vera 

gert til þess að einfalda hlutina og komast hjá bakfærslum kostnaðar sem af slíku hlýst.  

Í 3.grein kemur fram að lögreglumenn skuli halda uppi kröfu fyrir dómsstólnum varðandi 

ferðakostnað og annan kostnað sem þeir verða fyrir eins og gerist og gengur hjá vitnum almennt.  

Í 4 grein er kveðið á um að lögreglumönnum sé í sjálfsvald sett hvort þeir mæti fyrir dóminn í 

einkennisfatnaði eða í borgaralegum klæðum. Bréf þetta lýkur með 5 grein þar sem eldri reglur 

í þessu sambandi sem sagðar eru frá árinu 1983 eru felldar úr gildi en ekki verður farið nánar 

út í þær reglur. 

 

 

15.   Fjölmiðlamenn sem vitni. 

Fjölmiðlamenn vinna samkvæmt lögum um fjölmiðla nr.38/2011.50Þegar kemur að því að 

rannsaka mál þar sem fjölmiðlamenn koma að sem vitni bera að líta á skyldur þeirra skv. 

framangreindum lögum um fjölmiðla. Í 25 gr.51laganna er fjallað um vernd heimildarmanna. Í 

2.mgr. 25.gr.laganna segir að þeim fjölmiðlamönnum sem hlotið hafa leyfi eða skráningu hjá 

fjölmiðlanefnd er óheimilt að upplýsga hver sé heimildarmaður að grein, riti, frásögn, 

tilkynningu eða öðru efni hvort sem það hefur birst eða ekki, hafi heimildarmaður eða höfundur 

óskað nafnleyndar. Þá er kveðið á um að starfsmönnum fjölmiðlaveitu sé jafnframt óheimilt að 

láta af hendi gögn sem hafa að geyma upplýsingar um heimildarmann eða höfundi í slíkum 

tilvikum. Í 3.mgr. 25.gr. laganna er einnig kveðið á um að bann þetta gildi einnig um þá sem 

vegna tengsla við fjölmiðlaveitu eða framleiðslu efnis hefur orðið kunnugt um hver 

heimildarmaður eða höfundur er eða hefur undir höndum gögn þar að lútandi.   

                                                           
50 (Alþingi Íslands, 2011) Lög um fjölmiðla nr. 38/2011. 
51 (Alþingi Íslands, 2011) Lög um fjölmiðla nr. 38/2011. 25.gr. 



24 
 

Skv. 119.gr. sml. þarf dómari að ákveða hvort létta þurfi þeirri leynd af og metur ástæður í því 

sambandi. Því má líkja stöðu fjölmiðlamanns við þá aðila sem falla undir ákvæðið svo sem 

lækna og aðra þá sem krafa er gerð um að heimild þurfi frá skjólstæðingi til þess að mega bera 

vitni um mál sem er til meðferðar gegn honum eins og fram hefur komið í 6 kafla ritgerðarinnar. 

Þess ber einnig að geta að í lögum um fjölmiðla eru refsiákvæði. Þar er tilgreint við hvaða 

brotum á lagaákvæðum liggi refsing. Refsirammi skv. 56.gr. laganna er frá sektum upp í 6 

mánaða fangelsi52 ef sakir eru miklar. Í F lið ákvæðisins kemur fram að brot gegn 25.gr53. 

laganna gegn vernd heimildarmanna fellur undir refsiþátt framangreinds refsiákvæðis. Á Íslandi 

hefur reynt á framangreint 25.gr. ákvæði fjölmiðlalaga þar sem krafa var gerð af ákæranda í 

máli um að dómari aflétti slíkri þagnarskyldu. Ákærandi var lögreglustjórinn á 

höfuðborgarsvæðinu sem taldi að grun um að brot hefði átt sér stað á 136.gr. hgl.54 enda snérist 

rannsókn lögreglu um ætlað brot sem grunur var um að hefði verið framið af opinberum 

starfsmanni. Í dómi Hæstaréttar nr. 403/2014 var niðurstaða sú að ekki var samþykkt krafa 

Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu um að létt yrði á þagnarskyldu fjölmiðlamanns. Var 

ástæða synjunarinnar sú að ekki væri um að ræða að nægilega miklir hagsmunir væru í húfi til 

þess að slík krafa yrði tekin til greina. Dómurinn er reifaður sem hér segir skv. beinni tilvitnun: 

Í tengslum við rannsókn ætlaðra brota á þagnarskyldu samkvæmt 136. gr. Almennra hegningarlaga 

nr. 19/1940.krafðist L þess að X, fréttastjóri vefmiðilsins mbl.is, skýrði frá því fyrir dómi hver hefði 

ritað frétt sem birtist á umræddum vefmiðli 20. nóvember 2014 og byggði á minnisblaði 

innanríkisráðuneytisins um málefni tiltekins hælisleitanda. Þess var og krafist að X greindi frá því 

með hvaða hætti vefmiðillinn hefði komist yfir minnisblaðið og frá hverjum það hefði borist. Í 

úrskurði héraðsdóms kom fram að samkvæmt 3. mgr. 119. gr. Laga um meðferð sakamála  gæti 

dómari ákveðið að vitni svaraði spurningum um atriði, sem því væri ella óheimilt að svara 

samkvæmt a. til d. lið 2. mgr. 119. gr. laganna, ef vitnisburðurinn gæti ráðið úrslitum um niðurstöðu 

máls og að ríkari hagsmunir væru af því að spurningunum yrði svarað en að trúnaður héldi. Fallast 

yrði á það með L að það gæti ráðið úrslitum um niðurstöðu sakamáls gegn viðkomandi starfsmanni 

eða starfsmönnum ráðuneytisins að varpa ljósi á með hvaða hætti og frá hverjum umrætt minnisblað 

hefði borist blaðamanni mbl.is. Á hinn bóginn yrði að telja að þótt mikilsverðir hagsmunir væru 

tengdir því að upplýsa ætluð brot væru sakargiftir í málinu ekki nógu alvarlegar til þess að X yrði 

gert að gefa upp heimildarmann mbl.is fyrir fréttaflutning fjölmiðilsins greint sinn. Væri því ekki 

fullnægt skilyrðum ákvæðisins til að víkja frá heimildarvernd a. liðar 2. mgr. 110. gr.laga um 

meðferð sakamála nr. 88/2008.  Í dómi Hæstaréttar, sem staðfesti niðurstöðu hins kærða úrskurðar, 

kom fram að frá meginreglunni um vernd heimildarmanna fjölmiðla yrði því aðeins vikið að í húfi 

væru mjög veigamiklir almannahagsmunir sem vægju augljóslega þyngra en hagsmunir fjölmiðla af 

því að halda trúnaði við heimildarmenn sína. Málefni þeirra sem leitað hefðu hælis hér á landi hefðu 

verið mikið rædd á opinberum vettvangi og því væri eðlilegt að um þau væri fjallað á opinberum 

vettvangi. Yrði að teknu tilliti til þess ekki talið að L hefði sýnt fram á að hagsmunir X af því að 

halda trúnað við höfund og heimildarmann fréttarinnar ættu að víkja fyrir þeim hagsmunum að henni 

skyldi gert skylt að svara spurningum L í því skyni að upplýsa málið.55 

 

                                                           
52 (Alþingi Íslands, 2011) Lög um fjölmiðla nr. 38/2011, 56.gr. 
53 (Alþingi Íslands, 2011) Lög um fjölmiðla nr. 38/2011. 25.gr. F. liður. 
54 (Alþingi Íslands, 1940) Almenn hegningarlög nr. 19/1940, 136.gr. 
55 (Hæstiréttur Íslands, 2014) Dómur nr. 403/2014. 

https://fj.is/?sida=log&id=148a-1940019.html#G136
https://fj.is/?sida=log&id=148a-1940019.html#G136
https://fj.is/?sida=log&id=148a-2008088.html#G119
https://fj.is/?sida=log&id=148a-2008088.html#G110
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16.  Heimild til þess að halda upplýsingum um vitni frá sakborningi. 

Ljóst er að skv.stjórnarskrá Íslands og lögum um mannréttindasáttmála Evrópu er skýrlega 

kveðið á um  að sakborningur skuli hljóta réttláta málsmeðferð eins og fram hefur komið í 

köflum 3.2 og 3.3 þar sem vísað er í viðkomandi ákvæði laganna. Hin almenna regla í því 

sambandi er til þess sett að sakborningur geti horft á þann sem ber hann sökum augliti til auglitis 

í málarekstrinum fyrir dómi þar sem almennt séð er sakborningi heimilt að vera viðstaddur 

vitnaleiðslur í dómsmáli. Nánar verður farið út í þessa þætti í eftirfarandi undirköflum þessa 

kafla. 

 

16.1.  Upplýsingum um vitni haldið frá sakborningi í sakamáli. 

Heimildir um nafnleynd vitna við skýrslutöku eru í 3. mgr. 65. gr. sml. Við uppfylltar aðstæður 

getur vitni óskað eftir nafnleynd og að aðrar upplýsingar um það sem gætu varpað ljósi á hvert 

það er muni ekki birtast í lögregluskýrslu. Skilyrðin fyrir nafnleynd eru að lífi, heilbrigði eða 

frelsi vitnisins eða annarra náinna vandamanna þess sé talin hætta búin. Í tilviki sem slíku skulu 

upplýsingar varðveittar og tryggðar á þann hátt að aðgangur sé takmarkaður nema þeim sem 

stýrir rannsókn, ákæranda og dómara, ef málið verður lagt fyrir dóm. Vekja skal athygli vitnis 

á rétti þessum ef tilefni þykir til. Þess ber að geta að þessu heimildarákvæði hefur ekki oft verið 

beitt í íslenskri réttarframkvæmd. Í dómi Hæstaréttar nr. 52/2005 kemur fram að lögregla hafi 

á rannsóknarstigi haldið nöfnum vitna leyndum sem þess óskuðu þar sem vitni treystu sér ekki 

til þess að bera vitni af ótta við sakborning og síðar hinn ákærða í málinu. Í dómnum segir 

orðrétt skv. beinni tilvitnun í framangreindan dóm: 

Margeir Sveinsson lögreglumaður gaf skýrslu fyrir dóminum 8. desember sl. og sagði hann 

sérstaklega aðspurður að tilefni svonefndrar vitnaverndar sem lögregla hafi kynnt vitnum hafi 

verið að einhver vitnanna hafi neitað að gefa skýrslu nema vitnavernd væri tryggð. Hafi þau borið 

því við að þau óttuðust hefndaraðgerðir ákærða kæmu nöfn þeirra fram. 

Helgi Gunnarsson lögreglumaður sagði í skýrslu sinni fyrir dóminum að ný lög um vitnavernd hafi 

verið kynnt fyrir vitnum vegna þess að nokkur þeirra treystu sér ekki til þess að koma fram undir 

nafni.56 

 

Í framangreindum dómi virðist sem fallist hafi verið á að halda nöfnum vitna frá vitund 

sakbornings af ótta þeirra við sakborning á stigi lögreglurannsókn. Má ætla að alvarleiki 

brotsins hafi veitt vitnum þann rétt að nöfnum þeirra yrði haldið frá vitund sakbornngs við 

lögreglurannsókn. Héraðsdómur tók undir kröfu Ríkissaksóknara um að ákærða yrði gert að 

                                                           
56 (Hæstiréttur Íslands, 2005) Dómur nr. 52/2005. 
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víkja úr þingsal meðan aðalmeðferð í málinu færi fram. Kærður var sá úrskurður Héraðsdóms 

Reykjaness og komst Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu að vitnum stæði ekki nóg ógn af ákærða 

og felldi úrskurð Héraðdóms Reykjaness úr gildi með dómi nr. 460/2004.57 Skv. dómi 

Hæstaréttar nr. 52/2005 fékk ákærði í máli þessu dóm sem hljóðaði upp á fangelsi í 7 ár og 6 

mánuði og var sakarefnið tilraun til manndráps skv. 211.gr. hgl.. 58 sbr. 1. mgr. 20. gr. hgl.59 og 

2. mgr. 218. gr. sömu laga.60 

 

16.2.  Aðgangur verjanda að gögnum sakamáls. 

Í sakamáli hvílir sú skylda á verjanda að gæta hagsmuna sakbornings sem skjólstæðings og 

hutverk hans er að leiða fram atriði sem leitt geta til sýknu. Þessi atriði geta verið mörg og af 

ýmsum toga og því er það mikilvægt að sakborningur geti nýtt þann rétt sem gert er ráð fyrir 

svo að sakborningur hljóti réttláta málsmeðferð í anda réttarríkis. Í 33.gr. sml.61um meðferð 

sakamála  er kveðið á um að lögreglu sé skylt að vekja athygli sakbornings á rétti hans til þess 

að honum verði tilnefndur verjandi strax og hann hefur fengið tilkynningu um réttarstöðu sína. 

Einnig nær sú skylda til dómara ef sakborningur verður ákærður. Þá getur sakborningur einnig 

óskað eftir því sjálfur að honum verði tilnefndur verjandi og ber að fara eftir þeirri ósk eins 

fljótt og við verður komið. Í 37.gr. sml.62 kemur fram að verjandi skal fá afrit af skjölum máls 

sem varða mál skjóstæðings hans og skal afhenda honum þau gögn eins fljótt og unnt er. Ástæða 

þess er sú að með því getur verjandi kynnt sér gögn málsins og á hann því auðveldara með að 

halda uppi vörnum fyrir skjólstæðing sinn. Lögreglu er þó heimilt að halda eftir gögnum í allt 

að 3 vikur ef lögregla telur að sú afhending kunni að leiða til þess að rannsókn kunni að spillast 

vegna afhendingar gagna. Verjandi getur fyrir hönd skjóstæðings síns borið þá ákvörðun 

lögreglu fyrir dómara til þess að fá úr því skorið hvort synjun á afhendingu umræddra gagna 

eigi  rétt á sér eða ekki. Aðgengi verjanda að gögnum sakamáls er varða skjólstæðing hans 

takmarkast við framangreind lagaákvæði. Fram kemur í 4.mgr. 37.gr. sml.63að verjanda er 

heimilt að láta skjólstæðingi sínum í té afrit af öllum þeim gögnum sem hann vær í málinu eða 

kynnt honum þau með öðrum hætti. Engin skylda hvílir á sakborningi varðandi vörslu slíkra 

gagna og getur hann í ljósi þess kynnt þau fyrir hverjum sem er. Í ljósi þess kann staða vitnis 

                                                           
57 (Hæstiréttur Íslands, 2004) Dómur nr. 460/2004. 
58 (Alþingi Íslands, 1940)  Almenn hegningarlög nr. 19/1940. 211.gr. 
59 (Alþingi Íslands, 1940) Almenn hegningarlög nr. 19/1940. 20.gr. 1.mgr. 
60 (Alþingi Íslands, 1940) Almenn hegningarlög nr. 19/1940. 218.gr. 2.mgr. 
61 (Alþingi Íslands, 2008) Lög um meðferð sakamála nr. 88/2008. 33.gr. 
62 (Alþingi Íslands, 2008) Lög um meðferð sakamála nr. 88/2008. 37.gr. 
63 (Alþingi Íslands, 2008) Lög um meðferð sakamála nr. 88/2008. 37.gr. 4.mgr. 

https://fj.is/?sida=log&id=148a-1940019.html#G20
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að vera sú að það kann að verða berskjaldað fyrir því að bæði sakborningur og hugsanlegir vinir 

hans sem gætu verið í hefndarhug náð sér niðri á vitninu telji þeir vitnisburðinn hafa hallað á 

sakborning málsins. Sú vitneskja sem sakborningur hefur að jafnaði til þess að komast að því 

hvað hvert og eitt vitni segir gefur augljósan möguleika á því að sakborningur geti haft áhrif á 

vitnið áður en til aðalmeðferðar fyrir dómi kemur. 

       16.3.   Aðgangur réttargæslumans að gögnum máls. 

Réttargæslumaður á rétt á því að fá helstu gögn sem varða vitnið sem hann hefur annað hvort 

verið tilnefndur eða skipaður réttargæslumaður fyrir. Þess ber að geta að skv.1.mgr. 47.gr. 

sml.64um meðferð sakamála hefur réttargæslumaður heimild til þess að fá þau gögn afhent sem 

nauðsynleg þykja til þess að hann geti gætt hagsmuna skjólstæðings síns. Í sömu málsgrein 

kemur fram að ef verjanda er synjað um afhendingu gagna að þá sé óheimilt að afhenda 

réttargæslumanni slík sömu gögn. skv. 3.mgr. 47.gr.s ml.65er réttargæslumanni heimilt að 

afhenda skjólstæðingi sínum afrit af framkomnum gögnum sem hann hefur fengið í hendur eða 

að kynna honum þau með öðrum hætti. Í 4.mgr. 47.gr. sml.66um meðferð sakamála á brotaþoli 

sem ekki hefur fengið notið aðstoðar réttargæslumanns fengið gögn í hendur skv. 1.mgr. 47.gr. 

sml. um meðferð sakamála. 

Þau gögn sem teljast nauðsynleg gagnvart brotaþola má afhenta réttargæslumanni. Ef verjanda 

sakbornings hefur verið synjað um gögnin er þó ekki heimilt að afhenda réttargæslumanni 

gögnin. Öll gögn skulu þó vera afhent við þingfestingu máls nema dómari meti málsástæður 

vera þannig að hætta sé á að mál upplýsist ekki, en skulu þau þá í síðasta lagi afhent áður en 

mál er flutt, sbr. 47. gr. sml. 

 

17.   Mikilvæg atriði úr reglugerð um yfirheyrslur hjá lögreglu. 

Ljóst er að þegar yfirheyrsla á sér stað hjá lögreglu þá ber yfirheyranda að huga að atriðum sem 

reglugerð hefur verið sett um og fylgja þeim atriðum í hvívetna svo að ætla megi að faglega 

hafi verið unnið. Gildir þá einu um hvort um sé að ræða skýrslutökur af vitnum eða 

sakborningum. Reglugerð þessi er nr. 651/2009 og er um réttarstöðu handtekinna manna og 

yfirheyrslur hjá lögreglu ofl. Í 4. gr. reglugerðarinnar segir orðrétt:  

                                                           
64 (Alþingi Íslands, 2008) Lög um meðferð sakamála nr. 88/2008. 47.gr. 1.mgr. 
65 (Alþingi Íslands, 2008) Lög um meðferð sakamála nr. 88/2008. 47.gr. 3.mgr. 
66 (Alþingi Íslands, 2008) Lög um meðferð sakamála nr. 88/2008. 47.gr. 4.mgr. 
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„Lögreglumaður sem annast yfirheyrslu skal sýna kurteisi gagnvart sakborningi og vitnum og gæta 

þessa að vera ávallt rólegur og tillitssamur. Hann skal við upphaf yfirheyrslu gæta nákvæmlega að 

ákvæðum VIII. kafla laga um meðferð sakamála.“67 

Í ljósi þessa ákvæðis er rík skylda lögð á herðar yfirheyranda að hann sýni þeim borgurum bæði 

virðingu og kurteisi  þegar skýrslutaka er framkvæmd hvort sem um er að ræða vitni eða 

sakborning. 

Í 8 grein reglugerðarinnar er kveðið á um að lögreglu sé heimilt að framkvæma skýrslugerð í 

upptöku en í sömu lagagrein er kveðið á um að þá sé átt við mynd- og hljóðritun eða hljóðritun. 

Í 1.mgr. 9 gr. reglugerðarinnar er kveðið á um að hljóðritun skuli framkvæmd í skýrslutökum 

ef tök eru á. Einnig er í  A til D lið 2.mgr. 9.gr. reglugerðarinnar kveðið á um að hljóð-og 

myndrita skuli yfirheyrslur þegar svo ber undir. Þar er kveðið á um ákveðna brotaflokka þar 

sem slík upptaka skuli eiga sér stað sem eru eftirfarandi: 

Þegar rannsökuð eru brot á ákvæðum XXII. kafla almennra hegningarlaga, öðrum en 199., 209. og 

210. gr. 

Þegar rannsökuð eru brot á ákvæðum XXIII. kafla almennra hegningarlaga, öðrum en 217. gr. 

Þegar rannsökuð eru brot gegn 173. gr. a almennra hegningarlaga. 

Þegar sá sem yfirheyra skal er barn undir 15 ára aldri eða sérstaklega er ástatt um hann, t.d. vegna 

andlegra annmarka.68 

Í 12. gr. reglugerðarinnar er kveðið á um að skýrslu skuli gera á prentuðu formi um efni 

skýrslutökunnar. Þar er kveðið á um þrjá möguleika þ.e. að rita skýrsluna upp jafnóðum og 

talað er við skýrslugjafann, láta gera orðrétt endurrit úr efni hljóðupptökunnar eða að rita 

samantektarskýrslu um efni skýrslutökunnar.  

Í 13.gr. reglugerðarinnar kemur fram að við upphaf yfirheyrslu skuli sá sem stjórnar 

yfirheyrslunni  greina frá nafni sínu og stöðu, dagsetningu og upphafstíma yfirheyrslu og hvar 

hún fari fram. Því næst gerir hinn yfirheyrði grein fyrir nafni sínu  og kennitölu. Aðrir viðstaddir 

gera einnig grein fyrir sér. Þá er þeim sem yfirheyra skal kynnt viðeigandi réttarfarsákvæði. 

Þegar talað er um aðra viðstadda er talað um t.d verjendur, lögmenn, réttargæslumenn, túlk, 

foreldra, fulltrúa frá barnaverndarnefnd og aðra þá sem nauðsynlegt þykir að hafa viðstadda 

skýrslutökuna.  

                                                           
67 (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 2009) Reglugerð nr. 651/2009. 4.gr. 
68 (Dóms-og kirkjumálaráðuneytið, 2009) Reglugerð nr. 651/2009. 9.gr. 2.mgr. Liður A til D. 
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Í 14.gr. reglugerðarinnar segir að Ef skýrslugjafi andmælir upptöku yfirheyrslu við upphaf 

hennar, meðan á henni stendur eða í hléi, ber þeim sem stjórnar yfirheyrslunni að kynna 

viðkomandi skýrslugjafa lagaákvæði um upptöku lögregluyfirheyrslna. Skýrt skuli koma fram 

hvort viðkomandi neiti að tjá sig um sakarefnið eða hvort hann andmæli upptöku yfirheyrslu. 

Það er svo þess sem stjórnar skýrslutökunni að meta hvort rétt sé að hætta við upptöku og halda 

skýrslutöku áfram á hefðbundinn hátt. Á hefðbundinn hátt er átt við það fyrirkomulag að vélrita 

framburð skýrslugjafa eins og tíðkaðist fyrir gildistöku framangreindrar reglugerðar. Þess skuli 

þó getið í upphafi slíkrar skýrslu að skýrslugjafi hafi neitað að tjá sig ef yfirheyrslan væri tekin 

upp.  

 

18.   Niðurstöður og lokaorð. 

Eins og fram hefur komið í inngangi ritgerðarinnar var það markmið mitt með skrifum 

ritgerðarinnar að koma að helstu atriðum sem varpa ljósi á skyldur og rétt vitna í rannsóknum 

lögreglu og einnig þegar vitni er leitt fyrir dómara til að gefa vitnaframburð. Varpað var ljósi á 

það hvers vegna vitnisburður kann að vera mikilvægur bæði hvað varðar í rannsókn lögreglu 

og einnig í sönnunarfærslu fyrir dómi. Þá var einnig farið í atriði Stjórnarskrár og lög um 

mannréttindasáttmála Evrópu hvað varðar réttláta málsmeðferð auk þess réttar sem borgarinn 

hefur skv. sml. þegar hann er borinn sökum. Þau sjónarmið voru rakin og einnig þau sjónarmið 

að sakborningur fái möguleika á því að heyra almennt og sjá hvað vitni segir um hann þegar í 

dómssal er komið til þess að geta notað í vörn sinni.  

Þá voru einnig skoðuð atriði sem varða skýrslutökur af vitni bæði hjá lögreglu og fyrir dómi. 

Hutverk verjanda og réttargæslumanns var rætt og réttur vitna í ákveðnum brotaflokkum rakinn 

með tilnefningu réttargæslumanns þeim til handa. Rætt var um vitnisburð aðila um mál 

skjólsrtæðinga sinna og einnig viðurlög um brot er varða vitnaskyldu. Þá var rætt um 

skýrslutökur barna með réttarstöðu vitnis. Skörun á réttarstöðu sakbornings og vitnis var einnig 

umfjöllunarefni í ritgerðinni og möguleiki á því að sakborningur gæti fengið tvær réttarstöður 

fyrir dómi í sakamáli  varðar rannsóknartilvikt sem hann er borinn sökum í. Þá var rætt um 

einkaréttarkröfur sem brotaþoli getur lagt fram í sakamáli og einnig eru þvingunaraðgerðir 

lögreglu ræddar sem kunna að beinast að vitnum. Fjallað var um skýrslutökur af andlega fötluðu 

fólki og tilheyrandi atriði rædd í því sambandi. Rætt var um skýrslutökur af lögreglumönnum 

sem vitni fyrir dómi og einnig var rætt um skýrslutökur af fjölmiðlamönnum sem vitni og 

þagnarskylda sem fjölmiðlamenn hafa á herðum sér við störf sín.  
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Rætt var um heimild til þess að halda upplýsingum um vitni frá sakborningi, aðgangi 

réttargæslumanna og verjenda að gögnum máls. Að lokum voru nokkur atritði úr reglugerð um 

handtekna menn og yfirheyrslur hjá lögreglu ofl. nr. 651/2009 skoðuð. Þessi atriði varða fyrst 

og fremst við framkomu yfirheyranda við skýrslugjafa og einnig með hvaða hætti ber að haga 

skýrslutökum. Eins og fram kom í byrjun ritgerðarinnar var ljóst að ekki yrði um eina sérstaka 

rannsóknarspurningu að ræða heldur yrði leitast við að fá svör við helstu atriðum sem varðar 

rétt og skyldu vitna í sakamálarannsóknum sem ég tel að farið hafi verið yfir í megindráttum.  

Í ljósi framangreindar upplýsingar um rétt og skyldur vitnis er ljóst að vitni kann að lenda í 

aðstæðum sem það hefði hugsanlega ekki viljað lenda í. Má þá t.d nefna að hafa orðið vitni að 

saknæmum atburði þar sem sakborningar kunna að verða ógnandi í garð vitnisins. Það er mitt 

álit að fara þurfi einhvern meðalveg bæði í lagaframkvæmd og dómaframkvæmd sem kann að 

vernda vitni meira en gert er í dag gegn hugsanlegri ógnun frá sakborningi. Ljóst er þó að hafa 

þarf almennt í huga sjónarmiðin um réttláta málsmeðferð þar sem sakborningur á að geta hitt 

vitni frá augliti til auglitis í dómssal þegar kemur í aðalmeðferð máls fyrir dómi. Það má telja 

víst að vitnavernd kann að vera erfið í framkvæmd í svo litlu landi sem Ísland er þar sem tengsl 

kunna að vera mikil milli manna vegna smæðar þjóðarinnar. 

Í ritgerðinni hefur í hverjum kafla fyrir sig verið leitast við að fá sem best svör við þeim atriðum 

sem hver kafli fjallar um.   

Að lokum vil ég aftur þakka leiðbeinanda mínum Unnari Steini Bjarndal Björnssyni fyrir 

aðkomu sína að ritgerðarsmíðinni. Þá vona ég að lesendum ritgerðarinnar muni hljótast gagn af 

lestri hennar og að það efni sem í henni er kunni að nýtast þeim sem hefur áhuga á lestri efnisins. 
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