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Útdráttur 

Ritgerð þessi ber heitir „Líkamsleit á frelsissviptum einstaklingum“. Markmið þessarar 

ritgerðar var að kanna hvort framkvæmd líkamsleitar á frelsissviptum einstaklingum á Íslandi 

sé í samræmi við 3. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu um bann við pyndingum, ómannlegri og 

vanvirðandi meðferð eða refsingu. Efni ritgerðarinnar afmarkaðist við einstaklinga sem afplána 

refsivist í fangelsi, einstaklinga sem úrskurðaðir hafa verið í gæsluvarðhald, handtekna 

einstaklinga og loks einstaklinga sem nauðungarvistaðir hafa verið á sjúkrahúsi. Til þess að 

varpa ljósi á þær reglur sem gilda um framkvæmd líkamsleitar í þessum aðstæðum var sjónum 

beint að fræðiritum og dómaframkvæmd mannréttindadómstóls Evrópu. Þá var til skoðunar 

Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, auk þeirra lagareglna, lögskýringargagna og reglugerða sem 

varða líkamsleit á einstaklingum í þessum aðstæðum. Helstu niðurstöður ritgerðarinnar voru í 

stuttu máli þær að framkvæmd líkamsleitar á föngum er ekki í fullu samræmi við 3. gr. MSE 

að mati höfundar. Þá er það ekki í samræmi við vandaða stjórnsýsluhætti að 

Fangelsismálastofnun hafi ekki sett sér skriflegar verklagsreglur um framkvæmd líkamsleitar, 

þrátt fyrir að ekki sé um brot á stjórnarskránni eða almennum lögum að ræða. Í ljósi þess að 

ekki er gerður greinarmunur á almennum föngum og gæsluvarðhaldsföngum við framkvæmd 

líkamsleitar var það niðurstaða höfundar að framkvæmdin væri ekki í fullu samræmi við 3. gr. 

MSE. Við skoðun á íslenskri dómaframkvæmd kom í ljós að framkvæmd líkamsleitar á 

handteknum mönnum hefur verið talin niðurlægjandi. Í ritgerðinni rökstyður höfundur þá 

skoðun sína að í ákveðnum tilvikum hafi líkamsleit lögreglu einnig falið í sér vanvirðandi 

meðferð í skilningi 3. gr. MSE. Að mati höfundar var ekkert sem benti til þess að framkvæmd 

líkamsleitar á nauðungarvistuðum einstaklingum væri í andstöðu við 3. gr. MSE. Hins vegar 

vakti höfundur athygli á því að Landspítalinn hefði ekki nægilega skýra heimild í lögum til þess 

að framkvæma líkamsleit á nauðungarvistuðum einstaklingum.  
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Abstract 

This thesis is titled „Body search on persons deprived of their liberty“. With this thesis, the 

author seeks to examine whether the execution of body search on persons deprived of their 

liberty in Iceland is in accordance with Article 3 of the European Convention on Human Rights, 

on the prohibition of torture and other inhuman or degrading treatment or punishment. The 

subject of this thesis was limited to persons serving a sentence in prison, remand prisoners, 

arrested persons and finally persons whom have been involuntarily committed. To shed light 

on this subject, special attention was given to academic publications and the judgement of the 

European Court of Human Rights. Furthermore, the author examined the Constitution of the 

Republic of Iceland, as well as legislations, preparatory works and regulations concerning body 

search on persons deprived of their liberty. To summarize the results, it was the author’s opinion 

that the execution of body search on prisoners was not fully in accordance with Article 3 of the 

European Convention on Human Rights. Furthermore, prison authorities had not implemented 

written procedures on execution of body search, which in the authors opinion, is not in 

accordance with good administrative practices. Since there is no distinction between prisoners 

in custody and prisoners in general while executing a body search, the author came to the 

conclusion that the execution was not in compliance with Article 3 of the European Convention 

on Human Rights. When examining the district courts and the Supreme Court of Iceland´s 

judgements it came clear that there are examples of cases where body searches on arrested 

persons have been considered degrading. In this thesis the author substantiated that in some of 

the cases the body search had also been in contrast to Article 3 of the European Convention on 

Human Rights. It is the author’s opinion that there is no evidence to support that the execution 

of body searches on persons whom have been involuntarily committed is in breach of Article 3 

of the European Convention on Human Rights. On the other hand, the author pointed out that 

Landspítalinn does not have a clear authorization according to law to execute a body search on 

persons deprived of their liberty.  
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1 Inngangur 

Í lagalegum skilningi er mannréttindum ætlað að tryggja einstaklingum og hópum vernd gegn 

vanrækslu á grundvallarmannréttindum og mannvirðingu. Mannréttindaákvæði leggja 

jákvæðar skyldur á ríki á sama tíma og þau banna aðgerðir stjórnvalda sem gengið geta gegn 

mannréttindum þegna þess.1 

Rétturinn til frelsis telst til grundvallarmannréttinda og var á meðal fyrstu skráðra 

mannréttindaákvæða í stjórnarskrám ríkja. Almennt er gengið út frá þeirri grundvallarforsendu 

að sérhver maður sé frjáls ferða sinna en í ákveðnum tilvikum er ekki unnt að komast hjá því 

að svipta menn frelsi sínu. Þannig kann frelsissvipting að vera nauðsynleg til að halda uppi 

lögum og reglu, í þágu rannsóknar sakamáls eða til verndar einstaklings gegn sjálfum sér. Það 

eru handhafar ríkisvalds sem hafa valdheimildir til frelsissviptingar, en ágreiningur um lögmæti 

frelsissviptingar kemur iðulega til umfjöllunar hjá dómstólum og umboðsmanni Alþingis.2 

Réttur manna til frelsis er tryggður í 1. mgr. 67. gr. Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 

33/1944 (stjskr.) og í 1. mgr. 5. gr. samnings Evrópuráðsins um verndun mannréttinda og 

mannfrelsis (Mannréttindasáttmálinn eða MSE). Þá er réttur manna til að njóta frelsis og 

mannhelgi tryggður í 1. mgr. 9. gr. alþjóðasamnings Sameinuðu þjóðanna um borgaraleg og 

stjórnmálaleg réttindi (SBSR). 

Frelsissvipting og líkamsleit tengjast oft, þar sem skömmu eftir frelsissviptingu kann að 

vera framkvæmd líkamsleit í öryggisskyni. Líkamsleit á frelsissviptum einstaklingum er 

áhugavert lögfræðilegt viðfangsefni, ekki síst í ljósi þess að framkvæmd líkamsleitar er í eðli 

sínu niðurlægjandi fyrir þann sem hana þarf að þola. Þegar framkvæmd er líkamsleit á 

frelsissviptum einstakling koma ákvæði 1. mgr. 68. gr. stjskr. og 3. gr. MSE. til skoðunar. 

Ákvæði þessi kveða á um bann við pyndingum og ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða 

refsingu, en um grundvallarreglu er að ræða sem heimilar engar undantekningar.3 Banni við 

ómannlegri og vanvirðandi meðferð er ætlað að skírskota til aðstæðna frelsissvipts einstaklings, 

einkum í ljósi þess að einstaklingur sem sviptur hefur verið frelsi gegn eigin vilja er líklegri til 

þess að sæta ómannúðlegri meðferð eða ella.4 Ísland hefur gert ráðstafanir til að tryggja þessi 

                                                           
1 Mannréttindaskrifstofa Íslands, „Hvað eru mannréttindi?“< http://www.humanrights.is/is/spurningar-og-

svor/hvad-eru-mannrettindi> skoðað 2. febrúar 2019. 
2 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi (Bókaútgáfan Codex 2008) 130. 
3 Hér skal vakin athygli á því að í 1. mgr. 68. gr. stjórnarskrárinnar er fjallað um „ómannúðlega meðferð“ en í 

alþjóðasamningum er fjallað um „ómannlega meðferð“ (e. inhuman treatment). Efnislegt inntak þessara tveggja 

orða er hins vegar það sama.  
4 Alþt. 1994-1995, A-deild, þskj. 389- 297. mál, athugasemdir við 6. gr., mgr. 3. 
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grundvallarréttindi, bæði á sviði þjóðarréttar og landsréttar. Þannig er Ísland aðili að öllum 

helstu mannréttindasamningum sem gerðir hafa verið á vettvangi Evrópuráðsins og Sameinuðu 

þjóðanna.  

  Pyndingar hafa viðgengist frá örófi alda. Þrátt fyrir að ríki Evrópu hafi lagt bann við 

pyndingum á 17. öld hafa pyndingar viðgengist alla tíð síðan. Allt frá lokum síðari 

heimstyrjaldarinnar hefur verið barist gegn pyndingum í Evrópuríkjum og hefur í krafti 

alþjóðasamvinnu tekist að kveða á um fortakslaust bann við pyndingum, ómannlegri og 

vanvirðandi meðferð í öllum helstu mannréttindasáttmálum heims. Ærið verkefni bíður ríkja 

heims, ef marka má skýrslu Amnesty International frá árinu 2014, sem sýnir að frá árinu 2009 

til 2013 hafi að minnsta kosti 141 ríki frá öllum heimshornum beitt pyndingum eða ómannlegri 

meðferð eða refsingu.5  

Markmið þessarar ritsmíðar er að kanna hvort framkvæmd líkamsleitar á frelsissviptum 

einstaklingum á Íslandi sé í samræmi við 3. gr. MSE. Efni ritgerðarinnar afmarkast við 

einstaklinga sem afplána refsivist í fangelsi, einstaklinga sem úrskurðaðir hafa verið í 

gæsluvarðhald, handtekna einstaklinga og loks einstaklinga sem nauðungarvistaðir hafa verið 

á sjúkrahúsi. Til þess að varpa ljósi á viðfangsefnið verður sjónum beint að dómum 

Mannréttindadómstóls Evrópu (Mannréttindadómstóllinn eða MDE), auk þess sem leitast 

verður við að gera umfjöllun um viðfangsefnið í fræðiritum góð skil. Meðal þeirra 

réttarheimilda sem koma til skoðunar er Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, almenn lög og þá 

einkum Mannréttindasáttmáli Evrópu, sbr. lög nr. 62/1994, auk lagaákvæða sem heimila 

líkamsleit í þeim aðstæðum er ritgerðarefnið snýr að og reglugerðir. Þá verður rýnt í 

dómaframkvæmd héraðsdóms og Hæstaréttar Íslands. Auk þess verða Evrópsku 

fangelsisreglurnar frá árinu 2006 og verklagsreglur Landspítalans um framkvæmd líkamsleitar 

á nauðungarvistuðum einstaklingum einnig til umfjöllunar. Þá verður gerð grein fyrir 

upplýsingum fengnum úr viðtölum höfundar við Pál Winkel, fangelsismálastjóra, Huldu Elsu 

Björgvinsdóttur, sviðstjóra á ákærusviði Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu, Sigurð Pál 

Pálsson, doktor í geðlækningum og starfandi geðlækni á Kleppsspítala og Guðmund Sævar 

Sævarsson, sérfræðing í geðhjúkrun og starfandi hjúkrunardeildarstjóra á öryggis og 

réttargeðþjónustu Landspítalans. 

                                                           
5 Amnesty International, „Torture in 2014. 30 Years of Broken Promises“ (Amnesty International 2014) 10 

<https://www.amnestyusa.org/files/act400042014en.pdf> skoðað 16. mars 2019. 
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Í næsta kafla verður rakin uppruni hugmynda um mannréttindavernd og þróun 

mannréttindaákvæða í stjórnarskrám ríkja. Í 3. kafla verður gerð grein fyrir réttarheimildarlegri 

stöðu Mannréttindasáttmála Evrópu í íslenskum rétti. Í 4. kafla verður fjallað um hugtakið 

frelsissvipting, sem birtist í 67. gr. stjskr. og 5. gr. MSE, auk þess sem fjallað verður um 

lagaumhverfi handtekinna einstaklinga, þeirra sem úrskurðaðir eru í gæsluvarðhald, fanga sem 

afplána refsidóm í fangelsi og þeirra sem hafa verið nauðungarvistaðir á sjúkrahúsi. Í 5. kafla 

verður til umfjöllunar bann við pyndingum, ómannlegri og vanvirðandi meðferð, þar sem 

sérstök áhersla verður lögð á túlkun 3. gr. MSE með tilliti til dómaframkvæmdar 

Mannréttindadómstólsins. Í 6. kafla verður fjallað með almennum hætti um líkamsleit á 

frelsissviptum einstaklingum með hliðsjón af innlendri löggjöf og dómaframkvæmd 

Mannréttindadómstólsins. Þá verður einnig gerð grein fyrir framkvæmd líkamsleitar á 

frelsissviptum einstaklingum á Íslandi með hliðsjón af túlkun Mannréttindadómstólsins, 

fræðimanna og innlendra dómstóla á banni 3. gr. MSE við pyndingum, ómannlegri og 

vanvirðandi meðferð eða refsingu. Að endingu verður í 7. kafla gerð grein fyrir niðurstöðum 

höfundar.  

2 Sögulegt yfirlit mannréttindaverndar 

2.1 Rætur mannréttindahugtaksins 

Í fræðiritum hafa mannréttindi almennt verið skilgreind sem óafsalanleg grundvallarréttindi 

sem einstaklingur hefur af þeirri ástæðu einni að hann er mannvera.6 Upphaflegt markmið 

mannréttinda var að stuðla að réttindum einstaklinga til skoðanafrelsis, persónufrelsis og 

friðhelgi einkalífs sem valdhafar máttu ekki skerða nema að uppfylltum þröngum skilyrðum. 

Mannréttindaákvæði nútímans krefjast í meira mæli athafna af hálfu ríkisins en áður. Þannig 

leggja mannréttindaákvæði þær skyldur á herðar ríkja að þau grípi til aðgerða til að tryggja 

mannréttindi þegna sinna, til að mynda með lagasetningu eða öðrum hætti.7  

Rætur mannréttindahugtaksins má rekja til forngrískrar heimspeki og hinna ýmsu 

trúarbragða á heimsvísu.8 Náttúruréttarkenningar Sófista frá því um 450 f.kr. gengu út frá því 

að menn væru jafnir frá náttúrunnar hendi, en ánauð og ójafnræði væru afsprengi mannlegra 

laga. Það var síðan á upplýsingaöld sem náttúruréttarkenningar áttu sitt blómaskeið. Skrif enska 

                                                           
6 Magdalena Sepúlveda, Theo van Banning, Guðrún D. Guðmundsdóttir, Christine Chamoun og Willem J.M. van 

Genugten, Human Rights Reference Handbook (4. útg., The Icelandic Human Rights Centre 2009) 6. ; Björg 

Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi (2. útg., Bókaútgáfan Codex 2019) 96. 
7 Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur (Háskólaútgáfan 1999) 448. 
8 Sepúlveda o.fl., (n. 6) 3. 
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stjórnmálaheimspekingsins John Locke á 17. öld varpa ljósi á megininntak 

náttúruréttarkenninga á upplýsingaöldinni. Sá kenningagrundvöllur byggðist á náttúrulegu 

sjónarhorni sem tengdist eðlislægum, algildum grundvallarmannréttindum. Út frá þeirri 

kenningarlegu nálgun var álitið að manneskjan ætti óafsalanleg grundvallarréttindi sem 

stjórnvöld mættu ekki skerða, heldur bæri skylda til að vernda. Á þessu sjónarmiði byggist 

hugmyndin um uppsprettu ríkisvaldsins sem er tilkomin fyrir tilstilli borgaranna. Út frá þeirri 

hugsun er það meginhlutverk ríkisins að varðaveita líf þeirra og frelsi, því aðeins með þesskonar 

þöglu samkomulagi samþykki borgarar að lúta ríkisvaldi. Með þessum hætti höfðu 

náttúruréttarkenningar mikil áhrif á setningu mannréttindaákvæða í stjórnarskrár ríkja á 18 og 

19 öld.9 Samhliða kenningum náttúruréttarins lagði stjórnspekingurinn Montesquieu ríka 

áherslu á mótun lýðræðishugtaksins. Markmið Montesquieu og John Locke var í grunninn það 

sama, að tryggja frelsi borgaranna, en sá fyrrnefndi taldi best að ná því fram með aðskilnaði 

valds.10 Kenningar Montesquieu um þrígreiningu ríkisvaldsins, þar sem löggjafarvaldið, 

framkvæmdarvaldið og dómsvaldið eru aðskilin, komu fram í riti hans „De l´Esprit des Lois“ 

árið 1748. Þar benti hann á að hætta væri á ofríki og kúgun ef allt ríkisvaldið væri á einni hendi. 

Hann færði rök fyrir því að með þessum hætti væri unnt að tempra vald þannig að enginn hinna 

þriggja valdhafa hefði nægilegt afl til þess að brjóta gegn réttindum borgaranna. Það var á 

kenningagrunni Montesquieu um þrískiptingu ríkisvaldsins sem hlutverk dómstóla var 

skilgreint nánar og sjálfstæði þeirra til að dæma um hvort aðrir handhafar ríkisvalds hefðu 

misbeitt valdi sínu haft í fyrirrúmi. Á 19. öld komu fram á sjónarsviðið kenningar um réttarríkið, 

sem ganga út frá því að ríkisvaldið sé bundið af lögum þar sem skýrar lagaheimildir verða að 

liggja að baki öllum afskiptum af réttindum borgaranna. Það er ennfremur á þessum grunni sem 

lögmætisreglan hvílir.11 

2.2 Skráning mannréttindaákvæða í stjórnarskrár 

Á síðari hluta 18. aldar hófu nokkur ríki að skrá mannréttindaákvæði í stjórnarskrár sínar. Í 

sjálfstæðisyfirlýsingu Bandaríkjanna er vísað til þess að allir menn fæðist jafnir með tiltekin 

óskerðanleg réttindi og myndi samfélög til að tryggja þessi réttindi. Ákvæði 

sjálfstæðisyfirlýsingarinnar voru tekin upp af einstökum fylkjum innan Bandaríkjanna og urðu 

síðar fyrirmynd fyrstu stjórnarskrár Bandaríkjanna frá árinu 1787.12 Í stjórnarskránni var einnig 

mælt fyrir um þrískiptingu ríkisvalds og tilgreint verkefni hvers handhafa ríkisvaldsins. Sérstök 

                                                           
 9 Sepúlveda o.fl., (n. 6) 3. 
10 Christian Tomuschat, Human Rights: Between Idealism and realism (2. útg., Oxford University Press 2008) 13. 
11 Björg Thorarensen (n. 2) 23-24. 
12 Sepúlveda o.fl., (n. 6) 4. 
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mannréttindaskrá í tíu viðaukum við stjórnarskrána, þar sem kveðið var á um helstu 

mannréttindi, var samþykkt árið 1789. Sama ár, leit franska mannréttindayfirlýsingin dagsins 

ljós. Kvað hún á um að allir menn fæðist jafnir og haldi þeirri stöðu ævilangt. Auk þess sem  

tilgangur sérhverrar samfélagsmyndunar sé varðveisla tiltekinna náttúrulegra og óafsalanlegra 

réttinda mannsins. Hafði yfirlýsingin einnig að geyma upptalningu á helstu borgaralegu og 

stjórnmálalegu réttindum, sem staðist hafa tímans tönn og eru enn að finna í öllum helstu 

stjórnarskrám lýðræðisríkja. Má þar helst nefna skoðanafrelsi, friðhelgi eignaréttar, 

tjáningarfrelsi, vernd gegn afturvirkni refsilaga, rétt til að teljast saklaus uns sekt er sönnuð, rétt 

til að þurfa ekki að þola handtöku nema samkvæmt lagaheimild og jafnræði fyrir lögum.13 Á 

norðurlöndunum var Noregur fyrsti ríkið til að setja sér stjórnarskrá (n. grunnloven) árið 1814. 

Danmörk fylgdi á eftir með setningu dönsku grundvallarlaganna frá árinu 1849. Með lögunum 

var sett á laggirnar stjórnlagaþing og einveldisstjórn lögð niður.14  

 Krafa íslands um endurreisn Alþingis og sjálfstæði þjóðarinnar hófst um það leyti sem 

baráttu Danmerkur og annarra Evrópuþjóða fyrir afnámi einveldis óx fiskur um hrygg. Alþingi 

var endurreist árið 1845 sem ráðgefandi þing og í kjölfar þess fór lítið fyrir kröfum um 

frelsisréttindi íslenskra þegna en meira fór fyrir deilum um samband Íslands og Danmerkur.15 

Þann 5. janúar 1874 setti Kristján níundi Danakonungur Íslendingum stjórnarskrá um hin 

sérstöku  málefni Íslands. Aðallega byggði stjórnarskráin á stöðu Íslands innan danska ríkisins 

en með henni fékk Ísland löggjafarvald, sem takmarkaðist þó við íslensk sérmál. Þau 

mannréttindi sem talin voru upp í stjórnarskránni voru sambærileg þeim sem finna mátti í 

dönsku grundvallarlögunum frá 1866, sem áttu sér fyrirmynd í belgísku stjórnarskránni frá 

árinu 1831, sem byggði með beinum hætti á frönsku mannréttindayfirlýsingunni.16 Þó svo að 

stjórnarskráin hafi verið umdeild meðal Íslendinga beindust kröfur um breytingar eða viðbætur 

á henni ekki að mannréttindaákvæðum hennar, heldur aðallega að sambandi ríkjanna tveggja. 

Enn áttu eftir að líða 121 ár þar til efnislegar breytingar yrðu gerðar á mannréttindaákvæðum 

stjórnarskrárinnar.17 

 Stjórnarskránni frá 1874 var breytt með stjórnarskipunarlögum nr. 16/1903 en engar 

breytingar voru gerðar á mannréttindaákvæðum hennar. Með stjórnarskipunarlögum nr. 

12/1915 var innleitt ákvæði um trúfrelsi sem kvað á um að enginn skyldi gjalda til annarrar 

                                                           
13 Björg Thorarensen (n. 2) 22. 
14 sama heimild 22. 
15 sama heimild 28. 
16 Gunnar G. Schram (n. 7) 449. 
17 sama heimild 450. 
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guðsdýrkunar en þeirrar sem hann sjálfur aðhylltist. Með ofangreindum breytingum var 

kosningaréttur til Alþingis einnig rýmkaður. Stjórnarskrá konungsríkisins Íslands frá árinu 

1920, sbr. stjórnarskipunarlög nr. 9/1920, var sett í kjölfar þess að Ísland varð fullvalda ríki árið 

1918. Stjórnarskránni fylgdu engar breytingar á mannréttindaákvæðum en kosningaréttur var 

rýmkaður enn frekar.18 Engin efnisleg umræða um mannréttindaákvæðin átti sér stað við 

setningu lýðveldisstjórnarskrárinnar með stjórnarskipunarlögum nr. 33/1944. Fljótlega eftir 

setningu lýðveldisstjórnarskrárinnar fór af stað umræða um mikilvægi heildarendurskoðunar á 

henni. Breytingar voru gerðar á kosningaaldri með stjórnarskipunarlögum nr. 9/1968 og 

umtalsverðar breytingar voru gerðar á skipulagi og starfsháttum Alþingis með 

stjórnarskipunarlögum nr. 56/1991. Það var svo í tilefni 50 ára afmælis lýðveldisins sem 

Alþingi ályktaði að heildarendurskoðun á mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar skyldi fara 

fram og ári síðar voru stjórnarskipunarlög nr. 97/1995 sett.19 

 Í greinargerð með frumvarpi því er varð að stjórnarskipunarlögum nr. 97/1995 voru 

tilgreindar þrjár ástæður fyrir mikilvægi heildarendurskoðunar á mannréttindaákvæðum 

stjórnarskrárinnar. Í fyrsta lagi var vísað til mikilvægis þess að efla, samhæfa og samræma 

mannréttindaákvæðin svo þau gætu gegnt hlutverki sínu sem vörn almennings í samskiptum 

við handhafa ríkisvaldsins. Í öðru lagi var talið nauðsynlegt að klæða ákvæðin í nútímalegri 

búning, þar sem þau höfðu staðið óbreytt frá setningu stjórnarskrárinnar um hin sérstöku 

málefni Íslands frá 1874. Loks var talið nauðsynlegt að samræma mannréttindaákvæði 

stjórnarskrárinnar við þær þjóðréttarlegu skuldbindingar sem Ísland hafði gengist undir og var 

þá sérstaklega vísað til Mannréttindasáttmála Evrópu frá 4. nóvember 1950, sem lögfestur hafði 

verið hér á landi árinu áður með lögum nr. 62/1994.20 Ísland hafði einnig gengist undir 

þjóðréttarlegar skuldbindingar með því að gerast aðili að Félagsmálasáttmála Evrópu frá árinu 

1961, alþjóðasamningi Sameinuðu þjóðanna um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi (SBSR.) 

og alþjóðasamningi Sameinuðu þjóðanna um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi, 

báða frá árinu 1966.21  

                                                           
18 Björg Thorarensen (n. 2) 31. 
19 sama heimild 32-33. 
20 sama heimild 32-33 ; Alþt. 1994-1995, A-deild, þskj. 389 – 297 mál, greinargerð. 
21 sama heimild 33. 
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3 Staða Mannréttindasáttmála Evrópu sem réttarheimild í 

íslenskum rétti 

3.1 Inngangur 

Íslenskir fræðimenn á sviði stjórnskipunarréttar hafa á síðustu tveimur áratugum fjallað 

umtalsvert um réttarheimildarlega stöðu Mannréttindasáttmála Evrópu.22 Að sama skapi hefur 

viðhorf gagnvart áhrifum þjóðréttarsamninga breyst á undanförnum áratugum og markast það 

ef til vill af því að skilin á milli landsréttar og þjóðaréttur verða sífellt óljósari.23 Áhrif 

Mannréttindasáttmála Evrópu á íslenskan rétt voru hverfandi þegar Ísland undirgekkst hann að 

þjóðarétti þann 29. júní 1953.24 Við undirritun Mannréttindasáttmálans var það almennt viðhorf 

manna að þau réttindi sem hann kvað á um hefðu stöðu grundvallarréttinda og því fyllilega 

tryggð í íslenskri löggjöf. Skömmu fyrir lögfestingu Mannréttindasáttmálans hafði viðhorf 

manna breyst umtalsvert og þau réttindi sem Mannréttindasáttmálinn kvað á um almennt ekki 

talin nægilega tryggð í íslenskri löggjöf.25 Með lögfestingu Mannréttindasáttmálans var leitast 

við að gefa einstaklingum ríkari vernd og aukið réttaröryggi. Mannréttindasáttmálinn hafði að 

geyma ítarlegri ákvæði um verndun mannréttinda auk þess sem hann kvað á um ýmis ný 

réttindi, sem ekki var mælt fyrir um í íslenskri löggjöf.26  

3.2 Kenningar um eineðli og tvíeðli lands- og þjóðaréttar 

Til þess að varpa ljósi á réttarheimildarlega stöðu Mannréttindasáttmálans í íslenskum rétti er 

nauðsynlegt að gera grein fyrir sambandi lands- og þjóðaréttar og þá um leið kenningum 

kenndum við eineðli (e. monism) og tvíeðli (e. dualism). Eineðliskenningin gerir ráð fyrir því 

að lands- og þjóðaréttur sé hluti af sama réttarkerfi og því þarf ekki að leiða ákvæði 

þjóðréttarsamninga sérstaklega inn í landsrétt. Ákvæði mannréttindasamninga öðlast því sömu 

stöðu og sett lög í landsrétti við fullgildingu þeirra.27 Íslensk réttarskipan byggist á kenningunni 

um tvíeðli lands- og þjóðaréttar. Samkvæmt tvíeðliskenningunni eru landsréttur og þjóðarréttur 

aðskilin réttarkerfi og telst þjóðréttarákvæði aðeins réttarheimild að íslenskum rétti hafi það 

                                                           
22 Björg Thorarensen (n. 6) 96. 
23 sama heimild 80. 
24 Björg Thorarensen (n. 2) 84. 
25 Davíð Þór Björgvinsson, „Mannréttindasáttmáli Evrópu. Meginatriði, skýring og beiting“ Í Björg Thorarensen, 

Davíð Þór Björgvinsson, Guðrún Gauksdóttir, and Hjördís Björk Hákonardóttir (ritstj.), Mannréttindasáttmáli 

Evrópu : Meginreglur, Framkvæmd Og áhrif á íslenskan Rétt (Mannréttindastofnun Háskóla Íslands Lagadeild 

Háskólans í Reykjavík 2005) 65. 
26Alþt. 1994, A-deild, þskj. 389- 297. mál, IV Alþjóðasamningar um mannréttindi og gildi þeirra að landsrétti, mgr 

6. 
27 Skúli Magnússon, „Stjórnskipuleg staða þjóðréttar að íslenskum lögum“ [2012] Lögfræðingur 

<http://logfraedingur.unak.is/pistlar.asp?fid=71 > skoðað 17. apríl 2019. 
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verið innleitt. Af lögmætisreglu stjórnskipunarréttarins leiðir að slík innleiðing þarf að vera í 

formi lagasetningar eða styðjast við heimild í lögum.28 Hafi innleiðing þjóðréttarákvæða ekki 

átt sér stað er ekki unnt að byggja á þeim rétt eða skyldu í íslenskum landsrétti og þá er 

þjóðréttarákvæðum ekki beitt eins og settum lögum fyrir dómstólum.29 Hins vegar er það skylda 

Íslands sem tvíeðlisríkis að leitast við að túlka sett lög í samræmi við skuldbindingar sínar að 

þjóðarétti. Ákvæði þjóðréttarsamninga eru viðurkennd lögskýringargögn í íslenskum rétti, en 

þau víkja almennt ef þau eru andstæð íslenskum lögum.30 Ísland ber þá skyldu að tryggja að 

löggjöf ríkisins séu ekki í andstöðu við þjóðréttarlegar skuldbindingar sínar.  

3.3 Staða Mannréttindasáttmála Evrópu sem réttarheimild fyrir setningu laga nr. 

62/1994 

Áður en til lögfestingar Mannréttindasáttmála Evrópu kom benti margt til þess að íslensk lög 

vernduðu ekki með fullnægjandi hætti þau réttindi sem Mannréttindasáttmálinn kvað á um. 

Úrlausnir Mannréttindanefndar og Mannréttindadómstóls Evrópu gáfu ennfremur til kynna að 

hert væri á kröfum til aðildarríkja að innlend löggjöf væri í samræmi við efni samningsins.31 Þá 

höfðu dómstólar í nokkur skipti vísað til þess að hann hefði ekki lagagildi og íslensk lög því 

látin ganga framar ákvæðum samningsins þegar misræmis gætti á milli ákvæða hans og 

íslenskra laga.32 Má hér nefna dóm Hæstaréttar í máli nr. 23/1974 (bann við hundahaldi) þar 

sem þess var krafist dæmd yrði ógild synjun um leyfi til að eiga hund með vísan til þess að bann 

við hundahaldi í Reykjavík væri í andstöðu við 8. gr. MSE. Hæstiréttur hafnaði beitingu 

ákvæðisins með vísan til þess að Mannréttindasáttmálinn hefði ekki öðlast lagagildi hér á 

landi.33 Í dómi Hæstaréttar í máli nr. 77/1985 (aðskilnaðardómur I) hafnaði Hæstiréttur að beita 

6. gr. MSE með sömu rökum.34 Það var þó ekki svo að áhrif Mannréttindasáttmáls væru engin 

fyrir lögfestingu hans. Skömmu fyrir lögfestingu hans hvarf Hæstiréttur frá ofangreindum 

fordæmum sínum með dómum í málum nr. 120/1989 (aðskilnaðardómur II) 35 og 494/1991 

(dómtúlksdómur).36  

                                                           
28 Skúli Magnússon (n. 27) 
29 Björg Thorarensen (n. 2) 85. 
30 Sigurður Líndal, Um lög og lögfræði. Grundvöllur laga – Réttarheimildir ( 3. Útg. Hið íslenzka bókmenntafélag 

2007) 83. 
31 Björg Thorarensen (n. 2) 87. 
32 sama heimild 87. 
33 Hrd. 18. júní 1975 í máli nr. 23/1974.  
34 Hrd. 25. nóvember 1985 í máli nr. 77/1985.  
35 Hrd. 9. janúar 1990 í máli nr. 120/1989.  
36 Hrd. 6. febrúar 1992 í máli nr. 494/1991.   
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3.4 Staða Mannréttindasáttmála Evrópu sem réttarheimild eftir setningu 

stjórnarskipunarlaga nr. 97/1995 

Mannréttindasáttmáli Evrópu var lögfestur með lögum nr. 62/1994 og varð um leið fyrsti 

alþjóðlegi mannréttindasamningur sem Ísland lögfesti.37 Mannréttindasáttmálinn hefur því 

formlega stöðu almennra laga. Vegna meginreglunnar um að eldri lög víki fyrir yngri 

ósamrýmanlegum lagaákvæðum felur lögfesting Mannréttindasáttmálans í sér takmarkaða 

tryggingu fyrir því að ætíð verði gætt samræmis á milli íslenskra laga og ákvæða 

Mannréttindasáttmálans.38 Þannig kann við fyrstu sýn að virðast sem svo að ekkert sé því til 

fyrirstöðu að löggjafinn setji lög sem eru í andstöðu við ákvæði Mannréttindasáttmálans.39 Það 

fæli hins vegar í sér brot á þjóðréttarlegum skuldbindingum Íslands. Um þetta er fjallað í 

greinargerð með frumvarpi því er varð að lögum nr. 62/1994 um Mannréttindasáttmála Evrópu 

þar sem segir jafnframt: 

Ekki [er] hægt að gefa sér að yngri lög gætu vikið til hliðar ákvæðum 

mannréttindasáttmálans ef þetta frumvarp yrði að lögum. Í því sambandi 

verður að minnast þess að samþykkt þessa frumvarps myndi óhjákvæmilega 

orka þannig á skýringu núgildandi reglna stjórnarskrárinnar að yngri lög, sem 

kynnu að stangast á við ákvæði mannréttindasáttmálans, kynnu um leið að 

teljast stríða gegn stjórnarskránni eins og hún yrði skýrð í framtíðinni.40  

Mannréttindakafli stjórnarskrárinnar var endurskoðaður og samræmdur Mannréttindasáttmála 

Evrópu með stjórnarskipunarlögum nr. 97/1995. Í athugasemdum með frumvarpi er síðar var 

að áðurnefndum stjórnarskipunarlögum kemur fram að eitt af meginmarkmiðum endurskoðunar 

stjórnarskrárinnar væri að taka mið af þeim þjóðréttarlegu skuldbindingum sem Ísland hefði 

gengist undir með fullgildingu á alþjóðlegum mannréttindasamningum.41 Á það hefur verið 

bent að horfa megi á lögfestingu Mannréttindasáttmálans sem staðfestingu á óskráðum 

grundvallarreglum sem koma til fyllingar ákvæðum stjórnarskrárinnar eða einskonar 

stjórnarskrárígildi.42 Þrátt fyrir að Mannréttindasáttmálinn hafi ekki formlega stöðu 

stjórnskipunarlaga hefur það sérstaka þýðingu að löggjafinn gerði ráð fyrir því að ákvæði 

Mannréttindakafla stjórnarskrárinnar skyldi túlka í samræmi við þjóðréttarlegar skuldbindingar 

Íslands. Þannig verður að ætla að hverfandi líkur séu á því að löggjafinn setji lög sem fara í 

bága við ákvæði Mannréttindasáttmálans, þar sem slíkt hefði þá þýðingu að þau væru einnig í 

                                                           
37 Björg Thorarensen (n. 6) 87. 
38 Sigurður Líndal (n. 30) 84. 
39 sama heimild 85. 
40 Alþt. 1992-1993, A-deild, þskj. 105- 102. mál, VI. Áhrif lögfestingar mannrétindarsáttmálans á lagaframkvæmd. 
41 Alþt. 1992-1993, A-deild, þskj. 105- 102. mál, IV. Almennt um gildi mannréttindasáttmála Evrópu í 

aðildarríkjunum. 
42 Sigurður Líndal, (n. 30) 85. 
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andstöðu við ákvæði stjórnarskrárinnar.43 Ummæli héraðsdóms í dómi Hæstaréttar í máli nr. 

167/2002 lýsa kjarna málsins ágætlega og um leið réttarheimildarlegri stöðu 

Mannréttindasáttmálans.  

Ákvæði mannréttindasáttmálans njóta ekki stöðu stjórnskipunarlaga. Með 

vísan til greinargerðar með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 97/1995 um 

breytingu á stjórnarskránni og dóma Hæstaréttar um túlkun á 

ákvæðum stjórnarskrár þykir rétt að túlka félagafrelsisákvæði 74. gr. 

stjórnarskrár með hliðsjón af 1. og 2. mgr. 11. gr. mannréttindasáttmálans. 

Samkvæmt framangreindum athugasemdum við 74. gr. í greinargerð með 

frumvarpinu verður ákvæðið ekki talið veita félagafrelsi minni vernd en 11. 

gr. mannréttindasáttmálans gerir ráð fyrir.44 

Þegar framkvæmd líkamsleitar á Íslandi er skoðuð verður því að hafa hugfast að 

mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar eru túlkuð með hliðsjón af Mannréttindasáttmála 

Evrópu. 

3.5 Réttarheimildarlegt gildi úrlausna Mannréttindadómstóls Evrópu 

Samkvæmt 2. gr. laga nr. 62/1994 eru úrlausnir Mannréttindadómstóls Evrópu ekki bindandi 

að íslenskum landsrétti. Vikið er að því í greinargerð með frumvarpi til laganna að ef 

frumvarpið yrði að lögum, væri einungis orð Mannréttindasáttmálans hluti af íslenskum 

landsrétti. Þannig var ekki gert ráð fyrir því að fordæmi frá Mannréttindadómstólnum um 

skýringu þessara orða væru hluti af íslenskum landsrétti.45 Einnig er bent á að lögfesting 

Mannréttindasáttmálans breyti með engu móti stöðu úrlausna Mannréttindadómstólsins.46 

Þannig sé enn gert ráð fyrir því að úrlausnirnar séu aðeins bindandi að þjóðarétti og geti því 

ekki hnekkt innlendum dómsúrlausnum eða löggjöf.47 Hins vegar segir í greinargerð með 

frumvarpinu einnig:  

Á hinn bóginn má telja sjálfsagt að reikna með að íslenskir dómstólar og 

stjórnvöld hefðu slík fordæmi til leiðsagnar þegar reyna kynni á skýringu 

einstaka ákvæða laganna. Um skerðingu á sjálfstæði dómstóla og stjórnvalda 

hér á landi verður engan veginn að ræða af þessum sökum, enda væru þau 

óbundin af fordæmum og staða þeirra í raun ekki önnur en á ýmsum öðrum 

sviðum við beitingu íslenskra laga sem eiga sér samhljóða erlendar 

hliðstæður, en í slíkum tilvikum er alvanalegt að huga að erlendri 

réttarframkvæmd til leiðsagnar um vafaatriði.48 

                                                           
43 Sigurður Líndal, (n. 30) 85. 
44 Hrd. 14. nóvember 2002 í máli nr. 167/2002. 
45 Alþt. 1992-1993, A-deild, þskj. 105- 102. mál, VI. Áhrif lögfestingar mannrétindarsáttmálans á lagaframkvæmd. 
46 Alþt. 1992-1993, A-deild, þskj. 105- 102. mál, VI. Gildi sáttmálans að landsrétti. 
47 Davíð Þór Björgvinsson, Lögskýringar: Kenningar aðferðir og sjónarmið við skýringu og beitingu laga (JPV 

útgáfa 2008) 314. 
48 sama heimild 314. 
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Þannig má gera ráð fyrir því að íslenskir dómstólar hafi úrlausnir Mannréttindadómstólsins til 

hliðsjónar við skýringu á ákvæðum Mannréttindasáttmálans, jafnvel þó þær séu ekki bindandi.  

Þess skal hins vegar getið að fræðimenn hafa talið úrlausnir Mannréttindadómstólsins 

bindandi, þrátt fyrir að 2. gr. laga nr. 62/1994 kveði á um hið gagnstæða. Þannig hafa verið færð 

rök fyrir því að úrlausnir Mannréttindadómstólsins séu meðal réttarheimilda í íslenskum rétti, 

rétt eins og innlendar dómsúrlausnir.49 Þannig sé formlega hægt að víkja frá fordæmum 

Mannréttindadómstólsins, en slíkt bryti í bága við þjóðréttarlegar skuldbindingar Íslands, nema 

frávik frá eldri fordæmum byggi á nýrri fordæmum eða breyttum fræðilegum viðhorfum.50 Það 

er hins vegar óalgengt að íslenskir dómstólar vísi til úrlausna Mannréttindadómstólsins í 

rökstuðningi fyrir niðurstöðum, þrátt fyrir að alla jafna fari íslenskir dómstólar eftir túlkun 

Mannréttindadómstólsins í úrlausnum sínum.51  

3.6 Samantekt 

Að framan var lýst réttarheimildarlegri stöðu Mannréttindasáttmála Evrópu. Ráðið verður af 

dómi Hæstaréttar í máli nr. 167/2002 að ákvæði mannréttindasáttmálans njóta ekki stöðu 

stjórnskipunarlaga. Mannréttindasáttmálinn hefur formlega stöðu almennra laga, en ákvæði 

stjórnarskrárinnar eru skýrð með vísan til Mannréttindasáttmálans. Alla jafna vísa dómstólar 

einnig til laganna um lögfestingu hans, sbr. lög nr. 62/1994 en í ljósi þeirra breytinga sem gerðar 

voru á mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar með stjórnarskipunarlögum nr. 97/1995 verður 

að ætla að tilvísun til laga nr. 62/1994 hafi takmarkaða þýðingu.52 Að lokum skal tekið fram að 

þó svo að úrlausnir Mannréttindadómstólsins séu í ströngum skilningi ekki bindandi, er 

íslenskum dómstólum ekki annað fært en að taka tillit til úrlausna Mannréttindadómstólsins því 

ellegar kann Ísland að brjóta gegn þjóðréttarlegum skuldbindingum sínum.  

4 Hugtakið frelsissvipting samkvæmt 5. gr. Mannréttindasáttmála 

Evrópu og 67. gr. Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands  

4.1 Inngangur 

Einstaklingar sem sviptir hafa verið frelsi eru sérstaklega berskjaldaðir fyrir ómannúðlegri og 

vanvirðandi meðferð.53 Ýmis lög og reglur hafa verið sett til varnar einstaklingum sem sviptir 

                                                           
49 Davíð Þór Björgvinsson, „Staða dóma Mannréttindadómstóls Evrópu í íslenskum landsrétti“ (2014) 10 Tímarit 

Lögréttu 24, 48.  
50 Davíð Þór Björgvinsson (n. 47) 316. 
51 Björg Thorarensen (n. 2) 90. 
52 sama heimild 111. 
53 sama heimild 181. 
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hafa verið frelsi, en nánar verður vikið að þeim í kafla 4. Ástæða þess að frelsissvipting kemur 

sérstaklega til skoðunar í ritsmíð þessari er sú að það heyrir til undantekninga að einstaklingur 

sæti líkamsleit, sem ekki hefur verið frelsissviptur. Því þykir tilefni til að gera nánar grein fyrir 

eðli frelsissviptingar, hvað felst í henni og hvaða reglur gilda um hana í íslenskum rétti, áður en 

lengra er haldið. 

4.2 Hugtakið frelsissvipting samkvæmt 1. mgr. 5. gr. Mannréttindasáttmála 

Evrópu 

Samkvæmt 5. gr. MSE skulu allir menn njóta frelsis og mannhelgi en meginmarkmið 

ákvæðisins er að koma í veg fyrir handahófskenndar og óréttmætar frelsisskerðingar.54 

Samkvæmt ákvæðinu skulu allir menn njóta frelsis og mannhelgi. Undantekningar frá þessari 

reglu og skilyrði þess að takmarka megi frelsi manna eru að finna í stafliðum a.-f. 1. mgr. 5. gr. 

MSE. Samkvæmt 1. mgr. 5. gr. má engan svipta frelsi nema í samræmi við þá málsmeðferð 

sem mælt er fyrir um í lögum. Við mat á því hvort frelsissvipting samrýmist þeirri málsmeðferð 

sem lög kveða á um metur Mannréttindadómstóllinn hvort efnisleg skilyrði og formreglur 

landslaga séu uppfyllt. Þannig felur nauðungarvistun sjálfráða einstaklings í sér brot gegn 1. 

mgr. 5. gr. MSE ef ekki er gætt þeirra tímafresta sem kveðið er á um í lögræðislögum nr. 

71/1997 (lrl.).55 Þá kann frelsissvipting sem á sér stoð í alþjóðalögum, Evrópulöggjöf eða 

jafnvel handtökuskipun að samrýmast 5. gr. MSE ef gætt er formreglna landslaga.56 

Mannréttindadómstóll Evrópu hefur ennfremur túlkað 1. mgr. 5. gr. MSE þannig að 

lagaheimildir verða að vera nægilega fyrirsjáanlegar og upplýsingar um þær birtar opinberlega 

eða í það minnsta aðgengilegar borgurunum.57  

Í áðurnefndum stafliðum eru taldar upp aðstæður þar sem heimilt er að svipta mann 

frelsi. Þessar aðstæður eru eftirfarandi: Gæsla manns til að afplána refsidóm, handtaka eða 

gæsla manns fyrir að óhlýðnast lögmætri skipun dómstóls, handtaka manns vegna gruns um 

refsivert brot, gæsla ósjálfráða manns vegna eftirlits með uppeldi hans, gæsla manns til að til 

að koma í veg fyrir útbreiðslu smitsjúkdóma eða hann er andlega vanheill eða áfengissjúklingur 

og loks handtaka eða gæsla manns sem á að vísa úr landi eða framselja.  

                                                           
54 Council of Europe - European Court on Human Rights, „Guide on Article 5 of the European Convention on 

Human Rights- Right to liberty and security“ (Counsil of Europe – European Court of Human Rights, apríl 2019) 

10 < https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_5_ENG.pdf> skoðað 16. mars 2019. 
55 Björg Thorarensen (n. 6) 131. 
56 Council of Europe - European Court on Human Rights, „Guide on Article 5 of the European Convention on 

Human Rights- Right to liberty and security“ (Counsil of Europe – European Court of Human Rights, apríl 2019) 

11 < https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_5_ENG.pdf> skoðað 16. mars 2019. 
57 Björg Thorarensen (n. 2) 138.; Hilda Hafsteins gegn Íslandi. App no 40905/98 (ECHR, 8. september 2004), 56. 

mgr.  
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Mannréttindadómstóllinn hefur lagt áherslu á að ofangreindar undantekningar séu tæmandi 

taldar og það beri að skýra þær þröngt.58  

4.2.1 Dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu 

Af dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu verður ráðið að torvelt er að leggja fram 

fullkomna skilgreiningu á því hvenær maður telst frelsissviptur. Við úrlausn þess álitaefnis 

hvort maður er frelsissviptur beitir dómstóllinn heildarmati á öllum aðstæðum, sbr.  MDE, 

Guzzardi gegn Ítalíu, 6. nóvember 1980 (7367/76): 

Í málinu var manni skipað af lögregluyfirvöldum að dvelja í 16 mánuði á 

tiltekinni eyju sem var að hluta til fangabúðir. Eftir að hafa metið aðstæður 

mannsins með heildstæðum hætti komst dómstóllinn að þeirri niðurstöðu að 

hann hefði verið frelsissviptur í skilningi 5. gr. MSE. Meðal þess sem 

dómstóllinn horfði til var stærð eyjunnar sem maðurinn dvaldi á, sem var afar 

lítil. Þá horfði dómstóllinn einnig til þess að ómögulegt var fyrir manninn að 

eiga í samskiptum við umheiminn og hann var undir stöðugu eftirliti. Að 

lokum horfði dómstóllinn til lengdar frelsissviptingarinnar.59  

Ofangreindur dómur sýnir glögglega hvernig Mannréttindadómstóllinn metur atvik með 

heildstæðri nálgun út frá öllum hliðum máls. Í dómnum er einnig að finna leiðbeinandi reglur 

er snúa að því hvenær háttsemi telst frelsissvipting í skilningi 5. gr. MSE og hvenær um er að 

ræða takmörkun á ferðafrelsi í samræmi við 2. gr. 4. viðauka MSE. Að mati dómsins er 

stigsmunur á alvarleika það sem ræður úrslitum, fremur en eðli háttseminnar (e. Merely one of 

degree and intensity, and not one of nature or substance).60 Þegar Mannréttindadómstóllinn 

metur hvort tiltekin takmörkun á frelsi einstaklings nái því alvarleikastigi sem nauðsynlegt er 

svo háttsemi falli undir 5. gr. MSE horfir hann til sjónarmiða á borð við tegund, tímalengd, 

afleiðingar frelsisskerðingarinnar og framkvæmd hennar.61  

 Hið klassíska dæmi um frelsissviptingu í skilningi 5. gr. MSE er fangelsun, þar sem 

einstaklingur er færður í læst rými. Hins vegar getur frelsissvipting í skilningi 5. gr. tekið á sig 

ýmis önnur form. Mannréttindadómstóllinn hefur staðfest að Mannréttindasáttmálan beri að 

túlka í samræmi við þær hugmyndir sem eru ráðandi í lýðræðisríkjum. Í ljósi þessa hafa tegundir 

frelsissviptinga aukist svo um munar og má rekja ástæðu þess helst til þróunar lagareglna og 

viðhorfa aðildarríkja.62 Þannig hefur Mannréttindadómstóllinn komist að þeirri niðurstöðu að 

                                                           
58 David John Harris, Michael O‘Boyle, Edward Bates og Carla Buckley, Law of the European Convention on 

Human Rights (3. útg., Oxford University Press 2014) 289. 
59 Guzzardi gegn Italy (1980) Series A no 39.  
60 Guzzardi gegn Italy (1980) Series A no 39, mgr. 31. 
61 Guzzardi gegn Italy (1980) Series A no 39, mgr. 92. 
62 Guzzardi gegn Italy (1980) Series A no 39, mgr. 95. 
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5. gr. MSE eigi við jafnvel þó að stjórnvöld hafi ekki með eiginlegum hætti fangelsað 

einstaklinga og þeir jafnvel verið frjálsir ferða sinna, sbr. MDE, Amuur gegn Frakklandi, 25. 

júní 1996 (19776/92):  

Málið varðaði sómalska einstaklinga sem var meinuð innganga inn í 

Frakkland og vörðu 20 dögum á flugvelli í París. Á meðan þeir vörðu tíma 

sínum á flugvellinum sá lögreglan um að fylgjast grannt með þeim. Þeim var 

frjálst að fara af landi brott, en fengu hvorki lögfræðiaðstoð né aðstoð 

félagsráðgjafa á þeim tíma er þeir dvöldu á flugvellinum. Í raun höfðu þeir 

engan stað til að fara á, þar sem för þeirra til Sýrlands varð aðeins möguleg 

eftir samningsviðræður Frakklands við Sýrland sem tryggðu að þeir yrðu ekki 

sendir aftur til Sómalíu. Að mati dómsins átti sú háttsemi að halda þeim á 

alþjóðasvæði á flugvellinum undir 5. gr. MSE með þeim rökum að í 

framkvæmd og með tilliti til þeirra takmarkana sem þeir þurftu að sæta, væri 

um frelsissviptingu að ræða.63 

Hugtakið frelsissvipting í skilningi 5. gr. MSE hefur að geyma bæði formlega og 

efnislega merkingu.64 Fyrrnefnda merking hugtaksins vísar til þess að einstaklingur er lokaður 

í læstu rými í tiltekinn tíma.65 Við skoðun á formlega hluta hugtaksins horfir 

Mannréttindadómstóllinn til sjónarmiða á borð við hvort einstaklingur eigi raunverulegan 

möguleika á að yfirgefa rými, að hve miklu leyti einstaklingur er undir eftirliti og ferðum hans 

stýrt, hversu einangraður einstaklingur er og hvort hann fái að eiga félagsleg samskipti.66 Hin 

efnislega merking hugtaksins snýr að því hvort einstaklingur hafi samþykkt 

frelsissviptinguna.67 Mannréttindadómstóllinn hefur hins vegar komist svo að orði að rétturinn 

til frelsis sé of mikilvægur í lýðræðisþjóðfélagi til að einstaklingur geti afsalað sér þeim rétti 

með samþykki á frelsisskerðingu. Á þetta sérstaklega við þegar einstaklingur hefur ekki 

skilning á hvað felst í að samþykkja frelsisskerðingu eða er ólögráða.68 

 Mannréttindadómstóll Evrópu hefur verið virkur í að vekja athygli á réttindum 

geðfatlaðra samkvæmt 5. gr. MSE. Af dómaframkvæmd Mannréttindadómstólsins verður ráðið 

                                                           
63 Amuur gegn France (1996) Series A no 42. ; Mahdid og Haddar gegn Austria App no 74762/01 (ECHR 8. 

desember 2005)., er varðaði hælisleitendur sem vörðu meira en einum mánuði á flugvelli í Vínarborg. 

Mannréttindadómstóll Evrópu komst að þeirri niðurstöðu að 5. gr. MSE ætti ekki við, m.a. þar sem hælisumsókn 

þeirra var tekin fyrir innan þriggja daga frá komu þeirra og það var ákvörðun hælisleitendanna að dvelja áfram á 

flugvellinum eftir þann tíma. 
64 Council of Europe - European Court on Human Rights, „Guide on Article 5 of the European Convention on 

Human Rights- Right to liberty and security“ (Counsil of Europe – European Court of Human Rights, apríl 2019) 

9 < https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_5_ENG.pdf> skoðað 16. mars 2019. 
65 Harris o.fl., (n. 58) 294. 
66 Council of Europe - European Court on Human Rights, „Guide on Article 5 of the European Convention on 

Human Rights- Right to liberty and security“ (Counsil of Europe – European Court of Human Rights, apríl 2019) 

9 < https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_5_ENG.pdf> skoðað 16. mars 2019. 
67 Harris o.fl.,(n. 58) 294. 
68 sama heimild 296. 
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að skilyrði nauðungarvistunar er að læknir hafi greint viðkomandi með viðurkenndan 

geðsjúkdóm. Þá hefur Mannréttindadómstóllinn lagt á það áherslu að málsmeðferð sé hraðað í 

málum þar sem farið er fram á nauðungarvistun yfir geðfötluðum einstaklingum. Það er 

vandmeðfarið álitaefni, þegar geðfatlaður einstaklingur er vistaður á sjúkrahúsi, án þess að gefa 

eiginlegt samþykki en þó án mótmæla. Ástæða þess kann að vera að einstaklingur er 

undirgefinn valdi eða hefur ekki skilning á því hvað felst í samþykki.69 Af dómaframkvæmd 

Mannréttindadómstólsins verður ráðið að þegar málum er svo háttað telst einstaklingur 

frelsissviptur í skilningi e-liðar 1. mgr. 5. gr. MSE, sbr. MDE, HL gegn Bretlandi, 5. október 

2004 (45508/99)70 þar sem dómstóllinn sagði jafnframt: 

Rétturinn til frelsis er of mikilvægur í lýðræðisþjóðfélagi til að einstaklingur 

geti afsalað sér þeim rétti af þeirri ástæðu einni að hann kann að hafa 

samþykkt nauðungarvistun, sérstaklega þegar ekki er um það deilt að sá 

einstaklingur er í skilningi laga ekki fær um að veita samþykki eða mótmæla 

þeirri ráðstöfun.71 

4.3 Hugtakið frelsissvipting samkvæmt 67. gr. Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands 

Ákvæði 1. mgr. 67. gr. stjskr. hefur að geyma þá meginreglu að engan megi svipta frelsi nema 

samkvæmt heimild í lögum. Ákvæðið fjallar um persónufrelsi sem löngum hefur talist til 

mikilvægustu mannréttinda. Reglan hefur um langt skeið verið viðurkennd grundvallarregla í 

íslenskum rétti þrátt fyrir að vera ekki orðuð í stjórnarskrá Íslands né settum lögum fyrir 

gildistöku stjórnarskipunarlaga nr. 97/1995.72 Fyrir gildistöku laganna náði hugtakið 

frelsissvipting aðeins til réttarverndar manna sem frelsissviptir voru vegna rannsóknar 

sakamála. Eins og áður hefur komið fram voru lögin liður í heildarendurskoðun 

mannréttindakafla stjórnarskrárinnar en eftir gildistöku þeirra nær réttarvernd 67. gr. stjskr. til 

þeirra sem frelsissviptir hafa verið í þágu rannsóknar sakamáls til jafns við þá sem frelsissviptir 

eru af öðrum ástæðum.73 Undir 67. gr. stjskr. falla þær reglur sem gilda um hvenær borgarar 

þurfa að þola að vera sviptir frelsi sínu, réttarstöðu þeirra á meðan frelsissvipting varir og rétt 

til bóta hafi frelsissvipting verið ólögmæt.74 

Áður en rýnt er í þær lagaheimildir sem heimila frelsissviptingu og þau skilyrði sem 

þeim fylgja er mikilvægt að kanna hvað felst í orðalagi 1. mgr. 67. gr. „að svipta mann frelsi“.75 

                                                           
69 Lawrence O. Gostin, „´Old´ and ´New´ Institutions for Persons with Mental Illness: Treatment, Punishment or 

Preventive Confinement?“ (2008) 122 Public Health 906, 908. 
70 HL gegn UK ECHR 2004- IX.  
71 HL gegn UK ECHR 2004- IX, 90. mgr. 
72 Björg Thorarensen (n. 2) 135. 
73 Alþt. 1994-1995, A-deild, þskj. 389 – 297 mál, kafli V. Helstu efnisatriði frumvarpsins. 
74 Alþt. 1994-1995, A-deild, þskj. 389 – 297 mál, 5.gr. 
75 Björg Thorarensen (n. 2) 132. 
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Orðalag þetta er ekki skilgreint í ákvæðinu eða öðrum lögum. Það kann að koma til álita hvort  

tiltekin afskipti teljist frelsissvipting eða önnur frelsisskerðing í skilningi 67. gr. stjskr. eða hvort 

afskipti teljist fremur takmörkun á ferðfrelsi skv. 3. mgr. 66. gr. stjskr. Það liggur engin vafi á 

því að þegar aðili er gegn vilja sínum látinn vera í tilteknu læstu rými, sem hann getur ekki 

yfirgefið er hann frelsissviptur í skilningi 67. gr. stjskr. Stærð rýmis í þessu samhengi skiptir 

ekki máli og þannig kann aðili að vera frelsissviptur sé honum meinaður aðgangur úr 

lögreglubifreið jafnt sem heilli byggingu. Þegar metið er hvort afskipti teljist frelsissvipting 

skiptir meginmáli hvort aðila er frjálst að yfirgefa rými ef hann kýs.76 Á grundvelli 2. mgr. 12. 

gr. sóttvarnarlaga nr. 19/1997 hefur ráðherra heimild til að grípa til opinberra 

sóttvarnarráðstafana sem geta m.a. falið í sér að íbúum tiltekins byggðarlags eða meinað að 

yfirgefa byggðarlagið. Almennt ætti tilvik sem þetta ekki undir 67. gr. stjskr. heldur er um að 

ræða takmörkun á ferðafrelsi skv. 3. mgr. 66. gr. stjskr. Hins vegar er torvelt að alhæfa nokkuð 

í þeim efnum í ljósi þess að heildarmat á aðstæðum sker úr um það hvort um frelsissviptingu er 

að ræða,77 sbr. MDE, Guzzardi gegn Ítalíu, 6. nóvember 1980 (7367/76), sem fjallað var um í 

kafla 4.2.1. Hæstiréttur hefur við úrlausn þess hvort tilvik falli undir 67. gr. stjskr. horft til 

tímalengdar og markmið frelsisskerðingar, sbr. dóm Hæstaréttar í máli nr. 45/1973, þar sem 

handtaka og gæsla manns á lögreglustöð í klukkustund og tuttugu mínútur taldist frelsissvipting 

í skilningi þágildandi 65. gr. stjskr að mati dómsins.78 

Samþykki einstaklings hefur vægi þegar metið er hvort aðgerð teljist frelsissvipting. 

Einstaklingur sem veitir samþykki fyrir reglubundnum afskiptum lögreglu á sér getur ekki talist 

frelsissviptur.79 Við framkvæmd líkamsleitar samkvæmt ákvæðum 76. gr. sml. er sá sem 

framkvæmd er líkamsleit á aðeins frelsissviptur í skilningi 67. gr. stjskr. ef lögreglan beitir valdi 

eða heldur honum föngnum gegn hans vilja. Þess skal getið að samþykki er ekki bindandi fyrir 

einstakling og má afturkalla hvenær sem er. Það sama gildir um einstakling sem samþykkir að 

leggjast inn á sjúkrahús, til að mynda einstaklingur sem samþykkir nauðungarvistun.80  

Rétt eins og gildir um önnur lagaákvæði sem takmarka mannréttindi hefur 67. gr. stjskr. 

verið túlkað í framkvæmd þannig að lagaheimild sú sem til grundvallar er lögð frelsisskerðingu 

                                                           
76 Björg Thorarensen (n. 2) 133. 
77 sama heimild 133. 
78 Hrd. 26. mars 1974 í máli nr. 45/1973. 
79 Björg Thorarensen (n. 2) 134. 
80 sama heimild 134. 
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verður bæði að vera skýr og ótvíræð.81 Hins vegar fer engum orðum um það í ákvæðinu í hvaða 

tilvikum löggjafanum er heimilt að setja reglur um frelsisskerðingu. Hér ber að hafa í huga að 

ákvæði 5. gr. MSE og 9. gr. SBSR voru höfð sem fyrirmynd að 67. gr. stjskr. eins og ákvæðið 

stendur í dag og er það sjónarmið almennt viðurkennt að löggjafinn sé bundinn af ákvæði 

stafliða a.-f. í 1. mgr. 5. gr. MSE við mat á því hverskonar tilvik réttlæti frelsissviptingu.82 Í 

ritsmíð þessari verður sérstakri athygli beint að einstaklingum sem frelsissviptir hafa verið á 

grundvelli stafliða a., c., og e. 1. mgr. 5. gr. MSE, sem kveða á um löglega gæslu manns til að 

afplána refsidóm, löglega handtöku manns eða gæslu manns vegna gruns um refsivert brot og 

loks löglega gæslu manns sem er andlega vanheill. Algengt er að ágreiningur rísi um lögmæti 

þessara frelsissviptinga, bæði hjá dómstólum og umboðsmanni Alþingis.83 

4.3.1 Handtaka 

Handtaka er ein tegund þvingunarráðstafana og felur óneitanlega í sér skerðingu á persónufrelsi 

manns. Handtaka er ein tegund frelsissviptinga skv. 1. mgr. 67. gr. stjskr. og 5. gr. MSE. 

Almennt felst tvennt í handtöku. Í fyrsta lagi er einstaklingur sviptur frelsi eða tekinn höndum 

í nokkuð skamman tíma. Í öðru lagi er viðhaldið þeirri frelsissviptingu, þar til hann er látinn 

laus eða færður í gæsluvarðhald í kjölfar úrskurðar dómara.84  

Lögreglu eru veittar heimildir til handtöku í 90. gr. laga um meðferð sakamála nr. 

88/2008 (sml.), sem eðli máls samkvæmt á aðeins við ef handtaka er liður í meðferð sakamáls, 

að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Samkvæmt 1. mgr. 90. gr. sml. er lögreglu heimilt að 

handtaka mann ef rökstuddur grunur leikur á að hann hafi framið brot sem sætt getur ákæru, 

enda sé handtakan nauðsynleg til að koma í veg fyrir áframhaldandi brot, til að tryggja návist 

eða öryggi hans eða annarra, eða til að koma í veg fyrir að hann spilli sönnunargögnum. Af 

orðalagi ákvæðisins verður ráðið að það er frumskilyrði að grunur leiki á að maður hafi framið 

brot. Um þetta skilyrði hefur Hæstiréttur ítrekað fjallað um í dómum sínum, sbr. dóm 

Hæstaréttar í máli nr. 65/1999: 

Ó var handtekinn ásamt sjö öðrum mönnum við mótmæli á Austurvelli, en á 

sama tíma fór þar fram bein útsending bandarísks sjónvarpsþáttar. Ó höfðaði 

mál og krafði íslenska ríkið um skaðabætur vegna tilefnislausrar og 

ólögmætrar handtöku. Málatilbúnaður íslenska ríkisins byggðist að 

meginstefnu til á því að Ó og aðrir mótmælendur hefðu verið að fremja brot 

                                                           
81 Stjórnlaganefnd, „Skýrsla stjórnlaganefndar um skýringar við stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944“ 

(Forsætisráðuneyti) <https://www.stjornarradid.is/media/forsaetisraduneyti-

media/media/stjornarskra/Skyrsla_stjornlaganefndar_seinna_bindi_skyringar.pdf> skoðað 20. apríl 2019. 
82 Gunnar G. Schram (n. 7) 491. 
83 Björg Thorarensen (n. 2) 130. 
84 Eiríkur Tómasson, Sakamálaréttarfar: rannsókn : þvingunarráðstafanir (Codex 2012) 217-218. 
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á 95. gr. hgl. með því að smána bandaríska fánann og því hefði handtakan 

verið heimil. Að þessu tilefni tók Hæstiréttur fram í dómi sínum að ekki verði 

ráðið að Ó og félögum hans hafi verið kynnt að tilefni handtökunnar hafi verið 

vanvirðing við fána erlends ríkis. Þá vísaði Hæstiréttur einnig til þess að ekki 

lægi fyrir gögn sem bentu til þess að höfða ætti mál á hendur mönnunum 

vegna þessa. Því féllst Hæstiréttur ekki á að ætlað brot gegn 95. gr. hgl. hafi 

verið grundvöllur handtökunnar eða hún réttlætanleg á grundvelli 1. mgr. 97. 

gr. opl. sem nú er 1. mgr. 90. gr. sml. Hæstiréttur staðfesti því niðurstöðu 

héraðsdóms og tók til greina kröfu Ó og dæmdi honum bætur úr hendi 

ríkisins.85 

Svo að handtaka sé lögmæt á grundvelli 1. mgr. 90. gr. sml. þarf að vera um brot að 

ræða sem sætt getur ákæru. Útilokar þetta skilyrði því að maður verði handtekinn fyrir afbrot 

þar sem einstaklingur þarf að höfða einkamál á hendur öðrum aðila, til að mynda vegna 

ærumeiðinga. Þá er það einnig skilyrði að rökstuddur grunur leiki á að maður hafi framið 

refsivert brot og er það í samræmi við c-lið 1. mgr. 5. gr. MSE. Svo að rökstuddur grunur geti 

legið fyrir þarf meira að koma til en einungis grunsemdir. Þannig þarf að liggja fyrir frásögn 

sjónarvotta að afbroti, ef lögregla hefur ekki sjálf orðið vitni að broti. Hins vegar getur 

grunsamlegt athæfi manns réttlæt handtöku, til dæmis ef maður hleypur undan lögreglu.86 Að 

lokum er það áskilið í 1. mgr. 90. gr. sml. að handataka sé nauðsynleg í þrennskonar tilgangi, 

sem talinn er upp í ákvæðinu. Með orðalaginu „nauðsynleg“ er án vafa vísað til 

meðalhófsreglunnar87, sem kveður á um að aðeins skuli taka íþyngjandi ákvörðun þegar 

lögmætu markmiði, sem að er stefnt, verður ekki náð með öðru og vægara móti, sbr. 12. gr. 

stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Eftirfarandi ummæli í sératkvæði eins dómara í dómi Hæstaréttar 

í máli nr. 140/1976 lýsir inntaki meðalhófsreglunnar og samspili hennar við framkvæmd 

handtöku ágætlega:  

Var lögreglumönnum því rétt, eins og á stóð, að mæla fyrir um, að 

gagnáfrýjandi og félagar hans tækju borðana niður, og að fólk þetta dreifði 

sér, svo og að beita lögregluvaldi, ef þeim fyrirmælum var ekki sinnt.88 

Lögreglu er ennfremur heimilt að handtaka mann ef hann neitar að segja til nafns og deili á sér, 

sé það nauðsynlegt í þágu rannsóknar. Að auki er lögreglu heimilt að handtaka mann sem 

kvaddur hefur verið til að gefa skýrslu hjá lögreglu sem sakborningur en ekki sinnt þeirri 

kvaðningu, ef hann hefur ekki að forfallalausu sinnt fyrirkalli eða mætt til að gefa skýrslu í 

sakamáli, eða ef hann hefur í leyfisleysi horfið úr gæsluvarðhaldi eða rofið bann samkvæmt 

                                                           
85 Hrd. 30. september 1999 í máli nr. 65/1999. 
86 Eiríkur Tómasson (n. 84) 225. 
87 sama heimild 227. 
88 Hrd. 8. febrúar 1979 í máli nr. 140/1976. 
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100. gr. sml, sbr. a-d lið. 3. mgr. 90. gr. sml. Reglugerð nr. 651/2009 um réttarstöðu handtekinna 

manna, yfirheyrslur hjá lögreglu o.fl. útlistar nánari reglur um vistun handtekinna manna.  

Heimild lögreglu til að handtaka mann og færa á lögreglustöð er einnig að finna í 16. 

gr. lögreglulaga nr. 90/1996 (lögrl.). Samkvæmt ákvæðinu skal það gert í þeim tilgangi að halda 

uppi lögum og reglu, ef maður hefur ekki landvistarleyfi hér á landi svo og ef einstaklingur sem 

á að afplána refsingu, hefur án leyfis vikið úr fangelsi eða ef rökstuddur grunur er um að hann 

hafi rofið skilyrði með verulegum hætti sem honum hafi verið sett í skilorðsbundnum dómi, 

reynslulausn eða náðun. Eftirfarandi umfjöllun um heimild lögreglu til valdbeitingar samkvæmt 

lögrl. er að finna í dómi Hæstaréttar í máli nr. 477/2003, en í málinu voru tveir lögreglumenn 

ákærðir, en síðar sýknaðir, fyrir tilefnislausar handtökur í tvö aðskilin skipti:   

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 

árvekni 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 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. Lögreglan 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.89 

Það getur ekki dulist að um handtöku er að ræða þegar lögregla beitir einstakling 

líkamlegu valdi, svo sem með því að leggja á hann hendur eða setja hann í handjárn. Af 

dómaframkvæmd verður hins vegar ráðið að ýmis vafaatvik geta komið upp um það hvenær 

einstaklingur telst handtekinn í skilningi laga.90 Þannig má ráða af dómi Hæstaréttar í máli nr. 

306/1988 að einstaklingur telst ekki handtekinn þegar lögreglumenn biðja hann um að fylgja 

sér út í lögreglubifreið og heldur ekki eftir að hann leitar útgöngu úr bifreiðinni og er stöðvaður. 

Einstaklingur er hins vegar handtekinn ef hann veitir lögreglumönnum mótþróa við þessar 

                                                           
89 Hrd. 27. maí 2004 í máli nr. 477/2003. 
90 Eiríkur Tómasson (n. 84) 218. 
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aðstæður.91 Þessi skýringarkostur Hæstaréttar hefur ekki verið laus við gagnrýni og á það hefur 

verið bent að hann sé ótækur, þar sem ferðafrelsi einstaklings sem meinuð er útganga úr 

lögreglubifreið er skert á sama hátt og ferðafrelsi einstaklings sem vistaður er í fangaklefa. Slík 

frelsissvipting getur með þeim rökum ekki talist annað en handtaka í skilningi laga, jafnvel þó 

samþykki þess sem skipunin beinist að liggi fyrir.92 Að þessu virtu verður að líta svo á að skipun 

lögreglu, sem felur í sér skerðingu á ferðafrelsi þess einstaklings er hún beinist að, sé aðeins 

lögmæt ef skilyrði handtöku eru fyrir hendi.93 

Fjallað er um leit í tengslum við meðferð sakamála í X. kafla sml. Heimild lögreglu til 

að leita á sakborningi, að uppfylltum tilteknum skilyrðum, er að finna í 1. mgr. 76. gr. laganna. 

Þá hefur lögregla einnig heimild til að leita á hverjum þeim sem fjarlægður eða handtekinn er 

af lögreglu ef ástæða þykir til, sbr. 1. mgr. 17. gr. lögrl. og einnig þeim sem vistaður er í 

fangageymslu, sbr. 2. mgr. 17. gr. lögrl. Bæði handtaka og leit á mönnum eru liður í framkvæmd 

lögreglustarfa og eftir atvikum liður í meðferð sakamáls. Þessar aðgerðir lögreglu eru því 

óneitanlega samofnar í allmörgum tilvikum. Nánar verður fjallað um líkamsleit á handteknum 

mönnum og þau skilyrði sem þeim fylgja samkvæmt ofangreindum lagaákvæðum í kafla 6.4.  

4.3.2 Gæsluvarðhald 

Gæsluvarðhald er þvingunarráðstöfun þar sem einstaklingur er frelsissviptur í tiltekinn tíma, 

allt frá einum degi og upp í 12 vikur, eða lengur ef brýnir rannsóknarhagsmunir krefjast þess 

og mál hefur verið höfðað gegn sakborningi, sbr. 4. mgr. 95. gr. sml. Gæsluvarðhald er oft nýtt 

sem úrræði í þágu rannsóknar, en einnig í réttarfars- og refsivörsluskyni og skal með vísun til 

meðalhófsreglunnar ekki standa lengur en nauðsyn krefur.94 Einstaklingur sem úrskurðaður 

hefur verið í gæsluvarðhald hefur ekki hlotið dóm fyrir refsivert brot og hefur þann rétt að vera 

talinn saklaus uns sekt hans er sönnuð í samræmi við ákvæði 2. mgr. 70. gr. stjskr. og 6. gr. 

MSE.95 Í ljósi þess að gæsluvarðhald er sú þvingunarráðstöfun í tengslum við sakamál sem 

skerðir réttindi manna hvað mest er úrræðinu sett þröng skilyrði.96  

 Skilyrðum fyrir gæsluvarðhaldi má skipta í almenn og sérstök skilyrði. Skilyrði fyrir 

beitingu gæsluvarðhalds eru rakin í 95. gr. sml. Samkvæmt ákvæðinu verða öll almennu 

skilyrðin að vera fyrir hendi auk minnst eitt af hinum sérstöku skilyrðum svo að sá sem borinn 

                                                           
91 Hrd. 21. mars 1989 í máli nr. 306/1988. 
92 Eiríkur Tómasson, (n. 84) 219. 
93 sama heimild 220. 
94 sama heimild 245. 
95 sama heimild 294. 
96 Björg Thorarensen, (n. 2) 149.  
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er sökum verði úrskurðaður í gæsluvarðhald. Hin almennu skilyrði koma öll fram í 

upphafsmálslið 1. mgr. 95. gr. sml., en þar segir: 

Sakborningur verður því aðeins úrskurðaður í gæsluvarðhald að fram sé 

kominn rökstuddur grunur um að hann hafi gerst sekur um háttsemi sem 

fangelsisrefsing er lögð við, enda hafi hann náð 15 ára aldri.97 

Af ákvæðinu leiðir að það er frumskilyrði fyrir gæsluvarðhaldi að rökstuddur grunur liggi fyrir 

um að einstaklingur hafi framið afbrot. Þá er það einnig skilyrði að umrætt afbrot sé refsivert 

samkvæmt lögum. Að lokum þarf einstaklingur að hafa náð 15 ára aldri, svo unnt sé að krefjast 

gæsluvarðhalds yfir honum, en reglan tekur vafalaust mið af 14. gr. almennra hegningarlaga nr. 

19/1940 (hgl.) sem kveður á um að sakhæfisaldur er 15 ár.98 Eins og rakið var að ofan er ekki 

nægilegt að hin almennu skilyrði gæsluvarðhalds séu uppfyllt, heldur þarf í það minnsta eitt 

hinna sérstöku skilyrða, sem koma fram í fjórum stafliðum 1. mgr. 95. gr. sml., að vera uppfyllt 

til að einstaklingur sé úrskurðaður í gæsluvarðhald. Hin sérstöku skilyrði eru eftirfarandi: að 

hætta sé á að sakborningur muni torvelda rannsókn máls, að hætta sé á að sakborningur muni 

reyna að komast úr landi eða leynast ellegar koma sér með öðrum hætti undan málsókn eða 

fullnustu refsingar, að hætta sé á áframhaldandi brotum og loks að gæsluvarðhald sé 

nauðsynlegt til varnar árásum af hálfu sakbornings eða til verndar honum. Þrátt fyrir að ekkert 

af hinum sérstöku skilyrðum sé fyrir hendi má beita gæsluvarðhaldi ef brot getur varðað 10 ára 

fangelsi og varðhald er nauðsynlegt vegna almannahagsmuna, sbr. 2. mgr. 95. gr. sml.99  

 Samkvæmt 11. tl. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 15/2016 um fullnustu refsinga (ful.) er með 

fanga átt við mann sem meðal annars sætir gæsluvarðhaldi. Í ritsmíð þessari kemur framkvæmd 

líkamsleitar á einstaklingum sem úrskurðaðir hafa verið í gæsluvarðhald til skoðunar. Hér er átt 

við einstaklinga sem úrskurðaðir hafa verið í gæsluvarðhald með eða án einangrunar og/eða 

annarra takmarkana. Þannig nær umfjöllun þessi bæði til einstaklinga sem sæta einangrun og 

þeirra sem sæta lausagæslu. Fjallað er um leit, líkamsleit og líkamsrannsókn í VI. kafla ful. 

Heimild til líkamsleitar á fanga er að finna í 1. mgr. 70. gr. laganna. Í ljósi grundvallarreglunnar 

um réttinn til að teljast saklaus uns sekt er sönnuð, sbr. 2. mgr. 70. gr. stjskr., eru uppi 

sérsjónarmið um líkamsleit á gæsluvarðhaldsföngum. Um þessi sjónarmið við líkamsleit á 

gæsluvarðhaldsföngum, auk þeirra skilyrða og reglna sem um líkamsleit gilda, verður fjallað 

um í kafla 6.3. 

                                                           
97 Leturbreyting höfundar. 
98 Eiríkur Tómasson, (n. 84) 248. 
99 sama heimild 259. 
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4.3.3 Fangar sem afplána refsidóm í fangelsi 

Fangelsun er augljóst dæmi um frelsissviptingu í skilningi 67. gr. stjskr. og 5. gr. MSE. Vistun 

í fangelsi er undantekning frá þeirri grundvallarreglu að menn séu frjálsir að ráða dvalarstað 

sínum og líkama. Um fanga sem afplána refsivist í fangelsum gilda lög um fullnustu refsinga 

nr. 15/2016. Með afplánun er átt við vistun í fangelsi eða utan fangelsa vegna afplánunar 

óskilorðsbundinnar fangelsisrefsingar eða vararefsingar fésekta, sbr. 1. tl. 2. gr. ful.  Þegar fangi 

er látinn sæta agaviðurlögum á borð við einangrun eða innilokun í fangaklefa á þeim tíma dags 

er klefar eru venjulega opnir samkvæmt almennum reglum um afplánun í refsivist, telst það 

sjálfstæð frelsissvipting. Þegar frelsi fanga er enn frekar skert með þessum hætti, nýtur hann 

verndar ákvæðis 67. gr. stjskr.100 

Um líkamsleit á föngum er fjallað í VI. kafla ful. Eins og áður hefur komið fram er 

heimild til líkamsleitar á fanga að finna í 1. mgr. 70. gr. laga um fullnustu refsinga. Um skilyrði 

líkamsleitar á föngum verður nánar fjallað í kafla 6.2.  

4.3.4 Nauðungarvistun 

Um nauðungarvistun sjálfráða manns á sjúkrahúsi vegna alvarlegs geðsjúkdóms eða ofneyslu 

ávana- og fíkniefna er fjallað í III. kafla lögræðislaga nr. 71/1997. Með nauðungarvistun er átt 

við þegar sjálfráða maður er færður nauðugur á sjúkrahús og haldið þar og þegar manni, sem 

dvalið hefur á sjúkrahúsi af fúsum og frjálsum vilja, er haldið þar nauðugum, sbr. 18. gr. lrl. 

Það er meginregla að sjálfráða maður verður ekki vistaður á sjúkrahúsi gegn vilja sínum, sbr. 

1. mgr. 19. gr. lrl. Undantekningar frá þessari meginreglu er hins vegar að finna í 2. mgr. sama 

ákvæðis þar sem fram kemur að læknir getur ákveðið að sjálfráða maður skuli 

nauðungarvistaður á sjúkrahúsi ef hann er haldinn alvarlegum geðsjúkdómi eða verulegar líkur 

eru taldar að svo sé eða ástand hans er með þeim hætti að jafna megi til alvarlegs geðsjúkdóms. 

Þá gildir það sama ef sjálfráða maður stríðir við alvarlega áfengisfíkn eða ofnautn ávana- og 

fíkniefna. Í greinarferð með frumvarpi því er varð að lögræðislögum nr. 71/1997 er alvarlegur 

geðsjúkdómur skilgreindur með eftirfarandi hætti: 

Alvarlegur geðsjúkdómur er samheiti yfir geðraskanir sem einkennast af 

verulegum hugsanatruflunum og dómgreindarbresti, samsvarar nokkurn 

veginn hugtakinu geðrof (psychosis) sem í íslensku máli er einnig nefnt 

geðveiki eða brjálsemi. Sem dæmi um alvarlega geðsjúkdóma má nefna 

geðklofa (schizophrenia), aðsóknargeðrof (paranoid psychosis), geðlægð 

(depressio) með geðrofseinkennum, geðhæð (mania) með geðrofseinkennum 

og óráð (delirium) vegna fráhvarfs geðvirkra efna, sýkinga, heilaskaða og 

ýmissa líkamssjúkdóma. Fyrir utan þetta hugtak falla hins vegar t.d. 

                                                           
100 Björg Thorarensen, (n. 2) 134. 
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hugraskanir og streitutengdar raskanir sem einkennst geta af kvíða, fælni og 

þráhyggju, enn fremur persónuleikaraskanir og þroskahefting.101  

Nauðungarvistun er bráðabirgða ráðstöfun sem ætlað er að standa í nokkuð skamman 

tíma. Nauðungarvistun má þannig ekki standa lengur yfir en læknir telur nauðsynlegt og aldrei 

lengur en 72 klukkustundir, sbr. 2. mgr. 19. gr. lrl., nema að samþykki sýslumanns komi til. Þá 

má nauðungarvistun sem samþykkt hefur verið af sýslumanni ekki standa lengur en 21 

sólarhring frá dagsetningu ákvörðunar sýslumanns, en getur staðið í skemmri tíma ef læknir 

telur ekki lengur þörf á henni, sbr. 1. mgr. 29. gr. lrl. Að liðnum 21 sólahring er heimilt með 

úrskurði dómara að framlengja nauðungarvistun manns í eitt skipti í allt að 12 vikur, sbr. 1. 

mgr. 29. gr. a. lrl. Þeim sem gert er að þola nauðungarvistun á sjúkrahúsi er heimilt að bera 

ákvörðun um nauðungarvistunina undir dómstóla, sbr. 1. mgr. 30. gr. lrl. 

 Heimild til líkamsleitar á nauðungarvistuðum einstaklingum er ekki að finna í íslenskri 

löggjöf. Um þau sjónarmið sem höfð eru að leiðarljósi við líkamsleit á nauðungarvistuðum, þær 

reglur sem um þær gilda og þann grundvöll sem líkamsleit byggir verður fjallað í kafla 6.5.   

5 Bann við pyndingum og ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða 

refsingu 

5.1 Inngangur 

Bann við pyndingum og ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu er grundvallarregla 

sem kveður á um ófrávíkjanleg réttindi sem heimilar engar undantekningar. Brot gegn þessari 

grundvallarreglu eru talin til alvarlegustu mannréttindabrota sem um getur.102 Þannig segir í 

Rómarsamþykkt um alþjóðlega sakamáladómstólinn frá árinu 1998 að pyndingar teljist til 

glæpa gegn mannúð, sbr. f-lið 1. mgr. 7. gr. og til stríðsglæpa, sbr. a-lið 2. mgr. 8. gr.103 

Ísland er aðili að öllum helstu alþjóðasamningum sem banna pyndingar og ómannúðlega 

meðferð eða refsingu. Ríki heims hafa gert margvíslegar samþykktir á alþjóðlegum vettvangi 

og með svæðisbundinni samvinnu, þar sem markmiðið er að sporna gegn pyndingum og koma 

á virku eftirliti til að stjórnvöld virði undantekningalaust bann pyndinga.104 Verður nú nánar 

rýnt í þær alþjóðaskuldbindingar sem Ísland hefur gengist undir á vettvangi Evrópuráðsins og 

Sameinuðu þjóðanna. 

                                                           
101 Alþt. 1996-1997, A-deild, þskj. 707 – 410 mál, Athugasemdir um 19.gr. 
102 Björg Thorarensen (n. 2) 170 
103 Rómarsamþykkt um Alþjóðlega sakadómstólinn (samþykkt 17. júlí 1998, tók gildi 25. maí 2000) Stjtíð. C, 

12/2000. 
104 Björg Thorarensen (n. 2) 170. 
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5.2 Alþjóðlegar skuldbindingar 

5.2.1 Mannréttindasamningar á vegum Evrópuráðsins 

Evrópuráðið var stofnað árið 1949 og var meginmarkmið þess að stuðla að friði og efla vernd 

mannréttinda innan Evrópu.105 Ísland varð aðili að Evrópuráðinu 7. mars 1950, en aðildarríki 

Evrópuráðsins skuldbinda sig til að tryggja öllum einstaklingum innan þeirra landssvæðis 

grundvallarmannréttindi.106 Árið 1950 var Evrópusamningur um vernd mannréttinda og 

mannfrelsis, sem iðulega er nefndur Mannréttindasáttmáli Evrópu, samþykktur af Evrópuráðinu 

og tók hann gildi árið 1953107 Þann 19. júní 1953 undirgekkst Ísland Mannréttindasáttmála 

Evrópu að þjóðarrétti og rúmum 40 árum síðar var hann lögfestur, eða árið árið 1994 með lögum 

nr. 62/1994 um Mannréttindasáttmála Evrópu.108 Ári síðar var mannréttindakafla 

stjórnarskrárinnar breytt með stjórnarskipunarlögum nr. 97/1995.109 Kveðið er á um bann við 

pyndingum eða ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu í 3. gr. MSE.   

Ísland er einnig aðili að Evrópusamning um varnir gegn pyndingum og ómannlegri eða 

vanvirðandi meðferð eða refsingu frá árinu 1987,110 sbr. lög vegna aðildar Íslands að 

Evrópusamningi um varnir gegn pyndingum og ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða 

refsingu nr. 15/1990. Samningurinn hefur þann tilgang að fylgja eftir bannreglu 3. gr. MSE 

gagnvart aðildarríkjum. Með samningnum var sett á laggirnar sérstök nefnd (CPT nefndin), sem 

hefur það hlutverk að heimsækja aðildarríki og kanna aðstæður frelsissviptra manna. Í kjölfar 

heimsókna nefndarinnar til aðildarríkja ritar hún skýrslu, sem send er viðkomandi aðildarríki, 

þar sem fram koma þær athuganir sem nefndin hefur gert. Aðildarríkjum ber að fara eftir 

tillögum nefndarinnar um úrbætur, ellegar eiga þau í hættu á að nefndin gefi út opinbera 

yfirlýsingu um málið.111 Um heimsóknir og störf CPT nefndarinnar gilda lög nr. 15/1990 og 

hefur nefndin nokkrum sinnum heimsótt Ísland, en aldrei orðið var við ásakanir um pyndingar 

eða ómannúðlega meðferð þrátt fyrir að hafa gert athugasemdir við aðstæður frelsissviptra 

manna og lagt fram tillögur að úrbótum.112 Þess skal getið að nefndin hefur tilkynnt þá 

fyrirætlun sína að heimsækja Ísland á þessu ári.   

                                                           
105 Björg Thorarensen (n. 2) 80. 
106 sama heimild 81. 
107 sama heimild 81. 
108 Róbert R. Spanó: Stjórnarskráin, Mannréttindasáttmáli Evrópu og meginreglur refsiréttar (Codex 2007) 16. 
109 Stjórnarskipunarlög um breyting á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944, með síðari breytingum nr. 

97/1995. 
110 Evrópusamningur um varnir gegn pyndingum og ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu 

(samþykktur 26. nóvember 1987, tók gildi 26. apríl 1990) Stjtíð. C, 15/1990. 
111 Björg Thorarensen (n. 2) 170. 
112 Björg Thorarensen (n. 6) 172. 
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Á vettvangi Evrópuráðsins hafa einnig verið settar á laggirnar Evrópsku 

fangelsisreglurnar frá 11. janúar 2006 (efr.) sem hafa þann tilgang að tryggja mannúðlega 

meðferð og aðbúnað fanga. Ráðherranefnd Evrópuráðsins hefur samþykkt sérstök tilmæli til 

allra aðildarríkja um að taka beri tillit til reglnanna.113 Evrópsku fangelsisreglurnar fela þrátt 

fyrir þetta ekki í sér skuldbindingar til íslenskra stjórnvalda að þjóðarétti. Umboðsmaður 

Alþingis hefur hins vegar ítrekað bent á að íslensk stjórnvöld hafi ekki gert neinn fyrirvara um 

evrópsku fangelsisreglurnar og beri því að fylgja þeim í störfum sínum, enda væri það í 

samræmi við vandaða stjórnsýsluhætti.114 Niðurstöður umboðsmanns Alþingis eru hins vegar 

ekki bindandi fyrir stjórnvöld og athugun hans kemur ekki í staðinn fyrir hefðbundna 

dómstólaleið. Hér er einnig vert að benda á að danskir fræðimenn eru ekki á eitt sammála um 

eðli vandaðra stjórnsýsluhátta, þ.e. hvort um lagareglu eða siðferðislega kröfu er að ræða. Það 

viðhorf er almennt ríkjandi að vandaðir stjórnsýsluhættir séu ekki lagalegir, þar sem brot á þeim 

getur ekki verið grundvöllur skaðabóta eða varðað ógildingu stjórnsýslugjörnings. Hið 

gagnstæða sjónarmið fræðimanna felur í sér að vandaðir stjórnsýsluhættir séu lagalegir og að 

þeir leggi skyldur á hendur stjórnvalda. Sjónarmið þetta gengur út frá því að umboðsmannslögin 

séu réttargrundvöllur þeirra, þar sem vísað er til þess að það svigrúm sem stjórnvöld hafa við 

framkvæmd verkefna sinna séu takmörkuð með vísan til þessa.115   

5.2.1 Mannréttindasamningar á vegum Sameinuðu þjóðanna 

Ísland gekk í Sameinuðu þjóðirnar 19. nóvember 1946.116 Markmið Sameinuðu þjóðanna við 

stofnun þeirra í kjölfar hörmunga seinni heimstyrjaldarinnar var að varðveita frið á heimsvísu 

en til þess að ná því markmiði var talið nauðsynlegt að tryggja virka vernd mannréttinda.117 

Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna frá 10. desember 1948 telur upp þau mannréttindi 

sem aðildarríkjum ber að virða. Mannréttindayfirlýsingin er þó ekki bindandi 

þjóðréttarsamningur, heldur einungis yfirlýsing um samstöðu ríkja til að ná tilteknum 

markmiðum.118 Þrátt fyrir það tókst með henni að ná samkomulagi flestra ríkja heims um 

grundvallarreglur um mannréttindi og var hún sú fyrsta sinnar tegundar á alþjóðlegum 

                                                           
113 Björg Thorarensen (n. 6) 173. 
114 Álit umboðsmanns Alþingis 20. nóvember 1996 í máli nr.1506/1995, frumkvæðisathugun; Álit umboðsmanns 

Alþingis 7. júlí 2000 í máli nr. 2426/1998 ; Álit umboðsmanns Alþingis 17. desember 2009 í máli nr. 5515/2008. 
115 Hafsteinn Dan Kristjánsson, „Vandaðir stjórnsýsluhættir“ Í María Thejll (ritstj.), Ritröð Lagadeildar Háskóla 

Íslands nr 16 (Lagastofnun Háskóla Íslands, 2016). 
116 Stjórnarráð Íslands, „Ísland og Sameinuðu þjóðirnar“ (Stjórnarráð Íslands,) < 

https://www.stjornarradid.is/verkefni/utanrikismal/althjodamal/um-althjodastofnanir/island-og-sth/ > skoðað 19. 

mars 2019. 
117 Björg Thorarensen (n. 2) 74 
118 sama heimild 75. 
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vettvangi.119 Mannréttindayfirlýsingin hefur að geyma upptalningu á mannréttindum, án 

greinarmunar á eðli réttinda og er bann við pyndingum, grimmilegri, ómannlegri og vanvirðandi 

meðferð eða refsingu að finna í 5. gr. hennar.120 Með mannréttindayfirlýsingunni var lagður 

grunnur að samningsgerð Sameinuðu þjóðanna, þar sem ríki heims skuldbinda sig að þjóðarétti 

til að virða og vernda mannréttindi.121 

Samþykkt alþjóðasamnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi frá 1966 (SBSR.) 

var liður í að gera samning, sem bindandi er að þjóðarétti, þar sem talin eru upp nokkur af þeim 

mannréttindum sem mannréttindayfirlýsingin hefur að geyma. Ísland er aðili að samningnum, 

en kveðið er á um bann við pyndingum og ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu í 

7. gr. samningsins.122 Ákvæðið er nokkuð ítarlegra en 3. gr. MSE, þar sem ákvæðið bannar 

einnig læknisfræðilegar eða vísindalegar tilraunir á mönnum án samþykkis þeirra. Þá er Ísland 

aðili að samningi á vegum Sameinuðu þjóðanna um bann við pyndingum og annarri 

grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu frá árinu 1984.123 Tilgangur 

samningsins er að leggja skyldur á aðildarríki til að gera tilteknar ráðstafanir, til að mynda á 

sviði löggjafar, stjórnsýslu og innan réttarvörslukerfisins til að koma í veg fyrir pyndingar.124 

5.3 1. mgr. 68. gr. Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands 

Ákvæði 1. mgr. 68. gr. stjskr. var tekið upp í stjórnarskrána í kjölfar heildarendurskoðunar 

mannréttindaákvæða hennar með stjórnarskipunarlögum nr. 97/1995. Þrátt fyrir að ákvæðið 

hafi falið í sér nýmæli meðal skráðra mannréttindaákvæða í stjórnarskránni, hafði ákvæðið að 

geyma reglur sem um langt skeið höfðu verið taldar meðal mikilvægustu óskráðra 

grundvallarreglna.125 Í upphaflegu frumvarpi því er síðar varð að stjórnarskipunarlögum nr. 

97/1995 stóð ekki til að kveða sérstaklega á um bann við pyndingum. Ástæðu þess má rekja til 

þess að bann við ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu var talið fela í sér bann 

við pyndingum. Þau sjónarmið komu hins vegar fram við þinglega meðferð frumvarpsins að 

brýn þörf væri á að nefna bann við pyndingum sérstaklega og féllst Stjórnarskrárnefnd á þá 

                                                           
119 Gunnar G. Schram (n. 7) 454. 
120 Mannréttindaryfirlýsing Sameinuðu þjóðanna, (Stjórnarráðið, 10. desember 2008) 8 < 

https://www.stjornarradid.is/media/velferdarraduneyti-media/media/JafnrettiNu/Mannrettinda_ICEHR.pdf> 

Skoðað 17. mars 2019. 
121 Gunnar G. Schram (n. 7) 454. 
122 Alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi nr. 10/1979, 7. gr. 
123 Samningur gegn pyndingum og annarri grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu nr. 

19/1996. 
124 Björg Thorarensen (n. 2) 171. 
125 Alþt. 1994-1995, A-deild, þskj. 389- 297. mál, athugasemdir við 6. gr., mgr.3.  
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breytingu til áhersluauka.126 Fyrirmynd ákvæðisins er að finna í 3. gr. MSE og 7. gr. SBSR, auk 

þess sem löggjafinn horfði til Evrópusamning um varnir gegn pyndingum og ómannlegri eða 

vanvirðandi meðferð eða refsingu frá árinu 1987 og samning Sameinuðu þjóðanna sama efnis 

frá árinu 1984. Þess skal hins vegar getið að ákvæði alþjóðasamninga kveða á um 

lágmarksvernd og því getur 1. mgr. 68. gr. stjskr. veitt enn ríkari vernd en almennt felst í 

ákvæðum alþjóðasamninga.127Ákvæði 1. mgr. 68. gr. stjskr. hljóðar svo: „Engan má beita 

pyndingum eða annarri ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu.“ 

Ákvæði 1. mgr. 68. gr. stjskr. leggur bann við því að handhafar opinbers valds beiti 

menn þeirri meðferð eða refsingu sem fram kemur í ákvæðinu.128 Í greinargerð með frumvarpi 

því er varð að lögum nr. 97/1995 kemur fram að ákvæðið komi sérstaklega til skoðunar þar sem 

einstaklingur er settur undir yfirburðarstöðu annars einstaklings.129 Það leiðir af eðli máls að 

einstaklingur, sem sviptur hefur verið frelsi sínu, er líklegri til að sæta slæmri meðferð en sá 

sem er frjáls ferða sinna. Gildisvið ákvæðisins nær þó ekki einungis til frelsissviptra aðila, en 

meðferð handtekinna manna og gæslufanga, nauðungarvistaðra einstaklinga og sakhæfra 

ungmenna sem haldið er á unglingaheimili kemur þó sérstaklega til álita.130 Meðferð 

einstaklings eða lögaðila á manni getur einnig komið til álita samkvæmt ákvæðinu og þannig 

einskorðast ákvæðið ekki við handhafa opinbers valds. Það er jafnframt skylda ríkisins að 

tryggja einstaklingum refsivernd131 fyrir meðferð sem fer í bága við ákvæðið og grípa til 

ráðstafana til að stöðva illa meðferð á aðilum sem eru í bágri stöðu.132  

Hugtakið „pynding“ er hvergi í íslenskri löggjöf skilgreint sérstaklega. Líkt og rakið var 

í kafla 5.2 hér að framan er Ísland aðili að alþjóðasamningum sem leggja þær skyldur á ríkið að 

búa þannig um hnútana í innlendri löggjöf að verknaðir, sem fela í sér pyndingar, séu ætíð 

refsiverðir.133 Finna má þess merki víða í íslenskri löggjöf að reynt sé eftir fremsta megni að 

                                                           
126 Stjórnlaganefnd, „Skýrsla stjórnlaganefndar um skýringar við stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944“ 

(Forsætisráðuneyti) <https://www.stjornarradid.is/media/forsaetisraduneyti-

media/media/stjornarskra/Skyrsla_stjornlaganefndar_seinna_bindi_skyringar.pdf> Skoðað 20. apríl 2019. 
127 Björg Thorarensen (n. 26) 174. 
128 Björg Thorarensen (n. 2) 174. 
129 Alþt. 1994-1995, A-deild, þskj. 389- 297. mál, athugasemdir við 6. gr., mgr. 3. 
130.Alþt. 1994-1995, A-deild, þskj. 389- 297. mál, athugasemdir við 6. gr., mgr. 3. 
131 Z ofl. gegn UK ECHR 2001-V þar sem Mannréttindadómstóll Evrópu komst að þeirri niðurstöðu að Bretland 

hefði brotið gegn 3. gr. MSE þar sem barnaverndaryfirvöld gripu ekki til ráðstafana til að forða börnum frá meðferð 

foreldra sinna, sem höfðu um langt skeið misnotað og vanrækt þau.   
132 Björg Thorarensen (n. 2) 177. 
133 sama heimild 177. 
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tryggja að bann samkvæmt 1. mgr. 68. gr. stjskr. veiti mönnum vernd gegn þeirri meðferð sem 

þar er lýst.134  

Í almennum hegningarlögum nr. 19/1940 (hgl.) er að finna nokkur ákvæði sem meðal 

annars hafa það að markmiði að gera pyndingu refsiverða. Um er að ræða ákvæði 217. og 218. 

gr. um líkamsárásir, 225. gr. um ólögmæta nauðung, 226. gr. um að svipta mann frelsi auk 

nokkurra ákvæða XXII. kafla um kynferðisbrot.135  Þá er í XIV. kafla hgl. refsing lögð við því 

að dómari eða annar opinber starfsmaður, sem á að halda uppi refsivaldi ríkisins, beiti ólöglegri 

aðferð til þess að fá mann til að játa eða veita upplýsingar eða framkvæmi ólöglega handtöku, 

fangelsan, leit eða leggi með ólögmætum hætti hald á skjöl eða muni, sbr. 131. gr. hgl. 

Sömuleiðis varðar það refsingu ef opinber starfsmaður gætir ekki lögmæltra aðferða við 

meðferð máls eða úrlausn, handtöku, hald, leit, fangelsan eða framkvæmd refsingar, sbr. 132. 

gr. hgl. Þá varðar það allt að þriggja ára fangelsi að opinber starfsmaður misnotar stöðu sína til 

þess að neyða mann til að gera eitthvað, þola eitthvað eða láta eitthvað ógert, sbr. 134. gr. hgl.  

 Í samningi Sameinuðu þjóðanna um bann við pyndingum og annarri grimmilegri, 

ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu136 er að finna sérstakan áskilnað um að 

aðildarríki banni að sönnunargagn sem aflað er með pyndingum verði notað sem sönnunargagn 

í refsimáli.137 Íslensk löggjöf hefur ekki að geyma afdráttarlaust bann þess efnis og hefur 

eftirlitsnefnd samningsins, CAT-nefndin, gert athugasemdir við það fyrirkomulag.138 Í svörum 

Íslands til nefndarinnar hefur því verið haldið fram að reglur sakamálaréttarfars um beina 

sönnunarfærslu í sakamálum, sbr. 1. mgr. 111. gr. og 1. mgr. 112. gr. sml., og frjálst 

sönnunarmat dómara, sbr. 1. og 2. mgr. 109. gr. sml., komi í veg fyrir að játning sakbornings 

hjá lögreglu, sem fengin er með pyndingum, verði lögð til grundvallar sakfellingu í refsimáli.139  

                                                           
134 Björg Thorarensen (n. 2) 175. 
135 sama heimild 177. 
136 Sjá umfjöllun um samninginn í kafla 5.2.1 í þessari ritsmíð. 
137 Samningur gegn pyndingum og annarri grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu nr. 

19/1996, 15. gr. 
138 UN committee against torture (CAT), „UN committee against torture: Committee Conclusions and 

recommendations, Iceland“ (CAT/C/CR/30/3,The UN Refugee Agency,UNHCR, 27. maí 2003) mgr. 6 < 

https://www.refworld.org/publisher,CAT,,ISL,,,0.html > skoðað 16. mars 2019. 
139 UN committee against torture (CAT), „UN committee against torture:Addendum to the Initial Reports of States 

Parties Due in 1997, Iceland“ (CAT/C/37/Add.2, The UN Refugee Agency,UNHCR, 9. júní 1998), mgr. 141-148 

< https://www.refworld.org/publisher,CAT,,ISL,3ae6ae4e0,0.html > skoðað 16. mars 2019. 
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5.4 Inntak 3. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu 

5.4.1 Inngangur 

Ákvæði 3. gr. MSE kveður á um að enginn maður skuli sæta pyndingum eða ómannlegri eða 

vanvirðandi meðferð eða refsingu. Ákvæðið felur í sér fortakslausa vernd í tvennum skilningi. 

Í fyrsta lagi verður réttur samkvæmt ákvæðinu ekki skertur með vísan til styrjaldarástands eða 

almenns neyðarástands, sbr. 1. mgr. 15. gr. MSE.140 Í öðru lagi er orðalag ákvæðisins 

tæpitungulaust og heimilar engar undantekningar.141 Hin fortakslausa vernd ákvæðisins kemur 

skýrt fram í MDE, Chahal gegn Bretlandi, 15. nóvember 1996 (22414/93) en í málinu reyndi á 

lögmæti brottflutnings einstaklings frá Bretlandi til Indlands, með þeim rökum að hann væri 

viðriðinn hryðjuverkastarfsemi og að þjóðarhætta stafaði af honum fyrir Bretland. 

Mannréttindadómstóllinn lagði áherslu á fortakslaust bann 3. gr. MSE með eftirfarandi orðum: 

3. gr. MSE varpar ljósi á ein helstu grundvallargildi lýðræðissamfélaga. 

Dómstóllinn er meðvitaður um þá gríðarlegu erfiðleika sem ríki heims standa 

frammi fyrir þegar kemur að því að vernda samfélög þeirra frá 

hryðjuverkaárásum. Hins vegar, jafnvel í aðstæðum sem þessum, bannar 

mannréttindasáttmálinn með fortakslausum hætti pyndingar eða ómannlegar 

eða vanvirðandi meðferð eða refsingu, óháð hegðun þess er málið beinist 

að.142 

Málefnalegar forsendur geta aldrei réttlætt frávik frá 3. gr. MSE. Af ofangreindum dómi verður 

ráðið að baráttan gegn hryðjuverkum og jafnvel ógn gegn tilvist aðildarríkis geti ekki réttlætt 

undantekningu frá 3. gr. MSE. Það sama gildir um baráttuna gegn skipulagðri brotastarfsemi, 

sbr. MDE, Egmez gegn Kýpur, 21. desember 2001 (30873/96)143 og raunar hverskyns 

réttlætingu á undantekningu frá 3. gr. MSE í nafni öryggis ríkis.144 

Til að framkvæmd líkamsleitar rúmist innan 3. gr. MSE verður hún að uppfylla vissa 

lágmarkskröfu um alvarleika.145 Heildarmat á öllum kringumstæðum máls sker úr um hvort 

athöfn telst uppfylla lágmarkskröfu um alvaleika.146 Sjónarmið þetta hefur margsinnis verið 

staðfest í dómaframkvæmd, sbr. MDE, Kudla gegn Póllandi, 26. október 2000 (30210/96) þar 

sem eftirfarandi kemur fram:  

                                                           
140 Guðrún Gauksdóttir, „Bann við pyndingum“ Í Björg Thorarensen, Davíð Þór Björgvinsson, Guðrún 

Gauksdóttir, and Hjördís Björk Hákonardóttir (ritstj.), Mannréttindasáttmáli Evrópu : Meginreglur, Framkvæmd 

Og áhrif á íslenskan Rétt (Mannréttindastofnun Háskóla Íslands Lagadeild Háskólans í Reykjavík 2005) 110. 
141 Harris o.fl., (n. 58) 235-236. 
142 Chahal gegn UK ECHR 1996 – V, mgr. 79. 
143 Egmez gegn Cyprus ECHR 2001-XII, mgr. 77. 
144 Christina Binder, „Liberty Versus Security? A Human Rights Perspective in Times of Terrorism“ í José Carlos 

Fernández Rozas (ritstj.), Anuario Español de Derecho Internacional (Universidad de Navarra 2018) 579. 
145 Harris o.fl., (n. 58) 236. 
146 Guðrún Gauksdóttir, (n. 142) 112. 



 

30 
 

Það veltur á öllum kringumstæðum máls, svo sem eðli og tilgangi 

meðferðarinnar, aðferð og framkvæmd hennar, lengd hennar, líkamlegum eða 

andlegum áhrifum hennar og, í sumum tilfellum, kyni, aldri og heilsuástandi 

fórnarlambsins.147 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að kvenkyns fangar eru líklegri til að upplifa líkamsleit sem árás 

á líkamsvirðingu sína og þá sérstaklega ef fanginn hefur áður þurft að þola ofbeldi eða 

misnotkun.148 Við mat á því hvort framkvæmd líkamsleitar uppfyllir lágmarkskröfu um 

alvarleika má ætla að það séu þættir sem komi meðal annars til skoðunar. Þessi viðmið koma 

einnig til skoðunar við mat á því hvort athöfn telst til pyndinga, eða eftir atvikum ómannleg eða 

vanvirðandi meðferð eða refsing.149 Af MDE, Selmouni gegn Frakklandi, 28. júlí 1999 

(25803/94) má ráða að tilvik sem áður taldist ekki til pyndinga, getur í kjölfar breyttra viðhorfa 

í samfélaginu, fallið undir hugtakið síðar.150 Fræðimenn hafa haldið fram að 

Mannréttindadómstóllinn hafi, á undanförnum árum, aukið kröfur sínar til aðildarríkjanna sem 

hefur leitt til þess að lágmarkskrafan um alvarleika hefur mildast, einkum þegar það kemur að 

meðferð fanga og aðstæðum þeirra.151 

5.4.2 Túlkun 3. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu 

Túlkun Mannréttindasáttmála Evrópu byggir á almennum reglum um túlkun 

milliríkjasamninga. Í MDE, Golder gegn Bretlandi, 21. febrúar 1978 (4451/70), taldi 

dómstóllinn að taka ætti mið af ákvæðum Vínarsamningsins um milliríkjasamninga frá 1969 

(e. Vienna Convention on the Law of Treaties), sem þrátt fyrir það hafði ekki enn tekið gildi, 

við túlkun á Mannréttindasáttmálanum, með þeim rökum að ákvæðin mæltu fyrir um almennt 

viðurkenndar meginreglur þjóðaréttar sem dómstóllinn hafði áður vísað til í dómaframkvæmd 

sinni.152 Ákvæði 31.-33. gr. Vínarsamningsins hafa að geyma leiðbeinandi reglur um túlkun 

þjóðréttarsamninga með venjubundnum hætti.153  

Hina almennu reglu um túlkun milliríkjasamninga er að finna í 31. gr. 

Vínarsamningsins. Samkvæmt 1. mgr. 31. gr. Vínarsamnings um milliríkjasamninga skal 

samningur túlkaður í góðri trú og í samræmi við hefðbundna merkingu hugtaka í samningnum, 

                                                           
147 Kudla gegn Poland, ECHR 2000- XII, mgr. 91; Sjá einnig Jalloh gegn Germany ECHR 2006-IX, mgr 67. 
148 Phil Scraton og Linda Moore, „´Hearing Voices´: Punishing Women´s Mental ill-Health in Northern Ireland´s 

Jails“ (2009) 5 International Journal of Prisoner Health 153,155.  
149 Guðrún Gauksdóttir, (n. 142); Harris o.fl., (n. 58) 237. 
150 Selmouni gegn France, ECHR 1999- V, mgr. 101. 
151 Harris o.fl., (n. 58) 237. 
152 Golder gegn UK (1978) Series A no 18. mgr. 29. 
153 Davíð Þór Björgvinsson, (n. 25) 46. 
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í ljósi samhengis þeirra og í samræmi við tilgang og markmið samningsins.154 Í 2. mgr. 31. gr. 

Vínarsamningsins kemur fram að við túlkun samnings beri ekki einungis að horfa til 

efnisákvæða hans heldur einnig til formála hans og þeirra viðauka sem gerðir hafa verið við 

hann.155 Undir ákvæðið gætu fallið ýmis gögn, önnur en undirbúningsgögn, sem aðilar hafa 

komið sér saman um og bera með sér tilgang samningsaðila án þess þó að vera hluti af 

samningnum sjálfum.156 Samkvæmt 3. mgr. 31. gr. Vínarsamningsins skal við túlkun samninga 

taka mið af síðar tilkomnum samningum á milli aðila, síðari framkvæmd á ákvæðum samnings 

sem jafna má til samkomulags og loks reglum þjóðaréttar er gilda í samskiptum á milli aðila.157  

Samkvæmt 4. mgr. 31. gr. Vínarsamningsins skal aðeins taka mið af sértækri merkingu orða 

samnings, ef það var ætlun samningsaðila við samningsgerðina að merking þeirra orða væri 

önnur en hefðbundið er.158 Ákvæði 32. gr. Vínarsamningsins hefur að geyma reglur um notkun 

undirbúningsgagna við túlkun samninga. Samkvæmt ákvæðinu skal aðeins horft til 

undirbúningsgagna (fr. travaux préparatoires) ef túlkun leiðir ella til niðurstöðu sem er ótæk 

eða í því skyni að fá staðfestingu á merkingu orða.159 Samkvæmt 33. gr. Vínarsamningsins er 

texti samnings, sem er á tveimur eða fleiri tungumálum, jafn rétthár á báðum eða öllum 

tungumálunum nema aðilar komi sér saman um annað. Ef ósamræmi er á milli útgáfa samnings, 

skal nota þá útgáfu samnings er best samrýmist markmiði og tilgangi hans, en fyrst skal þó látið 

reyna á ákvæði 31. og 32. gr. Vínarsamningsins til að leysa þann vanda sem kominn er upp.160 

Með hliðsjón af 31. gr. Vínarsamningsins hefur Mannréttindadómstóllinn þannig við 

skilgreiningu á almennri merkingu hugtaksins „vanvirðandi“ í 3. gr. MSE vísað til orðabókar.161 

Að sama skapi hefur Mannréttindadómstóllinn, með hliðsjón af ákvæðinu, lagt áherslu á túlkun 

mannréttindasáttmálans út frá markmiðum hans. Í inngangsorðum Mannréttindasáttmálans 

kemur fram að aðildarríkin stefni að nánari einingu og ein af leiðunum að því marki er sú að 

mannréttindi og mannfrelsi séu í heiðri höfð og efld. Aðildarríkin lýsa einnig yfir eindreginni 

trú sinni á því að mannfrelsi, sem sé undirstaða réttlætis og friðar í heiminum, sé best tryggt 

                                                           
154 The Vienna Convention on the Law of Treaties (adopted 23 May 1969, entered into force 27 janúar 1980) 331 

UNTS 1155 (Vienna Convention) 1. mgr. 31. gr.  
155 The Vienna Convention on the Law of Treaties (adopted 23 May 1969, entered into force 27 janúar 1980) 331 
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með virku lýðræðislegu stjórnarfari annars vegar og almennum skilningi og varðveislu þeirra 

mannréttinda sem eru grundvöllur frelsisins hins vegar. Þá eru aðildarríkin staðráðin í að stíga 

fyrstu skrefin að því marki að tryggja sameiginlega nokkur þeirra réttinda sem fram koma í 

mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna.  Mannréttindadómstóllinn hefur miðað við að 

Mannréttindasáttmálinn eigi að veita raunhæfa og árangursríka vernd fyrir einstaklinga og 

jafnframt stuðla að jafnvægi á milli grundvallarréttinda einstaklinga og almennra 

þjóðfélagshagsmuna.162 Mannréttindadómstóllinn hefur, eins og áður segir, lagt á það áherslu 

að túlka beri Mannréttindasáttmálan í samræmi við tilgang og markmið sáttmálans. Í því ljósi 

hefur mikilvægi meginreglunnar um breytilega túlkun samningsins (e. the principle of evolutive 

or dynamic interpretation) við úrlausn mála fest sig í sessi meðal helstu túlkunarreglna 

dómstólsins.163 Meginreglan um breytilega túlkun samningsins vísar til þess að MSE taki mið 

af breyttum aðstæðum, frá þeim tíma er hann var gerður. Mannréttindadómstóllinn hefur í 

dómaframkvæmd sinni ítrekað vísað til reglunnar, sbr. MDE, Tyrer gegn Bretlandi, 28. apríl 

1978 (5856/72), þar sem til álita kom hvort heimildir til að beita líkamlegum agaviðurlögum í 

skólum á eyjunni Mön í Írlandshafi fælu í sér vanvirðandi meðferð í skilningi 3. gr. MSE. 

Mannréttindadómstóllinn sá sig knúinn til að „árétta að Mannréttindasáttmálinn væri lifandi 

tæki sem ... verði að túlka í ljósi aðstæðna á hverjum tíma“.164 

 Meginreglan um breytilega túlkun samningsins felur ekki í sér að með henni verði 

fengin ný réttindi, sem við gerð samningsins voru ekki ætluð að njóta verndar. Þannig getur 

ákvæði 12. gr. MSE, sem veitir rétt til að stofna til hjúskapar, ekki verið túlkað á þá leið að það 

veiti rétt til skilnaðar, þrátt fyrir að slíkur réttur sé almennt viðurkenndur í Evrópu.165 Með 

hliðsjón af reglunni kann tilvik, sem áður taldist ekki til pyndinga, hins vegar fallið undir 

hugtakið síðar, í kjölfar breyttra viðhorfa í samfélaginu.166 

 Að lokum skal getið meginreglunnar um svigrúm ríkja til mats (e. margin of 

appreciation). Túlkunarregla þessi vísar til þess að aðildarríki hafi ákveðið svigrúm til að útfæra 

leiðir til að tryggja þau mannréttindi sem leiða má af Mannréttindasáttmálanum.167 Ákvæði 3. 

gr. MSE felur í sér fortakslausa vernd í þeim skilningi að engar undantekningar eru heimilar frá 

                                                           
162 Davíð Þór Björgvinsson, (n. 25) 53. 
163 Harris o.fl., (n. 58) 8. 
164 Tyrer gegn UK (1978) Series A no 26, mrg. 31. 
165 Harris o.fl., (n. 58) 9 ; Johnston o.fl gegn Ireland (1986) Series A no 112. 
166 Selmouni gegn France ECHR 1999- V, 101. mgr. 
167 Harris o.fl., (58) 14. 
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ákvæðinu. Í því ljósi hafa aðildarríki ekkert svigrúm til mats þegar það kemur að neikvæðu 

skyldum 3. gr. MSE.168  

5.4.3 Jákvæðar skyldur ríkja samkvæmt 3. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu 

Hugtakið mannréttindi leggur þær skyldur á stjórnvöld að tryggja efnahagslegt og félagslegt 

öryggi og mannsæmandi lífsskilyrði með tilteknum jákvæðum ráðstöfunum eða aðgerðum. Sú 

skylda sem hvílir á ríkjum samkvæmt 3. gr. MSE er fyrst og fremst neikvæð, þ.e. skylda til að 

forðast að valda einstaklingi alvarlegum skaða. Að baki neikvæðum réttindum liggja þau 

sjónarmið að einstaklingur skuli frjáls frá afskiptum ríkisins og að réttindi hans séu best tryggð 

með athafnaleysi ríkisins.169 Mannréttindadómstóllinn hefur hins vegar litið svo á að á 

grundvelli 1. gr. MSE, sem kveður á um skyldu ríkja til að tryggja öllum á yfirráðasvæði sínu 

þau réttindi sem njóta verndar sáttmálans,170 hvíli skylda á aðildarríkjum að grípa til aðgerða til 

að tryggja að einstaklingar þurfi ekki að þola meðferð sem brýtur í bága við 3. gr. MSE.171 

Almennt má skipta þeim jákvæðu skyldum sem hvíla á ríkjum samkvæmt 3. gr. MSE í tvennt: 

Skylda ríkja til að vernda einstaklinga gegn slæmri meðferð handhafa opinbers valds og 

einkaaðila og skylda ríkja til að rannsaka mál þegar grunur liggur fyrir að einstaklingur hafi 

mátt þola slæma meðferð.172 

Til þess að vernda einstaklinga gegn slæmri meðferð ber aðildarríkjum að haga löggjöf 

sinni þannig að í henni felst viðunandi vernd gegn slæmri meðferð handhafa opinbers valds til 

jafns við einkaaðila.173 Mannréttindadómstóllinn hefur einnig talið að samkvæmt 3. gr. MSE 

hvíli sú skylda á herðum ríkja að vernda heilsu einstaklinga sem hafa verið frelsissviptir.174 Af 

dómi Mannréttindadómstólsins í máli MDE, M.C. gegn Búlgaríu, 4. desember 2003 (39272/98) 

má ráða að það sé einnig hluti af jákvæðum skyldum ríkja að setja ákvæði í refsilög sem lýsa 

nauðgun refsiverða og að í framkvæmd sé þeim fylgt eftir með rannsókn og síðar saksókn.175 

Ríki uppfylla því ekki þessa jákvæðu skyldu með því einu að lýsa tiltekna háttsemi refsiverða. 

Í MDE, Opuz gegn Tyrklandi, 9. júní 2009 (33401/02) var það niðurstaða 

                                                           
168 Harris o.fl., (58) 236. 
169 Björg Thorarensen (n. 2) 36. 
170 Lög um Mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994, 1. gr. 
171 Guðrún Gauksdóttir, (n. 142) 118. 
172 Aisling Reidy, The prohibition of torture – A guide to the implementation of article 3 of the European 

convention on human rights. Human rights handbook, no. 6 (Counsil of Europe 2002) 36.   
173 Harris o.fl., (n. 58) 274. 
174 Guðrún Gauksdóttir, (n. 142) 118. 
175 M.C gegn Bulgaria ECHR 2003-XII. Í málinu taldi dómstóllinn að búlgörsk landslög samræmdust ekki þeim 

jákvæðu skyldum sem á ríkinu hvíldi skv. 3. gr. MSE. Refsiákvæði það sem gerði nauðgun refsiverða skv. 

búlgörskum lögum var skýrt þannig í framkvæmd að svo að meintir nauðgarar væru ákærðir þyrfti að sýna fram á 

að þolandi hafi veitt verulega líkamlega mótspyrnu. 
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Mannréttindadómstólsins að Tyrkland hefði brotið gegn ákvæði 3. gr. MSE með því að grípa 

ekki til aðgerða til að stöðva frekara ofbeldi eiginmanns á hendur eiginkonu sinni. Sú staðreynd 

að tyrknesk lög gerðu ekki ráð fyrir því að saksóknari gæti ákært eiginmanninn, eftir að 

eiginkonan dró til baka kæru sína á hendur honum, auk smávægilegrar sektar sem hann fékk 

fyrir samskonar brot gegn konunni og aðgerðarleysi stjórnvalda þegar það kom að því að veita 

henni öruggt skjól varð til þess að dómstóllinn taldi tyrkneska ríkið ekki hafa sinnt 

verndarskyldu 3. gr. MSE.176    

Sú skylda hvílir á ríkjum að hefja rækilega og virka rannsókn á málum þar sem því er 

haldið fram að einstaklingur hafi þurft að sæta meðferð eða refsingu sem bönnuð er skv. 3. gr. 

MSE.177 Á þetta einnig við um meðferð eða refsingu sem framkvæmd er af einkaaðila.178 Í 

MDE, Macovei og aðrir gegn Rúmeníu, 21. júní 2007 (5048/02) var einstaklingur fyrir 

alvarlegri líkamsárás eftir slagsmál við nágranna sína. Saksóknari í málinu gaf ekki út ákæru 

og taldi Mannréttindadómstóllinn það brot á 3. gr. MSE að einstaklingur gæti ekki kært þá 

ákvörðun.179 Mannréttindadómstóllinn hefur ítrekað að við rannsókn máls verði að reyna eftir 

fremsta megni að finna sönnunargögn, bæði af brotastað og sjónarvotta. Þá verður að taka 

skýrslu af grunuðum brotamönnum jafnt sem vitnum og rannsókn máls skal vera unnin 

gaumgæfulega. Í málum þar sem börn eiga í hlut verður að vanda sérstaklega til verka. Þá þarf 

að rökstyðja þá ákvörðun að rannsaka ekki kæru og ávallt skal gefa kæranda upplýsingar um 

niðurstöður rannsókna.180  

5.5 Pyndingar og ómannleg eða vanvirðandi meðferð eða refsing samkvæmt 3. gr. 

Mannréttindasáttmála Evrópu 

5.5.1 Inngangur 

Pynding, ómannleg meðferð eða refsing og vanvirðandi meðferð eða refsing eru hugtök sem 

öll koma fram í ákvæði 3. gr. MSE. Hugtökin þrjú snúa að mismunandi meðferð eða refsingu 

sem einstaklingur kann að sæta í andstöðu við fyrirmæli ákvæðisins.181 Í ákvæðinu er ekki að 

finna nánari skýringu á því hvað felst í hugtökunum þremur. Að sama skapi er hvergi í öðrum 

alþjóðlegum samningum að finna skýringu á hugtökunum ómannleg meðferð eða refsing og  

vanvirðandi meðferð eða refsing. Í raun hefur það reynst afar torvelt að skýra hugtökin með 

                                                           
176 Opuz gegn Turkey  ECHR 2009- III 
177 Guðrún Gauksdóttir, (n. 142) 118. 
178 Harris o.fl. (n.58) 276. 

179 Macovei o.fl., gegn Romania App no 548/02 (ECHR 21. júní 2007) 

180 Harris o.fl. (n. 58) 276-277. 
181 Guðrún Gauksdóttir, (n. 142) 114. 
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almennum hætti í ljósi þess hve almenns eðlis þau eru. Inntaki hugtaksins pynding hefur hins 

vegar verið lýst í 1. mgr. 1. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna gegn pyndingum og annarri 

grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu og hefur 

Mannréttindadómstóllinn ítrekað vísað til þeirrar skýringar.182 Til þess að varpa ljósi á inntak 

þessara hugtaka er að öllu framansögðu virtu nauðsynlegt að rýna í dómaframkvæmd 

Mannréttindadómstólsins  

Mannréttindadómstóllinn skilgreindi hugtökin þrjú er fram koma í 3. gr. MSE í MDE, 

Írland gegn Bretlandi, 18. janúar 1978 (5310/71): 

Til álita kom hvort meðferð írskra gæsluvarðhaldsfanga á Norður-Írlandi hafi 

falið í sér brot gegn 3. gr. MSE. Í málinu fór yfirheyrsla yfir 

gæsluvarðhaldsföngum fram með miklu harðræði. Við framkvæmd 

yfirheyrslnanna voru höfuð fangana hulin, þeir látnir þola ærandi hávaða og 

skyldaðir til að standa tímunum saman við vegg með útlimi sína útrétta. Þá 

var þeim meinaður svefn og fengu ekki nægan mat og vatn. Meðferðin 

uppfyllti lágmarkskröfu um alvarleika, en til að ákvarða hvort um pyndingu, 

ómannlega- eða vanvirðandi meðferð væri að ræða taldi dómstóllinn 

nauðsynlegt að gera greinarmun á hugtökunum þremur. Pynding var 

skilgreind sem ómannleg meðferð sem framkvæmd er af ásetningi og veldur 

alvarlegum þjáningum. Dómstóllinn taldi stigsmun vera á ómannlegri 

meðferð og pyndingu og við mat á því hvort um ómannlega meðferð væri að 

ræða skyldi horft til lengd tímabils sem meðferð varði, líkamleg og sálræn 

áhrif, sem og kyn, aldur og heilsu fórnarlambs. Þá skilgreindi dómstóllinn 

vanvirðandi meðferð sem illa meðferð, sem ætluð er að valda einstaklingi 

ótta, angist og vanmætti, sem til þess er fallin að niðurlægja mann, lítillækka 

og brjóta niður líkamlegt og andlegt mótstöðuafl hans. Dómstóllinn komst að 

þeirri niðurstöðu að sú háttsemi sem lýst er hér að framan væri ómannleg og 

vanvirðandi meðferð í skilningi 3. gr. MSE.183 

Af ofangreindum dómi má ráða að það sé aðeins stigsmunur á hugtökunum pynding og 

ómannlegri meðferð eða refsingu. Ómannleg meðferð er til þess fallin að valda manni 

líkamlegum og/eða andlegum þjáningum sem þó eru ekki jafn alvarlegar og þær sem hljótast af 

pyndingum. Mörk ómannlegrar og vanvirðandi meðferðar eða refsingu eru ekki alltaf skýr. 

Vanvirðandi meðferð eða refsing vísar til þess þegar maður er settur í mjög auðmýkjandi eða 

niðurlægjandi aðstöðu, án þess þó að um líkamlegar þjáningar sé að ræða. Um eðlismun er því 

frekar að ræða, fremur en stigsmun. Sama meðferð kann að teljast bæði ómannleg og 

vanvirðandi meðferð eða refsing, eins og ofangreindur dómur ber með sér og ljóst er að 

Mannréttindadómstóllinn gerir ekki alltaf skýran greinarmun á hugtökunum.184   

                                                           
182 Guðrún Gauksdóttir, (n. 142) 114. 
183  Ireland gegn UK (1978) Series A no 35 
184 Björg Thorarensen, (n. 2) 179-180. 
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5.5.2 Pyndingar 

Hvorki íslensk lög, 7. gr. SBSR né 3. gr. MSE hafa að geyma skilgreiningu á hugtakinu 

pynding. Skilgreiningu á hugtakinu er að finna í 1. gr. samnings SÞ gegn pyndingum og annarri 

grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu. Í ákvæðinu er pynding 

skilgreind með eftirfarandi hætti: 

Í samningi þessum merkir hugtakið „pyndingar“ hvern þann verknað sem 

manni er vísvitandi valdið alvarlegum líkamlegum eða andlegum sársauka 

eða þjáningu með í því skyni t.d. að fá hjá honum eða þriðja manni 

upplýsingar eða játningu, refsa honum fyrir verk sem hann eða þriðji maður 

hefur framið eða er grunaður um að hafa framið, eða til að hræða eða neyða 

hann eða þriðja mann, eða af ástæðum sem byggjast á mismunun af einhverju 

tagi, þegar þeim sársauka eða þjáningu er valdið af eða fyrir frumkvæði eða 

með samþykki eða umlíðun opinbers starfsmanns eða annars manns sem er 

handhafi opinbers valds. Hugtakið tekur ekki til sársauka eða þjáningar sem 

rekja má að öllu leyti til eða tilheyrir eða leiðir af lögmætum viðurlögum.185 

Skilgreiningin lýtur að meðferð handhafa opinbers valds og lýsir verknaði sem ákvæði 131., 

132., og 134. gr. hgl. fjalla um. Engin dæmi eru um túlkun hugtaksins pynding með tilliti til 

þessara ákvæða í íslenskri dómaframkvæmd. Mannréttindadómstóllinn hefur horft til 

ofangreindrar skilgreiningar samnings Sameinuðu þjóðanna gegn pyndingum og vísað til 

hennar við úrlausn mála. Í MDE, Salman gegn Tyrklandi, 27. júní 2000 (21986/93) vísaði 

Mannréttindadómstóllinn með beinum hætti til 1. gr. samnings Sameinuðu Þjóðanna gegn 

pyndingum með það fyrir augum að skýra ásetningsskilyrði pyndingarhugtaks 3. gr. MSE.186 

Skilgreiningin er þó nokkuð takmörkuð og hefur Mannréttindadómstóllinn lagt fleiri sjónarmið 

til grundvallar  úrlausnum sínum.187 Þannig hefur dómstóllinn vísað til þess að meðferð sem 

beitt er af ásetningi og er til þess fallin að valda mjög alvarlegri og grimmilegri þjáningu manns 

falli undir pyndingar.188 Það er ekki skilyrði að pyndingar séu líkamlegar, heldur geta þær einnig 

verið andlegar. Hins vegar má ráða af dómaframkvæmd Mannréttindadómstólsins að andlegar 

afleiðingar meðferðar eða refsingar verða að vera töluvert alvarlegar.189 Engin dæmi eru um í 

                                                           
185 Samningur gegn pyndingum og annarri grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu nr. 

19/1996, 1. gr. 
186 Salman gegn Turkey ECHR 2000- VII, mgr. 114. 
187 Björg Thorarensen, (n. 2) 178. 
188 Aksoy gegn Turkey, ECHR 1996- VI Þess skal getið fræðimenn hafa haldið því fram að skilgreining 1. gr. 

samnings Sameinuðu þjóðanna gegn pyndingum og annarri grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða 

refsingu hafi verið höfð til hliðsjónar í máli þessu við afmökun á pyndingarhugtakinu í 3. gr. MSE. Í málinu var 

aðili látinn sæta „palestínskri hengingu“ (e. palestinian hanging) en í því felst að afklæða mann, binda hendur hans 

fyrir aftan bak og láta hann hanga á höndunum, allt með þeim afleiðingum að hann lamast í höndunum tímabundið. 

Er þetta jafnframt fyrsti dómurinn þar sem ill meðferð er látin falla undir hugtakið pynding í skilningi 3. gr. MSE. 
189 Björg Thorarensen, (n. 2) 178. 
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dómaframkvæmd Mannréttindadómstólsins að framkvæmd líkamsleitar hafi falið í sér 

pyndingu í skilningi 3. gr. MSE. 

5.5.3 Ómannleg meðferð 

Eins og áður hefur verið vikið að er aðeins stigsmunur á hugtökunum pynding og ómannleg 

meðferð eða refsing, en fremur eðlismunur á hugtökunum ómannleg meðferð eða refsing og 

vanvirðandi meðferð eða refsing. Munurinn á ómannlegri meðferð eða refsingu og pyndingu 

liggur því hvað helst í alvarleika líkamlegra og/eða andlegra þjáninga sem hlýst af meðferð eða 

refsingu. Svo að tilvik falli undir 3. gr. MSE verður það að uppfylla vissa lágmarkskröfu um 

alvarleika.190 

 Mannréttindadómstóllinn hefur í dómaframkvæmd sinni vísað til þess að þegar meðferð 

stendur yfir klukkustundum saman og veldur af ásetningi líkamsmeiðingum eða alvarlegum 

andlegum þjáningum sé um ómannlega meðferð að ræða. Mannréttindadómstóllinn hefur 

einnig vísað til þess að svo að meðferð geti talist ómannleg verði hún að valda meiri þjáningu 

en óhjákvæmilega leiðir af lögmætri meðferð eða refsingu.191 Ómannlegri meðferð eða refsingu 

þarf ekki að vera valdið af ásetningi. Þrátt fyrir að ásetningur sé ekki sérstakt skilyrði horfir 

Mannréttindadómstóllinn til þess við mat á því hvort um ómannlega meðferð er að ræða.192 

Huglæg afstaða gerandans skiptir því ekki höfuð máli, heldur fremur þær afleiðingar sem 

meðferð eða refsing hefur á þolandann.193 

Í áðurnefndum dómi Mannréttindadómstólsins í máli MDE, Írland gegn Bretlandi, 18. 

janúar 1978 (5310/71) var metið hvort hinar svokölluðu fimm aðferðir (e. five techniques), sem 

gert var grein fyrir í kafla 5.5.1, hafi falið í sér ómannlega meðferð í skilningi 3. gr. MSE. Við 

þetta mat sagði Mannréttindadómstóllinn eftirfarandi:  

Hinum fimm aðferðum var beitt í samsettri meðferð, með ásetningi og vörðu 

klukkustundum saman; aðferðirnar fimm ollu þeim sem þær beindust gegn, 

ef ekki eiginlegu líkamstjóni, í það minnsta ákafalega mikilli líkamlegri og 

andlegri þjáningu og leiddi einnig til bráðra geðtruflana við yfirheyrslur. Í 

ljósi þessa falla aðferðirnar í flokk ómannlegra meðferða í skilningi 3. gr. 

MSE.194 

                                                           
190 Björg Thorarensen, (n. 2) 179. 
191 Kudla gegn Poland ECHR 2000- XI, mgr. 92. 
192 Ireland gegn UK (1978) Series A no 35, mgr. 167. 
193 Róbert R. Spanó, (n. 108) 645. 
194 Ireland gegn UK (1978) Series A no 35, mgr. 167. 
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Það er ekki skilyrði að meðferð eða refsing feli í sér líkamsmeiðingar til að teljast ómannleg í 

skilningi 3. gr.195, sbr. MDE, Gäfgen gegn Þýskalandi, 1. júní 2010 (22978/05) þar sem 

lögreglan hótaði manni pyndingum, segði hann ekki hvar 11 ára drengur væri niðurkominn, 

sem hann hafði rænt. Mannréttindadómstóllinn segir eftirfarandi um hótun lögreglunnar: 

Dómstóllinn leggur á það áherslu að hótun um að láta verða af háttsemi, sem 

bönnuð er samkvæmt 3. gr. Mannréttindasáttmálans, að því gefnu að hún er 

nægilega raunveruleg, getur fallið undir ákvæðið. Að hóta einstaklingi 

pyndingum kann þannig að minnsta kosti að fela í sér ómannlega meðferð.196 

Ómannleg meðferð eða refsing getur tekið á sig margar mismunandi myndir. Í 

dómaframkvæmd Mannréttindadómstólsins er að finna dæmi þess að framkvæmd líkamsleitar 

hafi falið í sér ómannlega meðferð í skilningi 3. gr. MSE. Um þau tilvik verður nánar fjallað 

um í kafla 6.  

5.5.4 Vanvirðandi meðferð 

Vanvirðandi meðferð hefur verið skilgreind sem ill meðferð, sem ætluð er að valda einstaklingi 

ótta, angist og vanmætti og er til þess fallin að niðurlægja hann, lítillækka og brjóta niður 

líkamlegt og andlegt mótstöðuafl hans.197 Þá er meðferð talin vanvirðandi ef hún niðurlægir 

einstakling, sýnir honum virðingarleysi, sviptir hann mannlegri reisn eða er ætluð til að vekja 

upp hjá honum ótta, angist og vanmátt og er til þess fallin að brjóta niður líkamlegt og andlegt 

mótstöðuafl hans. Fræðimenn hafa fjallað nokkuð um hvað felst í hugtakinu „mannleg reisn“ 

sem Mannréttindadómstóllinn vísar til við úrlausn mála er snúa að 3. gr. MSE. Af 

dómaframkvæmd Mannréttindadómstólsins verður ráðið að pyndingar, ómannleg meðferð og 

vanvirðandi meðferð fela í sér brot gegn mannlegri reisn einstaklings og jafnframt að óöryggi 

og bjargarleysi einkenni brot gegn mannlegri reisn. Í aðstæðum, þar sem einstaklingur er sviptur 

frelsi, geta komið upp aðstæður þar sem umhverfið skaðar mannlega reisn hans (e. 

environmental dignity harm) í andstöðu við 3. gr. MSE. Líkamsleit á frelsissviptum einstakling 

kann að falla hér undir.198 Þannig hefur Mannréttindadómstóllinn vísað til þess að það hafi 

minnkað mannlega reisn fanga, þegar hann var skyldaður til að afklæðast í návist fangavarðar 

af gagnstæðu kyni og þurfti í kjölfarið að þola það að kynfæri hans og matur væru snert með 

berum höndum.199 

                                                           
195 Harris o.fl., (n. 58) 241. 
196 Gäfgen gegn Germany ECHR 2010- IV, 91. mgr.  
197 Ireland gegn UK (1978) Series A no 35, mgr. 167. 
198 Elaine Webster, „Interpretation of the Prohibition of Turture: Making Sense of ´Dignity´ Talk“ (2016) 17 

Human Rights Review 371, 378-380, 390.  
199 Valasinas gegn Lithuania ECHR 2001- VIII. 
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Rauði þráður vanvirðandi meðferðar er sú niðurlæging sem einstaklingur þarf að sæta, 

fremur en andlegar- og líkamlegar þjáningar sem einkennir ómannlega meðferð.200 Í 

greinargerð með frumvarpi er síðar varð að stjórnarskipunarlögum nr. 97/1995 er vanvirðandi 

meðferð lýst sem athöfn eða athafnaleysi sem hefur það að markmiði að niðurlægja eða 

auðmýkja mann eða sem almennt má líta á sem auðmýkjandi.201 Fræðimenn hafa haldið því 

fram að skilgreining þessi sé ekki í fullu samræmi við skýringu Mannréttindadómstólsins á 

hugtakinu vanvirðandi meðferð. Ofangreind skilgreining kveður á um að athöfn eða 

athafnaleysi geti ekki talist til vanvirðandi meðferðar án þess að sýnt sé fram á sérgreindan 

ásetning.202 Ef skoðuð er dómaframkvæmd Mannréttindadómstólsins má sjá að ekki er skilyrði 

að markmið eða tilgangur athafnar, eða athafnarleysis, hafi verið að láta einstakling þola 

vanvirðandi meðferð, sbr. MDE, Peers gegn Grikklandi, 19. apríl 2001 (28524/98), þar sem 

málavextir voru með þeim hætti að breskur ríkisborgari sætti gæslu vegna brottvísunar úr landi 

og var vistaður í fangaklefa með öðrum fanga. Fangaklefinn var hannaður fyrir einn fanga og í 

honum var engin loftræsting og engin dagsbirta. Þá var ekki skilrúm á salerni fangaklefans og 

því neyddust fangarnir til að nota salernið í viðurvist hvors annars. Um þýðingu þess að meðferð 

er vanvirðandi af ásetningi segir Mannréttindadómstóllinn eftirfarandi: 

Í ljósi framangreinds telur dómstóllinn að í máli þessu séu engar vísbendingar 

sem benda til þess að ætlunin hafi verið að niðurlægja kæranda. Hins vegar 

skal athygli vakin á því, að þrátt fyrir að það hvort meðferð hafi þann tilgang 

að niðurlægja fórnarlambið sé þáttur sem taka þarf tillit til, getur fjarvera á 

slíkum tilgangi ekki endanlega útilokað að um brot gegn 3. gr. MSE er að 

ræða.203 

Við mat á því hvort um vanvirðandi meðferð er að ræða gerir 3. gr. MSE ráð fyrir 

heildstæðri athugun á atvikum og aðstæðum í hverju tilviki fyrir sig.204 Til að meðferð geti talist 

vanvirðandi þarf niðurlæging meðferðar að vera meiri en sem nemur óhjákvæmilegri 

niðurnægingu við framkvæmd lögmætrar meðferðar.205 Í eðli sínu er framkvæmd líkamsleitar 

niðurlægjandi fyrir þann sem hana þarf að þola. Eðlileg framkvæmd líkamsleitar er þannig í 

sjálfu sér ekki brot gegn 3. gr. MSE. Við mat á því hvort meðferð er vanvirðandi er horft til 

ýmissa atriða. Þannig kann meðferð sem fer fram fyrir allra manna augum að hafa áhrif við mat 

                                                           
200 Harris o.fl., (n. 58) 261. 
201 Alþt. 1994-1995, A-deild, þskj. 389- 297. mál, athugasemdir við 6. gr. mgr. 4. 
202 Róbert R. Spanó, (n. 108) 46. 
203 Peers gegn Greece, 19. ECHR 2001-III, mgr. 74. ; Price gegn UK, ECHR 2001-VII, þar sem meðferð fatlaðs 

fanga var vanvirðandi þrátt fyrir að ekkert benti til þess að tilgangur meðferðarinnar hafi verið að niðurlægja hann. 
204 Róbert R. Spanó, (n. 108) 45. 
205 Harris o.fl., (n. 58) 261. 
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á því hvort hún sé vanvirðandi.206 Það er hins vegar ekki skilyrði að meðferð fari fram 

opinberlega svo hún geti talist vanvirðandi í skilningi 3. gr. MSE. Af dómaframkvæmd 

Mannréttindadómstólsins verður ráðið að nægilegt sé að einstaklingur sé niðurlægður í sínum 

eigin augum, svo um vanvirðandi meðferð sé að ræða, sbr. MDE, Tyrer gegn Bretlandi, 28. 

apríl 1978 (5856/72),207 sem fjallað var um í kafla 5.4.2.  

 Mál sem komið hafa til kasta Mannréttindadómstólsins sem snúa að vanvirðandi 

meðferð eru eins ólík og þau eru mörg. Flest þessara mála snúa að meðferð handtekinna manna 

eða þeirra sem sitja í gæsluvarðhaldi, auk þeirra sem afplána í fangelsum, nauðungarvistaðra 

og barna og ungmenna sem vistuð hafa verið á stofnun. Einnig hefur mismunun á grundvelli 

kynþáttar verið talin falla undir vanvirðandi meðferð.208 Mannréttindadómstóllinn hefur fengið 

til úrlausnar nokkur mál sem snúa að framkvæmd líkamsleitar á frelsissviptum einstaklingum 

og hvort þær hafi falið í sér vanvirðandi meðferð í skilningi 3. gr. MSE. Nánar verður vikið að 

þeim álitaefnum í næsta kafla.  

6 Líkamsleit á frelsissviptum einstaklingum 

6.1 Inngangur 

Eins og áður hefur komið fram er frelsissviptur einstaklingur, sem settur er undir 

yfirburðarstöðu annars aðila, sérstaklega vanmáttugur gagnvart þeim meðferðum sem lýst er í 

ákvæðum 1. mgr. 68. gr. stjskr. og 3. gr. MSE. Í kafla þessum verður fjallað um líkamsleit á 

handteknum mönnum, nauðungarvistuðum einstaklingum og þeim sem afplána refsidóm í 

fangelsi, auk þeirra sem úrskurðaðir hafa verið í gæsluvarðhald. Til skoðunar koma þær reglur 

sem gilda um líkamsleit í þeim aðstæðum sem að ofan greinir, auk þess sem varpað verður ljósi 

á framkvæmd líkamsleitar á Íslandi. 

6.2 Líkamsleit á föngum  

Um fyrirkomulag fangelsismála gilda lög nr. 15/2016 um fullnustu refsinga auk reglugerða og 

stjórnvaldsfyrirmæla sem sett hafa verið á grundvelli laganna. Þá ber yfirvöldum fangelsismála 

að huga að evrópsku fangelsisreglunum frá 11. janúar 2006 sem fela í sér lágmarks vernd til 

handa föngum.209 Starfsfólki fangelsa ber að fara eftir ítarlegum verklagsreglum við leit á 

                                                           
206 Pieter Van Dikj, Fried Van Hoof, Arjen Van Rijn og Leo zwaak: „Theory and practice of the European 

convention on human rights“, bls. 409. 
207 Tyrer gegn UK (1978) Series A no 26,  32. mgr. 
208 Moldovan ofl. gegn Romania  ECHR 2005- VII  (41138/98 og 64320/01) mgr.113. 
209 Umboðsmaður Alþingis hefur lagt til grundvallar að þó svo að evrópsku fangelsisreglurnar frá 2006 feli ekki í 

sér beinar skuldbindingar að þjóðarétti beri yfirvöldum fangelsismála á Íslandi að gæta reglnanna í störfum sínum 

í samræmi við vandaða stjórnsýsluhætti, sbr. 2. gr. laga nr. 85/1997 um umboðsmann Alþingis. Sjá hér t.d. álit 
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föngum, sbr. b-lið 1. mgr. 54. gr. evrópsku fangelsisreglnanna. Reglurnar kveða einnig á um að 

sá sem undirgengst líkamsleit skuli ekki vera niðurlægður við framkvæmdina, sbr. 4. mgr. 54. 

gr. efr. Þá skal ákvarðað hvenær líkamsleit er nauðsynleg og eðli hennar skilgreind í landslögum 

hvers ríkis, sbr. 2. mgr. 54. gr. efr.210 Samkvæmt 1. mgr. 70. gr. ful. er heimilt að leita á á fanga 

og í fötum hans við komu í fangelsi, eftir heimsóknir og við almennt eftirlit til þess að koma í 

veg fyrir að hann hafi í vörslu sinni muni eða efni sem refsivert er að hafa í vörslu sinni, hafa 

orðið til við refsiverðan verknað, smyglað hefur verið inn í fangelsið eða fanga er óheimilt að 

hafa í vörslu sinni samkvæmt reglum fangelsis. Þá skal leit á fanga innanklæða gerð af 

fangelsisstarfsmanni sama kyns, sbr. 2. mgr. 70. gr. ful.211 Jafnframt er það skilyrði fyrir 

dagsleyfisveitingu að hann gangist undir líkamsleit við komu sína aftur í fangelsið, sbr. 2. tl. 2. 

mgr. 65. gr. ful. 

Þrátt fyrir að heimild sé fyrir líkamsleit á föngum í íslenskum lögum kann framkvæmd 

hennar að teljast vanvirðandi meðferð í skilningi 3. gr. MSE. Hins vegar hefur 

Mannréttindadómstóll Evrópu ítrekað áréttað að líkamsleit geti í ákveðnum tilvikum verið 

nauðsynleg til að tryggja öryggi innan fangelsis og koma í veg fyrir afbrot innan þess.212 Þannig 

þarf líkamsleit að vera framkvæmd með viðeigandi hætti, þar sem mannleg reisn fangans er 

höfð til hliðsjónar.213 Framkvæmd líkamsleitar getur aðeins talist ómannleg eða vanvirðandi ef 

sú þjáning eða vanvirðing sem hún veldur er meiri en óumflýjanlega leiðir af lögmætri 

framkvæmd líkamsleitar.214  

Dómaframkvæmd Mannréttindadómstólsins ber með sér að ítrekaðar líkamsleitir yfir 

stutt tímabil geti talist vanvirðandi meðferð í skilningi 3. gr. MSE, sbr. MDE, El Shennawy gegn 

Frakklandi, 20. janúar 2011 (51246/08),215 sem fjallað verður nánar um í kafla 7.3. Þá hefur 

Mannréttindadómstóllinn talið að venjubundnar líkamsleitir (e. routine strip searches) feli í sér 

                                                           
umboðsmanns Alþingis 20. nóvember 1996 í máli nr.1506/1995, frumkvæðisathugun; Álit umboðsmanns Alþingis 

7. júlí 2000 í máli nr. 2426/1998 ; Álit umboðsmanns Alþingis 17. desember 2009 í máli nr. 5515/2008.  
210 Council of Europe, „European Prison Rules“ (Council of Europe, júní 2006) < 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806f3d

4f> skoðað 16. mars 2019. 
211 Sjá einnig Valasinas gegn Lithuania ECHR 2001-VIII  þar sem karlkyns fangi sem afplánaði dóm fyrir vörslu 

og sölu á skotvopnum og þjófnað, var skipað að undirgangast líkamsleit, sem var framkvæmd af kvenmanni,  eftir 

heimsókn frá skyldmenni sínu í fangelsið. Kærandi í málinu hélt því fram að ástæða þess að kvenmaður 

framkvæmdi líkamsleitina væri til þess að niðurlægja hann. Þá var honum einnig skipað að beygja sig í hnjánum 

og kynfæri hans og matur, sem heimsóknargestur hans hafði fært honum, voru skoðuð af fangavörðum sem notuðu 

ekki hanska. Taldi MDE að framkvæmd þessi hafi falið í sér vanvirðandi meðferð í skilningi 3. gr. MSE. 
212 Sjá t.d. Van Der Ven gegn The Netherlands, ECHR 2003-II, mgr. 60;Valasinas gegn Lithuania, ECHR 2001- 

VIII, mgr. 117. 
213 Harris o.fl., (n. 58) 263. 
214 Ramirez Sanchez gegn France ECHR 2006- IX, mgr. 119.  
215 El Shennawy gegn France App no 51246/08 (ECHR, 20. janúar 2011).  
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ómannlega og vanvirðandi meðferð séu þær ekki réttlættar með fullnægjandi hætti, sbr. MDE, 

Van Der Ven gegn Hollandi, 4. febrúar 2003 (50901/99).216 Málavextir voru þeir að fangi þurfti 

að gangast undir líkamsleit á vikufresti í þrjú og hálft ár án tillits til þess hvort hann hafi verið 

í samskiptum við aðila utan veggja fangelsisins. Líkamsleitin var framkvæmd með þeim hætti 

að fanganum var gert að afklæðast og fara í tilteknar stellingar svo unnt væri að skoða á honum 

endaþarminn. Í forsendum dómsins vísar Mannréttindadómstóllinn til þess að fanginn hafi þurft 

að sæta vikulegum líkamsleitum ofan á annars mjög strangar öryggisráðstafanir innan 

fangelsisins. Þá vísar dómstóllinn til þess að fangelsismálayfirvöld hafi haft vitneskju um að 

fanginn átti í verulegum erfiðleikum með að takast á við fangelsisvistun sína auk þess sem 

aldrei hafi fundist ólöglegir munir við líkamsleit á honum. Við mat á því hvort líkamsleitirnar 

hafi falið í sér vanvirðandi meðferð í skilningi 3. gr. MSE sagði dómstóllinn eftirfarandi:  

Það er mat dómsins að þar sem kærandi var einnig undir gífurlega miklu 

eftirliti og í ljósi þess að ekki var til að dreifa sannfærandi réttlætingum út frá 

öryggissjónarmiðum að sú háttsemi að framkvæma vikulegar líkamsleitir á 

kæranda í u.þ.b. þrjú og hálft ár varð til þess að smækka mannlega reisn hans 

og hlýtur að hafa ýtt undir angist og þá tilfinningu að hann væri minnimáttar, 

sem er til þess fallið að niðurlægja og lítillækka hann.217    

Ofangreindur dómur Mannréttindadómstólsins er áhugaverður í ljósi þess að framkvæmd 

líkamsleitanna sem slík var eðlileg. Með hliðsjón af öllum hliðum málsins kemst dómstóllinn 

að þeirri niðurstöðu að í ljósi þess að ekki var unnt að réttlæta með sannfærandi hætti að 

framkvæma líkamsleit á viku fresti í um þrjú og hálft ár. Af dómnum verður ráðið að 

venjubundnar líkamsleitir, sem framkvæmdar eru yfir lengri tíma, geta uppfyllt lágmarkskröfu 

um alvarleika og falið í sér vanvirðandi meðferð í skilningi 3. gr. MSE alveg óháð því hvort 

framkvæmd þeirra hafi farið fram með óeðlilegum hætti. CPT nefndin skilaði skýrslu árið 2009 

í kjölfar heimsóknar til Póllands þar sem gerðar voru alvarlegar athugasemdir við venjubundnar 

líkamsleitir á föngum sem voru álitnir sérstaklega hættulegir. Um slíka framkvæmd segir í 

skýrslu CPT nefndarinnar:  

 CPT nefndin hefur verulegar efasemdir um þá kerfisbundnu framkvæmd að 

allir „N“ fangar séu skyldaðir til að undirgangast líkamsleit í hvert skipti sem 

þeir fara í eða úr klefum sínum. Þessi tiltekni hópur fanga þarf að afklæðast 

                                                           
216 Van Der Ven gegn The Netherlands ECHR 2003- II. 
217 Van Der Ven gegn The Netherlands ECHR 2003- II, mgr. 62. 4. Sjá einnig vísan Mannréttindadómstólsins til 

skorts á sannfærandi réttlætingum út frá öryggissjónarmiðum í Iwanczuk gegn Poland App no 25196/94 (ECHR, 

15. nóvember 2001) mgr. 58 ; El Shennawy gegn France App no 51245/08 (ECHR, 20. janúar 2011), mgr. 46.  
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algjörlega og beygja sig í hnjánum, án allra klæða, í viðurvist fangavarða og 

annarra fanga sem deila klefa með þeim, á meðan leitað er í fötum þeirra.218 

Að mati CPT nefndarinnar kann slík framkvæmd að teljast vanvirðandi meðferð og ráðleggur 

stjórnvöldum að framkvæma líkamsleitir aðeins í tilfellum þar sem rökstuddur grunur liggur 

fyrir, við aðstæður sem eru við hæfi og að leit sé framkvæmd af virðingu við mannlega reisn 

fanganna.219  

Í dómi Mannréttindadómstólsins í máli MDE, Frérot gegn Frakklandi, 12. júní 2007 

(70204/01)220 voru málavextir með þeim hætti að fangi, sem afplánaði lífstíðardóm fyrir 

fjöldamörg brot, var skyldaður til að undirgangast ítarlega líkamsleit, sem fól meðal annars í 

sér að fanginn var skyldaður til að beygja sig fram og hósta, eftir hverja heimsókn sem hann 

fékk í fangelsið. Þegar hann neitaði að gangast undir líkamsleit, var hann færður í 

einangrunarklefa. Sú aðferð að láta fangann beygja sig fram og hósta hafði þann tilgang að 

koma í veg fyrir að fanginn kæmi fyrir ólöglegum munum eða efnum í endaþarmi sínum. 

Þessari aðferð var einungis beitt í einu af þeim fjölmörgu fangelsum sem fanginn hafði verið 

vistaður í. Þá var þessari aðferð beitt óháð því hvort sérstakur grunur lægi fyrir um að fanginn 

væri að fela hluti eða efni upp í endaþarmi sínum. Aðferðinni var alltaf beitt eftir að fangi hafði 

fengið heimsókn. Um framkvæmd líkamsleitarinnar sem slíkrar sagði dómstóllinn eftirfarandi: 

Dómstóllinn sýnir því skilning að fangar sem sæta líkamsleit með þessum 

hætti kunna að finnast grafið undan mannlegri reisn þeirra. Að sama skapi er 

að mati dómsins augljóst að því meiri sem afskipti af einkalífi fangans eru, 

því sterkari verður þessi tilfinning. Í þessu ljósi er það skiljanlegt að kærandi 

kvarti undan því að hann skuli skikkaður í ákveðnum tilvikum til að 

undirgangast skoðun á munni og endaþarmi sínum. Hins vegar er það mat 

dómsins að framkvæmd sú sem að framan er lýst sé almennt viðeigandi. 

Líkamsleit sem framkvæmd er með þessum hætti og er nauðsynleg til að 

tryggja öryggi fangelsisins og koma í veg fyrir glundroða og afbrot, felur ekki 

í sér brot gegn 3. gr. Sáttmálans nema við sérstakar kringumstæður sem snúa 

að ástandi einstaklingsins sem hana þarf að þola. Samkvæmt meginreglu fela 

leitir sem þessar ekki í sér þjáningu eða niðurlægingu sem er meiri en 

óhjákvæmilegt er. Dómstóllinn vill vekja athygli á því að þetta á einnig við 

þegar fanga er skylt að beygja sig fram og hósta svo að unnt sé að skoða 

endaþarm hans, í málum þar sem leitað er að ólöglegum hlutum eða efnum, 

að því gefnu að slíkar ráðstafanir séu aðeins heimilar þegar algjör nauðsyn 

                                                           
218 Council of Europe anti- torture committee, „Report to the Polish Government on the visit to Poland, carried out 

by the European committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 

(CPT) from 26 November to 8 December 2009“ (Report CPT/inf (2011) 20, Council of Europe, 12. júlí 2011), 

mgr. 94 < https://rm.coe.int/168069791c> skoðað 14. febrúar 2019. 
219 Council of Europe anti- torture committee, „Report to the Polish Government on the visit to Poland, carried out 

by the European committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 

(CPT) from 26 November to 8 December 2009“ (Report CPT/inf (2011) 20, Council of Europe, 12. júlí 2011), 

mgr. 94 < https://rm.coe.int/168069791c> skoðað 14. febrúar 2019. 
220 Frérot gegn France App no 70204/01(ECHR, 12. júní 2007). 
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stendur til í ljósi sérstakra aðstæðna og þegar sterkur grunur liggur fyrir um 

að fangi gæti verið að fela slíka hluti eða efni í þessum hluta líkamans. Að 

þessu sögðu er dómstóllinn ekki sannfærður um þau rök kæranda er snúa að 

því að líkamsleit þessi sé ómannleg og vanvirðandi í almennum skilningi.221 

Kærandi í málinu hélt því ekki fram að líkamsleitir þær sem hann þurfti að þola hefðu falið í 

sér brot á verklagsreglum fangelsisins eða að markmið þeirra hafi verið að niðurlægja hann. Þá 

hafði kærandi aldrei haldið því fram að fangaverðir þeir er framkvæmdu líkamsleitirnar hefðu 

sýnt honum vanvirðingu. Mannréttindadómstóllinn tekur hins vegar fram í málinu að þrátt fyrir 

að framkvæmd líkamsleitar sé eðlileg geta aðrir þættir haft áhrif á það hvort um brot á 3. gr. 

MSE er að ræða. Sú staðreynd að líkamsleit var framkvæmd með mismunandi hætti í þeim 

fangelsum sem fanginn hafði verið vistaður og að fanganum var einungis gert að þola 

endaþarmskoðun í einu tilteknu fangelsi vakti ugg Mannréttindadómstólsins. Þar var beinlínis 

gengið út frá því að allir fangar sem kæmu úr heimsóknarherbergi fangelsisins væru að fela 

ólöglega hluti eða efni í endaþarmi sínum. Um þetta sagði Mannréttindadómstóllinn 

eftirfarandi:  

Stjórnvöld héldu því ekki fram, að í þeim tilfellum sem slíkar ráðstafanir voru 

teknar, að byggt hafi verið á sterkum og sérstökum grun um að kærandi hefði 

ólöglega hluti eða efni falda í endaþarmi sínum, eða jafnvel að breyting á 

hegðun kæranda hafi vakið upp grunsemdir um slíkt. Í raun má ráða af orðum 

kæranda, sem ekki hafa verið véfengin, að í því fangelsi sem um ræðir hafi 

verið framkvæmd líkamsleit á föngum eftir hverja heimsókn, þeim var 

kerfisbundið skipað að „beygja sig fram og hósta“. Með öðrum orðum, það 

var gert ráð fyrir því að fangar sem kæmu úr heimsóknarherberginu væru að 

fela hluti eða efni í endaþarmi sínum. Framkvæmd endaþarmsskoðunar við 

slíkar aðstæður getur ekki hafa byggt á „sannfærandi öryggisþörfum“ eða á 

sjónarmiðum um að koma í veg fyrir glundroða eða afbrot. Með vísan til þessa 

er það skiljanlegt að fangar sem vistaðir eru í fangelsinu, líkt að kærandi, 

finnist þeir fórnarlömb geðþóttaákvarðana í tilfellum sem þessum. Þessi 

tilfinning kann að magnast upp við þá staðreynd að reglur um framkvæmd 

líkamsleitar eru gefnar út af fangelsisyfirvöldum sjálfum.222 

Mannréttindadómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að framkvæmd líkamsleitanna hafi falið í 

sér vanvirðandi meðferð í skilningi 3. gr. MSE. Þá niðurstöðu rökstuddi 

Mannréttindadómstóllinn með vísan til þess að fangarnir töldu sig fórnarlömb 

geðþóttaákvarðana, sem fylgdi mikill kvíði. Þá var Mannréttindadómstóllinn þeirrar skoðunar 

að það að skylda fangana til að afklæðast fyrir framan aðra manneskju og undirgangast 

                                                           
221 Frérot gegn France App no 70204/01(ECHR, 12. júní 2007), mgr. 41. 
222 Frérot gegn France App no 70204/01 (ECHR, 12. júní 2007), mgr. 47. 
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endaþarmsskoðun, ellegar þurfa að sæta einangrun, hafni þeir slíkri líkamsleit, hafi verið 

alvarleg árás á mannlega reisn þeirra. 

6.2.1 Framkvæmd líkamsleitar á föngum á Íslandi 

Höfundur ritsmíðar þessarar tók viðtal við Pál Winkel, Fangelsismálastjóra. Markmið viðtalsins 

var að fá upplýsingar um framkvæmd líkamsleitar í íslenskum fangelsum.  

Um framkvæmd líkamsleitar í fangelsum gilda skýr lagaákvæði. Fangelsismálastofnun 

hefur ekki sett sér skriflegar verklagsreglur um framkvæmd líkamsleitar. Hins vegar sitja 

nýráðnir starfsmenn fangelsa námskeið þar sem m.a. er farið yfir framkvæmd líkamsleitar, auk 

þess sem nemendur í fangavarðaskólanum fá fræðslu um framkvæmd líkamsleitar. Bæði í 

fangavarðaskólanum og á námskeiði fyrir nýja starfsmenn er lögð sérstök áhersla á mikilvægi 

þess að gæta mannhelgi fanga og huga að mannlegri virðingu þegar líkamsleit er framkvæmd. 

Það hefur komið til skoðunar að fangelsismálastofnun setji verklagsreglur um framkvæmd 

líkamsleitar, en hingað til hafa ekki komið upp mál þar sem framkvæmdin sem slík hefur verið 

sérstaklega kærð og því hefur ekki komið til þess.223 

 Samkvæmt b-lið 1. mgr. 54. gr. efr. ber starfsfólki fangelsa að fara eftir ítarlegum 

verklagsreglum við leit á föngum. Það er ekki óvarlegt að ætla að ítarlegar verklagsreglur um 

framkvæmd líkamsleitar séu til þess fallnar að minnka líkur þess að fangi verði fyrir 

vanvirðandi meðferð við líkamsleit. Það að fangelsismálastofnun hafi ekki gefið út 

verklagsreglur um framkvæmd líkamsleitar felur hins vegar ekki sjálfkrafa í sér brot gegn 3. gr. 

MSE. Eins og áður hefur komið fram hefur umboðsmaður Alþingis tekið fram að fara beri eftir 

Evrópsku fangelsisreglunum, enda sé það í samræmi við vandaða stjórnsýsluhætti. Að öllu 

framangreindu virtu er það mat höfundar að framkvæmd þessi sé ekki í samræmi við vandaða 

stjórnsýsluhætti, þrátt fyrir að framkvæmdin feli ekki í sér brot á stjórnarskránni eða almennum 

lögum.  

Líkamsleitir í fangelsum á Íslandi eru framkvæmdar í fjórum tilvikum. Alltaf er 

framkvæmd líkamsleit á fanga við fyrstu komu hans í fangelsið. Þá kann að vera framkvæmd 

líkamsleit eftir heimsókn, vegna gruns og við reglubundið eftirlit.224 Líkamsleit á föngum er 

framkvæmd þannig að fanga er tilkynnt að það standi til að leita á honum. Fangi er beðinn um 

að fara úr fötunum og á meðan er honum afhentur sloppur til að fara í á meðan leitað er í fötum 

hans. Þegar föt hans hafa verið yfirfarin er hann beðinn um að greiða í gegnum hár sitt, opna 

                                                           
223 Páll Winkel, fangelsismálastjóri, Fangelsismálastofnun ríkisins, viðtal við höfund (Reykjavík 15. apríl 2019). 
224 Með reglulegu eftirliti er átt við að fangar eru valdir af handahófi til að sæta líkamsleit.  
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munninn og síðar beygja sig fram svo að unnt sé að athuga hvort eitthvað sé falið á milli 

rasskinna hans. Líkamsleit á föngum fer ávallt fram án snertingar og er ávallt framkvæmd af 

fangaverði sama kyns og fanginn. Reynt er eftir fremsta megni að framkvæma líkamsleit með 

eins skömmum og öruggum hætti og unnt er. Að lokinni líkamsleit á fanga skrifa fangaverðir 

skýrslu um leitina, þar sem fram kemur hvers vegna líkamsleit var gerð og hvort eitthvað 

athugavert hafi fundist við leitina.225 

Dómaframkvæmd Mannréttindadómstólsins hefur að geyma vísbendingar um 

hverskyns framkvæmd líkamsleitar samrýmist 3. gr. MSE. Ráða má af MDE, Frérot gegn 

Frakklandi, 12. júní 2007 (70204/01)226 að líkamsleit, þar sem fanga er gert að sæta munn- og 

endaþarmsskoðun, sé almennt viðeigandi að því gefnu að slík leit sé nauðsynleg til að tryggja 

öryggi fangelsis og koma í veg fyrir glundroða og afbrot. Í forsendum dómsins vekur 

Mannréttindadómstóllinn hins vegar sérstaka athygli á því að slík endaþarmsskoðun sé aðeins 

heimil þegar algjör nauðsyn stendur til í ljósi sérstakra aðstæðna og þegar sterkur grunur liggur 

fyrir um að fangi gæti verið að fela hluti eða efni, sem bannað er að hafa í fórum sínum, á þeim 

stað líkamans. 227 Sú ráðstöfun að framkvæma svo ítarlega líkamsleit án nauðsynjar með vísan 

til öryggissjónarmiða eða án gruns um að fangi kunni að vera að fela hluti eða efni í endaþarmi 

sínum kann því að fela í sér vanvirðandi meðferð í skilningi 3. gr. MSE. Með vísan í allt 

ofangreint má ætla að varhugavert sé að framkvæma svo ítarlega líkamsleit í hvert sinn sem 

framkvæmd er líkamsleit á fanga. Athygli er vakin á því að framkvæmd er líkamsleit á öllum 

þeim sem koma inn í fangelsi til að hefja afplánun eða úrskurðaðir hafa verið í gæsluvarðhald. 

Svo ítarleg líkamsleit þarfnast sannfærandi réttlætinga út frá ofangreindum sjónarmiðum og því 

tæplega hægt að halda því fram að slík framkvæmd sé ávallt nauðsynleg við líkamsleit.   

Fangelsisyfirvöld hafa tekið ákvarðanir um að tiltekinn fangi skuli ávallt sæta líkamsleit 

eftir heimsókn. Hefur það verið gert í tilvikum þar sem fangi er ítrekað staðinn að því að reyna 

að smygla hlutum eða efnum inn í fangelsi eða þegar hegðun fanga er verulega slæm. Þess skal 

getið að ekki er alltaf leitað á fanga eftir heimsókn eða eftir komu fanga úr dómi. Ákvörðun um 

hvort framkvæma eigi líkamsleit byggir í slíkum tilvikum á heildstæðu mati og fer ennfremur 

eftir því hversu margir starfsmenn eru á vakt. Í þeim tilvikum sem fangelsisyfirvöld hafa tekið 

ákvörðun um að fangi skuli sæta venjubundinni líkamsleit, hefur slík leit þó aðeins verið 

                                                           
225 Páll Winkel, fangelsismálastjóri, Fangelsismálastofnun ríkisins, viðtal við höfund (Reykjavík 15. apríl 2019). 
226 Frérot gegn France App no 70204/01(ECHR, 12. júní 2007). 
227Frérot gegn France App no 70204/01(ECHR, 12. júní 2007). mgr. 41. 
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framkvæmd að því gefnu að fangi hafi átt í samskiptum við einstaklinga utan fangelsis, til að 

mynda eftir heimsókn en þó aldrei ef heimsókn fer fram í gleri.228   

Áhugavert er að skoða þessa framkvæmd með hliðsjón af MDE, Van Der Ven gegn 

Hollandi, 4. febrúar 2003 (50901/99)229 sem fjallað var um í kafla 6.2. Af dómnum má draga 

þá ályktun að fangelsisyfirvöldum beri að stíga varlega til jarðar í þessum efnum. Í fyrsta lagi 

þarf ákvörðun um ráðstöfun sem þessa að byggja á öryggissjónarmiðum eða slæmri hegðun 

fanga.230 Í öðru lagi skal slík ákvörðun byggja á sjónarmiðum um meðalhóf. Þannig kann að 

vera réttlætanlegt að fangi sem ítrekað hefur verið staðinn að því að smygla hlutum eða efnum 

inn í fangelsi sé látinn sæta líkamsleit eftir hverja heimsókn. Út frá meðalhófssjónarmiðum má 

hins vegar ætla að slík líkamsleit sé óþörf ef fangi hefur ekki fengið heimsókn eða hefur 

einungis fengið heimsókn í gegnum gler. Í þriðja lagi beitir Mannréttindadómstóllinn 

heildstæðu mati á aðstæðum og atvikum öllum í hverju tilviki fyrir sig. Þannig skiptir máli yfir 

hversu langt tímabil venjubundin líkamsleit stendur yfir og hvort eitthvað athugavert hafi 

fundist við líkamsleitirnar. Einnig kann að skipta máli hversu mikið hið hefðbundna eftirlit með 

fanganum er og almennt er það svo að því strangara sem eftirlit er innan fangelsis, því ríkari 

þurfa þær öryggisástæður, sem lagðar eru til grundvallar venjubundinni líkamsleit, að vera svo 

að nauðsynlegar geti talist.  

Fangelsisyfirvöld skulu horfa til allra ofangreindra sjónarmiða því ellegar kann 

venjubundin líkamsleit að fela í sér vanvirðandi meðferð í skilningi 3. gr. MSE. Ekki eru til 

mörg dæmi þess að fangelsisyfirvöld á Íslandi framkvæmi venjubundna líkamsleit á fanga. Því 

er ljóst að um undantekningartilvik er að ræða, fremur en meginreglu. Þá er líkamsleit á fanga 

ekki framkvæmd nema fangi hafi átt samskipti við einstaklinga utan fangelsis og þá einkum 

eftir heimsókn. Aldrei er framkvæmd líkamsleit eftir að fangi fær heimsókn í gegnum gler. 

Ráðstafanir sem þessar í íslenskum fangelsum byggja ávallt á rökstuddum grun eða beinum 

sönnunum, þ.e. að staðið hafi verið fanga að verki við smygl. Að öllu ofangreindu virtu virðist 

framkvæmd venjubundinna líkamsleita á Íslandi ekki fela í sér vanvirðandi meðferð í skilningi 

3. gr. MSE.   

6.3 Líkamsleit á mönnum sem úrskurðaðir hafa verið í gæsluvarðhald 

Eins og áður hefur komið fram gilda lög nr. 15/2016 um fullnustu refsinga auk reglugerða og 

stjórnvaldsfyrirmæla sem sett hafa verið á grundvelli laganna um fyrirkomulag fangelsismála. 

                                                           
228 Páll Winkel, fangelsismálastjóri, Fangelsismálastofnun ríkisins, viðtal við höfund (Reykjavík 15. apríl 2019). 
229 Van Der Ven gegn The Netherlands ECHR 2003- II. 
230 Van Der Ven gegn The Netherlands ECHR 2003- II, mgr. 58. 
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Líkamsleit á einstaklingum sem úrskurðaðir hafa verið í gæsluvarðhald er framkvæmd á 

grundvelli 1. mgr. 70. gr. ful. Samkvæmt 21. gr. reglugerðar nr. 240/2018 um fullnustu refsinga 

skal framkvæma líkamsleit á gæsluvarðhaldsfanga við komu hans í fangelsi eftir að starfsmaður 

fangelsis hefur fengið sannreynt að fangi skuli settur í gæsluvarðhald. Þá ber að hafa til 

hliðsjónar Evrópsku fangelsisreglurnar frá 2006, en samkvæmt 1. mgr. 10. gr. efr. ná reglurnar 

bæði til manna sem úrskurðaðir hafa verið í gæsluvarðhald og þeirra sem afplána refsivist í 

fangelsi. Að þessu leyti vísast til umfjöllunar um líkamsleit á föngum samkvæmt ákvæðum 

Evrópsku fangelsisreglana í kafla 6.2. 

Samkvæmt 1. mgr. 95. gr. efr. skal möguleiki þess að gæsluvarðhaldsfangi verði 

sakfelldur fyrir afbrot í framtíðinni ekki hafa áhrif á meðferð hans. Þá segir í 2. mgr. 95. gr. efr. 

að reglurnar veiti frekari vernd til handa einstaklingum sem úrskurðaðir hafa verið í 

gæsluvarðhald. Í 2. kafla Evrópsku fangelsisreglnanna er að finna athugasemdir við ofangreind 

ákvæði. Þar kemur meðal annars fram að samkvæmt dómaframkvæmd 

Mannréttindadómstólsins eigi ódæmdir menn ekki aðeins rétt á að teljast saklausir uns sekt er 

sönnuð fyrir dómstólum, heldur einnig innan fangelsiskerfisins alls og því skal sú meðferð sem 

þeir sæta innan fangelsis litast af þeirri staðreynd.231 Mannréttindadómstóllinn vísaði til þessa 

sjónarmiðs í MDE, Iwanczuk gegn Póllandi, 15. nóvember 2001 (25196/94.)232 með eftirfarandi 

hætti: 

Rétturinn til að teljast saklaus uns sekt er sönnuð nær ekki aðeins til meðferðar 

einstaklings fyrir dómstólum, heldur einnig til þeirrar meðferðar sem hann 

sætir innan fangelsiskerfisins og á það einnig við um þá meðferð sem aðili 

sætir af fangavörðum. Það verður að leggja á það sérstaka áherslu að yfirvöld 

hafa fulla stjórn yfir einstaklingi sem sætir gæsluvarðhaldi og það hvernig 

meðferð gæsluvarðhaldsfangi sætir verður, í ljósi viðkvæmrar stöðu hans, að 

vera undir strangri athugun Mannréttindasáttmálans.233 

Í ofangreindum dómi Mannréttindadómstólsins voru málavextir þeir að gæsluvarðhaldsfangi 

óskaði eftir því við fangelsisyfirvöld að fá að kjósa í þingkosningum, í ljósi þess að aðstaða var 

fyrir fanga í fangelsinu til að kjósa. Gæsluvarðhaldsfanganum var tjáð af fjórum fangavörðum 

að það væri skilyrði fyrir því að hann fengi að kjósa að hann yrði að afklæðast og undirgangast 

líkamsleit. Í kjölfarið fór gæsluvarðhaldsfanginn úr öllum fötum sínum, að undanskyldum 

nærbuxum sínum. Að sögn fangans niðurlægðu fangaverðirnir hann í kjölfarið með neikvæðum 

                                                           
231 Council of Europe, „European Prison Rules“ (Council of Europe, júní 2006) < 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806f3d

4f> skoðað 16. mars 2019. 
232Iwanczuk gegn Poland App no 25196/94 (ECHR, 15. nóvember 2001). 
233 Iwanczuk gegn Poland App no 25196/94 (ECHR, 15. nóvember 2001), mgr. 53. 
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ummælum um líkama hans. Honum var skipað að fara úr nærbuxunum, en hann neitaði að gera 

það á sama tíma og hann óskaði ítrekað eftir því að fá að kjósa án þess að þurfa að undirgangast 

líkamsleit. Því var hafnað og hann færður aftur inn í klefa sinn án þess að hann fengi að kjósa. 

Mannréttindadómstóllinn horfir til þess, eins og áður hefur verið fjallað um, hvort líkamsleit sé 

nauðsynleg og hvort unnt sé að réttlæta hana út frá öryggissjónarmiðum. 

Mannréttindadómstóllinn segir eftirfarandi um þetta atriði í dómnum: 

Engar sannfærandi ástæður hafa komið fram sem sýna fram á að líkamsleitin 

hafi verið, í ljósi persónuleika kæranda og allra annarra hliða málsins, 

nauðsynleg eða réttlætanleg af öryggisástæðum.234 

Í forsendum dómsins viðrar Mannréttindadómstóllinn þá skoðun sína að ekki sé hægt að réttlæta 

það skilyrði að gæsluvarðhaldsfangi verði að undirgangast líkamsleit, sem framkvæmd er af 

hópi fangavarða, áður en hann nýtir rétt sinn til að kjósa í lýðræðislegum kosningum.235 Við 

mat á því hvort unnt sé að réttlæta líkamsleit á gæsluvarðhaldsfanganum við þessar aðstæður 

vísar Mannréttindadómstóllinn í fyrsta lagi til þess að hegðun hans á meðan gæsluvarðhaldsvist 

stóð hafi verið góð. Í öðru lagi að hann hafði ekki verið ákærður fyrir ofbeldisbrot og hafði ekki 

komist í kast við lögin áður og í þriðja lagi að ekki hefði verið sýnt fram á að ætla mætti að 

hann myndi haga sér með ofbeldisfullum hætti. Að öllu framangreindu virtu kemst dómstóllinn 

að þeirri niðurstöðu að framkvæmd líkamsleitarinnar hafi ekki verið réttlætanleg. 

Mannréttindadómstóllinn rökstuddi niðurstöðu sína um að brotið hafi verið gegn 3. gr. MSE 

með eftirfarandi hætti: 

Þrátt fyrir að líkamsleit kann að vera nauðsynleg í tilfellum þar sem tryggja 

þarf öryggi fangelsisins og til að koma í veg fyrir glundroða innan þess, þarf 

framkvæmd líkamsleitar að fara fram með viðeigandi hætti. Í máli þessu 

niðurlægðu fangaverðir kæranda með orðum sínum. Hegðun þeirra var ætluð 

til að niðurlægja kæranda og láta honum líða sem hann væri óæðri. Þetta, að 

mati dómsins, sýndi vanvirðingu í garð mannlegrar reisnar kæranda. Sú 

staðreynd að meðferð þessi snéri að einstaklingi sem ... óskaði eftir því að fá 

að kjósa innan þess fyrirkomulags sem sérstaklega var gert ráð fyrir innan 

fangelsisins, fyrir þá einstaklinga sem sæta gæsluvarðhaldi og í ljósi þess að 

engar sannfærandi réttlætingar eru fyrir meðferð þessari, telur dómstóllinn að 

í máli þessu, þar sem kærandi var niðurlægður og lítillækkaður, hafi verið um 

vanvirðandi meðferð að ræða í skilningi 3. gr. MSE.236 

Ítrekuð líkamsleit yfir stutt tímabil getur einnig falið í sér vanvirðandi meðferð í 

skilningi ákvæðisins, sbr. MDE, El Shennawy gegn Frakklandi, 20. janúar 2011 (51246/08). 237 

                                                           
234 Iwanczuk gegn Poland App no 25196/94 (ECHR, 15. nóvember 2001), mgr. 58. 
235 Iwanczuk gegn Poland App no 25196/94 (ECHR, 15. nóvember 2001), mgr. 54. 
236 Iwanczuk gegn Poland App no 25196/94 (ECHR, 15. nóvember 2001), mgr. 59.  
237 El Shennawy gegn France App no 51246/08 (ECHR, 20. janúar 2011). 
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Í málinu var gæsluvarðhaldsfangi látinn sæta nokkrum líkamsleitum á dag, sem framkvæmdar 

voru bæði af lögreglu og fangavörðum. Líkamsleitirnar voru ítarlegar og voru þeir sem 

framkvæmdu þær grímuklæddir á meðan á stóð. Í forsendum dómsins kemur fram að þó svo að 

líkamsleit feli í sjálfu sér ekki brot gegn 3. gr. MSE þarf framkvæmd hennar að fara fram með 

viðeigandi hætti. Þá segir í dómnum jafnframt: 

Líkamsleitir sem eru kerfisbundnar og hafa ekki verið réttlættar og byggðar á 

öryggissjónarmiðum kunna að vekja upp þá hugsun meðal fanga að þeir séu 

fórnarlömb geðþóttaákvarðana. Þessi tilfinning, auk þeirrar tilfinningar að 

finnast minnimáttar, sú angist sem oft fylgir í kjölfarið og djúpstætt brot gegn 

mannlegri reisn af völdum þess að þurfa að afklæðast fyrir framan aðra og 

undirgangast endaþarmsskoðun, kann að flokkast sem niðurlæging sem 

uppfyllir lágmarkskröfu um alvarleika.238  

Af ofangreindum dómi verður ráðið að við mat á því hvort framkvæmd líkamsleitar feli í sér 

vanvirðandi meðferð í skilningi 3. gr. MSE horfir Mannréttindadómstóllinn meðal annars til 

þess hvort líkamsleit hafi byggt á sjónarmiðum um brýna öryggisþörf. Um þetta atriði segir í 

dómnum: 

Það er ekki unnt að halda því fram að þær ítarlegu líkamsleitir sem 

framkvæmdar voru á kæranda, undir þessum kringumstæðum og sem 

framkvæmdar voru oft á dag ... séu með réttu byggðar á sannfærandi og 

mikilvægum öryggissjónarmiðum með það að markmiði að sporna gegn 

afbrotum.239 

6.3.1 Framkvæmd líkamsleitar á mönnum sem úrskurðaðir hafa verið í gæsluvarðhald á 

Íslandi 

Við framkvæmd líkamsleitar í íslenskum fangelsum er ekki gerður greinarmunur á almennum 

föngum og föngum sem úrskurðaðir hafa verið í gæsluvarðhald. Undantekningarlaust er 

framkvæmd líkamsleit á einstaklingi við komu hans í fangelsi. Í þessu samhengi er meðferð 

einstaklings sem sjálfviljugur mætir til afplánunar í fangelsi sú sama og meðferð einstaklings 

sem færður er af lögreglu í gæsluvarðhald og gildir það hvort sem um einstakling sem sæta skal 

einangrun eða lausagæslu er að ræða. 240 Margsinnis hefur komið fram að fangelsisyfirvöld beri 

að framkvæma störf sín í samræmi við ákvæði Evrópsku fangelsisreglnanna í samræmi við 

vandaða stjórnsýsluhætti, sbr. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 85/1997. Samkvæmt 95. gr. efr. skal 

meðferð gæsluvarðhaldsfanga litast af þeirri staðreynd að þeir hafa ekki hlotið dóm og eiga 

þann rétt að teljast saklausir uns sekt er sönnuð, sbr. 2. mgr. 70. gr. stjskr. Samkvæmt 95. gr. 

                                                           
238 El Shennawy gegn France App no 51246/08 (ECHR, 20. janúar 2011), mgr. 37. 
239 El Shennawy gegn France App no 51246/08 (ECHR, 20. janúar 2011), mgr 46. 
240 Páll Winkel, fangelsismálastjóri, Fangelsismálastofnun ríkisins, viðtal við höfund (Reykjavík 15. apríl 2019). 
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efr. nær þessi réttur gæsluvarðhaldsfanga ekki einungis til meðferðar þeirra fyrir dómstólum 

heldur einnig til meðferðar þeirra innan fangelsiskerfisins. Mannréttindadómstóllinn hefur 

ítrekað þetta í dómaframkvæmd sinni, sbr. MDE, Iwanczuk gegn Póllandi, 15. nóvember 2001 

(25196/94.)241 Að þessu sögðu er það mat höfundar að framkvæmd líkamsleitar á 

gæsluvarðhaldsföngum á Íslandi sé að þessu leyti ekki í fullu samræmi við 3. gr. MSE.  

Ekki eru mörg dæmi þess í dómaframkvæmd að reynt hafi á 1. mgr. 68. gr. stjskr. og 3. 

gr. MSE í tengslum við líkamsleit á gæsluvarðhaldsföngum á Íslandi. Í dómi Hæstaréttar nr. 

338/2002242 byggði stefnandi í málinu hins vegar m.a. á því að meðferð sú er hann sætti í 

gæsluvarðhaldinu hafi verið andstæð 1. mgr. 68. gr. stjskr. og 3. gr. MSE. Stefnandi hélt því 

fram að við komu sína í fangelsið hafi hann verið berháttaður í leitarskyni og látinn leggjast á 

fjórar fætur og síðan látinn undirgangast endaþarmsskoðun. Um þetta segir í niðurstöðum 

Hæstaréttar: 

 Í málinu liggja frammi skýrslur fangavarða á Litla-Hrauni um líkamsleit án 

snertingar 23. janúar 1997 og 4. febrúar sama ár. Um líkamsleit fer eftir 5. gr. 

reglugerðar nr. 179/1992 um gæsluvarðhaldsvist. Þar er mælt fyrir um að 

gæsluvarðhaldsfangi skuli afhenda persónulega muni og líkamsleit gerð eftir 

að starfsmaður fangelsis hefur staðreynt að fangi skuli settur í gæsluvarðhald. 

Jafnframt að líkamsleitin skuli gerð með þeim hætti að mannlegri virðingu sé 

ekki misboðið. Í a. lið 1. mgr. 83. gr. sömu reglugerðar er heimilað að gera 

líkamsleit á gæslufanga þegar hann kemur til gæslu eða kemur aftur í fangelsi 

eftir dvöl utan þess. Verður ekki séð hver nauðsyn er til slíkrar leitar þegar 

fangi fer ekki úr umsjá lögreglu þann tíma sem hann er utan fangelsis, svo 

sem var í tilviki gagnáfrýjanda. Hins vegar er ósannað að líkamsleit á honum 

hafi farið fram með sérstaklega niðurlægjandi hætti þannig að til bótaskyldu 

leiði. 

Ofangreind umfjöllun Hæstaréttar um framkvæmd líkamsleitarinnar og hvort hún hafi falið í 

sér brot gegn 1. mgr. 68. gr. stjskr. og 3. gr. MSE er verulega takmörkuð. Leiðir það til þess að 

erfitt er að draga sérstakar ályktanir út frá honum. Hæstiréttur kemst hins vegar að þeirri 

niðurstöðu, að þrátt fyrir að ósannað væri að líkamsleit hafi farið fram með niðurlægjandi hætti, 

hafi ekki verið nauðsynlegt að framkvæma líkamsleit við þessar aðstæður. Í þessu samhengi er 

vert að benda á það er ekki aðeins framkvæmd líkamsleitar sem slík sem getur falið í sér brot 

gegn 3. gr. MSE. Mannréttindadómstóllinn hefur vísað til þess að fyrirkomulag líkamsleitar 

geti falið í sér brot gegn ákvæðinu, til að mynda ef ekki liggja fyrir fullnægjandi réttlætingar á 

líkamsleit eða ef tíðni líkamsleita eru úr öllu hófi.  

                                                           
241 Iwanczuk gegn Poland App no 25196/94 (ECHR, 15. nóvember 2001). 
242 Hrd. 10. apríl 2003 í máli nr. 338/2002. 
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Til nokkurrar umræðu hefur komið innan fangelsismálastofnunnar um að hefja samstarf 

við lögregluna til að koma í veg fyrir að framkvæmd sé líkamsleit á sama aðila oftar en einu 

sinni á dag. Áður en að einstaklingur er úrskurðaður í gæsluvarðhald hefur hann verið 

handtekinn og oftar en ekki sætt líkamsleit hjá lögreglu. Þegar hann er síðar færður í 

gæsluvarðhald í fangelsi er framkvæmd líkamsleit á honum á grundvelli 21. gr. reglugerðar nr. 

240/2018 um fullnustu refsinga.243 Ítrekuð líkamsleit yfir stutt tímabil getur falið í sér 

vanvirðandi meðferð í skilningi 3. gr. MSE, sbr. MDE, El Shennawy gegn Frakklandi, 20. 

janúar 2011 (51246/08). 244 Fangelsisyfirvöld hafa hins vegar ekki áhuga á samstarfi sem þessu 

og nefna nokkur rök því til stuðnings. Í fyrsta lagi hafa komið upp tilvik þar sem einstaklingur 

hafði verið leitaður af lögreglu en fangaverðir samt sem áður fundið efni eða hluti sem bannað 

var að hafa í fangelsinu. Í öðru lagi bera fangelsisyfirvöld ábyrgð á frelsissviptum einstakling á 

þeirri stundu sem hann kemur inn í fangelsi og bera skyldu til að tryggja öryggi hans og annarra. 

Því verður ekki náð með því að varpa ábyrðinni yfir á herðar annarra.245 Því skal haldið til haga 

að framkvæmd tveggja líkamsleita á gæsluvarðhaldsfanga á sama degi uppfyllir tæplega 

lágmarkskröfuna um alvarleika, án þess að nokkuð annað komi til.  

6.4 Líkamsleit á handteknum mönnum 

Fjallað er um líkamsleit í X. kafla laga um meðferð sakamála nr. 88/2008. Samkvæmt 1. mgr. 

76. gr. sml. er heimilt að leita á sakborningi ef nauðsynlegt þykir til að taka af honum muni sem 

hald skal leggja á með því skilyrði að rökstuddur grunur liggur fyrir að hann hafi framið brot 

sem getur varðað fangelsisrefsingu samkvæmt almennum hegningarlögum eða tveggja ára 

fangelsi samkvæmt öðrum lögum.246 Líkamsleit skal ákveðin með úrskurði dómara, nema fyrir 

liggi ótvírætt samþykki þess sem framkvæma á líkamsleit á eða ef brýn hætta er á að bið eftir 

úrskurði valdi sakarspjöllum.247 Í framkvæmd gefst sjaldnast tími til að bíða úrskurðar dómara, 

heldur er líkamsleit framkvæmd annað hvort með samþykki þess sem leitað er á eða að 

                                                           
243 Páll Winkel, fangelsismálastjóri, Fangelsismálastofnun ríkisins, viðtal við höfund (Reykjavík 15. apríl 2019). 
244 El Shennawy gegn France App no 51246/08 (ECHR, 20. janúar 2011). 
245 Páll Winkel, fangelsismálastjóri, Fangelsismálastofnun ríkisins, viðtal við höfund (Reykjavík 15. apríl 2019). 
246 Lög um meðferð sakamála nr. 88/2008, 1. mgr. 76. gr. 
247 Lög um meðferð sakamála nr. 88/2008, 1. mgr. 78. gr.; Sjá einnig dóm héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-

59/2016 þar sem stefnandi hélt því fram að líkamsleit sú sem lögreglan framkvæmdi á henni hafi farið fram með 

ofbeldisfullum og niðrandi hætti, án samþykkis stefnanda og án þess að dómsúrskurður lægi fyrir. Í máli stefnanda 

kom fram hún hafi verið andlega niðurlægð og beitt óþarfa líkamlegu harðræði við líkamsleitina auk þess sem 

margir lögreglumenn af gagnstæðu kyni hafi horft á. Í niðurstöðu héraðsdóms kemur fram að stefnandi hafi ekki 

sannað eða gert líklegt að meint andlegt og líkamlegt ofbeldi hafi átt sér stað. Þá kemur einnig fram að stefnandi 

hafi ekki tekist að sanna að lögreglumenn af gagnstæðu kyni hefðu verið viðstaddir líkamsleitina. Hins vegar hafði 

ekki verið sýnt fram á það í málinu að brýn hætta hafi verið til staðar á bið eftir dómsúrskurði og stefnda tókst ekki 

að sýna fram á það með sannanlegum hætti að tilefni hafi verið fyrir líkamsleit innan klæða, þótt stefnandi hafi 

verið grunuð um að vera undir áhrifum fíkniefna. Var líkamsleitin því ólögmæt með vísan til 1. mgr. 78. gr., sbr. 

1. mgr. 76. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála. 
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frumkvæði þess er stjórnar rannsókn máls. Sé þess kostur skal hins vegar ávallt leita 

dómsúrskurðar.248 Þá er lögreglu heimilt, ef ástæða þykir, að leita að vopnum eða öðrum 

hættulegum munum á hverjum þeim sem fjarlægður er eða handtekinn af lögreglu. Lögreglu er 

einnig heimilt að leita á manni sem vistaður er í fangageymslu og taka til varðveislu muni sem 

hann hefur á sér og hann getur notað til þess að skaða sjálfan sig eða aðra, sbr. 1. og 2. mgr. 17. 

gr. lögrl. 

 Samþykki líkamsleitar þarf að vera ótvírætt, sbr. orðalag 1. mgr. 78. gr. sml. Sá sem 

samþykkir líkamsleit getur afturkallað samþykki sitt hvenær sem er, þar á meðal eftir að leit 

hefst og ber þá lögreglu að hætta umsvifalaust leitinni, en þó ekki ef brýn hætta er á að bið eftir 

dómsúrskurði valdi sakarspjöllum. Þá leiðir það af meðalhófsreglunni að lögreglu ber að leita 

samþykkis þess sem líkamsleit á að fara fram á, jafnvel þó svo að dómsúrskurðar hafi verið 

aflað.249 Á það reyndi í dómi Hæstaréttar í máli nr. 133/1974 hvort samþykki hafi legið fyrir til 

líkamsleitar: 

Málavextir voru með þeim hætti að lögregla stöðvaði akstur bifreiðar þar sem 

J var farþegi, ásamt sjö öðrum ungmennum, til þess að leita að fíkniefnum. 

Allir í bifreiðinni voru handteknir og færðir á lögreglustöð, þar sem 

framkvæmd var líkamsleit á þeim og þau svo vistuð í fangageymslu í nokkurn 

tíma. J höfðaði í kjölfarið mál á hendur ríkinu og krafðist bóta vegna 

ólögmætrar líkamsleitar. Í dómi Hæstaréttar kemur fram að 

lögreglumennirnir hefðu haft fullnægjandi ástæðu til að framkvæma leit á J 

og öðrum farþegum bifreiðarinnar, þar sem um var að ræða einstaklinga sem 

áður höfðu sætt rannsókn vegna fíkniefnamisferlis. Í dómnum segir einnig að 

þau efni sem leitin beindist að, væru auðleynd og að nauðsyn hafi borið til 

skjótrar leitar. Einnig er á það bent í dómnum að J hafi ekki með 

afdráttarlausum hætti kveðið á um í aðilaskýrslu sinni að hann andmælti 

leitinni. Var það niðurstaða Hæstaréttar að það að lögreglumenn öfluðu ekki 

dómsúrskurðar væri ekki þess valdandi að leitin væri ólögmæt.250 

Ofangreindur dómur hefur ekki verið laus við gagnrýni. Á það hefur verið bent að það að jafna 

aðgerðarleysi við samþykki sé ótækt, með vísan 60. gr. stjskr. sem kveður á um skyldu manna 

til að hlýða valdboði yfirvalda í bráð. Einnig með vísan til þess að mótspyrna við leit kann að 

fela í sér ólögmæta og refsiverða háttsemi sé litið til dómaframkvæmdar í þeim efnum. Eins og 

áður hefur komið fram þarf samþykki fyrir líkamsleit að vera ótvírætt, þ.e. bæði skýrt og 

                                                           
248 Eiríkur Tómasson (n. 84) 195. 
249 Eiríkur Tómasson (n. 84) 187. 
250 Hrd. 20. nóvember 1975 í máli nr. 133/1974. 
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afdráttarlaust.251 Þá skal þess einnig gætt að samþykki til líkamsleitar sé gefið af fúsum og 

frjálsum vilja, en ekki við þvingaðar aðstæður, sbr. dóm Hæstaréttar í máli nr. 237/2003.252 

6.4.1 Framkvæmd líkamsleitar á handteknum mönnum á Íslandi 

Til þess að varpa ljósi á það hvort framkvæmd líkamsleitar á handteknum mönnum á Íslandi sé 

í samræmi við 3. gr. MSE verður skoðuð dómaframkvæmd, auk þess sem byggt verður á 

upplýsingum fegnum úr viðtali höfundar við Huldu Elsu Björgvinsdóttur, sviðstjóra á 

ákærusviði Lögreglustjórans á Höfuðborgarsvæðinu.  

Lögreglan hefur það sjónarmið að leiðarljósi að framkvæmd líkamsleitar verði sem 

minnst niðurlægjandi fyrir þann sem hana þarf að þola. Í ljósi þess að framkvæmd líkamsleitar 

er í eðli sínu niðurlægjandi fá nemar í lögreglufræðum leiðsögn um hvernig framkvæma skal 

líkamsleit auk þess sem þau fá fræðslu um réttindi þess sem þola þarf líkamsleit. Lögreglan 

hefur ekki sett sér verklagsreglur um framkvæmd líkamsleitar, en það hefur verið til umræðu 

undanfarin misseri. Til leiðbeiningar um framkvæmd líkamsleitar horfir lögreglan til laga um 

meðferð sakamála nr. 88/2008 og lögreglulaga nr. 90/1996.253 

 Flest þeirra mála er snerta líkamsleit á handteknum mönnum snúa að lögmæti 

líkamsleitar og mögulegri skaðabótaskyldu íslenska ríkisins í kjölfar ólögmætrar líkamsleitar. 

Þó eru einnig dæmi um það í dómaframkvæmd að á það reynir hvort líkamsleit hafi verið 

framkvæmd með niðurlægjandi hætti, sbr. dóm  héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-

8588/2009.254 Í málinu krafðist X miskabóta m.a. vegna ólögmætrar líkamsleitar sem að mati 

stefnanda var til þess fallin að gera lítið úr honum og gera líðan hans þungbærari en ella. 

Líkamsleit á stefnanda fór þannig fram að honum var skipað að afklæðast öllu nema bol. Hann 

var síðan látinn beygja sig fram og hósta og lyfta pungnum. Umrædd líkamsleit hafði sætt 

gagnrýni hjá Ríkissaksóknara sem hafði komist að þeirri niðurstöðu að ekki hafi verið 

nauðsynlegt að framkvæma svo ítarlega leit á stefnanda í öryggiskyni. Héraðsdómur komst að 

sömu niðurstöðu og féllst á að líkamsleitin hafi verið ólögmæt og verulega umfram tilefni. 

Meðal gagna málsins voru hljóð- og myndbandsupptökur úr eftirlitsmyndavélum á 

lögreglustöðinni. Um efni þeirra segir héraðsdómur eftirfarandi: 

Af myndbandsupptökum má heyra að undir lok líkamsleitar á stefnanda 

berast hlátrasköll og hávaði úr þeirri átt sem það herbergi er sem leitin fór 

                                                           
251 Eiríkur Tómasson (n. 84) 196. 
252 Hrd. 5. febrúar 2004 í máli nr. 237/2003. 
253 Hulda Elsa Björgvinsdóttir, sviðstjóri, ákærusvið, Lögreglustjórinn á Höfuðborgarsvæðinu, viðtal við höfund 

(Reykjavík 12. apríl 2019). 
254 Héraðsdómur Reykjavíkur, 15. mars 2010 í máli nr. E-8588/2009. 
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fram í. Liggur fyrir að einn þeirra lögreglumanna sem þarna var kannaðist við 

að vera sá sem hafi hlegið, auk þess sem að aðrir lögreglumenn töldu sig 

þekkja hlátur hans. Af nefndri upptöku má að mati dómsins ráða að samtímis 

heyrist í fleiri mönnum en nefndum lögreglumanni. Liggur ekki fyrir að aðrir 

hafi verið þarna en þeir lögreglumenn sem voru að sinna máli stefnanda. Þykir 

dómnum ekki varhugavert að leggja til grundvallar að umræddur hávaði, óp 

og hlátur, hafi ekki verið viðeigandi framkoma á þessum stað og tíma. Hins 

vegar verður ekki talið fullvíst að þarna hafi verið um að ræða háttsemi sem 

beinst hafi gegn stefnanda, enda lýsti hann sjálfur ekki neinum hlátrasköllum, 

heldur einungis því að lögreglumennirnir þrír hefðu verið glottandi þegar 

hann snéri sér við, eftir að hafa verið látinn beygja sig fram og lyfta pungnum. 

Honum hafi þótt þetta niðurlægjandi.  

Í ljósi þessa taldi héraðsdómur ekki nægilegt tilefni til að fullyrða að umræddir lögreglumenn 

hafi af ásetningi sýnt stefnanda lítilsvirðingu en féllst á það með stefnanda að líkamsleit með 

þessum hætti væri í sjálfu sér særandi og móðgandi gagnvart þeim sem hana þarf að þola. Hins 

vegar segir í niðurstöðum dómsins eftirfarandi: 

Aftur á móti er ekkert það í hljóð- og myndupptökum sem styður fullyrðingar 

stefnanda um að lögreglumenn hafi, umfram það sem að framan greinir, látið 

hann sæta niðrandi eða lítilsvirðandi framkomu, þó fallast megi á að eitt eða 

tvö tilsvör lögreglumanna hafi verið kaldhæðin. Stefnandi var hins vegar á 

köflum mjög ruddalegur í framkomu og orðavali og fyrrnefnd tilsvör 

lögreglumanna í báðum tilvikum svör við spurningum stefnanda sem vart 

gátu talist smekklegar. 

Að mati höfundar er ofangreindur dómur áhugaverður að mörgu leyti og þá sérstaklega með 

hliðsjón af dómaframkvæmd Mannréttindadómstólsins. Þess skal hins vegar getið að af hálfu 

stefnanda var ekki haldið fram málsástæðum sem vörðuðu brot á 1. mgr. 68. gr. stjskr. og 3. gr. 

MSE. Í fyrsta lagi segir svo í dómnum að eftir að stefnandi hafði verið látinn beygja sig fram 

og lyfta pungnum hafi lögreglumennirnir þrír verið glottandi, sem stefnanda hafi þótt 

niðurlægjandi. Mannréttindadómstóllinn hefur talið að svo um vanvirðandi meðferð sé að ræða 

er nóg að einstaklingur sé niðurlægður í sínum eigin augum.255 Í öðru lagi féllst héraðsdómur á 

að líkamsleit með þessum hætti væri í sjálfu sér særandi og móðgandi. Hér er því spurning hvort 

líkamsleitin hafi falið í sér meiri niðurlægingu en óhjákvæmilega leiðir af löglegri framkvæmd 

líkamsleitar. Af dómnum verður ráðið að lögreglumenn þeir er framkvæmdu líkamsleitina 

svöruðu stefnanda með kaldhæðnum hætti í eitt til tvö skipti og af myndbandsupptökum má 

heyra hlátrasköll úr þeirri átt sem leitin fór fram. Að auki leggur héraðsdómur til grundvallar 

að umræddur hlátur hafi ekki verið viðeigandi framkoma á þessum stað. Með vísan til þess er 

ekki óvarlegt að ætla að stefnandi hafi orðið fyrir meiri niðurlægingu en almennt leiðir af 

                                                           
255 Tyrer gegn UK 28. (1978) Series A no 26, mgr. 32. 
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löglegri framkvæmd líkamsleitar. Í þriðja lagi kemur fram í dómnum að ekki hafi verið nægilegt 

tilefni til að fullyrða að umræddir lögreglumenn hefðu af ásetningi sýnt stefnanda lítilsvirðingu. 

Af dómaframkvæmd Mannréttindadómstólsins er ljóst að það er ekki skilyrði að markmið eða 

tilgangur athafnar eða athafnaleysis, sé að láta einstakling þola vanvirðandi meðferð í skilningi 

3. gr. MSE.256 Að öllu ofangreindu virtu er það mat höfundar að framkvæmd líkamsleitar 

lögreglunnar í máli þessu hafi falið í sér vanvirðandi meðferð í skilningi 1. mgr. 68. gr. stjskr. 

og  3. gr. MSE. 

 Í dómi héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-59/2016 var deilt um lögmæti líkamsleitar 

sem framkvæmd var á 16 ára stúlku.257 Málsatvik voru með þeim hætti að stúlkan var farþegi í 

bifreið ásamt fimm öðrum ungmennum, sem stöðvuð var af lögreglu. Ungmennin voru síðar 

færð á lögreglustöð og framkvæmd var líkamsleit á þeim. Stúlkan, sem var stefnandi í málinu, 

byggði á því að líkamsleitin hafi verið vanvirðandi og valdið henni miska. Stefnandi vísaði til 

þess að henni hafi verið skipað að afklæðast og standa nakin að viðstöddum lögreglumanni og 

vinkonu sinni og hafi af þessum völdum verið hrædd og fundist hún vera niðurlægð. Þess skal 

getið að af hálfu stefnanda var haldið fram málsástæðum sem vörðuðu brot á 71. gr. stjskr. og 

8. gr. MSE, en ekki 1. mgr. 68. gr. stjskr. og 3. gr. MSE. Í upplýsingaskýrslu lögreglumanns 

þess er framkvæmdi líkamsleitina á stúlkunni er að finna lýsingu á þeim aðferðum sem 

lögreglan beitir við framkvæmd líkamsleitar. Héraðsdómur segir eftirfarandi um 

upplýsingaskýrslu lögreglumannsins í málinu: 

Í málinu liggur fyrir svokölluð upplýsingaskýrsla lögreglumanns sem leitaði 

á stefnanda, en skýrsla þessi er dagsett 14. janúar 2016. Þar er staðhæft að 

stefnandi hafi gefið leyfi til að framkvæma leit á henni. Hafi leitin farið fram 

í fangaklefa nr. 4 og hafi hurðinni verið hallað aftur þannig að sæist inn í 

klefann. Lögreglumaðurinn hafi spurt stefnanda hvort hún vildi hafa vinkonu 

sína viðstadda leitina og hafi stefnandi samsinnt því. Fullyrt er að útskýrt hafi 

verið fyrir stefnanda hvernig leitin færi fram. Leit af þessum toga er síðan lýst 

með almennum orðum þannig að lögreglumaður leiti fyrst í skóm og sokkum 

og því næst í peysu. Viðkomandi sé síðan beðinn um að afhenda 

brjóstahaldara og sé leitað í honum. Því næst fari viðkomandi aftur í að ofan. 

Hann sé síðan beðinn um að fara úr buxum og leitað sé í þeim. Í 

upplýsingaskýrslunni kemur fram að stefnandi hafi ekki verið í nærbuxum. 

Síðan er því lýst að viðkomandi sé beðinn um að beygja sig fram og glenna 

rasskinnar í sundur með höndunum og síðan að snúa fram og standa gleiður 

og beygja hnén þannig að hægt sé að sjá hvort aðskotahlutur sé falinn í 

kynfærum. Að þessu loknu fái viðkomandi að fara aftur í fötin. 

                                                           
256 Peers gegn Greece, 19. ECHR 2001-III, mgr. 94. 
257 Héraðsdómur Reykjavíkur, 15. nóvember 2016 í máli nr. E-59/2016. 
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Héraðsdómur komst að þeirri niðurstöðu að stefnandi ætti rétt á miskabótum fyrir líkamsleitina 

sem hún þurfti að sæta. Í niðurstöðum héraðsdóms kemur fram að engu máli skipti hvort stúlkan 

hafi samþykkt að leitað væri á sér, enda væri hún barn að lögum, í haldi lögreglu og grunuð um 

refsiverða háttsemi. Þá vísar héraðsdómur til þess að stúlkan naut engrar aðstoðar 

utanaðkomandi við aðgerðir lögreglu, hvorki lögmanns, fulltrúa barnaverndaryfirvalda eða 

foreldris. Um þá líkamsleit sem stefnandi þurfti að sæta sagði héraðsdómur eftirfarandi: 

Þegar hún fór fram var stefnandi 16 ára gömul. Framkvæmd hennar var 

óþarflega særandi gagnvart barni auk þess að vera í engu samræmi við 

tilefnið. Verður að fallast á það með stefnanda að með henni hafi hún sætt 

vanvirðandi meðferð í andstöðu við 1. mgr. 1. gr. barnalaga nr. 76/2003 og 

við 16. gr., a- og c-liði 37. gr. og 40. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi barnsins, sem hefur lagagildi hér á landi, sbr. 2. gr. laga nr. 19/2013. 

Þessi aðgerð var augljóslega til þess fallin að valda 16 ára gömlum unglingi 

töluverðum miska, en í skýrslu stefnanda og móður hennar fyrir dómi kom 

fram að atvikið hefði valdið henni kvíða og vanlíðan. Ber sérstaklega að líta 

til þessa við ákvörðun miskabóta til stefnanda. 

Eins og áður hefur komið framvar af hálfu stefnanda ekki haldið fram málsástæðum sem 

vörðuðu brot á 1. mgr. 68. gr. stjskr. og 3. gr. MSE. Þrátt fyrir það má ætla að fullt tilefni hafi 

verið til að halda fram slíkum málsástæðum, í ljósi þess að héraðsdómur kemst að þeirri 

niðurstöðu að stelpan hafi sætt vanvirðandi meðferð í skilningi a-liðar 37. gr. samnings 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (Barnasáttmálinn.) sem lögfestur var með lögum nr. 

19/2013. Ákvæði a-liðar 37. gr. Barnasáttmálans kveður á um að aðildarríki skulu gæta þess að 

ekkert barn sé látið sæta pyndingum, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu. 

Barnasáttmálinn nær einungis til barna, þ.e. einstaklinga yngri en 18 ára en 

Mannréttindasáttmálinn mælir fyrir um réttindi manna óháð aldri.258 Í dómaframkvæmd 

Mannréttindadómstólsins eru mörg dæmi þess að dómstóllinn vísi til Barnasáttmálans við 

úrlausn deilumála er snúa að 3. gr. MSE.259 Að öllu ofangreindu virtu er það mat höfundar að 

líkamsleit sú er stefnandi þurfi að þola hafi einnig falið í sér vanvirðandi meðferð í skilningi 3. 

gr. MSE. 

 Við framkvæmd líkamsleitar ber lögreglu að gæta meðalhófs, sbr. dóm héraðsdóms 

Reykjavíkur í máli nr. E-656/2008.260 Stefnendur kröfðust skaðabóta m.a. vegna ólögmætrar og 

tilefnislausrar líkamsleitar sem framkvæmd var á særandi og móðgandi hátt. Stefnendur voru 

                                                           
258 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 7- 7. Mál. 
259 Sjá t.d. Costello-Roberts gegn UK, (1993) Series A no 247-C, mgr. 27. ; T gegn Bretlandi, App no 24724/94 

(ECHR,16. desember 1999), mgr. 71. 
260 Héraðsdómur Reykjavíkur, 5. mars 2009 í máli nr. E-656/2008. 
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grunaðir um að hafa hleypt af skoti úr byssu, sem leiddi til handtöku þeirra og framkvæmdar 

líkamsleitarinnar. Um þá líkamsleit sem framkvæmd var á stefnendum sagði héraðsdómur: 

Eins og atvikum var háttað verður með engu móti séð að nauðsynlegt hafi 

verið að berhátta stefnendur til að leita á líkama þeirra og í fötum að meintu 

skotvopni.  Ber því að fallast á það með stefnendum að við leit lögreglu hafi 

verið brotið gegn meðalhófsreglu, og beitt hafi verið óþarflega særandi 

aðgerðum og á niðurlægjandi hátt. Liggur og fyrir, samkvæmt gögnum 

málsins, að tilkynnt hafði verið á lögreglustöðina, áður en komið var með 

stefnendur þangað, að málið væri afgreitt, og því ekki tilefni til líkamsleitar á 

stefnendum. 

Af hálfu stefnanda var ekki haldið fram málsástæðum sem vörðuðu brot á 1. mgr. 68. gr. stjskr. 

og 3. gr. MSE. Umboðsmaður Alþingis hefur hins vegar vísað til þess að meðalhófsreglan hafi 

þýðingu við mat á því hvort mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar hafi verið brotin og vísað 

sérstaklega til 1. mgr. 68. gr. stjskr.261 Þá hefur Mannréttindadómstóllinn horft til 

meðalhófssjónarmiða við mat á því hvort brotið hafi verið gegn 3. gr. MSE, sbr. MDE, Wieser 

gegn Austurríki, 22. febrúar 2007 (2293/03)262 þar sem málavextir voru þeir að sérsveitarmenn 

afklæddu mann, sem þegar hafði verið handjárnaður, í þeim tilgangi að framkvæma líkamsleit 

á honum. Mannréttindadómstóllinn taldi þá aðgerð ekki hafa verið nauðsynlega eða 

réttlætanlega út frá öryggissjónarmiðum þar sem maðurinn var þegar í handjárnum og búið var 

að leita að vopnum á honum. Í niðurstöðum dómstólsins kemur eftirfarandi fram: 

Í þessum tilteknu kringumstæðum í málinu fól líkamsleit sú er framkvæmd 

var á kæranda við lögregluaðgerð á heimili hans í sér óréttlætanlega meðferð 

af nægilegum alvarleika til að flokkast sem vanvirðandi í skilningi 3. gr. 

MSE.263 

Að þessu virtu er það mat höfundar að framkvæmd líkamsleitar þeirrar sem fjallað er 

um í dómi héraðsdóms í máli nr. E-656/2008 hafi falið í sér vanvirðandi meðferð í 

skilningi 3. gr. MSE. 

6.5 Líkamsleit á nauðungarvistuðum mönnum 

Rannsóknir hafa sýnt að 26,5% nauðungarvistaðra einstaklinga beita ofbeldi á meðan 

nauðungarvistun á geðdeild stendur.264 Árið 2013 voru skráð 213 ofbeldisatvik á geðdeildum 

                                                           
261 Álit umboðsmanns Alþingis 26. ágúst 2010 í máli nr. (5089/2007). 
262 Wieser gegn Austria App no 2293/03 (ECHR, 22. febrúar 2007).  
263 Wieser gegn Austria App no 2293/03 (ECHR, 22. febrúar 2007). mgr. 41. 
264 Iozzino, L., Ferrari, C., Large, M., Nielssen, O., og de Girolamo, G, „Prevalence and risk factors of violence 

by psychiatric acute inpatients: A systematic review and meta-analysis“ (2015) 10 PloS One 10,18. 
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Landspítalans, sem samsvaraði 42% af heildarfjölda atvika sem skráð voru.265 Svo að unnt sé 

að tryggja öryggi og velferð starfsfólks og sjúklings eru framkvæmdar líkamsleitir á 

nauðungarvistuðum einstaklingum á Landspítalanum. Í verklagsreglum Landspítalans um 

endurkomu sjúklings eftir strok er að finna leiðbeinandi reglur um framkvæmd líkamsleitar eftir 

að sjúklingur kemur úr stroki. Samkvæmt reglunum skal við slíkar aðstæður framkvæma 

líkamsleit á sjúklingi þar sem kannað er hvort hann sé með vímuefni á sér eða annað sem ekki 

er leyfilegt að hafa á deildinni. Þá kemur fram að líkamsleitin skuli framkvæmd af tveimur 

starfsmönnum af sama kyni og sjúklingur, að ávallt skuli notaðir hanskar við leitina og að 

sjúklingur skal sjálfur sjá um að tæma úr vösum sínum og setja á einnota bakka.266  

Ríki þau er aðild eiga að Mannréttindasáttmála Evrópu bera skyldu til að tryggja 

hverjum þeim, sem innan yfirráðasvæði þeirra dvelst, réttindi þau og frelsi sem skilgreind eru í 

Sáttmálanum, sbr. 1. gr. MSE. Mannréttindadómstóllinn hefur einnig áréttað að ákvæði 3. gr. 

MSE leggi bann við pyndingum, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð gagnvart öllum sem eru 

í umsjá yfirvalda og á það einnig við um nauðungarvistun á sjúkrahúsi, þar sem markmiðið er 

að vernda líf og heilsu þess sem nauðungarvistaður er.267 Þrátt fyrir þetta er í dómaframkvæmd 

Mannréttindadómstólsins ekki að finna marga dóma er snúa að nauðungarvistun á sjúkrahúsi 

og enga dóma þar sem fjallað er um líkamsleit á nauðungarvistuðum einstaklingum.  

Árvekni er nauðsynleg í ljósi þess vanmáttar sem einkennir stöðu einstaklinga sem 

vistaðir hafa verið á geðsjúkrahúsum.268 Fræðimenn hafa haldið því fram að í seinni tíð hafi 

Mannréttindadómstóllinn hert á kröfum sínum um læknismeðferð og viðunandi aðstæður fyrir 

einstaklinga með geðfötlun.269 Fræðimenn hafa auk þess bent á að Mannréttindadómstóllinn 

hafi lagt á það áherslu að vernd gegn ómannlegri og vanvirðandi meðferð eigi einnig við um 

athöfn sem niðurlægir einstakling með geðfötlun.270 Þegar kemur að líkamsleit á 

nauðungarvistuðum einstaklingum verður að ætla að öll þau sjónarmið sem 

                                                           
265 Embætti landlæknis, „Úttekt á gæðum og öryggi þjónustu á geðsviði Landspítala“ (Embætti landlæknis, febrúar 

2014) 26 < https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item22653/Lokauttektarskyrsla%20-

%20gedsvid%20LSHv.pdf> skoðað 5. febrúar 2019. 
266 Landspítalinn „Verklagsferill: Endurkoma sjúklings eftir strok“ (Óútgefið efni, 2013).  
267 Stanev gegn Bulgaria ECHR 2012-I, mgr. 206. 
268 Herczegfalvy gegn Austria (1992) Series A no 244, mgr 82. 
269 Hefur þessi fullyrðing verið rökstudd m.a. með samanburði á annars vegar Herczegfalvy gegn Austria (1992) 

Series A no 244, mgr 82 og Price gegn UK, ECHR 2001-VII hins vegar. Í síðarnefnda dómnum var meðferð 

fatlaðs fanga talin vanvirðandi þrátt fyrir að ekkert benti til þess að tilgangur meðferðarinnar hafi verið að 

niðurlægja hann. Í fyrrnefnda dómnum var einstaklingur með geðfötlun, án samþykkis og að mati fræðimanna án 

nauðsynjar, deyfður og bundinn við spítalarúm í nokkrar vikur. Mannréttindadómstóllinn taldi meðferðina ekki 

brjóta gegn 3. gr. MSE þar sem hún hafi verið nauðsynleg af meðferðarástæðum.     
270 Gostin (n. 69) 909. 
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Mannréttindadómstóllinn hefur áréttað um framkvæmd líkamsleitar á frelsissviptum 

einstaklingum eigi einnig við um nauðungarvistaða einstaklinga.  

6.5.1 Framkvæmd líkamsleitar á nauðungarvistuðum mönnum á Íslandi 

Höfundur ritsmíðar þessarar tók viðtal við Sigurð Pál Pálsson, doktor í geðlækningum og  

starfandi geðlækni á Kleppsspítala og Guðmund Sævar Sævarsson, sérfræðing í geðhjúkrun og 

starfandi hjúkrunardeildarstjóra á öryggis og réttargeðþjónustu Landsspítalans. Markmið 

viðtals höfundar við báða ofangreinda aðila var að fá upplýsingar um framkvæmd líkamsleitar 

á nauðungarvistuðum einstaklingum.  

 Það eru ekki framkvæmdar líkamsleitir á nauðungarvistuðum einstaklingum í öllum 

tilvikum á Landspítalanum. Þannig eru yfirleitt ekki framkvæmdar líkamsleitir þegar 

einstaklingur er fluttur á milli deilda. Öðru máli gegnir um þá einstaklinga sem eru 

nauðungarvistaðir og koma beint af götunni, iðulega í fylgd með lögreglu. Í slíkum tilfellum er 

ávallt framkvæmd líkamsleit, til að tryggja öryggi starfsfólks og þess aðila sem 

nauðungarvistaður hefur verið á sjúkrahúsið. Markmið líkamsleitarinnar er að gera upptæka 

hverskyns hluti eða efni sem óheimilt er að hafa með sér á þeirri deild sem einstaklingur er 

vistaður á. Leitin er framkvæmd þannig að sjúklingur fer inn í herbergi ásamt tveimur 

starfsmönnum af sama kyni. Þar er hann beðinn um taka allt laust úr vösum, áður en hann er 

beðinn um að fækka fötum og í kjölfarið er leitað í fötum hans. Í einstaka tilfellum er gerð 

ítarlegri líkamsleit, þannig að einstaklingur er beðinn um að sýna starfsmönnum undir iljar sínar 

og hann beðinn um að greiða hönd sinni í gegnum hár sitt. Slík ítarleg líkamsleit er aðeins 

framkvæmd ef rökstuddur grunur liggur fyrir um að sjúklingur hafi í fórum sínum hluti eða efni 

sem óheimilt er að hafa meðferðis. Ef þörf þykir á enn ítarlegri líkamsleit hringja starfsmenn 

Landspítalans á lögregluna og eftirláta þeim framkvæmd hennar.271 

 Mannréttindadómstóllinn hefur eins og áður segir lagt áherslu á nauðsyn árvekni í ljósi 

stöðu einstaklinga sem nauðungarvistaðir hafa verið á sjúkrahúsi.272 Þá beitir 

Mannréttindadómstóllinn heildstæðri athugun á atvikum og aðstæðum í hverju tilviki fyrir sig 

við mat á því hvort meðferð teljist vanvirðandi í skilningi 3. gr. MSE.273 Af ofangreindri lýsingu 

á framkvæmd líkamsleitar á nauðungarvistuðum einstaklingum á Landspítalanum er ekki að sjá 

                                                           
271 Sigurður Páll Pálsson, geðlæknir, Kleppsspítali, viðtal við höfund og Guðmundur Sævar Sævarsson, 

hjúkrunardeildarstjóri, öryggis og réttargeðþjónusta Landspíta, viðtal við höfund (Reykjavík 4. apríl 2019).  
272 Herczegfalvy gegn Austria (1992) Series A no 244, mgr. 82.  
273 Róbert R. Spanó (n. 108) 45. 
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að hún feli í sér vanvirðandi meðferð í skilningi 3. gr. Ennfremur skal á það bent að ítarlegri 

líkamsleit er framkvæmd bæði af fangelsisyfirvöldum og lögreglunni.   

Landsspítalinn hefur ekki skýra heimild í lögum til að framkvæma líkamsleit. Þess í stað 

eru líkamsleitir framkvæmdar á grundvelli verklagsreglna, sem skrifaðar eru af starfsmönnum 

spítalans. Starfsmenn Landsspítalans hafa gagnrýnt þetta fyrirkomulag og kallað eftir skýrari 

fyrirmælum frá Alþingi.274  

 Ein af grundvallarreglum réttarríkisins er lögmætisreglan. Að baki hugtakinu réttarríki 

liggur það grundvallar sjónarmið að ríkisvaldið er bundið af lögum og öll afskipti af réttindum 

borgaranna verður að hvíla á skýrum lagaheimildum.275 Það er á þessum grunni sem 

lögmætisreglan hvílir, en í henni felst að ákvarðanir og athafnir stjórnvalda verða að vera í 

samræmi við lög og að ákvarðanir og athafnir stjórnvalda, sem eru mikilvægar fyrir borgarann, 

verða að eiga sér viðhlítandi stoð í lögum.276 Við mat á því hvort ákvörðun eða athöfn 

stjórnvalds eigi sér stoð í lögum er almennt stuðst við það sjónarmið að því meira íþyngjandi 

sem ákvörðun eða athöfn er fyrir borgarana, því strangari kröfur eru gerðar til skýrleika 

lagaheimildarinnar.277 Við mat á því hversu strangar kröfur eigi að gera til skýrleika 

lagaheimildar er horft til þess hvaða hagsmunir eru undir fyrir borgarann. Það er á grundvelli 

þessa hagsmunasjónarmiðs, sem almennt þarf mjög skýra lagaheimild ef taka á 

stjórnvaldsákvörðun sem er verulega íþyngjandi fyrir borgarann.278 Það er almenn skoðun 

fræðimanna að viss inngrip í líf borgaranna þarfnist viðhlítandi heimildar í lögum. Hefur í því 

skyni verið nefnd afskipti stjórnvalda af persónu manna, t.d. líkamsleit, líkamsrannsókn og 

nauðungarvistun.279 Í tilvikum þar sem stjórnarskráin kveður ekki á um að tilteknum málum 

skuli ráðstafað með lögum er framkvæmdarvaldinu almennt heimilt, á grundvelli framsals 

löggjafans, venju eða eðli máls, að setja almenn fyrirmæli. Það er hins vegar þrætuefni hversu 

langt löggjafinn má ganga í þessum efnum.280  

Til greina kemur að heimild til líkamsleitar á nauðungarvistuðum einstakling byggi á 

heimild til nauðungarvistunar, sbr. 2. gr. 19. gr. lrl. Umrætt lagaákvæði kveður aðeins á um að 

                                                           
274 Sigurður Páll Pálsson, geðlæknir, Kleppsspítali,viðtal við höfund og Guðmundur Sævar Sævarsson, 

hjúkrunardeildarstjóri, öryggis og réttargeðþjónusta Landspíta, viðtal við höfund (Reykjavík 4. apríl 2019).  
275 Björg Thorarensen (n. 2) 24. 
276 Hafsteinn Dan Kristjánsson, „Heimildir stjórnvalda til að taka afstöðu til þess hvort lög samrýmast 

stjórnarskránni“ (2011) 8 Tímarit Lögréttu 82, 96. 
277 Páll Hreinsson, Lagaáskilnaðarregla atvinnufrelsisákvæðis stjórnarskrárinnar (Líndæla 2001).   
278 Bent Christensen, Forvaltningsret. Opgaver. Hjemmel. Organisation (2. útg., 1997) 220. 
279 Jens Garde, Jørgen Albæk Jensen, Orla Friis Jensen, Helle Bødker Madsen, Jørgen Mathiassen og Karsten 

Revsbech, Forvaltninsret (4. utg., Juristog Økonomforbundets Forlag 2004)185-186. 
280 Gunnar G. Schram (n. 7) 297. 
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heimilt sé að nauðungarvista einstakling á sjúkrahúsi að uppfylltum ákveðnum skilyrðum en 

fer engum orðum um heimild til að beita öðrum íþyngjandi ákvörðunum á meðan 

nauðungarvistun stendur. Þá ber að horfa til þess, hvað óhjákvæmilega fylgir frelsisskerðingu 

á borð við nauðungarvistun. Tæplega er hægt að halda því fram að líkamsleit falli þar undir. Að 

þessu sögðu kemur að jafnaði til greina að beita þröngri lögskýringu, þegar til álita kemur hvort 

stjórnvald hafi heimild til íþyngjandi íhlutunar í líf borgaranna.281 Þá er það einnig viðurkennd 

lögskýringaregla að ákvæði er takmarka mannréttindi borgaranna beri að túlka þröngt og er það 

í samræmi við 18. gr. MSE.282 Enn fremur skal þess getið að samkvæmt 1. mgr. 71. gr. stjskr. 

skulu allir njóta friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu. Ákvæði 2. mgr. 71. gr. stjskr. felur í 

sér lagaáskilnaðarreglu sem kveður á um að ekki megi gera leit á manni nema samkvæmt 

dómsúrskurði eða sérstakri lagaheimild. Með þessu er löggjafanum einum falið að setja lög og 

er þar að leiðandi óheimilt að framselja framkvæmdarvaldinu nokkuð ákvörðunarvald í þessum 

efnum.283 Með vísan til þessarar lagaáskilnaðarreglu 2. mgr. 71. verður að ætla að líkamsleit 

sem slík feli í sér verulega íþyngjandi ákvörðun, sem leiði til þess að ríkari kröfur eru gerðar til 

skýrleika lagaheimildarinnar.  

 Það að Landsspítalinn framkvæmir líkamsleit á nauðungarvistuðum einstaklingum, án 

skýrrar lagaheimildar, felur í sjálfu sér ekki í sér brot gegn 1. mgr. 68. gr. stjskr. og 3. gr. MSE. 

Hins vegar kann það að fela í sér brot gegn friðhelgi einkalífs nauðungarvistaðs einstaklings, 

sbr. 1. mgr. 71. gr. stjskr. og 8. gr. MSE. Sú staðreynd að Landsspítalinn framkvæmir líkamsleit 

á nauðungarvistuðum einstaklingum á grundvelli verklagsreglna, sem skrifaðar eru af 

starfsmönnum Landsspítalans, er hins vegar einkar áhugavert að mati höfundar, með hliðsjón 

af MDE, Frérot gegn Frakklandi, 12. júní 2007 (70204/01)284 sem reifaður var í kafla 6.2. Um 

samspil vanvirðandi meðferðar í skilningi 3. gr. MSE og þau tilvik þar sem reglur um 

framkvæmd líkamsleitar eru gefnar út af sama aðila og síðar annast framkvæmd þeirra sagði 

Mannréttindadómstóllinn eftirfarandi:  

Það [er] skiljanlegt að fangar sem vistaðir eru í fangelsinu, líkt að kærandi, 

finnist þeir fórnarlömb geðþóttaákvarðana í tilfellum sem þessum. Þessi 

tilfinning kann að magnast upp við þá staðreynd að reglur um framkvæmd 

líkamsleitar eru gefnar út af fangelsisyfirvöldum sjálfum.285 

                                                           
281 Róbert R. Spanó, Túlkun lagaákvæða (Codex 2007) 338. 
282 Davíð Þór Björgvinsson, (n. 25) 51.  
283 Gunnar G Schram (n. 7) 296. 
284 Frérot gegn France App no 70204/01(ECHR, 12. júní 2007). 
285 Frérot gegn France App no 70204/01(ECHR, 12. júní 2007) mgr. 47 
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Það að starfsmenn Landsspítalans skrifi bæði reglur um framkvæmd líkamsleitar á spítalanum 

og síðar framkvæma þær er líklega ekki nóg til að uppfylla lágmarkskröfu um alvarleika 

samkvæmt 3. gr. MSE, að mati höfundar. Af ofangreindum orðum Mannréttindadómstólsins 

verður hins vegar ráðið að í tilfellum þar sem framkvæmd líkamsleitar er vanvirðandi að öðru 

leyti, kann slíkt fyrirkomulag að hafa þýðingu við mat á því hvort um brot gegn 3. gr. MSE er 

að ræða.  

7 Niðurstöður og lokaorð 

Það er nauðsynlegt í ákveðnum tilvikum að framkvæma líkamsleit á frelsissviptum 

einstaklingum. Framkvæmd líkamsleitar er hins vegar mjög íþyngjandi fyrir þann sem hana 

þarf að þola að því ber að stíga varlega til jarðar við framkvæmd hennar. Í ritsmíð þessari var 

framkvæmd líkamsleitar á handteknum mönnum, þeim sem afplána refsidóm í fangelsi, þeim 

sem úrskurðaðir hafa verið í gæsluvarðhald og loks þeim sem hafa verið nauðungarvistaðir á 

sjúkrahúsi sérstaklega skoðuð með tilliti til þess þess hvort framkvæmd líkamsleitar á Íslandi 

sé í samræmi við 3. gr. MSE. 

Ákvæði 3. gr. MSE kveður á um fortakslaust bann við pyndingum, ómannlegri og 

vanvirðandi meðferð eða refsingu. Þeir sem hafa verið sviptir frelsi sínu og eru undir 

yfirburðarstöðu annars aðili eru í sérstökum áhættuhóp að verða fyrir þeirri háttsemi sem lýst 

er í ákvæðinu. Til að athöfn rúmist innan ákvæðisins verður hún að uppfylla vissa 

lágmarkskröfu um alvarleika. Það er heildarmat á öllum kringumstæðum máls sem sker úr um 

það hvort athöfn telst uppfylla þessa lágmarkskröfu um alvarleika, líkt og margsinnis hefur 

komið fram í dómaframkvæmd Mannréttindadómstólsins. Til eru dæmi þess í dómaframkvæmd 

Mannréttindadómstólsins að framkvæmd líkamsleitar á frelsissviptum einstaklingum hafi falið 

í sér ómannlega eða vanvirðandi meðferð. Rétt er að árétta að Mannréttindadómstóllinn gerir 

ekki alltaf skýran greinarmun á hugtökunum ómannleg og vanvirðandi meðferð. Rauði 

þráðurinn í dómaframkvæmd Mannréttindadómstólsins er snýr að líkamsleit á frelsissviptum 

einstaklingum er sá að þrátt fyrir að framkvæmd líkamsleitar kunni að vera nauðsynleg, þarf 

við framkvæmd hennar að huga að mannlegri reisn þess einstaklings sem hún beinist að. 

Meðferð er vanvirðandi ef hún er til þess fallin að niðurlægja einstakling, sýna honum 

virðingarleysi, svipta hann mannlegri reisn eða ef ætla má að hún kunni að vekja upp hjá honum 

ótta, angist og vanmátt og er til þess fallin að brjóta niður líkamlegt og andlegt mótstöðuafl 

hans. 
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Í tilvikum þeirra sem afplána refsivist í fangelsi hefur Mannréttindadómstóllinn áréttað 

að líkamsleit skuli framkvæmd með viðeigandi hætti, þar sem mannleg reisn fangans er höfð 

til hliðsjónar. Fangelsismálastofnun hefur ekki gefið út verklagsreglur um framkvæmd 

líkamsleitar. Að mati höfundar er það ekki í samræmi við vandaða stjórnsýsluhætti, þrátt fyrir 

að ekki sé um brot á stjórnarskránni eða almennum lögum að ræða. Framkvæmd er nokkuð 

ítarleg líkamsleit á föngum á Íslandi, þar sem þeim er meðal annars gert að greiða í gegnum hár 

sitt, opna munninn og síðar beygja sig fram svo að unnt sé að athuga hvort eitthvað sé falið á 

milli rasskinna viðkomandi. Að mati höfundar getur ekki verið nauðsynlegt í öllum tilvikum að 

framkvæma svo ítarlega líkamsleit á föngum. Dómaframkvæmd Mannréttindadómstólsins ber 

með sér að svo ítarleg líkamsleit skuli aðeins framkvæmd þegar algjör nauðsyn stendur til í ljósi 

sérstakra aðstæðna og þegar sterkur grunur liggur fyrir um að fangi gæti verið að fela hluti eða 

efni, sem bannað er að hafa í fórum sínum.  

Ekki eru til mörg dæmi þess að fangelsisyfirvöld á Íslandi framkvæmi venjubundna 

líkamsleit á fanga. Slíkar ákvarðanir heyra til undantekninga. Við töku slíkra ákvarðanna er 

byggt á meðalhófssjónarmiðum auk þess sem slík ákvörðun er aldrei tekin nema að fyrir liggi 

rökstuddur grunur eða fangi er staðinn að verki við smygl inn í fangelsið. Að þessu sögðu er 

það mat höfundar að framkvæmd venjubundinna líkamsleita á Íslandi hafi ekki falið í sér 

vanvirðandi meðferð í skilningi 3. gr. MSE.   

Mannréttindadómstóllinn hefur vísað til þess að rétturinn til að teljast saklaus uns sekt 

er sönnuð eigi ekki aðeins við um meðferð fanga fyrir dómstólum, heldur einnig til þeirrar 

meðferðar sem hann sætir innan fangelsiskerfisins í heild. Því ber framkvæmd líkamsleitar á 

einstaklingi sem sætir gæsluvarðhaldi að litast af þeirri staðreynd að hann hefur ekki hlotið dóm 

fyrir meint refsivert brot. Við framkvæmd líkamsleitar í íslenskum fangelsum er ekki gerður 

greinarmunur á almennum föngum og föngum sem úrskurðaðir hafa verið í gæsluvarðhald. Að 

mati höfundar ber fangelsisyfirvöldum á Íslandi að búa þannig um hnútana að sérstaklega sé 

hugað að meðferð gæsluvarðhaldsfanga innan fangelsa landsins. Þannig er framkvæmd þessi 

ekki í fullu samræmi við 3. gr. MSE að mati höfundar.  

Í dómi Hæstaréttar í máli nr. 338/2002 kemur fram að þrátt fyrir að ósannað væri að 

líkamsleit á gæsluvarðhaldsfanga hafi farið fram með niðurlægjandi hætti, hafi ekki verið 

nauðsynlegt að framkvæma líkamsleit á honum. Í þessu samhengi er vert að benda á það er ekki 

aðeins framkvæmd líkamsleitar sem slík sem getur falið í sér brot gegn 3. gr. MSE. 

Mannréttindadómstóllinn hefur vísað til þess að fyrirkomulag líkamsleitar geti falið í sér brot 

gegn ákvæðinu, til að mynda ef ekki liggja fyrir fullnægjandi réttlætingar á líkamsleit eða ef 
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tíðni líkamsleita eru úr öllu hófi. Að mati höfundar er hins vegar varhugavert að draga of miklar 

ályktanir út frá dómnum, þar sem umfjöllun Hæstaréttar um framkvæmd líkamsleitarinnar og 

hvort hún hafi falið í sér brot gegn 1. mgr. 68. gr. stjskr. og 3. gr. MSE er verulega takmörkuð. 

Meðal þess sem kom fram í viðtali höfundar við Pál Winkel, fangelsismálastjóra, var að 

til umræðu hefur komið innan fangelsismálastofnunnar um að hefja samstarf við lögregluna til 

að koma í veg fyrir að framkvæmd sé líkamsleit á sama aðila oftar en einu sinni á dag. Ekki 

hefur enn komið til slíks samstarfs og liggja helst þrjár ástæður því að baki. Í fyrsta lagi hafa 

komið upp tilvik þar sem lögregla hefur leitað á einstaklingi en fangaverðir samt sem áður 

fundið efni eða hluti sem bannað var að hafa í fangelsinu. Í öðru lagi bera fangelsisyfirvöld 

ábyrgð á frelsissviptum einstakling á þeirri stundu sem hann kemur inn í fangelsi og bera skyldu 

til að tryggja öryggi hans og annarra.  

 Lögreglan hefur það sjónarmið að leiðarljósi að framkvæmd líkamsleitar verði sem 

minnst niðurlægjandi fyrir þann sem hana þarf að þola. Við skoðun á íslenskri dómaframkvæmd 

kom í ljós að fallið hafa allmargir dómar þar sem líkamsleit, framkvæmd af lögreglu, var talin 

niðurlægjandi fyrir þann sem hana þurfti að þola. Þannig var framkvæmd líkamsleitar lögreglu 

á 16 ára stúlku í dómi héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-59/2016 talin fela í sér vanvirðandi 

meðferð í skilningi a-liðar 37. gr. Barnasáttmálans. Að mati höfundar er ekki óvarlegt að ætla 

að líkamsleit sú er stelpan þurfti að þola hafa einnig brotið gegn 1. mgr. 68. gr. stjskr. og  3. gr. 

MSE. Þá var líkamsleit, framkvæmd af lögreglu, talin ólögmæt og verulega umfram tilefni í 

dómi héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-8588/2009 án þess þó að héraðsdómur kæmist að 

þeirri niðurstöðu að framkvæmd hennar væri meira niðrandi en óhjákvæmilega leiðir af 

lögmætri framkvæmd. Höfundur hefur fært rök fyrir því að niðurstaða héraðsdóms í málinu er 

á skjön við þær reglur sem ráða má af dómaframkvæmd Mannréttindadómstólsins. Það er mat 

höfundar að framkvæmd líkamsleitarinnar hafi falið í sér vanvirðandi meðferð í skilningi 1. 

mgr. 68. gr. stjskr. og 3. gr. MSE. Þá var það mat höfundar að framkvæmd líkamsleitar á 

stefnendum í dómi héraðsdóms í máli nr. E-656/2008 hafi falið í sér vanvirðandi meðferð í 

skilningi 3. gr. MSE.  

Sú líkamsleit sem framkvæmd er á nauðungarvistuðum einstaklingum er ekki jafn 

ítarleg og þær sem framkvæmdar eru af lögreglu og fangelsisyfirvöldum. Ef þörf þykir á 

ítarlegri líkamsleit hafa starfsmenn Landspítalans samband við lögregluna og eftirláta þeim 

framkvæmd hennar. Það er mat höfundar að ekkert bendi til þess að framkvæmd líkamsleitar á 

nauðungarvistuðum einstaklingum á Íslandi sé í andstöðu við 3. gr. MSE. Hins vegar hefur 

Landspítalinn ekki skýra heimild í lögum til þess að framkvæma líkamsleit á 
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nauðungarvistuðum einstaklingum. Það leiðir af lögmætisreglunni að ákvarðanir og athafnir 

stjórnvalda verða að vera í samræmi við lög og að ákvarðanir og athafnir stjórnvalda, sem eru 

mikilvægar fyrir borgarann, verða að eiga sér viðhlítandi stoð í lögum. Lögmætisreglan gengur 

enn fremur út frá því að almennt þurfi mjög skýra lagaheimild ef taka á stjórnvaldsákvörðun 

sem er verulega íþyngjandi fyrir borgarann. Af skrifum fræðimanna verður ráðið að líkamsleit 

felur í sér verulega íþyngjandi ákvörðun og þarfnast slíkt inngrip í líf borgaranna viðhlítandi 

heimildar í lögum. Það kann að vera að heimild til líkamsleitar á nauðungarvistuðum 

einstaklingi byggi á heimild til nauðungarvistunar, sbr. 2. gr. 19. gr. lrl.  Með vísan til 

ofangreindra sjónarmiða er það mat höfundar að lagaákvæði þetta er ekki nægilega skýrt þegar 

kemur að því hvaða frekari heimildir það veitir til að taka íþyngjandi ákvarðanir gagnvart 

einstaklingum á meðan nauðungarvistun stendur. Jafnframt er það skoðun höfundar 

framkvæmd líkamsleitar, án lagaheimildar, á einstaklingum sem hafa verið nauðungarvistaðir 

á Landspítalanum sé ekki í samræmi við lagaáskilnaðarreglu 2. mgr. 71. gr. stjskr. 
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