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1 Inngangur 

Hugmyndin um réttarríki er ein af óskráðu meginreglunum að baki stjórnarskrá lýðveldisins 

Íslands nr. 33/1944 (hér eftir skammstöfuð stjskr.) en í henni felst að allt ríkisvald er bundið 

af lögum og öll afskipti af réttindum borgaranna verða að hvíla á skýrum lagaheimildum.1 

Framgangur hugmynda um réttarríkið hefur ýtt undir eftirlitshlutverk dómstóla. Þáttur í 

réttarríkishugtakinu er réttur borgaranna til að fá úrlausn sjálfstæðra dómstóla um hvort 

handhafar ríkisvalds hafa misbeitt valdi sínu. Sjónarmið um réttaröryggi hafa þannig ýtt undir 

kröfuna um að dómstólar telji sér skylt að taka afstöðu til þess hvort handhafar bæði 

framkvæmdarvalds og löggjafarvalds hafi gengið of langt í skerðingu á 

stjórnarskrárvernduðum mannréttindum eða hvort slík takmörkun hvíli á lögum.2 

Meginefni þessarar ritgerðar er endurskoðun dómstóla á þvingunarráðstöfunum lögreglu 

með sérstakri áherslu á handtöku. Markmiðið er að greina að hvaða marki dómstólar 

endurskoða ákvörðun um slíkar ráðstafanir og hversu langt sú endurskoðun nær. Áður en 

vikið verður að aðalviðfangsefninu verður gerð almenn grein fyrir endurskoðunarvaldi 

dómstóla og eðli þvingunarráðstafana. Hvað varðar aðalumfjöllunarefni ritgerðarinnar, þ.e. 

endurskoðun dómstóla að því er varðar ákvörðun lögreglu um handtöku, verður skoðað og 

gerð grein fyrir hvernig endurskoðunin snýr að ákvörðun, framkvæmd og tímalengd 

handtöku, þar sem meðalhófs- og lögmætisreglan verða í brennidepli. Að lokum verður svo 

fjallað um skaðabótaskyldu ríkisins vegna ólögmætrar handtöku. 

2 Endurskoðunarvald dómstóla með framkvæmdarvaldinu 

2.1 Almennt  

Í lögfræði hefur hugtakið ríkisvald fyrst og fremst tvær merkingar. Það er annars vegar notað 

um valdið til þess að stjórna ríkinu innan þess ramma sem stjórnskipulag ríkisins leyfir en 

hins vegar er það notað um þá aðila og stofnanir sem fara með þetta vald. Mikilvægustu 

fyrirmælin um stjórnskipulag ríksins, og þar með um ríkisvaldið, koma fram í stjórnarskrá 

lýðveldisins Íslands nr. 33/1944.3 Samkvæmt 2. gr. stjskr. er ríkisvaldið greint í þrjá þætti, en 

þar segir: 

Alþingi og forseti Íslands fara saman með löggjafarvaldið. Forseti og önnur stjórnvöld 

samkvæmt stjórnarskrá þessari og öðrum landslögum fara með framkvæmdaravaldið. 

Dómendur fara með dómsvaldið. 

                                                 
1 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 202. 
2 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 628. 
3 Páll Hreinsson og Trausti Fannar Valsson: Stjórnsýsluréttur - fjölrit, bls. 14. 
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Í stjórnarskránni eru hugtökin dómsvald og dómendur ekki útskýrð frekar, en dómsvald 

hefur þó verð skilgreint sem „valdið til að leysa endanlega úr ágreiningi um réttindi og 

skyldur manna eða refsiverða háttsemi og viðurlög við henni með þeim afleiðingum að það 

megi fylgja úrlausn eftir með valdbeitingu (aðför eða fullnustu refsidóms).“4 

V. kafli stjórnarskrárinnar er sérstaklega helgaður dómendum, en auk hans er vikið að 

tilgreindum verkefnum dómstóla á víð og dreif í mannréttindakafla stjórnarskrárinnar þar sem 

ákvæði 70. gr. eru mikilvægust.5 

Í stjórnarskránni er einungis að finna eitt ákvæði sem gagngert beinist að eftirliti dómstóla 

með framkvæmdarvaldinu, þ.e. 60. gr. hennar. Í framkvæmd er ákvæði 60. gr. stjskr. talið 

helsta stoð eftirlits dómstóla með framkvæmdarvaldinu.6 Í ákvæðinu segir orðrétt: „Dómendur 

skera úr öllum ágreiningi um embættistakmörk yfirvalda. Þó getur enginn, sem um þau leitar 

úrskurðar, komið sér hjá að hlýða yfirvaldsboði í bráð með því að skjóta málinu til dóms.“ 

Þess ber þó að geta að hlutverk dómstóla samkvæmt 60. gr. er nú almennt lýst svo að 

dómstólar skeri úr um valdmörk stjórnvalda.7 

Með „yfirvöldum“ í 60. gr. er átt við hugtakið stjórnvald í þeim skilningi sem stuðst er við 

í stjórnsýslurétti. Það vísar þannig til stjórnvalda í nafni ríkisins eða einstakra greina þess, þ.e. 

allra þeirra embætta, stofnana og annarra aðila, sem fara með framkvæmdarvald og hafa 

heimild til að taka ákvarðanir um réttindi og skyldur í einstaka máli eða fyrirmæli sem 

bindandi eru fyrir almenning.8 

Þótt orðalag 60. gr. stjskr. gefi ef til vill til kynna að úrskurðarvaldi dómstóla séu settar 

þröngar skorður hefur þróunin verið sú að úrskurðarvald dómstóla á þessu sviði hefur verið 

rýmkað. Það er talin meginregla í íslenskum rétti að dómstólar eigi úrlausn um allar 

ákvarðanir og athafnir stjórnvalda, hverju nafni sem þær nefnast, nema þær séu undan lögsögu 

þeirra teknar með lögum eða samkvæmt eðli máls.9 

Ákvæði 70. gr. kom inn í stjórnarskrána með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995. Með 

ákvæðinu hefur eftirliti dómstóla með ákvörðunum og athöfnum stjórnvalda verið sett skýrari 

og víðtækari stjórnskipuleg stoð. Samkvæmt 1. mgr. 70. gr. ber mönnum réttur til að fá 

úrlausn dómstóla um réttindi sín og skyldur, auk réttarins til þess að fá úrlausn dómstóla um 

ákæru á hendur sér sé um refsiverða háttsemi að ræða. Gildissvið 1. mgr. 70. gr. er talsvert 

                                                 
4 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 597. 
5 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 596. 
6 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 632. 
7 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 52. 
8 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 632. 
9 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 426. 
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víðtækara en 60. gr. þar sem í henni felst opin tilvísun til allra ágreiningsefna sem kunna að 

hafa áhrif á réttindi manna og skyldur, hvort heldur sem er vegna laga, reglna og ákvarðana á 

svipi opinbers réttar og stjórnsýslu eða vegna lögskipta manna á vettvangi einkaréttarins.10 

Dómstólar hafa í nýrri dómaframkvæmd vísað jöfnum höndum til 60. og 70. gr. stjskr. 

þegar þeir fjalla um rétt manna til að fá endurskoðun á stjórnvaldsákvörðunum, án þess að 

leitast sé við að greina frekar samspil þessara ákvæða eða gildissviðs.11 Hér má í dæmaskyni 

vísa til ummæla í Hrd. 26. mars 2013 (652/2012), þar sem fjallað var um ógildingarkröfu 

vegna ákvörðunar Fiskistofu um sviptingu veiðileyfis: 

Áfrýjandi á rétt til þess á grundvelli 60. og 1. mgr. 70. gr. stjskr. að dómstólar leysi úr aðalkröfu 

hans sem lýtur að því að Smyrill SU 60 hafi verið sviptur almennu veiðileyfi 31. október 2011 

með ólögmætum hætti. 

Stjórnarskráin hefur þó einnig að geyma nokkrar sérreglur um aðhald og eftirlit með 

framkvæmdarvaldinu. Í sumum ákvæðum hennar er tilgreint að tilteknar stjórnvaldsathafnir 

þurfi samþykki dómstóls fyrir fram, sbr. t.d. 3. mgr. 67. gr. og 2. mgr. 71. gr. um að tilteknar 

rannsóknaraðgerðir lögreglu skuli hvíla á dómsúrskurði eða þá að mælt er fyrir um að þeim 

skuli eða megi skjóta til dómstóla eftir á, sbr. t.d. 4. mgr. 67. gr.12 

2.2 Lögmætisreglan 

Lögmætisreglan er eitt lykilatriða réttarríkisins en hún setur það skilyrði að afskipti 

stjórnvalda af réttindum manna séu reist á lagaheimild en ekki geðþótta. Jafnframt eru skilyrði 

sett um að lagaheimild sem takmarka réttindi sé nægilega skýr og fyrirsjáanleg.13 Í 

lögmætisreglunni felast í raun tvenns konar undirreglur, þ.e. annars vegar formregla og hins 

vegar heimildarregla (lagaáskilnaðarreglan).14 

Samkvæmt formreglu lögmætisreglunnar mega ákvarðanir stjórnvalda ekki ganga í 

berhögg við stjórnarskrá, lög eða reglugerðir svo dæmi séu tekin. Ákvarðanir stjórnvalda 

mega því ekki að efni til vera andstæðar þeim almennu réttarreglum sem gilda um þau málefni 

er ákvörðun varðar. Brjóti ákvörðun í bága við lög er hún ólögmæt að efni til.15 

Samkvæmt heimildarreglu lögmætisreglunnar skulu ákvarðanir stjórnvalda almennt eiga 

sér heimild í lögum, þ.e. Alþingi verður að hafa veitt stjórnvöldum heimild með lögum til 

                                                 
10 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 632. 
11 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 632. 
12 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 632-633. 
13 Björg Thorarensen: „Eðli mannréttindareglna í stjórnarskránni og eftirlitshlutverk dómstóla“, bls. 109. 
14 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 18. 
15 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 18. 
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þess að taka ákvarðanir. Í kjarna þessarar reglu felst að stjórnvöld geta almennt ekki íþyngt 

borgurunum með ákvörðunum sínum nema hafa til þess viðhlítandi heimild í lögum.16 

Stjórnvöld verða sjálf að taka afstöðu til þess hvort þau hafi næga heimild í lögum til þess 

að taka ákvörðun um tiltekið efni. Það leiðir hins vegar af 60. gr. stjskr. að dómstólar eiga 

endanlega úrlausn um þetta álitaefni.17 Það hvort stjórnvöld hafi viðhlítandi heimild til þess að 

taka íþyngjandi ákvörðun ræðst af lögskýringu á viðeigandi lagaákvæði, þ.e. hvort það hafi að 

geyma næga valdheimild. Við þá lögskýringu er almennt á því byggt, að þeim mun 

tilfinnanlegri eða meira íþyngjandi sem stjórnvaldsákvörðun er, þeim mun strangari kröfur 

verði að gera til skýrleika þeirrar lagaheimildar sem ákvörðunin er byggð á. Við mat á því 

hvort efni ákvörðunar er talið íþyngjandi er bæði litið til þess hvaða réttindi eru skert svo og 

til umfangs og eðlis skerðingarinnar.18 

Sem dæmi um þetta má benda á Hrd. 1999, bls. 3386 (65/1999). Hópur átta manna sem 

kom saman á Austurvelli í þeim tilgangi að hafa í frammi friðsamleg mótmælti gegn 

framferði bandarískra stjórnvalda var handtekinn, en á Austurvelli fór fram upptaka efnis í 

bandaríska sjónvarpsþáttinn „Good morning America“. Ekki var talið að nægileg heimild 

hefði verið fyrir því að handtaka hópinn, en um það segir m.a. í dómi Hæstaréttar: 

Mótmæli, sem fram fara með þeim hætti að hrópa sameiginlega slagorð gegn aðgerðum erlends 

ríkis, bera spjöld með áletrunum og fána, sem vísa til stjórnmálalegra hugmynda, eru ótvírætt 

tjáning í skilningi 72. gr. stjórnarskrárinnar. Samkvæmt framangreindu verður réttur manna til 

þess að hafa uppi slík mótmæli aðeins takmarkaður eftir þeim skilyrðum, sem greinir í 3. mgr. 

greinarinnar, enda fari mótmælin friðsamlega fram eða að ekki sé uggvænt, að af þeim leiði 

óspektir, þannig að þau megi banna skv. 3. mgr. 74. gr. stjórnarskrárinnar. Handtaka manna, 

sem hafa í frammi mótmæli sem þessi, er viðurhlutamikil skerðing á því tjáningar- og 

fundafrelsi, sem verndað er af framangreindum ákvæðum stjórnarskrár. Af þessum sökum 

verður að gera ríkar kröfur til þess, að skýr heimild sé til handtöku í settum lögum, sbr. einnig 1. 

mgr. 67. gr. stjórnarskrárinnar, sbr. 5. gr. laga nr. 97/1995 og 5. gr. mannréttindasáttmála 

Evrópu, enda sé handtaka nauðsynleg af þeim ástæðum, sem nefndar eru í 3. mgr. 73. gr. 

stjórnarskrárinnar. 

2.3 Meðalhófsreglan 

Oft lúta dómsmál að því hvort stjórnvald hafi brotið gegn mannréttindum með því að ganga of 

langt við beitingu lagaheimilda sem heimila takmarkanir á réttindum borgarnna. Við þær 

aðstæður reynir gjarnan á nokkrar undirstöðureglur stjórnsýslulaga nr. 37/1993 (hér eftir 

skammtstöfuð ssl.) og þá sérstaklega 12. gr. þeirra um meðalhófsregluna.19 

                                                 
16 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 18. 
17 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 19. 
18 Páll Hreinsson: „Lagaáskilnaðarregla atvinnufrelsisákvæðis stjórnarskrárinnar“, bls. 402. 
19 Björg Thorarensen: Stjórnarskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 55. 
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Meðalhófsreglan felur m.a. í sér að stjórnvöld verða að gæta hófs við meðferð vald síns. 

Stjórnvaldi er ekki aðeins skylt að líta til þess markmiðs sem starf þess stefnir að, heldur ber 

því einnig að taka tillit til hagsmuna og réttinda þeirra sem athafnir stjórnvaldsins og 

valdbeiting beinist að. Stjórnvaldi ber að fara ákveðinn meðalveg á milli þessara andstæðu 

sjónarmiða.20 

Meðalhófsreglan kemur ávallt til athugunar þegar tekin er íþyngjandi ákvörðun og 

stjórnvald hefur val á milli tveggja eða fleiri kosta við úrlausn málsins. Þegar stjórnvöld hafa 

val um fleiri en eina leið til að ná því markmiði, sem að er stefnt með töku ákvörðunar, leiðir 

af 1. málsl. 12. gr. ssl., að velja ber það úrræði sem vægast er og að gagni getur komið.21 

Í þessum þætti meðalhófsreglunnar felst að óheimilt er að taka íþyngjandi ákvörðun ef 

hægt er að ná markmiðinu á viðhlítandi hátt án þess að íþyngja málsaðila. Hér getur valið í 

raun staðið á milli þess að stjórnvöld haldi að sér höndum eða grípi til aðgerða. Í þeim 

tilvikum þar sem ekki verður komist hjá því að taka íþyngjandi ákvörðun ber stjórnvaldi að 

velja það úrræði sem vægast er.22 

Aðstæður eru þó oft með þeim hætti að ekki verður séð fyrir hvaða úrræði muni helst 

koma að notum við að ná því markmiði sem að er stefnt. Meðalhófsreglan leiðir þá til þess að 

fyrst ber að grípa til vægari úrræða, sem almennt verða talin geta komið að gagni, áður en 

grípa má til róttækari og harkalegri úrræða. Þessi þáttur meðalhófsreglunnar hefur 

grundvallarþýðingu fyrir starf lögreglumanna. Lögreglumönnum ber almennt „að byrja með 

góðu“ og nota væg úrræði, s.s. tiltal og áskoranir, áður en gripið er til líkamlegrar 

valdbeitingar. Þegar beita þarf valdi ber lögreglu að nota þá aðferð sem vægust er og að gagni 

getur komið miðað við allar aðstæður. Í þessu sambandi er m.a. litið til eðlis og alvöru þess 

máls, sem er tilefni valdbeitingarinnar, svo og þess, hvort lögreglu er sýndur mótþrói.23 

Almenna umfjöllun um heimild lögreglu til valdbeitingar samkvæmt lögreglulögum er að 

finna í Hrd. 2004, bls. 2354 (477/2003).24 Í dóminum kemst Hæstiréttur m.a. svo að orði: 

Samkvæmt 2. mgr. 1. gr. lögreglulaga er hlutverk lögreglu meðal annars að gæta 

almannaöryggis, halda uppi lögum og reglu og leitast við að tryggja réttaröryggi borgaranna. Í 

III. kafla laganna er fjallað um skyldur lögreglumanna og framkvæmd lögreglustarfa. Þar er að 

finna reglur um þær heimildir sem lögreglan hefur til þess að halda uppi lögum og reglu í 

landinu og um samskipti lögreglu og borgaranna. Í 13. gr. eru almennar reglur um árverkni í 

starfi, skyldur og ábyrgð sem því fylgja að rækja starfann af kostgæfni og samviskusemi og 

ávallt gæta fyllstu hlutlægni og réttsýni, eins og þar greinir nánar. Í 14. gr. er fjallað um 

                                                 
20 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3294. 
21 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur. Almennar efnisreglur (ófullgert handrit), bls. 85. 
22 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur. Almennar efnisreglur (ófullgert handrit), bls. 86. 
23 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur. Almennar efnisreglur (ófullgert handrit), bls. 88. 
24 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 223. 
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valdbeitingu og sagt að lögreglu sé heimilt að beita valdi við framkvæmd skyldustarfa sinna. 

Aldrei megi þeir þó ganga lengra í beitingu valds en þörf er á hverju sinni. Í því felst að aldrei er 

heimilt að grípa til valdbeitingar nema önnur vægari úrræði dugi ekki. Þetta er í samræmi við 

12. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993, en þar er lögfest meðalhófsregla stjórnsýsluréttarins. 

Lögregla má því aldrei ganga lengra en nauðsynlegt er hverju sinni. Í 15. gr. laganna er fjallað 

um aðgerðir í þágu almannafriðar, allsherjarreglu o.fl., og tilgreindar í almennum orðum þær 

aðstæður sem taldar eru réttlæta afskipti lögreglu af borgurunum. Í 16. gr. laganna eru 

tilgreindar heimildir lögreglu til handtöku í því skyni að halda uppi lögum og reglu, svo sem ef 

maður ærist á almannafæri eða veldur þar hneyksli eða hættu á óspektum. 

Þegar íþyngjandi ákvörðun lýtur að stjórnarskrárvernduðum mannréttindum kemur 

meðalhófsreglan sérstaklega til skoðunar og þá gjarnan jafnframt með vísan til áskilnaðar 

stjórnarskrárinnar um að sýna þurfi fram á nauðsyn takmörkunarinnar.25 Almennt verður að 

ganga út frá því að hagsmunir einstaklinga, sem njóta verndar í mannréttindaákvæðum 

stjórnarskrár eða alþjóðlegum mannréttindasáttmálum, vegi þungt og þá sérstaklega 

hagsmunir er varða frelsi manna og friðhelgi.26 

3 Þvingunarráðstafanir lögreglu í þágu rannsóknar sakamála 

3.1 Almennt 

Í IX., X., XI., XIII. og XIV. kafla laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála (hér eftir 

skammstöfuð sml.) er mælt fyrir um aðgerðir eða ráðstafanir, sem lögreglu er heimilt að grípa 

til við rannsókn sakamála, að tilteknum skilyrðum uppfylltum. Með þessum ráðstöfunum, sem 

kallast þvingunarráðstafanir, er fyrst og fremst átt við aðgerðir sem nýtast lögreglu við 

rannsókn sakamála, t.d. haldlagning, leit, líkamsrannsókn, símahlustun, handtaka og 

gæsluvarðhald. Með vísun til lögmætisreglunnar hefur verið talið að lögregla og önnur 

stjórnvöld geti aðeins gripið til slíkra aðgerða, sem annars væru taldar ólögmætar, að til þess 

sé skýr og ótvíræð lagaheimild.27 

Þegar til álita kemur að beita þvingunarráðstöfunum við rannsókn máls lýstur saman 

tveimur andstæðum sjónarmiðum, þ.e. annars vegar sú brýna þjóðfélagsþörf að afbrot verði 

upplýst og hins vegar tillitið til réttaröryggis þeirra manna sem aðgerðirnar beinast að. 

Dómarar og aðrir þeir sem um sakamál fjalla þurfa jafnan að taka mið af þessum sjónarmiðum 

í störfum sínum, en þeim er víða í réttarfarslögum lögð sú skylda á herðar að taka sérstakt 

tillit til réttaröryggis þeirra manna, sem þvingunarráðstöfunum eru beittir.28 

                                                 
25 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 55. 
26 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3295. 
27 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 152. 
28 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 153. 
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3.2 Eðli þvingunarráðstafana 

Það einkennir þvingunarráðstafanir að þær verða knúnar fram með valdi ef nauðsyn krefur, 

sbr. t.d. Hrd. 1994, bls. 813. Þar var maður handtekinn á heimili sínu, án þess að lögregla 

hefði til þess viðhlítandi lagaheimild. Í dómi Hæstaréttar segir m.a.: 

Ákærða gat ekki dulist, að einkennisklæddir lögreglumenn, sem komnir voru inn á heimili hans, 

voru að gegna skyldustarfi sínu. Það er meginregla íslenskrar stjórnskipunar, að enginn geti 

komið sér hjá að hlýða yfirvaldsboði í bráð, þótt hann vefengi heimildir stjórnvalda, sbr. 60. gr. 

stjórnarskrárinnar. Ákærði hafði réttmæta ástæðu til þess að draga í efa, að lögreglumönnum 

væri að svo stöddu heimilt að handtaka sig. Það veitti honum þó engan rétt til þess að hindra þá 

með ofbeldi við framkvæmd starfa sinna. Hann hefur því gerst sekur um brot gegn 

valdstjórninni samkvæmt 1. mgr. 106. gr. almennra hegningarlaga. Það haggar ekki þessari 

niðurstöðu, að framferði lögreglu var ólögmætt, en ákærða eru önnur úrræði tiltæk til þess að 

leitar réttar síns að lögum. 

Það hefur verið gert að skilyrði fyrir því að rannsóknarúrræði teljist vera 

þvingunarráðstöfun að með úrræðinu séu skert mikilvæg réttindi manna á borð við 

persónufrelsi, friðhelgi einkalífs eða eignarrétt sem að öðru jöfnu njóta ríkrar réttarverndar að 

lögum.29 Persónufrelsi telst án efa til allra mikilvægustu réttinda manns og því nauðsynlegt að 

strangar kröfur séu gerðar til undantekninga frá þeirri grundvallarreglu að hver maður skuli 

vera frjáls.30 

Í tveimur síðari málsgreinum 66. og í 67. gr. stjskr. er fjallað um tengd réttindi eða 

ákveðna þætti persónufrelsis, þ.e. rétt manna til að vera frjálsir ferða sinna, ráða sjálfir sínum 

dvalarstað og að verða ekki sviptir frelsi nema eftir skýrri lagaheimild auk réttar til að fá 

úrlausn dómstóla um lögmæti frelsisskerðingar. Þótt stjórnarskráin mæli ekki sérstaklega fyrir 

um að allir skuli njóta persónufrelsis, er gengið út frá þeirri grundvallarforsendu að hver 

maður sé frjáls ferða sinna og ráði sínum dvalarstað, en í ákvæðunum eru talin þau skilyrði 

sem takmarkanir á persónufrelsinu verða að uppfylla.31 

Þrátt fyrir mikilvægi persónufrelsis getur verið nauðsynlegt í lýðræðislegu þjóðfélagi að 

svipta menn frelsi sínu. Slíkt er þó aðeins heimilt liggi fyrir skýr lagaheimild, ákveðin 

málsmeðferð og heimild til að skjóta slíkum ákvörðunum til sjálfstæðra dómstóla. Með þessu 

er ætlunin að koma í veg fyrir að slík afskipti byggist á geðþóttaákvörðunum. Reglur til að 

tryggja persónufrelsi lúta því að miklu leyti að réttarfarslegum atriðum og málsmeðferð 

varðandi ákvarðanir um frelsissviptingu.32 

                                                 
29 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 149. 
30 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 490. 
31 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 129. 
32 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 129-130. 



 

11 

4 Handtaka 

4.1 Skilyrði handtöku 

Samkvæmt 1. mgr. 67. gr. stjskr. má engan svipta frelsi nema samkvæmt heimild í lögum. Í 

XIII. kafla sml. er að finna ítarleg fyrirmæli um handtöku. Þá hefur Mannréttindasáttmáli 

Evrópu (hér eftir skammstafað MSE) að geyma ákvæði um það þegar maður er sviptur frelsi, 

sbr. einkum 5. gr. sáttmálans. Ber að taka tillit til þeirra ákvæða við skýringu á 67. gr. stjskr. 

og öðrum lagareglum þar sem veitt er heimild til handtöku eða annars konar frelsissviptingar í 

þágu meðferðar sakamáls.33 

Samkvæmt 1. mgr. 90. gr. sml. er lögreglu rétt að handtaka mann ef rökstuddur grunur 

leikur á að hann hafi framið brot sem sætt getur ákæru, enda sé handtaka nauðsynleg til að 

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

ellegar til að koma í veg fyrir að hann spilli sönnunargögnum. 

Frumskilyrði samkvæmt 1. mgr. 90. gr. sml. er samkvæmt framansögðu það að rökstuddur 

grunur leiki á um að maður „hafi framið brot.“34 Í eftirfarandi dómi Hæstaréttar reyndi á þetta 

skilyrði í tengslum bótakröfu lögreglumanns á hendur íslenska ríkinu. 

Hrd. 1993, bls. 2302. Fjórir lögreglumenn, þ.á.m. S, voru við löggæslustörf á dansleik þar 

sem aldurstakmark var 16 ár. Fjórtán ára stúlka reyndi með klækjum að kaupa sig inn á 

dansleikinn en lögreglumennirnir sáu um að fjarlæga hana. Það leið þó ekki á löngu þar til 

þeir sáu hvar stúlkan var enn að reyna inngöngu. Hugðust tveir þeirra, þ.á.m. S, hafa afskipti 

af henni en um leið og hún varð þeirra vör hljóp hún undan. S veitti stúlkunni eftirför og þurfti 

á leiðinni að stökkva yfir girðingu. Þegar S lenti sneri hann sig um ökkla en náði stúlkunni þó 

að lokum. S höfðaði mál á hendur ríkinu og krafðist skaðabóta vegna meiðslanna sem hann 

hlaut, en samkvæmt þágildandi lögum um lögreglumenn nr. 56/1972 skyldi ríkissjóður bæta 

lögreglumönnum tjón sem þeir yrðu fyrir vegna starfs síns. Í dómi Hæstaréttar kemst 

meirihluti dómenda svo að orði, eftir að hafa gert grein fyrir málsatvikum: 

Þegar þessi atburðarás er virt, en um hana er ekki ágreiningur, verður að telja, að eftirför stefnda 

[S] hafi verið með öllu tilefnislaus. Starf stefnda var bundið við löggæslu á staðnum. Stúlkunni 

átti að meina inngöngu á dansleikinn, en ekki var ástæða til að hafa afskipti af henni að öðru 

leyti, þar sem hún hafði ekkert annað til saka unnið. Eftirför stefnda, allt að 500 metra 

vegalengd, hlýtur að teljast handtökuaðgerð, sem hvorki var ástæða né heimild til þess að beita 

við þær aðstæður, sem þarna voru. 

Það er þó ekki nægilegt að maður sé grunaður um refsivert brot til að hann verði 

handtekinn á grundvelli 1. mgr. 90. gr. sml., heldur verður að vera um að ræða brot sem sætt 

                                                 
33 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 217 
34 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 224. 
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getur ákæru. Undir síðastgreinda orðalagið falla flest afbrot eða öll önnur en þau, sem ekki 

verður ákært út af, þ.e. þegar brotaþoli verður sjálfur að sækja hinn brotlega til saka í 

einkarefsimáli.35 

4.2 Hvenær er um frelsissviptingu að ræða? 

Hvorki í 67. gr. stjskr. né í almennri löggjöf er að finna nákvæma skilgreiningu á því hvað í 

því felst að að svipta mann frelsi. Algengustu og augljósustu aðstæður sem 67. gr. stjskr. nær 

til eru þær er maður er gegn vilja sínum þvingaður til að vera í læstu rými eða á tilteknum stað 

sem hann getur ekki yfirgefið af sjálfsdáðum.36  

Niðurstaðan um það hvort um frelsissviptingu sé að ræða getur ráðist af heildarmati á 

aðstæðum án þess að hægt sé að gefa eina algilda skilgreiningu á því hvar mörkin liggja. Í 

MDE, Guzzari gegn Ítalíu, 6. nóvember 1980 (7367/6) komu til skoðunar fyrirmæli lögreglu 

um skyldu manns til að dvelja á tiltekinni eyju, þar sem hann átti ekki lögheimili og var að 

hluta til fangabúðir. Á grundvelli heildarmats á aðstæðum hans var talið að þær féllu undir 

frelsissviptingu í skilningi 5. gr. MSE.37 

Tímalengd og markmið frelsisskerðingar getur skipt máli við úrlausn þess hvort afskipti 

falli undir 67. gr. stjskr. Þegar lögreglan handtekur mann og heldur í gæslu, jafnvel í mjög 

stuttan tíma, er um frelsissviptingu að ræða í skilningi 67. gr. stjskr.38, sbr. t.d. eftirfarandi 

dóm Hæstaréttar. 

Hrd. 1974, bls. 413. Málsatvik voru þau að haldinn var fundur í Tjarnarbúð, þar sem 

mótmælt var þátttöku Bandaríkjanna í stríðsátökum í Víetnam. Fyrirsvarsmenn fundarins 

höfðu ákveðið að efna til hópgöngu og blysfarar frá Austurvelli um tilteknar götur í 

Reykjavík, án þess að leyfi lögregluyfirvalda lægi fyrir. S fór snemma af fundinum og hugðist 

ganga í átt að Austurvelli, en lögreglumenn vörnuðu honum leiðar. Kom þá til orðhnippinga 

milli S og lögreglumannsins G, þ.á.m. mun S hafa kallað G „kraftidíot“ og farið um  hann 

fleiri smánaryrðum. Var S tekinn höndum og fyrst hafður í haldi í um 20 mínútur í 

lögreglubifreið, en síðan fluttur í fangageymslu þar sem honum var haldið föngnum í u.þ.b. 

klukkustund. Var S að því búnu látinn laus án þess að vera yfirheyrður um sakargiftir. Vegna 

þessa höfðaði S mál á hendur ríkinu til heimtu skaðabóta. Í dómi Hæstarétti segir m.a. orðrétt: 

Samkvæmt gögnum máls var löggæslumönnum heimilt samkvæmt 1. tölul. 61. gr. laga nr. 

82/1961 að handtaka áfrýjanda [S] og fjarlæga hann af handtökustað, enda vildi hann ekki hlíta 

                                                 
35 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 225. 
36 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 133. 
37 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 133. 
38 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 134-135. 
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lögmætu umferðarbanni lögreglu, en hafði uppi svigurmæli við nafngreindan lögreglumann, 

sem var að skyldustörfum á vettvangi, þar sem uggvænt var um upphlaup. 

Af dóminum má ráða að manni þarf ekki að vera haldið í langan tíma, til þess að um 

frelsissviptingu sé að ræða, heldur getur frelsissvipting varað í tiltölulega skamman tíma, eins 

og í þessu tilviki, þar sem S var haldið í u.þ.b. eina klukkustund og tuttugu mínútur. Hér má 

einnig benda á Hrd. 1965, bls. 99, þar sem maður var í haldi lögreglu í u.þ.b. hálfa 

klukkustund. 

Ef lögreglan beitir mann líkamlegu valdi, leggur á hann hendur eða setur í handjárn fer 

ekki milli mála að um handtöku er að ræða. Í öðrum tilvikum getur leikið vafi á því hvort 

maður hafi verið handtekinn í skilningi sml.39, sbr. eftirfarandi tvo dóma. 

Í Hrd. 1965, bls. 99 barst lögreglu kvörtun vegna óláta unglinga við söluskála. Þegar 

lögreglumenn fóru á vettvang hittu þeir Á sem kvaðst aðspurður hafa verið við söluskálann. 

Lögreglumennirnir báðu Á að fylgja sér á lögreglustöð og þegar þangað var komið ákvað 

varðstjóri að vista Á í fangaklefa um stund. Eftir að upplýst var að Á hafði ekki tekið þátt í 

ólátunum var Á sleppt, en þá hafði Á dvalið í fangklefa í u.þ.b. hálfa klukkustund. Í 

skaðabótamáli sem Á höfðaði af þessu tilefni komst héraðsdómari svo að orði að þar sem telja 

yrði að lögreglumennirnir hefðu haft ástæðu til að ætla að Á gæti veitt upplýsingar um 

óspektir þær, sem rannsókn þeirra beindist að, og þar sem lögreglustöðin hefði ekki verið 

langt undan yrði ekki talið að lögreglumennirnir hefðu gerst ámælisverðir í starfi „enda beittu 

lögreglumennirnir Á ekki valdi, né hafði hann þá þegar uppi nokkrar mótbárur við því að 

fylgja lögreglumönnunum“, eins og segir í héraðsdóminum. Hins vegar leit dómurinn svo á að 

skort hefði skilyrði fyrir þeirri frelsissviptingu, sem Á var beittur, og dæmdi Á skaðabætur af 

því tilefni. Niðurstaðan var staðfest af Hæstarétti með vísan til forsendna, að öðru leyti en því 

að bætur til Á voru hækkaðar. 

Hrd. 1989, bls. 512. Lögreglumanninum Á var m.a. gefið að sök að hafa handtekið S að 

nauðsynjalausu eftir að sonur Á hafði kært S fyrir að hafa skemmt bifreið sína. Á hélt ásamt 

tveimur lögreglumönnum á lögreglubifreið að dvalarstað S vegna kærunnar. Þeir spurðu S 

m.a. að nafni og þegar S svaraði ekki báðu þeir hann um að koma með sér út í 

lögreglubifreiðina sem S gerði sjálfviljugur. Um þetta atvik og það, sem á eftir fór, segir í 

dómi Hæstaréttar: 

Af gögnum málsins verður ekki ráðið að S hafi verið handtekinn áður en hann fór upp í 

lögreglubifreiðina. Honum var ljóst að lögreglumenn vildu spyrja hann um atvikið í Aðalstræti 

og skylt að svara spurningum þeirra um nafn og heimilisfang. Skýrslutöku var ekki lokið er S 

                                                 
39 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 218. 



 

14 

leitaði útgöngu úr lögreglubifreiðinni. Var lögreglumönnum því heimilt að stöðva för hans. S 

var mjög æstur og veitti lögreglumönnum mótþróa. Við þessar aðstæður var þeim rétt að 

handtaka hann og færa til yfirheyrslu á lögreglustöðinni, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 61. gr. laga nr. 

74/1974 um meðferð opinberra mála. 

Af orðalagi í héraðsdóminum í Hrd. 1965, bls. 99 sem staðfestur var af Hæstarétti og áður 

hefur verið getið, verður ráðið að Á hafi ekki verið tekinn höndum í skilningi laga um 

meðferð sakamála þegar lögreglumennirnir báðu hann um að koma með sér á lögreglustöðina, 

heldur hafi það fyrst gerst þegar varðstjóri ákvað að vista hannn í fangaklefa. Á sama hátt 

telur Hæstiréttur augljóslega að í Hrd. 1989, bls. 512, að ekki hafi verið um handtöku að ræða 

þegar lögreglumennirnir báðu S um að koma út í lögreglubifreiðina. Jafnframt má ætla af 

orðalagi í dóminum að skýra beri hann svo að S hafi ekki verið handtekinn í skilningi laganna 

er hann leitaði útgöngu úr bifreiðinni og var stöðvaður, heldur fyrst eftir að hann hafði veitt 

lögreglumönnunum mótþróa.40 

Við nánari skoðun telur Eiríkur Tómasson þann skýringarkost ótækan. Þótt S hafi farið 

sjálfviljugur inn í lögreglubifreiðina, að tilmælum lögreglu, hafi hann síðar verið stöðvaður 

þegar hann leitaði útgöngu. Þar með hafi ferðafrelsi hans verið skert með valdi á sama hátt og 

þegar Á var vistaður í fangaklefa í Hrd. 1965, bls. 99. Slík skerðing geti ekki talist neitt annað 

en handtaka í skilningi laga um meðferð sakamála.41 

4.3 MDE, Hilda Hafsteinsdóttir gegn Íslandi, 8. júní 2004 (409005/98) 

Meginreglan um að engan megi svipta frelsi nema samkvæmt heimild í lögum kemur fram í 1. 

mgr. 67. gr. stjskr. Ef lagaheimild skortir fyrir frelsissviptingu telst ótvírætt brotið gegn þessu 

ákvæði stjórnarskrárinnar. Í 1. mgr. 67. gr. stjskr. kemur þó ekki fram hversu langt heimild 

löggjafans nær til að setja reglur um frelsissviptingu en vegna alþjóðlegra 

mannréttindaskuldbindinga hefur löggjafinn ekki frjálsar hendur í þeim efnum. Það verður að 

skýra ákvæðið í ljósi 5. gr. MSE varðandi þau tilvik sem réttlæta frelsissviptingu og talin eru í 

stafliðum a.-f. Það er nauðsynlegt að hægt sé að heimfæra öll tilvik þar sem frelsissvipting er 

heimil samkvæmt íslenskum lögum undir einhverjar þeirra aðstæðna sem þar eru taldar. Að 

öðrum kosti yrði að líta svo á að brotið væri gegn 1. mgr. 67. gr. stjskr. eins og hún verður 

skýrð með hliðsjón af 1. mgr. 5. gr. MSE.42 

Það leiðir af lögmætisreglunni að lagaákvæði sem takmarka réttindi manna verða að vera 

nægilega skýr og beiting þeirra fyrirsjáanleg. Mannréttindadómstóll Evrópu (hér eftir 

skammstafað MDE) hefur túlkað skilyrði 5. gr. MSE um að frelsissvipting hvíli á lagaheimild 

                                                 
40 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 219. 
41 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 219. 
42 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 138. 
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með þeim hætti að slíkar heimildir verði að vera nægilega fyrirsjáanlegar og einnig að 

upplýsingar um þær séu nægilega birtar eða a.m.k. aðgengilegar borgurunum.43 

Í Hrd. 1996, bls. 2806 höfðaði H mál á hendur íslenska ríkinu [Í] til greiðslu bóta og reisti 

H kröfu sína á því, að hún hefði sætt ólögmætri handtöku og fangelsun af hálfu lögreglunnar í 

sex tilvikum á árunum 1988 til 1992. H hafði á árabilinu 1988 til 1992 stundað heimsóknir á 

lögreglustöðina í Reykjavík í ölvunarástandi. Í sumum tilvikum hafði H orðið við fyrirmælum 

lögreglu um að yfirgefa stöðina eða fallist á að henni yrði ekið heim. Að því er varðaði 

lögmæti handtöku segir svo í dómi Hæstaréttar: 

Samkvæmt skýrslum lögreglunnar var [H] í hvert sinn handtekin og færð í geymslu í fangaklefa, 

þar sem hún var ölvuð og æst og tók ekki fortölum. Greina skýrslur lögreglunnar frá því, að hún 

hafi látið ófriðlega á lögreglustöðinni, verið með svívirðingar eða drykkjulæti og verið vistuð í 

fangageymslu til þess að hemja hana. Af lýsingum þessum, sem ekki hafa verið hraktar, er ljóst, 

að lögreglumenn höfðu tilefni og nægar ástæður til þess að vista [H] í fangaklefa í stuttan tíma, 

sbr. meginreglu 34. gr. þágildandi laga nr. 74/1974 um meðferð opinberra mála og 2. og 3. gr. 

lögreglusamþykktar Reykjavíkur nr. 625/1987, enda ber að fallast á með [Í], að annað úrræði 

hafi ekki verið tiltækt, eins og á stóð. Er því ekki grundvöllur fyrir bótakröfum [H], og ber þegar 

af þeirri ástæðu að sýkna [Í] af kröfum hennar. 

Samkvæmt framangreindu taldi Hæstiréttur að lögreglumenn „hefðu haft tilefni og nægar 

ástæður“ til þess að vista H í fangaklefa í stuttan tíma með vísan til tilgreindra ákvæða í 

þágildandi lögum um meðferð opinberra mála og lögreglusamþykkt Reykjavíkur. Þá segir 

einnig í dóminum að „að fallast [beri] á með [Í], að annað úrræði hafi ekki verið tiltækt, eins 

og á stóð.“ Samkvæmt þessu komst rétturinn að þeirri niðurstöðu að fyrir hendi hefði verið 

nægt tilefni og ástæður, viðhlítandi lagaheimild og að gætt hefði verið meðalhófs þegar 

ákvörðun um handtöku var tekin. 

H kærði niðurstöðu Hæstaréttar til Mannréttindadómstóls Evrópu og var í dómi hans, 

MDE, Hilda Hafsteinsdóttir gegn Íslandi, 8. júní 2004 (409005/98), fjallað um heimildir 

íslenskra laga til þess að vista H í fangageymslu yfir nótt vegna ölvunar og óspekta í sex 

tilvikum á árabilinu 1988 til 1992. Í máli sínu fyrir MDE hélt H því fram að frelsissvipting 

hennar hefði ekki verið byggð á skýrri lagaheimild og íslenska ríkið hefði brotið gegn 5. gr. 

MSE. Dómstólinn vísaði til þess að þótt lög mæltu fyrir um heimildir til að svipta mann frelsi 

við þessar aðstæður og dómstólinn drægi ekki í efa nauðsyn þess að vista H í fangaklefa í 

þessum tilvikum hefði ákvörðunarvald lögreglu um lengd vistunarinnar eingöngu byggst á 

óljósri stjórnsýsluframkvæmd án lagastoðar eða reglna mótaðra í dómaframkvæmd. Ekki væri 

nægilegt að í óbirtum vinnureglum lögreglunnar væri að finna fyrirmæli um það hvenær menn 

                                                 
43 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 137-138. 
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skyldu látnir lausir. Taldi MDE að lögreglan hefði með þessu of mikið svigrúm til þess að 

ákveða lengd frelsissviptingar sem útilokaði ekki nægilega geðþóttaákvarðanir. Því hefðu ekki 

verið uppfyllt skilyrði um fyrirsjáanlegar lagaheimildir fyrir frelsissviptingu H og þar með 

hefði íslenska ríkið brotið gegn 1. mgr. 5. gr. MSE.44 

Samkvæmt framangreindu taldi MDE að fyrir hendi hefði verið lagaheimild til að svipta 

mann frelsi við áðurgreindar aðstæður og dró ekki í efa nauðsyn þess í umræddum tilvikum en 

taldi hins vegar að ákvörðun um lengd frelsissviptingarinnar byggði ekki á nægilega skýrum 

og fyrirsjánlegum reglum eða öðrum lagaheimildum. 

4.4 Skilyrði um að meðalhófs sé gætt við framkvæmd og lengd handtöku 

Í 1. mgr. 67. gr. stjskr. er ekki getið um mikilvægan fyrirvara við heimildir stjórnvalds til þess 

að beita lagaheimildum um frelsissviptingu, þ.e. að meðalhófs sé gætt. Er þá átt við að áður en 

maður er sviptur frelsi hafi önnur vægari úrræði verið reynd ef þau geta komið til álita. Í ljósi 

þess að frelsissvipting telst til þungbærustu takmarkana á mannréttindum er sérstaklega 

mikilvægt að leitað sé vægari úrræða áður en gripið er til hennar og jafnframt má 

frelsissvipting ekki standa lengur en nauðsyn krefur.45 

Í 1. mgr. 90. gr. sml. er áskilið að handtaka sé nauðsynleg í þrenns konar tilgangi eins og 

áður hefur verið gerð grein fyrir í kafla 4.1. Með því er vísað til meðalhófsreglunnar, en í 

henni felst sem fyrr segir að því aðeins skuli grípa til ráðstöfunar á borð við handtöku að ekki 

sé hægt að ná því markmiði, sem að er stefnt, með öðru og vægara móti. Sé þess kostur að 

komast hjá handtöku, t.d. með tilmælum til manns um að láta af refsiverðri háttsemi, ber að 

reyna það áður en hann er handtekinn.46 

Í skaðabótamálum vegna handtöku, sem gripið hefur verið til í þágu rannsóknar sakamáls, 

hafa málsúrslit einatt ráðist af því hvort handtakan hafi uppfyllt tvö skilyrði, þ.e. að hafa verið 

hvort tveggja í senn lögmæt og nauðsynleg.47 Hér má benda á Hrd. 1999, bls. 4997 

(219/1999) þar sem reyndi meðal annars á hvort handtaka hafi verið lögmæt og nauðsynleg: 

Atvik málsins voru þau að tveir lögreglumenn, sem voru við almennt umferðareftirlit, 

veittu athygli bifreið sem F ók, en hann hafði ítrekað komið við sögu lögreglu vegna 

fíkniefnabrota. Lögreglumennirnir veittu bifreiðinni eftirför og handtóku F í samræmi við 

almenn fyrirmæli yfirlögregluþjóns um að stöðva skyldi menn, sem þekktir væru fyrir 

meðferð fíkniefna eða hefðu hlotið dóma fyrir slíkt, og eftir atvikum gera leit hjá þeim að 

                                                 
44 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 138-139. 
45 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 141. 
46 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 227. 
47 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 228. 
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fíkniefnum. Lögreglumennirnir kváðust hafa tilkynnt F að hann væri grunaður um að hafa 

fíkniefni í fórum sínum. F var handjárnaður og færður á lögreglustöð þar sem leitað var á 

honum og í bifreið hans. Að því loknu var F látinn laus án þess að fíkniefni fyndust í fórum 

hans. Með F í bifreiðinni í umrætt sinn var þriggja ára sonur hans og var hann skilinn eftir í 

umsjá fyrrum eiginkonu F, en hana þekkti barnið ekkert. Af þessum sökum höfðaði F mál 

gegn íslenska ríkinu [Í] og krafðist bóta, m.a. vegna þess að handtakan hefði verið ólögmæt. Í 

dómi Hæstaréttar segir meðal annars svo um þessa kröfu: 

Þeir sem ítrekað hafa komið við sögu fíkniefnamála geta ekki kvartað undan því að vera 

stöðvaðir af lögreglu við almennt eftirlit. Eðlilegt er þá að þeir séu látnir gera grein fyrir ferðum 

sínum og jafnvel sé óskað eftir því að fá að leita í bifreið viðkomandi á staðnum. Það verður 

hins vegar að vera komið undir mati þeirra lögreglumanna sem framkvæma svo almenn 

fyrirmæli að taka ákvarðanir um áframhaldandi aðgerðir í samræmi við aðstæður og lagareglur. 

[F] hafði margsinnis komið við sögu fíkniefnamála og gat því verið eðlilegt að 

lögreglumennirnir hefðu afskipti af honum þótt grunur hafi ekki beinst að honum í tilteknu máli. 

Hins vegar er ekki annað í ljós leitt en að í greint sinn, þegar þeir höfðu afskipti af [F] ... hefði 

mátt kanna þar á staðnum í hvaða erindagjörðum hann var og eftir atvikum fá leyfi hans til að 

leita í bifreiðinni. Þá var sérstök ástæða fyrir þá að fara með gát þar sem þeir voru ekki að 

rannsaka ákveðið mál og hann var með kornungan son sinn í bifreiðinni. Í stað þessa er ekki 

annað fram komið en að þeir hafi handtekið hann án þess að gefa honum færi á að gera grein 

fyrir ferðum sínum. Sjálfir halda lögreglumennirnir því fram að að [F] hafi enga mótspyrnu 

veitt. Ákvörðun þeirra um að handtaka hann var þannig í engu samræmi við tilefnið og veittu 

þau almennu fyrirmæli, sem þeir höfðu og yfirlögregluþjónninn hefur staðfest að hafa gefið 

þeim, ekki heimild til handtöku eins og á stóð ... Með framangreint í huga verður að telja að 

handtaka [F] ... hafi verið ólögmæt og beri að dæma honum nokkrar bætur ... 

Í dóminum komst Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu að afskipti lögreglu af F við almennt 

umferðareftirlit hafi ekki verið óeðlileg í ljósi sakarferils F. Lögregumennirnir hafi hins vegar 

hvorki gefið F færi á að gera grein fyrir ferðum sínum eða fengið leyfi hans til að leita í 

bifreiðinni á staðnum í samræmi við almenn fyrirmæli yfirlögregluþjóns. Þar sem F var ekki 

undir rökstuddum grun um ákveðið brot í umrætt sinn var handtaka hans í engu samræmi við 

tilefnið. Ákvörðun lögreglu um að handtaka F og færa hann á lögreglustöð fór þannig í bága 

við meðalhófsregluna og þá var ekki fyrir hendi frumskilyrði 1. mgr. 90. gr. sml. um að fyrir 

verði að liggja rökstuddur grunur um brot. Hvorki var því nauðsynlegt að handtaka F né stóðu 

lagaskilyrði til þess. 

4.4.1 Skilyrðið um að meðalhófs sé gætt við framkvæmd handtöku 

Af meðalhófsreglunni leiðir að við framkvæmd þvingunarráðstafana skal ekki farið strangar í 

sakirnar en nauðsyn ber til. Í samræmi við það segir í 1. málsl. 2. mgr. 93. gr. sml. að við 

handtöku skuli forðast að valda hinum handtekna tjóni eða baka honum meiri óþægindi en 
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nauðsyn beri til.48 Hér má einnig benda á reglur um valdbeitingu lögreglumanna og meðferð 

og notkun valdbeitingartækja og vopna sem settar voru 22. febrúar 1999 samkvæmt heimild í 

3. gr. vopnalaga nr. 16/1998, sbr. auglýsingu nr. 156/2015. Í 1. gr. reglnanna segir að 

„lögregla [skuli] ekki grípa til valdbeitingar nema nauðsyn krefji og stig valdbeitingar [skuli] 

vera í samræmi við aðstæður hverju sinni.“ Í 4. gr. reglnanna er fjallað um notkun handjárna 

við handtöku. 

Þegar fjallað er um handtöku verður annars vegar að gera skýran greinarmun á því hvort 

lögmæt handtökuheimild lögreglu hafi legið fyrir og hins vegar hvort lögreglumenn hafi beitt 

hinum handtekna of miklu harðræði eða bakað honum óþarfa óþægindi við framkvæmd 

handtöku sem út af fyrir sig var lögmæt. Á síðara atriðið hefur reynt nokkrum sinnum fyrir 

dómi, þ.e. hvort lögreglumenn hafi farið offari við framkvæmd handtöku.49 Í því sambandi má 

benda á eftirfarandi dóma: 

Hrd. 16. mars 2017 (345/2016). G höfðaði skaðabótamál á hendur íslenska ríkinu [Í], 

annars vegar vegna rannsóknaraðgerða sem hann taldi sig hafa sætt að ósekju og hins vegar 

vegna háttsemi lögreglu við rannsókn á ætluðu broti hans. G taldi að framkvæmd handtöku 

hefði brotið gegn meðalhófsreglu stjórnsýsluréttar. Ekki hefði verið þörf á að færa hann í 

handjárnum út í lögreglubifreið, en það hefði orðið honum til minkunnar í augum nágranna 

hans, auk þess sem hann hefði illa þolað þá meðferð vegna veikinda í öxl sem G kvaðst hafa 

greint lögreglu frá á staðnum. G taldi einnig að hann hefði með ólögmætum hætti verið 

handjárnaður með þessum hætti þegar hann fékk að ná í muni heim til sín meðan á 

gæsluvarðhaldi stóð. O, einn þeirra lögreglumanna sem handtóku G, kvaðst fyrir dómi 

kannast við að G hefði minnst á axlarmeiðsli sín við handtökuna og í gögnum málsins lágu 

fyrir læknisfræðileg gögn sem staðfestu að G hefði átt við þrálát axlarmeiðsli að stríða. Um 

þetta segir í forsendum Hæstaréttar: 

Þegar [G] var handtekinn á heimili sínu skömmu eftir miðnætti 11. apríl 2010 liggur ekkert fyrir 

um að hann hafi sýnt lögreglu mótþróa eða verið líklegur til þess. Að því virtu og með vísan til 

forsendna hins áfrýjaða dóms er staðfest sú niðurstaða að lögregla hafi farið offari með því að 

setja hann í handjárn umrætt sinn og síðar að kvöldi sama dags. Með því brutu þeir 

lögreglumenn, sem í hlut áttu, gegn meðalhófsreglu 2. mgr. 93. gr. laga nr. 88/2008 þar sem 

segir að við handtöku skuli forðast að valda hinum handtekna tjóni eða baka honum meiri 

óþægindi en nauðsyn ber til.  

Í forsendum héraðsdóms, sem Hæstiréttur staðfesti samkvæmt framangreindu, segir m.a.: 

                                                 
48 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 239. 
49 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 240. 
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„Í 4. gr. reglna um valdbeitingu lögreglumanna og meðferð og notkun valdbeitingartækja og 

vopna er fjallað um notkun handjárna við handtöku. Í 1. mgr. greinarinnar er kveðið á um að rétt 

sé að handjárna menn við handtöku enda sé ástæða til að ætla að maður muni reyna flótta, beita 

ofbeldi eða valda sjálfum sér eða öðrum tjóni og í 2. mgr. er notkun handjárna heimiluð af 

öryggisástæðum ef sá handtekni er æstur eða órólegur. [Í] hefur ekki sýnt fram á að 

framangreindar aðstæður hafi verið uppi við handtöku [G] og framburður þeirra lögreglumanna 

sem stóðu að handtökunni og gáfu skýrslu fyrir dómi veita ekki vísbendingu um að aðstæður 

hafi verið slíkar að handjárnun hafi verið nauðsynleg. Er því fallist á það með [G] að eins og 

atvikum var háttað, einkum með hliðsjón af veikindum hans, hafi verið brotið gegn 

meðalhófsreglu stjórnsýsluréttar og verið í andstöðu við ákvæði framangreindra reglna að 

handjárna hann með hendur aftan bak við handtöku og síðar þegar farið var með hann heim til 

að ná í muni til að hafa með sér í gæsluvarðhaldsvistina en þeirri staðhæfingu [G] að það hafi 

verið gert, hefur ekki verið mótmælt af hálfu [Í].“ 

Með hliðsjón af því að ekkert lá fyrir um að G hefði sýnt lögreglu mótþróa eða verið 

líklegur til þess taldi Hæstiréttur að ónauðsynlegt hefði verið að færa G í handjárn í umrætt 

sinn. Með vísan til forsendna héraðsdóms þar sem gerð var grein fyrir gildandi reglum um 

valdbeitingu lögreglu og jafnframt fjallað um axlarmeiðsl G taldi Hæstiréttur að lögreglumenn 

hefðu farið offari með því að færa G í handjárn. Framkvæmd handtökunnar braut því gegn 

meðalhófsreglunni.  

Hrd. 1991, bls. 1776. Lögreglumaðurinn S var ákærður og sakfelldur fyrir meiri háttar 

líkamsárás á báðum dómstigum. Í héraðsdómi þótti sannað að það hefði verið fyrir tilverknað 

S, að SS varð rænulaus eða rænulítill á meðan hann var með SS í tökum. Einnig var talið að S 

hafi hlotið að vera ljóst hvernig komið var fyrir SS á meðan hann dró hann í þessu ástandi í átt 

að lögreglubifreið. Þrátt fyrir það sleppti S takinu á SS svo að hann skall með andlitið í 

götuna. Talið var að S hefði verið í lófa lagið að leysa málin á annan veg, t.d. með því að kalla 

á aðstoð félaga sinna, sem voru margir á vettvangi og höfðu að mestu leyti lokið störfum. Í 

dómi Hæstaréttar sagði m.a.: 

Fallast ber á það með héraðsdómara, að sannað sé, að [S] hafi í starfi sínu sem lögreglumaður ... 

beitt [SS] harðræði, er leiddi til þeirra meiðslna hans, sem lýst er í ákæru málsins. Voru aðfarir 

[S] miklu harkalegri en aðstæður gáfu tilefni til. 

Hér var um að ræða refsimál sem höfðað var á hendur S vegna framferðis hans í starfi sem 

lögreglumaður. Í málinu kom lögmæti handtökunnar ekki beinlínis til endurskoðunar heldur 

framkvæmd hennar. Talið var að þótt S hefði ekki sinnt boðum lögreglu hefði hann í engu 

sýnt af sér háttsemi sem kallaði á þau harkalegu viðbrögð S, sem áður hefur verið gerð grein 

fyrir, auk þess að sem honum var í lófa lagið að leysa málin á annan og mildari hátt. 

Hrd. 18. nóvember 2010 (147/2010). Lögreglumaðurinn G var m.a. ákærður fyrir 

líkamsárás og að hafa farið offari við handtöku. Hann hafi ekki gætt lögmætrar aðferðar þegar 

hann þrýsti hné sínu á háls A þar sem hann lá handjárnaður á gólfi lögreglubifreiðar með þeim 
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afleiðingum að A hlaut marbletti aftan á hálsinum. G var sýknaður af þessum ákærulið, en í 

niðurstöðu héraðsdóms, sem Hæstiréttur staðfesti með vísan til forsenda, segir m.a.: 

Þegar það er haft í huga að í þrengslunum í lögreglubílnum átti [G] fullt í fangi með það að 

hemja óðan mann, sem braust um og sparkaði frá sér, svo og það að hann þurfti sjálfur að halda 

sér vegna ferðarinnar á bílnum, ennfremur það að þetta tak [G] hafði ekki í för með sér 

hættulega áverka og loks það að ekki verður útilokað að [A] hafi að einhverju leyti valdið 

áverkanum sjálfur með umbrotum sínum, telst það vera ósannað að [G] hafi beitt hnénu af svo 

miklu afli að hann teljist, við þessar kringumstæður, ekki hafa gætt lögmætrar aðferðar við það 

að halda [A]. Ber því að sýkna [G] af þessu ákæruatriði. 

Hér verður að líta svo á að heildstætt mat á aðstæðum öllum hafi leitt til þess að ósannað 

þótti að G hefði farið offari og brotið gegn meðalhófsreglunni við störf sín.  

4.4.2 Skilyrði um að meðalhófs sé gætt við lengd handtöku 

Það kemur iðulega til skoðunar við úrlausn dómstóla hvort meðalhófs hafi verið gætt varðandi 

frelsissviptingu, bæði hvað varðar tilefni til handtöku og eftirfarandi gæslu. Þótt lagaskilyrði 

fyrir handtöku kunni að hafa verið uppfyllt í byrjun er metið sjálfstætt hvort nauðsynlegt var 

að halda manni í gæslu hjá lögreglu í kjölfarið eða jafn lengi og raun bar vitni. Síðarnefnda 

atriðið getur ráðið úrslitum um það hvort brotið hafi verið gegn 67. gr. stjskr.50 

Í 3. mgr. 67. gr. stjskr. er m.a. kveðið á um að hvern þann sem er handtekinn vegna gruns 

um refsiverða háttsemi skuli 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. 

Vegna staðhátta þótti upprunalega ekki fært að setja fastákveðinn frest í stjórnarskrá eða 

almenn lög miðað við klukkustundafjölda eða daga. Í framkvæmd mótaðist þó sú venja að 

túlka orðalagið „án undandráttar“ sem svo, að leiða yrði mann fyrir dómara ekki síðar en 

innan sólarhrings frá því hann var sviptur frelsi, nema algerlega óyfirstíganleg hindrun væri 

þar í vegi vegna sérstakra aðstæðna eða staðhátta.51 

Með setningu laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála voru í fyrsta skipti bundnir ákveðnir 

tímafrestir í almenn lög.52 Samkvæmt 94. gr. laganna skal leiða handtekinn mann fyrir dóm 

innan 24 klukkustunda frá því að hann var sviptur frelsi. Útskýrt var í athugasemdum í 

frumvarpi því sem varð að lögum nr. 88/2008 að hugsanlegt væri að veður, ófærð eða aðrar 

þvílíkar óviðráðanlegur ástæður, svo sem náttúruhamfarir, gætu komið í veg fyrir að unnt væri 

að leiða handtekinn mann fyrir dóm innan sólarhrings. Af þeim sökum væri kveðið á um það í 

                                                 
50 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 142. 
51 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 146. 
52 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 146. 
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94. gr. að við þær aðstæður skyldi sá handtekni leiddur fyrir dómara jafnskjótt og kostur 

væri.53 

Í meðalhófsreglunni felst að sú frelsisskerðing, sem leiðir af handtöku, á að standa eins 

stutt og kostur er. Ef það upplýsist að handtaka hefur verið ólögmæt ber að láta hinn 

handtekna lausan þegar í stað. Þá er og skylt að láta handtekinn mann lausan ef í ljós kemur 

að ekki er þörf á að halda honum lengur í þágu rannsóknar, t.d. ef ekki eru forsendur til að 

krefjast gæsluvarðhaldsúrskurðar yfir honum enda þótt ástæður fyrir handtökunni hafi verið 

fyllilega lögmætar í öndverðu.54 Í þessu sambandi má benda á eftirfarandi tvo dóma: 

Í Hrd. 1994, bls. 2170 var handtekinn maður látinn bíða í 31 klukkustund í fangageymslu 

áður en hann var leiddur fyrir dómara. Í ljósi orðalagsins „án undandráttar“ í þágildandi 65. 

gr. stjskr. var þetta álitinn annmarki á lögreglurannsókn í málinu. 

Í Hrd. 1995, bls. 2277 var handtekinn maður vistaður í fangageymslu og ekki leiddur fyrir 

dómara fyrr en rúmlega 25 klukkustundum eftir handtöku. Það var talið andstætt fyrirmælum 

3. mgr. 67. gr. stjskr. 

Það getur varðað lögreglumenn ábyrgð, þ.á.m. refsiábyrgð, eða bakað ríkissjóði 

bótaskyldu ef lögregla brýtur gegn fyrrgreindum fyrirmælum um að leiða mann fyrir dómara 

innan tilskilins frests. Sá dráttur leiðir á hinn bóginn ekki til þess að hafna beri kröfu um að sá 

handtekni verði úrskurðaður í gæsluvarðhald ef skilyrði til þess eru á annað borð fyrir hendi55, 

sbr. t.d. Hrd. 1. október 2010 (562/2010). Þar leið röskur sólarhringur frá því að maður var 

handtekinn og þar til hann var leiddur fyrir dómara þar sem krafist var gæsluvarðhalds yfir 

honum. Í úrskurði héraðsdómara, sem staðfestur var af Hæstarétti með vísun til forsendna 

hans, var þessi dráttur átalinn, en ekki þóttu efni til að hafna kröfu um gæsluvarðhald af 

þessum sökum. 

5 Skaðabótaskylda ríkisins vegna frelsissviptingar 

Í 1. mgr. 67. gr. stjskr. segir að hafi maður verið sviptur frelsi að óseskju skuli hann eiga rétt 

til skaðabóta. Bótarétturinn er nánar útfærður í ákvæðum XXXIX. kafla laga nr. 88/2008 um 

meðferð sakamála. Bótaábyrgðin sem mælt er fyrir um í XXXIX. kafla sml. er hlutlæg 

ábyrgð, vegna þess að skylda ríkisins til greiðslu bóta samkvæmt þeim kafla er ekki háð því 

að tjón hafi hlotist af ásetningi eða gáleysi þeirra sem tjóninu hafa valdið.56 

                                                 
53 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 1448. 
54 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 241. 
55 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 243. 
56 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 368. 
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Samkvæmt 1. mgr. 246. gr. sml. á maður, sem borinn hefur verið sökum í sakamáli, rétt til 

bóta samkvæmt 2. mgr. ef mál hans hefur verið fellt niður eða hann hefur verið sýknaður með 

endanlegum dómi án þess að það hafi verið gert vegna þess að hann var talinn ósakhæfur. Í 2. 

mgr. greinarinnar segir þó að fella megi niður bætur eða lækka þær ef sakborningur hefur 

valdið eða stuðlað að þeim aðgerðum sem hann reisir kröfu sína á. 

Í skaðabótamálum vegna handtöku, sem gripið hefur verið til í þágu rannsóknar sakamáls, 

hafa málsúrslit ráðist einatt af því hvort handtakan hafi uppfyllt þau tvö skilyrði, að hafa verið 

hvort tveggja í senn lögmæt og nauðsynleg57, sbr. t.d. neðangreindan dóm: 

Hrd. 24. febrúar 2011 (425/2010). S höfðaði mál gegn íslenska ríkinu (Í) og krafðist m.a. 

miskabóta úr hendi Í vegna meintrar ólögmætrar handtöku hans. Tildrög málsins voru þau að 

eiginkona A hafði samband við lögreglu og tilkynnti að eiginmaður hennar, sem tengdist 

vélhjólaklúbbi (F), hefði haft samband við sig þar sem hann sætti barsmíðum. Lögregla fór á 

vettvang og voru S og annar maður þá að koma út úr húsi F, en A var þar skammt frá. Var S 

þá handtekinn. Héraðsdómur sýknaði Í af bótakröfu hans en í niðurstöðu héraðsdóms, sem 

Hæstiréttur staðfesti með vísun til forsendna, sagði m.a.: 

Í málinu er fram komið að er lögregla hitti A á vettvangi ... voru á honum sjáanlegir áverkar. 

Frásögn hans um barsmíðar af hálfu [S] og annars manns, í húsnæði [F], kom heim og saman 

við þá tilkynningu sem lögreglu hafði borist frá konu hans, sem kvaðst hafa hlustað á það er 

gengið var í skrokk á honum. Þegar framangreint er virt er hvorki fallist á að handtaka [S] hafi 

verið tilefnislaus né að lögmæt skilyrði hafi brostið til slíkra aðgerða. Þvert á móti er það mat 

dómsins að atvik á vettvangi hafi verið með þeim hætti að handtaka [S] hafi verið nauðsynleg 

og í samræmi við heimildir lögreglu til slíkrar valdbeitingar, sbr. 1. mgr. 97. gr. þágildandi laga 

nr. 19/1991 um meðferð opinberra mála [nú 1. mgr. 90. gr. sml.]. 

Við mat á því hvort S hafi átt rétt á miskabótum leit héraðsdómur til þess að frásögn A um 

barsmíðar af hálfu S og annars manns kom heim og saman við þá tilkynningu sem lögreglu 

hafði borist frá eiginkonu A, enda voru á honum sjáanlegir áverkar. Lögmæt skilyrði og fullt 

tilefni hafi því verið fyrir handtökunni. 

Eins og Hæstiréttur tekur fram í Hrd. 16. mars 2017 (345/2016) á maður, sem sakaður 

hefur verið um refsiverða háttsemi ekki aðeins rétt á bótum úr hendi ríkisins á grundvelli 

hinnar hlutlægu bótareglu 2. mgr., sbr. 1. mgr. 246. gr. sml., heldur einnig samkvæmt 

sakarreglunni og reglunni um vinnuveitandaábyrgð. Skilyrði þess er að lögreglumenn eða 

aðrir ríkisstarfsmenn hafi með ólögmætum og saknæmum hætti valdið honum tjóni sem ekki 

fellur undir gildissvið fyrstnefndu reglunnar. Þó verða sökuðum manni aðeins dæmdar 

miskabætur á þessum grunni að hann hafi orðið fyrir líkamstjóni af ásetningi eða stórfelldu 

                                                 
57 Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 228. 
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gáleysi þess, sem varð valdur að því, sbr. a-lið 1. mgr. 26. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993, 

ellegar ólögmætri meingerð, sem beinst hefur gegn frelsi, friði, æru eða persónu hans, sbr. b-

lið sömu málsgreinar. Í dómi Hæstaréttar í framangreindu máli segir m.a.: 

Þegar [G] var handtekinn á heimili sínu skömmu eftir miðnætti 11. apríl 2010 liggur ekkert fyrir 

um að hann hafi sýnt lögreglu mótþróa eða verið líklegur til til þess. Að því virtu og með vísan 

til forsendna hins áfrýjaða dóms er staðfest sú niðurstaða að lögregla hafi farið offari með því að 

setja hann í handjárn umrætt sinn og síðar að kvöldi sama dags. Með því brutu þeir 

lögreglumenn, sem í hlut áttu, gegn meðalhófsreglu 2. mgr. 93. gr. laga nr. 88/2008 þar sem 

segir að við handtöku skuli forðast að valda hinum handtekna tjóni eða baka honum meiri 

óþægindi en nauðsyn ber til ... Samkvæmt 68. gr. stjórnarskrárinnar má engan beita 

ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð. Þá var í 4. mgr. 3. gr. laga nr. 49/2005 kveðið á um að 

heimilt væri, ef afstæður leyfðu, að vista gæsluvarðhaldsfanga í skamman tíma í fangageymslu 

lögreglu, þó ekki lengur en í fjóra sólarhringa nema sérstakar ástæður væru fyrir hendi, sbr. nú 

4. mgr. 17. gr. laga nr. 15/2016 um fullnustu refsinga. Sé tekið mið af lýsingum [G], sem gerð 

hefur verið grein fyrir og ekki verið hnekkt af [Í], á aðstæðum í fangaklefanum á 

lögreglustöðinni við Hverfisgötu þar sem honum var haldið einangruðum frá 11. til 21. apríl 

2010 var með öllu óverjandi, að teknu tilliti til síðari hluta hins tilvitnaða lagaákvæðis, að vista 

hann þar lengur en fjóra sólarhringa. Með vísan til fyrri hluta ákvæðisins leikur auk þess vafi á 

hvort almennt hafi verið heimilt að vista gæsluvarðhaldsfanga við þvílíkar aðstæður sem fyrir 

hendi voru á lögreglustöðinni. Að öllu þessu virtu og vegna fyrirmæla 2. mgr. 70. gr. 

stjórnarskrárinnar, að hver sá sem borinn er sökum um refsiverða háttsemi skuli talinn saklaus 

þar til sekt hans hefur verið sönnuð, telst það jafnframt vanvirðandi meðferð í garð [G] í 

skilningi 68. gr. hennar að hann hafi sætt slíkum aðbúnaði meðan hann sat í gæsluvarðhaldi. 

Með skírskotun til þess, sem rakið hefur verið, á [G] rétt til miskabóta samkvæmt 26. gr. 

skaðabótalaga úr hendi [Í] vegna þess hvernig staðið var á handtöku hans og vistun meðan á 

gæsluvarðhaldi hans stóð. 

Samkvæmt framangreindu var Í gert að greiða G miskabætur vegna þess að lögreglumenn 

fóru offari við handtöku hans og vegna ómannúðlegrar og vanvirðandi meðferðar í 

gæsluvarðhaldinu á grundvelli 26. gr. skaðabótalaga en það tjón féll ekki undir hina hlutlægu 

bótareglu í 2. mgr., sbr. 1. mgr. 246. gr. sml. Miskabætur fyrir framangreint voru því reistar á 

sakarreglunni og reglunni um vinnuveitendaábyrgð, þ.e. talið var að þeir sem komu að 

handtöku G og ákvörðun um vistun hans á lögreglustöðinni, þ.e. starfsmenn íslenska ríkisins, 

hefðu með ólögmætum og saknæmum hætti valdið honum tjóni.  

Á skaðabótaábyrgð vinnuveitanda er sú mikilvæga takmörkun gerð að skaðaverkið þarf að 

hafa verið unnið í tengslum við framkvæmd þess starfs sem starfsmaður átti að inna af 

hendi.58 Þótt líkamsárásir starfsmanna séu almennt taldar falla utan reglunnar um 

vinnuveitandaábyrgð verður að gera nokkrar undantekningar frá því, fyrst og fremst vegna 

þess að stundum er líkamleg valdbeiting hluti af starfsskyldum manna og ljóst að tjón sem 

valdið er í slíku starfi hlýtur oftast að falla innan marka reglunnar. Þetta á við um starf 

lögreglumanna, en dómstólar hafa miðað við að þótt lögreglumenn fari offari í störfum sínum 

                                                 
58 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 281. 
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og beiti við það ofbeldi, beri samt að beita reglunni um vinnuveitandaábyrgð.59 Hér má benda 

á eftirfarandi tvo dóma: 

Í Hrd. 1976, bls. 96 töldu tveir lögreglumenn nauðsynlegt að setja S í járn vegna ýfinga 

við þá á dansleik þar sem þeir voru við löggæslu, en þegar þeir handjárnuðu hann 

handleggsbrutu þeir S. Lögreglumennirnir voru taldir hafa beitt óþarfa harðræði, en vegna 

háttsemi S var hann látinn bera tjón sitt sjálfur að hálfu leyti. Íslenska ríkið, vinnuveitandi 

lögreglumannanna, var dæmt til að greiða S bætur. 

Í Hrd. 1996, bls. 205 var um að ræða skaðabótamál, sem SS höfðaði á hendur íslenska 

ríkinu (Í) vegna þeirra atvika sem dæmt var um í Hrd. 1991, bls. 1776.60 Að því er varðar 

ábyrgð Í sem vinnuveitanda segir m.a. í dómi Hæstiréttar: 

Fullyrt er í áðurnefndum hæstaréttardómi, að aðfarir [S] voru miklu harðneskjulegri en aðstæður 

gáfu tilefni til. Hins vegar er óumdeilt, að [S] tók í umrætt sinn þátt í lögregluaðgerðum og var 

því að vinna starf sitt. Þó að [S] hafi farið út fyrir starfsskyldur sínar með harkalegum og 

óvenjulegum hætti, þykir atferli [S] vera í nægilegum tengslum við löggæslustarf til þess, að 

felld verði bótaskylda á [Í] eftir reglunni um vinnuveitandaábyrgð. 

Af þessum tveimur dómum verður ráðið að þótt lögreglumenn fari offari við framkvæmd 

starfa sinna og valdi mönnum tjóni fellur bótaábyrgð vegna þess innan marka reglunnar um 

vinnuveitandaábyrgð ef háttsemi þeirra er í nægjanlegum tengslum við starfskyldur þeirra sem 

lögreglumanna. 

6 Lokaorð 

Í ritgerð þessari hefur verið leitast við að gera grein fyrir þeim réttarreglum og sjónarmiðum 

sem litið er til við endurskoðun dómstóla á þvingunarráðstöfunum lögreglu og voru dómar þar 

sem reynt hefur á lögmæti og framkvæmd handtöku teknir til sérstakrar skoðunar. Gerð var 

grein fyrir lögmætisreglunni og meðalhófsreglunni og hvernig þær birtast í dómaframkvæmd 

þegar reynir á lögmæti handtöku, bæði að því er varðar skilyrði handtöku og framkvæmd 

hennar. Af ákvæðum stjórnarskrár, laga um meðferð sakamála og Mannréttindasáttmála 

Evrópu leiðir að handtaka verður að byggjast á skýrri heimild í settum lögum og hefur það 

verið staðfest í dómaframkvæmd.  

Í dómaframkvæmd hefur reynt á hvort meðalhófs hafi verið gætt við handtöku, bæði að 

því er varðar framkvæmd hennar og lengd. Í ritgerðinni eru raktir dómar Hæstaréttar þar sem 

fram kemur að ekki megi halda handteknum mönnum lengur en nauðsyn ber til í þágu 

rannsóknar sakamáls. Þá hefur Mannréttindadómstóll Evrópu komist að því í dómi sínum að 

                                                 
59 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 285-286. 

60 Dómurinn er reifaður í kafla 4.4.1. 
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ekki sé nægjanlegt að í settum lögum sé að finna heimild til að handtaka mann við tilteknar 

aðstæður, nánar tiltekið vegna ölvunar og óspekta, heldur beri einnig að tilgreina þar við 

hvaða aðstæður honum skuli sleppt. Að öðrum kosti hefði lögregla of mikið svigrúm til þess 

að ákveða lengd frelsissviptingar sem útilokaði ekki nægjanlega geðþóttaákvarðanir.  

Að því er varðar framkvæmd handtöku er það háð mati hverju sinni hvort meðalhófs hafi 

verið gætt, þ.e. hvort lögreglumenn hafi farið offari við framkvæmd starfa sinna eða ekki og 

er það virt út frá aðstæðum öllum. Af þeirri dómaframkvæmd sem rakin hefur verið er ljóst að 

framferði hins handtekna getur kallað á aukna valdbeitingu af hálfu lögreglu en það breytir 

því þó ekki að lögreglumenn þurfa ávallt að gæta fyllstu varúðar og ekki beita harkalegri 

aðferð en þörf krefur. Hafi hinn handtekni verið rólegur og ekki sýnt mótþróa við handtöku 

hefur verið litið svo á í dómaframkvæmd á að við slíkar aðstæður hafi verið ónauðsynlegt að 

handjárna mann og með því að gera svo hafi verið brotið gegn meðalhófsreglunni.  

Í lok ritgerðarinnar er stutt umfjöllun um dóma sem fallið hafa um skaðabótaábyrgð 

íslenska ríkisins vegna ólögmætrar handtöku. Er þar fjallað um hina hlutlægu bótaábyrgð 

íslenska ríkisins sem kveðið er á um í XXXIX. kafla laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála 

en einnig er gerð grein fyrir dómum þar sem að bætur hafa verið dæmdar á grundvelli 

sakarreglunnar og reglunnar um vinnuveitandaábyrgð vegna tjóns sem ekki féll undir hina 

hlutlægu bótaábyrgð. Loks er rakið að þótt lögreglumenn hafi farið út fyrir starfskyldur sínar 

með harkalegum og óvenjulegum hætti og valdið tjóni hafi það samt sem áður verið fellt undir 

regluna um vinnuveitandaábyrgð ef háttsemi lögreglumannanna hefur verið í nægjanlegum 

tengslum við starfskyldur þeirra. 

 

 

 



 

26 

HEIMILDASKRÁ 

Alþingistíðindi 

Björg Thorarensen: „Eðli mannréttindareglna í stjórnarskránni og eftirlitshlutverk dómstóla“. 

Afmælisrit lagadeildar Háskóla Íslands. Ritstj. María Thejll. Reykjavík 2008, bls. 83-154. 

Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi. Reykjavík 2008.  

Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds. Reykjavík 

2015. 

Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I. Skaðabótaréttur. Reykjavík 2015. 

Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar.-Rannsókn. Þvingunarráðstafanir. 2. prentun. 

Reykjavík 2014. 

Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur. 2. útgáfa. Reykjavík 1999. 

Páll Hreinsson: „Lagaáskilnaðarregla atvinnufrelsisákvæðis stjórnarskrárinnar“. Líndæla, 

Sigurður Líndal sjötugur. Hið íslenska bókmenntafélag. Reykjavík 2001, bls. 399-421. 

Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur. Almennar efnisreglur (ófullgert handrit). Reykjavík 2017. 

Páll Hreinsson og Trausti Fannar Valsson: Stjórnsýsluréttur – Fjölrit. Reykjavík 2016. 

Starfsskilyrði stjórnvalda. Skýrsla nefndar um starfsskilyrði stjórnvalda, eftirlit með starfsemi 

þeirra og viðurlög við réttarbrotum í stjórnsýslu. Forsætisráðuneytið, Reykjavík 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

27 

DÓMASKRÁ 

Dómar Hæstaréttar: 

Hrd. 1965, bls. 99. 

Hrd. 1974, bls. 413 

Hrd. 1976, bls. 96. 

Hrd. 1989, bls. 512. 

Hrd. 1991, bls. 1776. 

Hrd. 1993, bls. 2302. 

Hrd. 1994, bls. 813. 

Hrd. 1994, bls. 2170. 

Hrd. 1995, bls. 2277. 

Hrd. 1996, bls. 205. 

Hrd. 1996, bls. 2806. 

Hrd. 1999, bls. 3386 (65/1999). 

Hrd. 1999, bls. 4997 (219/1999). 

Hrd. 2004, bls. 2354 (477/2003). 

Hrd. 1. október 2010 (562/2010). 

Hrd. 18. nóvember 2010 (147/2010). 

Hrd. 24. febrúar 2011 (425/2010). 

Hrd. 26. mars 2013 (652/2012). 

Hrd. 16. mars 2017 (345/2016). 

Dómar Mannréttindadómstóls Evrópu: 

MDE, Guzzari gegn Ítalíu, 6. nóvember 1980 (7367/6) 

MDE, Hilda Hafsteinsdóttir gegn Íslandi, 8. júní 2004 (409005/98). 

 

 

 

 

 

 

 

 


