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Útdráttur 

Kærur og kvartanir á hendur lögreglu - Rannsókn á málum Eftirlitsnefndar með 

störfum lögreglu. 

Markmiðið er að kanna umfang og eðli mála sem borist hafa nefnd um eftirlit með lögreglu, 

sem stofnuð var með lögum nr. 62/2016. Farið verður í forsögu og aðdraganda að stofnun 

nefndarinnar sem hóf störf þann 1. janúar 2017. Þá verður hlutverki nefndarinnar gerð skil. 

Til þess að varpa skýru ljósi á umfang og eðli mála nefndarinnar voru öll mál hennar skoðuð 

og greind. Farið verður yfir þróun nefndarinnar á þeim tæpu þremur árum sem hún hefur 

starfað. Til samanburðar er litið til hinna Norðurlandanna og fjallað um gildandi 

fyrirkomulag í hverju landi fyrir sig, varðandi meðferð kæra og kvartana á hendur lögreglu. 

Jafnframt verður farið yfir kynjahlutföll þeirra sem sent hafa erindi til nefndarinnar. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að þörf er á sérstökum vettvangi fyrir móttöku kæra 

og kvartana á hendur lögreglu, líkt og nefnd um eftirlit með lögreglu er. Aukning hefur verið 

á fjölda mála sem berst með hverju starfsári nefndarinnar og eru þau mörg hver ólík í eðli 

sínu. Allt frá því að varða minniháttar kvörtun yfir í það að innihalda alvarlegar ásakanir í 

garð starfsmanna lögreglu. Þá má sjá ákveðna þróun hjá nefndinni varðandi aukna greiningu 

á erindum og að hún hefur á sama tíma í auknu mæli ekki talið tilefni til að senda erindi til 

meðferðar. Ljóst er að nefndin hefur unnið þarft verk og augljóslega verið sá vettvangur sem 

borgaranum hefur hingað til skort, til að koma á framfæri kvörtunum sínum vegna 

refsiverðrar háttsemi eða ámælisverðrar starfsaðferðar starfsmanns lögreglu.  
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Abstract 

Appeals and complaints against the police - An investigation of the affairs of a 

committee that monitors the work of the police. 

The aim of this paper is to investigate the scope and nature of cases received by the Police 

Monitoring Committee, established by Act no. 62/2016. The background and prelude of the 

committee which commenced its work on 1 January 2017 will be discussed. The role of the 

committee will then be clarified. In order to shed a light on the scope and nature of the 

committee's affairs, all its issues were examined and analyzed. The committee's development 

will be reviewed in the nearly three years it has worked. In comparison, the other Nordic 

countries are considered and the current arrangements in each country are dealt with, 

regarding the handling of charges and complaints against the police. Furthermore, the gender 

ratios of those who have submitted a report to the committee will be examined. 

The main findings of the investigation are that there is a need for a special forum for 

receiving charges and complaints against the police, such as a police monitoring committee. 

The number of issues received during each year of the committee's work has increased, many 

of which are different in nature. Everything from a minor complaint to containing serious 

allegations against police personnel. There is also a certain development in the work of the 

committee regarding the increased analysis of cases while at the same time it has not 

increasingly considered the grounds for sending the case for further consideration. It is clear 

that the committee has done the necessary work and obviously has been the forum that the 

citizen has so far lacked, in order to make their complaints because of criminal conduct or 

indecent conduct of a police officer. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt til fullnaðarprófs í lögfræði við lagadeild Háskólans í 

Reykjavík. Áhugi minn vaknaði á því að kynna mér betur störf nefndar um eftirlit með 

lögreglu í áfanganum Sókn og vörn í sakamálum sem ég sat við Háskólann í Reykjavík, þar 

sem ég heyrði hana fyrst nefnda á nafn. Í kjölfarið sóttist ég eftir því að fá sumarstarf hjá 

nefndinni sem laganemi og starfaði ég hjá henni sumarið 2019. Þar kynntist ég hlutverki 

nefndarinnar og vakti starf hennar áhuga minn. Þar af leiðandi leitaðist ég eftir leyfi frá 

nefndinni um aðgang að gögnum hennar til þess að geta rannsakað umfang og eðli þeirra 

mála sem henni hafði borist og í kjölfar jákvæðra svara frá henni, sótti ég um leyfi til 

persónuverndar fyrir vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga.  

Ritgerð þessi var unnin undir leiðsögn Svölu Ísfeld Ólafsdóttur dósent og vil ég þakka henni 

fyrir ánægjulegt samstarf, góðar ráðleggingar og alla þá hjálp sem hún veitti mér við skrif 

ritgerðarinnar. Þá vil ég þakka móður minni Sigurlaugu Hauksdóttur, fyrir ómetanlegan 

stuðning í laganámi mínu og yfirlestur og góðar ábendingar við málfar ritgerðar þessarar. Ég 

vil þakka nefnd um eftirlit með lögreglu fyrir að aðgang að gögnum hennar. Einnig vil ég 

þakka vinkonu minni henni Hafdísi Hrönn Hafsteinsdóttur fyrir gagnlegar ábendingar og 

yfirlestur þessarar ritgerðar. Að lokum vil ég þakka unnusta mínum, Hauki Loga Jóhannssyni 

fyrir að veita mér þann stuðning sem ég hef þurft á að halda við vinnslu verkefnisins.  
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1 

 

1 Inngangur 

Lögreglan gegnir stóru og mikilvægu hlutverki. Hlutverk hennar er meðal annars að gæta 

almannaöryggis og halda uppi lögum og reglu, ásamt því að tryggja réttaröryggi borgaranna, 

sbr. a-lið 2. mgr. 1. gr. lögreglulaga nr. 90/1996. Í ljósi eðli hlutverks lögreglu, hefur hún 

víðtækar heimildir til þess að hafa afskipti af borgurum landsins og við beitingu slíkra 

heimilda þarf hún iðulega að grípa til valdbeitingar af einhverju tagi. Þrátt fyrir stórt og 

mikilvægt hlutverk og víðtækar valdheimildir, þá verður að hafa það í huga að lögreglan er 

ekki hafin yfir gagnrýni. Oftar en ekki er mikill aðstöðumunur á lögreglu og borgurum í þeim 

tilfellum sem hún hefur afskipti af þeim. Þar af leiðandi geta skapast aðstæður þar sem 

borgari telur lögreglu hafa brotið á réttindum sínum við framkvæmd starfa hennar og er 

mikilvægt að úrræði sé til staðar fyrir borgarann til að koma athugasemdum sínum að, ef 

hann telur svo vera. Það er ekki síður mikilvægt fyrir lögreglu að slíkur vettvangur sé til, þar 

sem mikilvægt er að traust ríki á meðal almennings til lögreglu.1  

Um langt skeið var enginn sérstakur vettvangur fyrir borgarann til að bera fram kvörtun 

vegna starfa lögreglu, teldi hann lögreglu hafa brotið á sér við framkvæmd starfa sinna. 

Úrræði borgaranna voru þar af leiðandi óljós og þótti því vera mikil þörf á því að stofnaður 

yrði sérstakur vettvangur sem borgarar gætu leitað til í slíkum aðstæðum.2 Voru því gerðar 

breytingar á lögreglulögum, með lögum nr. 62/2016,3 þar sem stofnuð var sjálfstæð 

stjórnsýslunefnd. Nefndin tók til starfa þann 1. janúar 2017 og hefur það hlutverk að taka á 

móti kærum og kvörtunum á hendur starfsmönnum lögreglu. Þar með var kominn vettvangur 

fyrir borgara til að koma að athugasemdum sínum við störf lögreglu, í formi kæru eða 

kvörtunar.  

Markmið þessarar ritgerðar er að gera rannsókn á umfangi og eðli mála sem borist hafa nefnd 

um eftirlit með lögreglu á þeim tæpu þremur árum sem hún hefur starfað. Fyrst og fremst er 

horft til uppruna erinda til nefndarinnar, fjölda, eðli þeirra og stefnu nefndarinnar. 

Efnistök ritgerðarinnar eru með eftirfarandi hætti: 

                                                 

1Tryggvi Gunnarsson, „Ábending til innanríkisráðherra“ (Umboðsmaður Alþingis 30. desember 2013) 1–2 

<https://www.umbodsmadur.is/Assets/%C3%81bending%20til%20innanr%C3%ADkisr%C3%A1%C3%B0herr

a%20%20-%20fyrirspurnarbr%C3%A9f.pdf> skoðað 6. september 2019. 
2 sama heimild. 
3 Hér eftir verður fjallað um lög um breytingu á lögreglulögum nr. 90/1996, með síðari breytingum nr. 62/2016 

sem „lög nr. 62/2016“ 
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Í 2. kafla verður fjallað um forsögu eftirlits með lögreglu á Íslandi, auk þess sem farið verður 

yfir aðdraganda að stofnun nefndar um eftirlit með lögreglu. Lögð verður áhersla á þau 

sjónarmið er lágu að baki skipun nefndarinnar. 

Í 3. kafla verður fjallað um nefnd um eftirlit með lögreglu, stöðu hennar, hlutverk og meðferð 

mála hjá henni. Þessi kafli er að mestu leyti byggður á frumheimildum, þ.e. lögreglulögum og 

lögskýringargögnum. 

Í 4.-14. kafla verður lýst rannsókn á kærum og kvörtunum á hendur lögreglu. Í upphafi verður 

gerð grein fyrir gagnaöflun og úrvinnslu. Í kjölfarið verður gerð grein fyrir niðurstöðum 

rannsóknarinnar, í upphafi þeirra verður gerð grein fyrir heildarfjölda, uppruna og afdrifum 

erinda. Í köflunum þar á eftir verður gerð grein fyrir niðurstöðum hvers málaflokks 

nefndarinnar fyrir sig, þ.e. kærum og kvörtunum vegna: a) handtöku, b) framkomu 

starfsmanns lögreglu, c) þagnarskyldu, meðferð upplýsinga, d) móttöku kæru, skýrslutaka, e) 

rannsókn, rannsóknaraðgerða, f) leit, líkamsrannsókna, g) starfsaðferða starfsmanns lögreglu, 

h) vanvirðandi meðferðar á einstaklingi í vörslum lögreglu og j) andláts eða stórfellds 

líkamstjón í vörslum lögreglu. Umfjöllun um hvern málaflokk fyrir sig verður með þeim 

hætti að fyrst verður gerð grein fyrir uppruna erinda og afdrifum þeirra. Í kjölfarið verður 

vikið að umfjöllun um ákvarðanir nefndarinnar í málum í hverjum málaflokki. Þessir kaflar 

eru fyrst og fremst byggðir á upplýsingum sem stafa frá nefnd um eftirlit með lögreglu. 

Í 15. kafla verður fjallað um kynjahlutföll eftir málaflokkum og þau borin saman við 

kynjahlutföll brotamanna á Íslandi. Þessi kafli er byggður á upplýsingum frá nefndinni, 

ríkislögreglustjóra og opinberum skýrslum.  

Í 16. kafla verður fjallað um þróun nefndarinnar á þeim tæpu þremur árum sem hún hefur 

starfað. Þessi kafli er einkum byggður á upplýsingum frá nefndinni og opinberum skýrslum.  

Í 17. kafla verður gerður samanburður við hin Norðurlöndin, á þeim úrræðum sem til staðar 

eru þar varðandi eftirlit með lögreglu. Þessi kafli er aðallega byggður á norrænni löggjöf, en 

einnig á útgefnu efni erlendra fræðimanna og ráðuneyta. 

Í 18. kafla verða helstu niðurstöður ritgerðarinnar dregnar saman og leitast að við að draga 

ályktanir af umfjöllun ritgerðarinnar.  
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2 Forsaga og aðdragandi eftirlits með lögreglu á Íslandi 

Fyrir setningu nefndar um eftirlit með lögreglu var að finna ákvæði í þágildandi 35. gr. 

lögreglulaga, hvernig fara skyldi með kærur á hendur starfsmanni lögreglu. Gildissvið þess 

ákvæðis einskorðaðist við kæru vegna ætlaðs refsiverðs brots starfsmanns lögreglu við 

framkvæmd starfa hans og í ákvæðinu sagði að kærum vegna slíkra brota skyldi beina til 

ríkissaksóknara sem annast myndi rannsókn málsins, sbr. þágildandi 1. mgr. 35. gr. 

lögreglulaga. Þá hafði ríkissaksóknari samkvæmt þágildandi 2. mgr. 35. gr. lögreglulaga 

sömu heimildir og lögregla við meðferð slíkra mála.  

Með lögum um breytingu á lögum um meðferð sakamála og lögreglulögum (skipan 

ákæruvalds, rannsókn efnahagsbrotamála o.fl.), nr. 47/2015, sem tóku gildi 1. júlí 2015, var 

þágildandi ákvæði 35. gr. breytt á þann veg að kærum vegna umræddra brota skyldi beint til 

héraðssaksóknara sem annast myndi rannsókn málsins. Ef um kæru á hendur starfsmanni 

héraðssaksóknara vegna ætlaðs refsiverðs brots hans við framkvæmd starfa sinna væri að 

ræða, var kveðið á um það í þágildandi 2. mgr. 35. gr. að slíkum kærum skyldi beint til 

ríkissaksóknara sem annast myndi rannsókn þeirra mála. Rökin fyrir framangreindri 

breytingu voru þau að ekki þótti vera ákjósanlegt að það væri í höndum ríkissaksóknara að 

annast rannsókn þessara brota vegna þess að engir lögreglumenn hafi starfað hjá embættinu 

og ekki yrði séð að breytingar myndu verða þar á. Þar af leiðandi hafi ríkissaksóknari þurft að 

óska eftir aðstoð hjá lögregluembættum við rannsókn slíkra brota sem hafi starfað undir 

stjórn ríkissaksóknara við rannsókn slíkra mála. Var ákvæðinu því breytt á fyrrgreindan veg.4  

Framangreint ákvæði þágildandi 35. gr. lögreglulaga var eina ákvæðið sem var að finna í 

íslenskum lögum sem varðaði úrræði borgara í þeim tilvikum sem þeir teldu lögreglu hafa 

brotið gegn rétti þeirra í störfum sínum. Af því leiðir að í íslenskri löggjöf var fyrir setningu 

nefndar um eftirlit með lögreglu, ekki að finna frekari lög eða reglur sem lutu að sérstöku 

eftirliti með störfum lögreglu og þar af leiðandi engar reglur eða lög um móttöku eða meðferð 

kvartana vegna starfshátta eða starfsaðferða lögreglu.  

 

  

                                                 

4Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 660-430 mál, athugasemdir við 28. gr.    



 

4 

 Ábending umboðsmanns Alþingis  

Þann 30. desember 2013 taldi umboðsmaður Alþingis, tilefni til að koma ábendingum til 

innanríkisráðherra í kjölfar fjölda kvartana sem honum hafði borist, þar sem einstaklingur 

taldi að brotið hafi verið á réttindum hans af hálfu lögreglu.5 Á þeim tíma fór 

innanríkisráðherra með málefni lögreglu á Íslandi og var hann æðsti yfirmaður lögreglu í 

landinu, sbr. þágildandi 4. gr. lögreglulaga. Innanríkisráðherra fór þar af leiðandi með 

yfirstjórnunar- og eftirlitsheimildir gagnvart lögreglu, sbr. 1. mgr. 12. gr. og 1. mgr. 13. gr. 

laga um stjórnarráð Íslands, nr. 115/2011. Með slíku eftirliti ráðherra er í flestum tilvikum átt 

við það eftirlit sem ráðherra fer með að eigin frumkvæði eða í þeim tilvikum þar sem 

stjórnsýslukæra berst. Í 26. gr. stjórnsýslulaga, nr. 37/1993 er kveðið á um heimild aðila máls 

til að kæra ákvörðun lægra setts stjórnvalds til æðra setts stjórnvalds.6  

 Í ábendingu sinni taldi umboðsmaður Alþingis að ekki væri útilokað að kæruheimild 26. gr. 

stjórnsýslulaga, nr. 37/1993, hefði getað náð til athafna og ákvarðana lögreglu, þó þær hafi 

ekki flokkast undir það að fullnægja skilyrði til að vera stjórnvaldsákvörðun. Í því sambandi 

vísaði umboðsmaður til fyrrnefndra yfirstjórnunar- og eftirlitsheimilda ráðherra og sagði 

ráðherra hafa heimild til að fjalla um mál sem eru á sviði lægra setts stjórnvalds, hafi því ekki 

verið settar skorður með lögum. Þó tók hann fram að slíkt hafi ekki átt við nema einungis um 

hluta þeirra kvartana sem honum hafði borist. Þá sagði hann að í einhverjum tilvikum hefði 

verið um að ræða aðgerðir lögreglu sem hefðu samkvæmt lögum verið kæranlegar til 

dómstóla. Taldi umboðsmaður vafa hafa leikið á stöðu borgarans í þeim tilvikum sem hann 

hefði talið lögreglu hafa brotið á rétti sínum og ekki hafi verið um refsiverða háttsemi sem 

væri kæranleg að ræða.7  

Umboðsmaður Alþingis greindi frá að í þeim tilvikum sem honum hefði borist athugasemd 

vegna framkvæmda lögreglu á starfi sínu, hefði hann lagt áherslu á að innanríkisráðuneytið 

hefði fengið færi á að taka málið til athugunar áður en umboðsmaður fjallaði um það og tók 

hann fram að ráðuneytið hefði almennt tekið þau mál til athugunar. Þrátt fyrir það taldi 

umboðsmaður að óvissa hafi ríkt um úrræði borgaranna til að bera upp kvörtun vegna starfa 

                                                 

5 Tryggvi Gunnarsson (n. 1) 1. 
6 Nefnd um starfsskilyrði stjórnvalda, eftirlit með starfsemi þeirra og viðurlög við réttarbrotum í stjórnsýslu, 

Starfsskilyrði stjórnvalda (Háskólaútgáfan 2007) 79–80. 
7 Tryggvi Gunnarsson (n. 1) 3–4. 
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lögreglu, bæði hvað varðar þau úrræði sem í boði voru og réttarstöðu borgara við meðferð 

þeirra.8 

Í ljósi framangreinds kom umboðsmaður ábendingu sinni til innanríkisráðherra, varðandi það 

hvort tilefni væri til að leggja mat á það hvort þörf væri fyrir aukin úrræði fyrir borgana til að 

geta borið fram kvartanir vegna starfa lögreglu, óháð því hvort kvörtunin beinist að 

refsiverðri háttsemi eða ekki. Í ábendingu sinni lagði umboðsmaður áherslu á það að hann 

teldi að ríkari þörf væri fyrir eftirliti með starfsemi lögreglunnar vegna þess hvert eðli starf 

lögreglunnar er. Í því sambandi benti hann einnig á að hann teldi að slíkt eftirlit gæti aukið 

traust borgaranna til lögreglu og sagðist hann hafa orðið var við það, í þeim kvörtunum sem 

honum hafði borist, að takmarkanir borgara til þess að bera fram kvörtun sína vegna starfa 

lögreglu geti kastað rýrð á traust til lögreglu.9 

 Tillögur ríkissaksóknara  

Þann 6. júní 2014 sendi ríkissaksóknari bréf til innanríkisráðherra, þar sem hann færði fram 

tillögur að nýrri 35. gr. lögreglulaga. Taldi ríkissaksóknari nauðsynlegt að komið yrði á fót 

virku eftirliti með störfum lögreglu og kerfi fyrir málsmeðferð í þeim tilvikum þar sem 

borgari telur að brotið hafi verið á rétti þeirra vegna starfa lögreglu. Tillögur ríkissaksóknara 

voru á þann veg að komið yrði á fót sérstakri kærunefnd, sem tæki við kærum og kvörtunum 

á hendur lögreglu. Í þeim tilvikum þar sem um refsiverða háttsemi lögreglu væri að ræða, 

myndi kærunefndin rannsaka mál og senda það að lokinni rannsókn til héraðssaksóknara sem 

annast myndi saksókn. Við rannsókn slíkra mála myndi kærunefndin hafa sömu 

rannsóknarheimildir og lögregla. Í tillögum ríkissaksóknara kom jafnframt fram að 

kærunefndin myndi einnig fjalla um kvartanir vegna starfsaðferða lögreglu og í kjölfarið 

upplýsa lögreglustjóra og ríkissaksóknara um niðurstöðu sína.10  

Ríkissaksóknari taldi nauðsynlegt að komið yrði á fót virkara eftirliti sem væri í höndum 

sjálfstæðrar einingar sem væri utan við og ekki í tengslum við lögregluna. Taldi hann það 

nauðsynlegt til þess að auka traust borgaranna á því að kærur þeirra og kvartanir vegna 

lögreglu fái hlutlausa og réttláta málsmeðferð.11 

                                                 

8 sama heimild 8. 
9 sama heimild 9–11. 
10 Sigríður J. Friðjónsdóttir, „Erindi ríkissaksóknara til innanríkisráðherra“ (Stjórnarráðið, 6. júní 2016) 1 

<https://www.stjornarradid.is/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2014/erindi-rss-til-irr.pdf> skoðað 

4. september 2019. 
11 sama heimild 2–3. 
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 Skipun nefndar um meðferð kvartana og kærumála á hendur lögreglu 

Í kjölfar ábendinga frá umboðsmanni Alþingis og ríkissaksóknara skipaði innanríkisráðherra, 

þann 15. janúar 2015, nefnd sem var falið það hlutverk að fjalla um meðferð kvartana og 

kærumála á hendur lögreglu. Tilgangur nefndarinnar var að leggja mat á þá gildandi umgjörð 

og lagareglur er málefnið varða og í kjölfarið koma fram með úrbætur í formi tillagna að 

breyttu verklagi ásamt lagabreytingum. Markmið þeirra tillagna átti frá upphafi að vera það 

að kerfið yrði skilvirkara, aðgengilegra og opnara þegar kæmi að meðferð á kærum og 

kvörtunum á hendur starfsmönnum lögreglu, eftirfylgni með athugasemdum ríkissaksóknara 

vegna starfa lögreglu ásamt því að leggja til að gerðar yrðu frumkvæðisathuganir ef tilefni 

þætti til vegna starfa lögreglu.12 

Við skoðun á þáverandi verklagi hafði nefndin framangreindar ábendingar frá umboðsmanni 

Alþingis og ríkissaksóknara til hliðsjónar, ásamt því að líta til þeirra skuldbindinga sem hvíla 

á íslenska ríkinu, sem leiða má af alþjóðasamningum um mannréttindi, sem íslenska ríkið er 

bundið af, í þeim tilgangi að kanna hvort málsmeðferðin uppfyllti þær skuldbindingar sem 

hvíla á íslenska ríkinu. Við vinnu nefndarinnar þótti mikilvægt að kerfið yrði með þeim hætti 

að þeir aðilar sem leggja þurfi fram kæru eða kvörtun á hendur lögreglu, geti lagt traust sitt á 

það að leyst verði úr málum þeirra með réttmætum hætti. Þá taldi nefndin jafnframt að skýrar 

reglur um eftirlit með lögreglu væru ekki síður hagsmunir lögreglunnar og því mikilvægt að 

farið sé eftir þeim reglum.13   

Nefndin taldi vera mikilvægt að móttaka kvörtunar- og kærumála á hendur lögreglu væri hjá 

einum tilteknum aðila, sem myndi þar að auki greina inn komin mál og senda þau til 

meðferðar hjá þar til bærum aðilum. Það væri því hlutverk þess aðila að greina það hvort um 

væri að ræða kvörtun vegna starfsaðferða starfsmanna lögreglu eða kæru vegna meintrar 

refsiverðrar háttsemi starfsmanna lögreglu. Nefndin færði því fram tillögur um að skipuð yrði 

sjálfstæð nefnd sem færi með framangreint hlutverk, lögð var áhersla á að um sjálfstæða 

nefnd væri að ræða sem væri óháð lögreglu og ákæruvaldi til þess að tryggja hlutlægni og 

trúverðugleika hennar.  

                                                 

12 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 1086-658 mál, almennar athugasemdir. kafli 1; Nefnd innanríkisráðherra, 

„Meðferð kvartana og kærumála á hendur lögreglu: Skýrsla nefndar innanríkisráðherra“ (Innanríkisráðuneytið) 

2 <https://www.stjornarradid.is/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2015/Skyrsla-nefndar-um-

medferd-kvartana-og-kaerumala-a-hendur-logreglu.pdf> skoðað 3. september 2019.  
13 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 1086-658 mál, almennar athugasemdir. kafli 2.2.4; Nefnd innanríkisráðherra 

(n. 12) 2–3.  
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Vert er að vekja athygli á því að nefnd innanríkisráðherra taldi ekki koma til greina að 

sérstakri kærunefnd yrði falin rannsókn mála í tilvikum þar sem grunur leikur á að um 

refsivert brot starfsmanns lögreglu sé að ræða. Því til rökstuðnings vísaði nefndin í sjálfstæði 

ákæruvalds og taldi hagstæðara að fela héraðssaksóknara að annast rannsókn þeirra mála.14   

Í kjölfar vinnu nefndarinnar, voru tillögur hennar færðar í frumvarpsform og kostur gefinn á 

því að skila inn umsögnum og erindum varðandi ákvæði frumvarpsins. Innsendar umsagnir 

og erindi sem bárust voru almennt jákvæðs eðlis og því fagnað að eftirlit með lögreglu á 

Íslandi yrði eflt, þó voru gerðar nokkrar athugasemdir, meðal annars við orðalag og varðandi 

rannsókn á kærum sem berast vegna starfa lögreglu.15 Eftir að þær athugasemdir höfðu verið 

teknar til greina var lagt fram frumvarp, sem varð síðan samþykkt og varð að lögum um 

breytingu á lögreglulögum nr. 90/1996, með síðari breytingum nr. 62/2016. Framangreindar 

breytingar á lögreglulögum fólu í sér breytingar á þá gildandi 35. gr. lögreglulaga, ásamt því 

að tvær greinar bættust við VII. kafla laganna, þ.e. 35. gr. a og 35. gr. b. Með þeim var 

stofnuð sjálfstæð stjórnsýslunefnd sem hefur eftirlit með störfum lögreglu, sem tók til starfa 

þann 1. janúar 2017.  

  

                                                 

14 Nefnd innanríkisráðherra (n. 12) 32–33. Grundvallar sjónarmið um sjálfstæði ákæruvaldsins birtist í 2. mgr. 

18. gr. laga um meðferð sakamála nr. 88/2008 en þar kemur fram að ákærendur taki ekki við fyrirmælum frá 

öðrum stjórnvöldum um meðferð ákæruvalds. Hér eftir verður fjallað um lög um meðferð sakamála nr. 88/2008 

sem „ sakamálalög“ 
15 Ákæruvaldið gerði nokkrar athugasemdir við frumvarpið og taldi héraðssaksóknari orðalag í fyrirhugaðri 1. 

mgr. 35. gr. b vera of þröngt, sem gæti leitt til ágreinings um það hvaða tilvik myndu falla þar undir. Taldi 

embættið að hentugra væri að hafa orðalagið „vegna starfa lögreglu“ í stað þess að telja upp þær tegundir starfa 

lögreglu sem falla myndu undir ákvæðið. Þá gerði embættið einnig athugasemdir við þann tímafrest sem 

embættum héraðs- og ríkissaksóknara var gefinn í fyrirhugaðri 3. mgr. 35. gr. b, til þess að taka afstöðu til kæru. 

Umræddar athugasemdir héraðssaksóknara voru teknar til greina og var orðalag víkkað út ásamt því að gefinn 

var rýmri tímafrestur. Alþt. 2015-2016, A-deild, umsögn héraðssaksóknara við frumvarpið, erindi nr. Þ 

145/1633.; Ríkissaksóknari gerði athugasemdir við það fyrirkomulag að fela embætti héraðssaksóknara að 

annast rannsókn og saksókn á hendur starfsmönnum lögreglu. Í því sambandi benti embættið á að helsti gallinn 

þar á væri að með því fyrirkomulagi sé það áfram í höndum lögreglu að rannsaka brot á hendur lögreglu, þrátt 

fyrir að það sé í höndum ákæruvaldsins að bera ábyrgð á og stýra rannsókninni. Því til stuðnings benti embættið 

á að náið samstarf sé á milli héraðssaksóknara og lögreglu, lögreglumenn séu oft á tíðum vitni í sakamálum sem 

héraðssaksóknari hefur ákæruvald í og að héraðssaksóknari hafi ákæruvaldið í þeim málum er varða brot gegn 

valdstjórninni en í þeim málum sé það oft svo að báðir aðilar verða fyrir tjóni, þ.e. lögregla og borgari. Þó er 

vert að geta að ekki var tekið tillit til umræddra athugasemda ríkissaksóknara. Alþt. 2015-2016, A-deild, 

umsögn ríkissaksóknara við frumvarpið, erindi nr. Þ 145/1607.  
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3 Nefnd um eftirlit með lögreglu 

 Staða nefndarinnar 

Líkt og rakið hefur verið að framan þá starfar nefnd um eftirlit með lögreglu eftir 

lögreglulögum og er fjallað um nefndina í VII. kafla laganna. Þar að auki gilda um nefndina 

reglur um nefnd um eftirlit með lögreglu, nr. 222/201716, sem settar voru af þáverandi 

dómsmálaráðherra. Ríkissaksóknari gaf jafnframt út fyrirmæli, þann 21. mars 2017, varðandi 

meðferð á kærum á hendur starfsmanni lögreglu, sbr. fyrirmæli RS:13/2017.17 

Nefndin er sjálfstæð stjórnsýslunefnd og er eðli málsins samkvæmt ekki hægt að skjóta 

ákvörðun hennar til æðra stjórnvalds, sbr. 1. mgr. 35. gr. lögreglulaga.18 Ráðherra skipar 

nefndina sem skipuð skal vera þremur mönnum og jafnmörgum varamönnum, sbr. 2. mgr. 35. 

gr. lögreglulaga. Í skýringum með ákvæðinu kemur fram að gerð sé sú hæfniskrafa að 

nefndarmenn hafi lokið embættis- eða meistaraprófi í lögfræði vegna hlutverks 

nefndarinnar.19  

 Hlutverk nefndarinnar 

Meginhlutverk nefndar um eftirlit með lögreglu er að taka við kvörtunum og/eða kærum er 

varða starfshætti lögreglu, greina þau erindi sem henni berast og koma þeim í viðeigandi 

farveg. Það fer eftir atvikum máls hvort það sé til héraðssaksóknara, ríkissaksóknara, 

viðkomandi lögreglustjóra, ríkislögreglustjóra eða ráðherra.20  

Kveðið er á um hlutverk nefndarinnar í a-d liðum 1. mgr. 35. gr. a lögreglulaga, sbr. 4. gr. 

reglna um nefndina. Eitt af hlutverkum hennar er að taka við þeim kærum sem berast á 

hendur starfsmanni lögreglu fyrir ætlað refsivert brot við framkvæmd starfa hans, sbr. a-lið. 

Þar kemur einnig fram að í þeim tilvikum þar sem kæra á hendur lögreglu berst 

                                                 

16 Reglur um nefnd um eftirlit með lögreglu nr. 222/2017. Hér eftir verður fjallað um reglur nr. 222/2017 um 

nefnd um eftirlit með lögreglu, sem „ reglur um nefndina“ 
17 Fyrirmæli ríkissaksóknara um kærur og kvartanir á hendur starfsmanni lögreglu nr. 13/2017. 
18 Til nánari skýringar er vert að vekja athygli á því að þegar talað er um sjálfstæða stofnun eða sjálfstæða 

stjórnsýslunefnd er átt við að þrátt fyrir að ráðherra skipi nefndina, þá fer hann samt sem áður ekki með 

almennar stjórnunar- eða eftirlitsheimildir gagnvart henni þegar lýtur að málsmeðferð nefndarinnar og 

ákvörðunum hennar. Ástæðan fyrir því er að sjálfstæðar stjórnsýslunefndir eru skipaðar til hliðar við það 

stjórnvald sem heyrir undir stjórnunarheimildir ráðherra. Þar af leiðandi hefur ráðherra ekki heimild til þess að 

gefa þeim bindandi fyrirmæli, né eftirlit um framkvæmd stjórnsýslu, án þess að sérstök heimild sé fyrir því í 

lögum. Páll Hreinsson, Stjórnsýsluréttur málsmeðferð (Bókaútgáfan Codex 2013) 223; Nefnd um starfsskilyrði 

stjórnvalda, eftirlit með starfsemi þeirra og viðurlög við réttarbrotum í stjórnsýslu (n. 6) 84. 
19 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 1086-658 mál, athugasemdir við 2. gr.  
20 sama heimild. 
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héraðssaksóknara eða ríkissaksóknara eða ef rannsókn hefur verið hafin á slíku broti án þess 

að kæra hafi borist, skuli tilkynna nefndinni um það.  

Þá tekur hún einnig við kvörtunum sem varða starfsaðferðir lögreglu eða framkomu 

starfsmanns lögreglu. Þá segir að í tilvikum þar sem slíkar kvartanir berast til annarra 

embætta eða stofnana skuli framsenda þær til nefndarinnar án tafar, sbr. b-lið. Þá skal hún 

einnig taka til athugunar atvik þar sem einstaklingur lætur lífið eða verður fyrir stórfelldu 

líkamlegu tjóni í tengslum við störf lögreglu og skiptir ekki máli hvort grunur leiki á að um 

refsivert brot sé að ræða eða ekki, sbr. c-lið. 

Einnig geta komið upp atvik þar sem hvorki kæra né kvörtun berst nefndinni en mikilvægt sé 

þó að það sé tekið til skoðunar og er því kveðið á um það í d- lið að það sé jafnframt hlutverk 

hennar að taka atvik og verklag lögreglu til skoðunar að eigin frumkvæði, telji hún tilefni 

vera til þess. 

 Meðferð mála hjá nefndinni 

Þegar erindi berst nefndinni fær það málsnúmer og er skráð í málaskrárkerfi. Í kjölfarið fellur 

það í hlut hennar að greina það hvort erindi feli í sér kvörtun vegna ámælisverðra 

starfsaðferða starfsmanns lögreglu í samskiptum við borgarana eða kæru vegna ætlaðrar 

refsiverðrar háttsemi starfsmanns lögreglu, sbr. 2. mgr. 35. gr. a lögreglulaga, sbr. 5. gr. 

reglna um nefndina. Í kjölfar þeirrar greiningar skal hún senda erindi til meðferðar hjá 

viðeigandi embætti en þar skiptir máli hvort um sé að ræða kæru vegna ætlaðrar refsiverðar 

háttsemi starfsmanns lögreglu eða kvörtun vegna ámælisverðra starfsaðferða starfsmanns 

lögreglu, sbr. 3. mgr. 35. gr. a lögreglulaga, sbr. 6. gr. reglna um nefndina. Nefnd 

innanríkisráðherra, sem fjallað er um í kafla 2.3, þótti mikilvægt að gerður yrði slíkur 

greinarmunur, þ.e. á kæru og kvörtun.21  

Við greiningu mála ber nefndinni að gæta að málshraða eftir því sem kostur gefst en á sama 

tíma þarf hún að gæta að rannsóknarhagsmunum sem í húfi eru hverju sinni. Hún skal að 

jafnaði hafa lagt mat á erindi innan mánaðar frá móttöku þess. Það kann að vera að henni 

berist erindi sem hún telur að ekki sé tilefni til að senda til meðferðar, ýmist vegna þess að 

hún telur málsatvik ekki gefa tilefni til þess eða að efni erindisins falli ekki undir hlutverk 

hennar. Í slíkum tilvikum ber henni að rökstyðja slíka ákvörðun og gera kvartanda grein fyrir 

niðurstöðunni, sbr. 5. gr. reglna um nefndina.  

                                                 

21 sama heimild, almennar athugasemdir kafli 2.2.4; Nefnd innanríkisráðherra (n. 10) 32.  
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Nefndin óskar eftir atvikum eftir gögnum máls frá viðeigandi embætti, til þess að geta lagt 

raunhæft mat á erindi og í kjölfarið tekið ákvörðun um það hvort það skuli sent til meðferðar. 

Þá er ríkissaksóknara, héraðssaksóknara, ríkislögreglustjóra og lögreglustjórum skylt að 

afhenda nefndinni umbeðin gögn í þeim málum þar sem nefndin fer þess á leit, sbr. 5. mgr. 

35. gr. a. lögreglulaga. Rétt er að geta þess að hún er bundin þagnarskyldu um þær 

upplýsingar sem hún hefur fengið frá fyrrgreindum embættum og gilda því sömu reglur 

varðandi afhendingu gagna frá henni líkt og frá þessum embættum, sbr. 6. mgr. 35. gr. a 

lögreglulaga. 

Í kjölfar greiningar nefndarinnar á erindi sem henni hefur borist og ef í ljós hefur komið að 

um sé að ræða kvörtun eða kæru, þá sendir hún erindið til meðferðar hjá viðeigandi embætti, 

sbr. 3. mgr. 35. gr. a lögreglulaga. Hvað telst vera viðeigandi embætti fer eftir eðli kvörtunar. 

Sem dæmi má nefna að í þeim tilvikum þar sem nefndin telur erindi fela í sér kvörtun vegna 

ámælisverðra starfsaðferða starfsmanns lögreglu er erindið sent til meðferðar hjá 

lögreglustjóra þess embættis þar sem tiltekinn starfsmaður lögreglu starfar, sbr. 6. gr. reglna 

um nefndina.  

Hafi nefndin aftur á móti greint erindi á þann veg að hún telji að fram sé komin kæra vegna 

háttsemi sem kunni að falla undir refsiákvæði laga, ber henni að senda það til meðferðar hjá 

héraðssaksóknara sem annast rannsókn þegar kæra berst vegna starfsmanns lögreglu, sbr. 1. 

mgr. 35. gr. b lögreglulaga, sbr. 7. gr. reglna um nefndina. Þá annast ríkissaksóknari rannsókn 

í þeim tilvikum sem kærð er háttsemi starfsmanns héraðssaksóknara, sbr. 2. mgr. 35. gr. b 

lögreglulaga, sbr. 7. gr. reglna um nefndina. Í kjölfarið ber héraðssaksóknara eða eftir 

atvikum ríkissaksóknara að taka afstöðu til þess hvort hefja skuli rannsókn vegna kærunnar 

eða hvort henni skuli vísað frá. Skal það gert eins fljótt og kostur gefst en þó ekki síðar en 

þremur mánuðum frá því að kæran hefur verið móttekin, sbr. 3. mgr. 35. gr. b. lögreglulaga.22 

Þegar erindi hefur verið sent viðeigandi embætti til meðferðar og afgreiðslu er hlutverki 

nefndarinnar þó ekki lokið, þar sem henni ber að fylgjast með framgangi þeirra erinda sem 

hún hefur sent til meðferðar auk þeirra mála sem henni hefur borist tilkynning um fram 

komna kæru frá héraðs- eða eftir atvikum ríkissaksóknara. Í því sambandi er vert að geta þess 

                                                 

22 Nefndin hefur þar af leiðandi ekki rannsóknarheimildir og annast ekki rannsókn mála þegar grunur leikur á að 

háttsemi starfsmanns lögreglu geti verið refsiverð. Ástæða þess er sú að nefnd innanríkisráðherra taldi að um 

fámenna rannsóknareiningu yrði að ræða, þar sem kærumál á árunum 2005-2014 hefðu verið 17-36 á ári og að 

erfitt gæti verið að halda úti slíkri rannsóknareiningu sem fengi svona fá mál til meðferðar sem gæti haft það í 

för með sér að hún yrði of veikburða. Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 1086-658 mál, almennar athugasemdir 

kafli 2.2.4. 
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að þeim embættum sem hafa til meðferðar mál sem heyra undir nefndina ber að tilkynna 

henni um niðurstöðu sína, sbr. 1. ml. 4. mgr. 35. gr. a lögreglulaga. Í kjölfarið tekur nefndin 

málið aftur fyrir og leggur mat á það hvort hún telji vera tilefni til frekari eftirfylgni af hennar 

hálfu. Telji hún svo vera getur hún sent viðeigandi embætti athugasemdir sínar vegna 

afgreiðslu málsins eða gefið tilmæli um aðrar aðgerðir, sbr. 2. ml. 4. mgr. 35. gr. a 

lögreglulaga. Slíkt mat gerir hún í formi minnisblaðs. Ekki er gert ráð fyrir því að hún taki 

beinan þátt í meðferð máls þrátt fyrir að hún geti komið fram með athugasemdir sínar. Í því 

sambandi er vert að nefna að í lögreglulögum er ekki gert ráð fyrir því að viðkomandi 

embætti sé bundið af þeim athugasemdum eða tilmælum um aðrar aðgerðir, þó nefndin kunni 

að telja að tilefni sé til þess. Á hinn bóginn er gert ráð fyrir því að hlutaðeigandi stjórnvöld 

leitist við að taka tillit til niðurstaðna nefndarinnar í ljósi hlutverks og stöðu hennar.23 

 Samantekt 

Líkt og rakið hefur verið fer nefnd um eftirlit með lögreglu með það hlutverk að taka á móti 

kvörtunum og/eða kærum, greina þær og fylgjast með framgangi meðferðar á þeim. Aftur á 

móti fellur það ekki undir hlutverk eða valdheimildir hennar að rannsaka þau mál sem henni 

berast, þar sem hún hefur ekki sjálfstæðar rannsóknarheimildir. Það fellur því í hlut 

viðkomandi embættis að annast rannsókn og ákvörðun um aðgerðir í kjölfar rannsóknar máls. 

Nefndin fylgist með framgangi þeirrar rannsóknar og getur komið með athugasemdir eða 

tilmæli um aðrar aðgerðir sem embættin eru þó ekki bundin af.  

 

  

                                                 

23 sama heimild, athugasemdir við b-lið 2. gr. 
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4 Rannsókn á kærum og kvörtunum á hendur lögreglu 

 Aðgangur að gögnum 

Markmið rannsóknarinnar var að greina umfang og eðli þeirra mála sem borist hafa nefnd um 

eftirlit með lögreglu. Til þess að hægt væri að fara í slíka greiningu var óskað eftir leyfi 

nefndarinnar um aðgang að gögnum hennar. Eftir að jákvæð svör höfðu borist frá nefndinni 

um aðgang að gögnum var óskað eftir leyfi til Persónuverndar, vegna þess að gögn 

nefndarinnar geyma viðkvæmar persónuupplýsingar. Persónuvernd veitti leyfi til vinnslunnar 

í ágúst 2019. Þá ritaði rannsakandi undir trúnaðaryfirlýsingu hjá nefnd um eftirlit með 

lögreglu áður en veittur var aðgangur að gögnunum. Rannsakanda var í kjölfarið veittur 

aðgangur að gögnum nefndarinnar undir eftirliti Skúla Þórs Gunnsteinssonar, formanns 

nefndarinnar og Hafdísar Hrannar Hafsteinsdóttur starfsmanns nefndarinnar.  

Vegna þess hve viðkvæmar persónuupplýsingar um er að ræða, þurfti höfundur að fylgja 

skýrum fyrirmælum frá Persónuvernd við vinnslu gagnanna. Þar af leiðandi voru engar 

persónugreinanlegar upplýsingar eins og kennitölur, nöfn, málsnúmer eða þess háttar skráð. 

Á meðan á framkvæmd rannsóknarinnar stóð, hafði rannsakandi þó sérstakt skjal sem notað 

var sem greiningalykill til þess að vita hvaða mál um hafi verið að ræða hverju sinni, því 

skjali var síðan eytt í lok rannsóknarinnar. Við framkvæmd rannsóknarinnar hafði 

rannsakandi aðstöðu hjá nefndinni, þar sem hann hafði aðgang að málum hennar á tölvutæku 

formi.  

 Gagnaöflun  

Í þeim tilgangi að ná markmiðum rannsóknarinnar voru skoðuð þau mál sem nefndinni hafði 

borist frá því hún tók til starfa þann 1. janúar 2017 til 1. september 2019. Á því tímabili hafði 

nefndinni borist 246 mál. Við úrvinnslu málanna voru einungis skráðar upplýsingar úr 102 

málum. Ástæður að baki þeim fjölda sem skráður var niður, voru ýmist þær að um of 

persónugreinanlega málavexti var að ræða í mörgum málunum og því ekki tækt að fjalla um 

þau í rannsókninni eða vegna þess að rannsakandi taldi sum mál ekki bera með sér að geta 

nýst í rannsóknina. Þá var jafnframt leitast við að sjá þróun innan hvers málaflokks 

nefndarinnar fyrir sig og þótti því nægjanlegt, í ljósi markmiða rannsóknarinnar, að skrá 

einungis hluta mála nefndarinnar í hverjum flokki fyrir sig. Þess ber þó að geta að þrátt fyrir 

að ekki hafi verið skráðar niður upplýsingar úr öllum málum nefndarinnar þá voru þau samt 

sem áður öll skoðuð og greind með það markmiði að leggja heildarmat á umfang mála 

nefndarinnar. 
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 Úrvinnsla gagna 

Eftir að öll mál höfðu verið skoðuð og greind, voru þau flokkuð eftir eftirfarandi 

málaflokkum nefndarinnar: 

                   Tafla 1. Málaflokkar rannsóknarinnar 

Að auki framangreindra málaflokka, voru málin flokkuð eftir afdrifum þeirra hjá nefndinni 

og kyni kæranda/kvartanda. Niðurstöður rannsóknarinnar eru því birtar eftir málaflokkum, 

afdrifum mála innan hvers málaflokks ásamt kyni kæranda/kvartanda. Eftir að rannsakandi 

hafði flokkað mál eftir málaflokkum nefndarinnar sem talin voru falla að þessari rannsókn, 

valdi rannsakandi af handahófi þau mál sem notuð voru til greiningar á stefnu nefndarinnar. Í 

rannsókninni eru þau mál reifuð og tekin saman. Rétt er að taka það fram að sum mál 

nefndarinnar geta fallið undir fleiri en einn flokk, sem getur haft það í för með sér að tölur 

virðast misvísandi. 

Þá er einnig vert að vekja athygli á því að í umfjöllun um hvern málaflokk fyrir sig, koma 

fram tölur yfir þau mál sem nefndinni hefur borist tilkynning frá ákæruvaldinu um fram 

komna kæru. Í þeim málum hefur kæra á hendur starfsmanni lögreglu borist beint til héraðs- 

eða ríkissaksóknara, sem í kjölfarið hefur tilkynnt nefndinni um að rannsókn sé hafin í 

málinu. Í slíku máli hefur nefndin það hlutverk að fylgjast með framgangi rannsóknar og 

koma með athugasemdir eða tilmæli um aðrar aðgerðir ef hún telur tilefni til. Héraðs- og eftir 

atvikum ríkissaksóknara er skylt að tilkynna nefndinni um lok þeirra mála sem heyra undir 

nefndina. Eftir að niðurstöður héraðs- eða ríkissaksóknara hafa borist nefndinni, fer hún í 

athugun á því hvort hún telji vera tilefni til frekari eftirfylgni. Slík eftirfylgni er í formi 

minnisblaðs. Telji nefndin vera tilefni til frekari eftirfylgni af hennar hálfu, þá kemur hún 

athugasemdum sínum eða tilmælum til viðkomandi embættis og fylgist með framgangi þess. 

Telji hún aftur á móti ekki vera tilefni til frekari eftirfylgni af hennar hálfu, er umfjöllun máls 

➢ Handtaka 

➢ Framkoma starfsmanns lögreglu 

➢ Þagnarskylda, meðferð upplýsinga 

➢ Móttaka kæru, skýrslutaka 

➢ Rannsókn, rannsóknaraðgerðir 

➢ Leit, líkamsrannsókn 

➢ Starfsaðferðir starfsmanns lögreglu 

➢ Vanvirðandi meðferð á einstaklingi í vörslum 

lögreglu 

➢ Andlát eða stórfellt líkamstjón í vörslum lögreglu 
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lokið hjá nefndinni. Þar af leiðandi tekur nefndin ekki ákvörðun í þeim málum sem berast 

sem tilkynning frá héraðs- eða ríkissaksóknara.  

Þrátt fyrir að í rannsókninni sé fyrst og fremst fjallað um ákvarðanir nefndarinnar, þótti 

rannsakanda nauðsynlegt að taka með þau mál sem borist hafa nefndinni sem tilkynning um 

fram komna kæru frá héraðs- eða ríkissaksóknara, til þess að sýna fjölda og eðli mála 

nefndarinnar. Afdrif þessara mála eru þó ekki sýnileg að öðru leyti en að þau eru tekin með í 

þann fjölda sem sýnir afdrif mála eftir málaflokkum. Þau mál sem flokkuð hafa verið með 

þeim hætti, að um sé að ræða tilkynningu um fram komna kæru, hefur ýmist verið lokið í 

formi minnisblaðs hjá nefndinni, eru enn til meðferðar hjá ákæruvaldinu eða bíða umfjöllunar 

nefndarinnar.  

Þá er rétt að nefna að til þess að forðast tvítalningu, var ákveðið að í rannsókninni yrði ekki 

fjallað sérstaklega um þau mál sem nefndin hefur lokið umfjöllun í. Ástæða þess er sú að þau 

mál sem nefndin hefur lokið umfjöllun í, geta ýmist verið þau mál sem nefndin hefur vísað 

frá, ekki talið tilefni til að senda til meðferðar eða lokið athugun á tilefni til frekari eftirfylgni. 

Nefndin lýkur athugun á tilefni til eftirfylgni í þeim málum sem hún hefur sent til meðferðar 

og fengið niðurstöðu embættis í og í þeim málum sem hún hefur fengið tilkynningu um fram 

komna kæru í.  
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5 Niðurstöður rannsóknar 

 Fjöldi mála 

Á rannsóknartímabilinu höfðu 246 mál borist nefndinni, þar af bárust 81 árið 2017, 100 árið 

2018 og þann 1. september 2019 höfðu borist 65 mál.  

 

Ár Fjöldi mála 

2017 81 

2018 100 

1. september 2019 65 

                 Tafla 2. Fjöldi mála 

Í rannsókninni er aftur á móti unnið með 243 mál, þar sem þrjú mál höfðu verið dregin til 

baka af þeim einstaklingi sem sent hafði inn kvörtun.   

  Uppruni erinda 

Af 243 málum sem rannsóknin tók til bárust 212 þeirra sem kæra eða kvörtun frá 

borgurunum, alls 142 mál (58%) frá körlum og 70 mál (29%) frá konum.  

                        Mynd 1. Uppruni kvartana/kæra 

Þá voru 12 mál að frumkvæði nefndarinnar, sbr. d-lið 1. mgr. 35. gr. a lögreglulaga. Þá voru 

19 mál að frumkvæði embætta. Með frumkvæði embætta er átt við þau tilvik þar sem ekki 
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berst kæra frá borgurunum, heldur vaknar grunur um refsiverða háttsemi starfsmanns 

lögreglu við rannsókn máls. Í flestum tilfellum vaknar slíkur grunur við rannsókn á 

valdstjórnarbrotum hjá héraðssaksóknara, sem fer þá af stað með rannsókn á málinu og sendir 

nefndinni tilkynningu um það. Í þeim tilfellum þar sem slíkur grunur vaknar hjá öðrum 

embættum en héraðssaksóknara, hafa embættin sent nefndinni málið til þóknanlegrar 

meðferðar. 

 Afdrif erinda 

Á rannsóknartímabilinu sendi nefndin alls 91 mál til meðferðar hjá viðeigandi embætti. Í 29 

málum taldi hún ekki vera tilefni til að senda erindi til meðferðar og 19 erindum var vísað frá. 

Við framkvæmd rannsóknarinnar beið 31 mál greiningar hjá nefndinni. Til viðbótar hóf 

nefndin frumkvæðisathugun í 12 málum. 

    Mynd 2. Afdrif erinda 

Í 61 máli var um tilkynningu frá embættum um fram komna kæru eða að grunur hafi vaknað 

um refsiverða háttsemi starfsmanns lögreglu og að héraðssaksóknari hafi hafið rannsókn í 

máli.24 Við framkvæmd rannsóknarinnar voru þau mál enn til meðferðar hjá héraðs- eða eftir 

atvikum ríkissaksóknara, nefndinni hafði borist niðurstaða embættanna og lokið umfjöllun í 

                                                 

24 Til frekari skýringar sjá kafla 4.1. 
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Vísað frá Bíður greiningar

Frumkvæðisathugun nefndarinnar Tilkynning um framkomna kæru
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þeim eða að þau biðu umfjöllunar nefndarinnar. Á rannsóknartímabilinu hafði nefndin lokið 

umfjöllun í 107 málum.25 

Rétt er að árétta hlutverk nefndarinnar varðandi þau mál sem nefndin hefur fengið 

tilkynningu um fram komna kæru frá héraðs- eða ríkissaksóknara en það felst eingöngu í 

eftirliti og eftirfylgni, eftir að niðurstaða málanna hefur borist nefndinni. Nefndin hefur þó 

einnig eftirfylgni með þeim málum sem hún hefur sent til meðferðar hjá viðeigandi embætti, 

sbr. 4. mgr. 35. gr. a lögreglulaga. Í samræmi við það þá leggur nefndin mat á það, í formi 

minnisblaðs, eftir að niðurstöður hafa borist frá viðeigandi embætti, hvort tilefni sé til frekari 

eftirfylgni af hálfu nefndarinnar eða hvort hún telji umfjöllun málsins vera lokið. Til þess að 

varpa skýrara ljósi á verklag og umfang nefndarinnar verður nú vikið að umfjöllun um hvern 

málaflokk fyrir sig.  

  

                                                 

25 Til áréttingar getur hér ýmist verið að ræða þau mál sem ekki hefur verið tilefni til að senda til meðferðar, 

nefndin hefur sent til meðferðar og lokið athugun á tilefni til frekari eftirfylgni, nefndin hefur vísað máli frá eða 

að hún hefur lokið við athugun á tilefni til eftirfylgni í þeim málum sem henni hefur borist tilkynning um frá 

héraðs- eða ríkissaksóknara.  
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6 Kærur og kvartanir vegna handtöku 

 Uppruni erinda 

Af þeim 243 málum sem bárust nefndinni á rannsóknartímabilinu, vörðuðu 48 þeirra 

(19,8%), atvik sem tengdust handtöku. Til samanburðar á fjölda erinda varðandi handtökur til 

nefndarinnar er rétt er að geta þess að samkvæmt upplýsingum fengnum frá nefndinni voru 

handtökur lögreglu, á tímabilinu 1. janúar 2017 til 25. nóvember 2019, samtals 22.751. Þar af 

voru 7.144 handtökur árið 2017, 8.105 handtökur árið 2018 og þann 25. nóvember 2019 voru 

handtökur það árið 7.502.  

                  Mynd 3. Uppruni kvartana/kæra vegna handtöku 

Alls bárust 45 erindi sem kæra eða kvörtun frá borgurunum, þar af 30 frá körlum og 15 frá 

konum. Þrjú erindi bárust að frumkvæði embætta, sem tilkynning um að rannsókn væri hafin 

á máli vegna þess að grunur hafi vaknað um refsiverða háttsemi starfsmanns lögreglu við 

rannsókn á annarskonar broti. Í þeim málum var ekki um kæru frá borgara vegna háttsemi 

starfsmanns lögreglu að ræða. Við framkvæmd rannsóknarinnar hafði nefndin ekki hafið 

frumkvæðisathugun á atvikum er tengdust handtöku. 

 Afdrif erinda 

Á tímabilinu 1. janúar 2017 til 1. september 2019, sendi nefndin 24 mál til meðferðar hjá 

viðeigandi embætti, þá taldi hún í þremur málum ekki vera tilefni til að senda erindi til 

meðferðar og í tveimur málum vísaði hún erindi frá. Við framkvæmd rannsóknarinnar biðu 

fjögur mál greiningar hjá nefndinni.  
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                   Mynd 4. Afdrif kvartana/kæra vegna handtöku 

Alls 15 mál bárust sem tilkynning frá embættum um fram komna kæru eða að grunur hafi 

vaknað um refsiverða háttsemi starfsmanns lögreglu og að mál sé til meðferðar hjá 

héraðssaksóknara.26 Slíkar tilkynningar berast frá héraðssaksóknara eða frá 

lögregluembættum sem framsenda kæruna til héraðssaksóknara. 

Af framangreindri skiptingu á afdrifum þeirra mála sem borist hafa nefndinni og lutu að 

handtöku má sjá að nefndin sendir meirihluta þeirra mála sem henni berast til meðferðar hjá 

viðeigandi embætti, sbr. 3. mgr. 35. gr. a. lögreglulaga. Þó sendi nefndin ekki öll erindi til 

meðferðar líkt og að framan greinir. Af því má sjá að nefndin greinir þau erindi sem henni 

berast, sbr. 2. mgr. 35. gr. a lögreglulaga, sbr. 5. gr. reglna um nefndina, með tilliti til þess 

hvort hún telji tilefni til að senda erindi til meðferðar, hvert það skuli sent eða hvort hún telji 

erindið ekki falla undir hlutverk nefndarinnar og vísar því frá. Verður nú vikið að umfjöllun 

um afgreiðslu nefndarinnar á málum er varða handtöku.  

 

 

  

                                                 

26 Til frekari skýringar sjá kafla 4.1. 
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 Ákvarðanir nefndarinnar 

6.3.1 Kæra/kvörtun send til meðferðar 

Ákvörðun frá 26. apríl 2017. Karl kvartaði yfir harðræði við handtöku. Í 

erindinu var málsatvikum lýst á þann hátt að hann hafi verið beittur harðræði við 

handtöku, með þeim hætti að lögregla hafi skellt honum í jörðina og rekið hné 

sitt í höfuð hans. Hafi hann hlotið sjáanlega áverka á andliti auk eymsla á hendi 

vegna handjárna. Þá tók hann fram að lögregla hafi hótað því að beita piparúða 

á hann. 

Við greiningu nefndarinnar á því hvort erindið hafi fullnægt því skilyrði að fram sé komin 

kæra vegna ætlaðrar refsiverðrar háttsemi starfsmanna lögreglu, leit hún til hlutverks og 

heimilda lögreglu samkvæmt lögreglulögum. Að lokum tók nefndin einnig fram að það að 

gæta ekki lögmætra aðferða við framkvæmd þvingunarráðstafana á borð við handtöku kunni 

að varða við 132. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/194427 og eftir atvikum við önnur 

refsiákvæði laga. 

Í ákvörðun nefndarinnar rakti hún hlutverk sitt sem fjallað hefur verið um, í kafla 3.2. Því 

næst greindi hún frá því í ákvörðun sinni að fyrirliggjandi erindi hafi falið í sér kröfu um 

rannsókn á málsatvikum við framkvæmd handtöku sem átt hafi sér stað. Hafi lögmætra 

aðferða við framkvæmd handtökunnar ekki verið gætt kunni það að varða við refsiákvæði 

laga. Í því sambandi vísaði nefndin í skýringar með frumvarpi til laga nr. 62/2016, um að 

leiki vafi á því hvort um sé að ræða mögulegt refsimál þá skuli erindið ávallt sent héraðs- eða 

ríkissaksóknara til meðferðar sem leggur þá mat á hvort efni séu til að hefja rannsókn 

sakamáls.  

Á grundvelli framangreindra sjónarmiða var það niðurstaða nefndarinnar að senda erindið til 

meðferðar hjá héraðssaksóknara.  

Eftir að niðurstaða héraðssaksóknara hafði borist, lagði nefndin mat á það hvort tilefni væri 

til frekari eftirfylgni af hennar hálfu. Í því sambandi vísaði hún í afgreiðslu héraðssaksóknara, 

sem óskað hafði eftir gögnum málsins, farið ítarlega yfir þau, þar sem meðal annars hefðu 

verið myndbandsupptökur af umræddri handtöku. Í kjölfarið af því hafi embættið ekki talið 

grundvöll fyrir því að halda áfram með rannsókn málsins. Með þeim rökum að 

                                                 

27 Hér eftir verður fjallað um almenn hegningarlög nr. 19/1940 sem „almenn hegningarlög“. 
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lögreglumennirnir hafi farið að settum reglum við handtökuna og verið innan lögmælts 

hlutverks lögreglu. Því var það mat nefndarinnar að ekki væri tilefni til frekari eftirfylgni af 

hennar hálfu og taldi hún umfjöllun málsins því lokið.  

Ákvörðun frá 1. nóvember 2017. Karl kvartaði undan handtöku lögreglu. Í 

erindinu lýsir hann málsatvikum með þeim hætti að hann hafi verið handtekinn 

að tilefnislausu og að lögregla hafi ekki hlustað á hann. Þá er því lýst í erindinu 

að lögregla hafi sýnt af sér fordóma og ekki hlustað á hans frásögn vegna þess. 

Við greiningu á erindinu leit nefndin til gagna málsins frá lögreglu auk þeirra upplýsinga sem 

fólust í fyrirliggjandi erindi. Taldi hún fyrirliggjandi upplýsingar ekki benda til þess að um 

refsiverða háttsemi af hálfu þeirra lögreglumanna er komu á vettvang hafi verið að ræða. Í því 

sambandi vísaði nefndin til hlutverks síns og tók fram að í erindinu hafi verið kvartað yfir því 

að kvartandi hafi verið handtekinn og yrði málinu ekki vísað til frekari meðferðar á þeim 

grundvelli einum og sér. Varðandi þann þátt erindisins sem sneri að athugasemdum um 

fordóma lögreglu, taldi hún að í því fælist athugasemd um að lögreglumenn á vettvangi hafi 

sýnt af sér háttsemi sem ekki sé í samræmi við lög. Með vísan til þess sendi hún erindið til 

meðferðar hjá hlutaðeigandi lögreglustjóra.  

Ákvörðun frá 6. desember 2017. Kona kvartaði yfir handtöku og vistun í 

fangaklefa. Í erindinu var málsatvikum lýst með þeim hætti að hún hafi verið 

handtekin og í kjölfarið vistuð í fangaklefa þar sem framkvæmd hafi verið á 

henni líkamsrannsókn. Hún hafi verið beitt óþarfa harðræði og ekki fengið 

upplýsingar um ætlað sakarefni. Hún hafi verið beitt harðræði með aðferðum 

sem meðal annars hefðu haft áhrif á öndunarveg hennar. Þá hafi henni, við 

líkamsrannsóknina, ekki verið gefinn kostur á að fá lögmann.  

Við greiningu nefndarinnar á erindinu var litið til gagna málsins frá lögreglu ásamt þeirra 

upplýsinga sem komu fram í erindinu. Taldi nefndin þær upplýsingar ekki benda til þess að 

sú háttsemi sem athugasemdirnar lutu að, falli undir refsiákvæði laga og því ekki vera 

forsendur til að senda erindið til meðferðar héraðssaksóknara. 

Nefndin taldi að þær athugasemdir sem sneru að tilefni og lagagrundvelli handtöku og að 

framkvæmd hafi verið líkamsleit á kvartanda, falli ekki undir hlutverk sitt og yrði þeim 

þáttum erindisins því ekki vísað til meðferðar hlutaðeigandi lögreglustjóra. Aftur á móti taldi 
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hún tilefni til að senda þann þátt erindisins sem sneri að því að ekki hafi verið haft samband 

við lögmann, til meðferðar hjá hlutaðeigandi lögreglustjóra.  

Varðandi framkvæmd líkamsleitarinnar, þá taldi hún rétt að vísa þeim þætti erindisins er laut 

að því að kvartandi hafi verið látin afklæðast að fullu, til meðferðar hlutaðeigandi 

lögreglustjóra, í því sambandi tók hún þó fram að ekki væri verið að vísa tilefni líkamsleitar 

til meðferðar, heldur einungis hvort hún hafi verið framkvæmd í samræmi við verklagsreglur 

og að teknu tilliti til viðhlítandi lagareglna.  

Ákvörðun frá 11. maí 2018. Karl kvartaði yfir meðferð á honum við handtöku. Í 

erindinu er málsatvikum lýst þannig að hann hafi verið handtekinn af lögreglu og 

að við handtökuna hafi hann fótbrotnað á öðrum fæti og fengið áverka á hinn. 

Hann sagði að lögregla hafi sett sig í handjárn fyrir aftan bak og í kjölfarið hafi 

lögreglumaður barið í fætur hans með barefli sem hafði þær afleiðingar sem lýst 

var.  

Við greiningu nefndarinnar á því hvort erindið hafi fullnægt því skilyrði að teljast fela í sér 

kæru um ætlaða refsiverða háttsemi starfsmanna lögreglu leit hún til hlutverks og heimilda 

lögreglu samkvæmt lögreglulögum. Í því sambandi vísað hún til 2. mgr. 13. gr., 14. gr. og 16. 

gr. lögreglulaga. Þá tók hún fram að það að gæta ekki lögmætra aðferða við framkvæmd 

þvingunarráðstafanna kunni að varða við 132. gr. almennra hegningarlaga og eftir atvikum 

við önnur refsiákvæði laga.  

Því næst fór nefndin ítarlega yfir hlutverk sitt og valdsvið, sem lýst hefur verið í kafla 3.2. 

Taldi hún erindið fela í sér kröfu um rannsókn á málsatvikum við framkvæmd handtöku. Tók 

hún fram að ef ekki hafi verið gætt að lögmætum aðferðum, kunni það að varða við 

refsiákvæði laga og taldi því rétt að senda erindið til meðferðar héraðssaksóknara.  

Nefndin hafði ekki lokið umfjöllun sinni þegar rannsókn þessi var unnin. 

6.3.2 Kæru/kvörtun vísað frá  

Ákvörðun frá 9. apríl 2018. Karl kvartaði yfir handtöku lögreglu. Í erindinu 

gerði hann alvarlegar athugasemdir við handtökuna og að lögregla hafi einnig 

farið inn á heimili hans og lagt þar hald á ýmsa muni og verðmæti. Í erindinu 

segir að langur tími hafi liðið frá því að hann hafi verið handtekinn og þar til 
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hann hafi verið færður í skýrslutöku. Hann hafi jafnframt óskað eftir aðstoð 

læknis en ekki hafi verið orðið við beiðni hans. 

Við greiningu nefndarinnar á erindinu tók hún fram að fyrirliggjandi athugasemdir beinist að 

starfsháttum lögreglu tengdum handtöku, leit og vistun í fangaklefa. Sagði hún að eins og 

þessar athugasemdir eru afmarkaðar lúti þær að rannsóknaraðgerðum lögreglu, sem geta lotið 

endurskoðun af hálfu dómstóla. Um það sagði nefndin að þegar slíkt á við og dómstóll hefur 

tekið viðkomandi mál til meðferðar eða gert hefur verið ráð fyrir því í lögum að mál séu lögð 

í þann farveg, geti almennt ekki komið til að hún taki sama mál til meðferðar. Var því talið 

falla utan hlutverks nefndarinnar að fjalla um rannsóknaraðgerðir lögreglunnar og þeim 

þáttum erindisins vísað frá. 

Varðandi þann þátt erindisins sem sneri að ósk um læknisaðstoð, taldi nefndin rétt að senda 

þann þátt erindisins til meðferðar hlutaðeigandi lögreglustjóra. 

Ákvörðun frá 2. júlí 2018. Karl gerði athugasemdir við handtöku og vistun í 

fangaklefa. Í erindinu kom fram að starfsmenn lögreglu hafi óskað eftir því að fá 

að framkvæma leit á honum sem hann hafi neitað. Í kjölfarið hafi hann verið 

handtekinn og fluttur á lögreglustöð. Í erindinu sagði að hann hafi mótmælt leit 

en þrátt fyrir það hafi hún verið framkvæmd. Þá kom fram að reiðufé og símtæki 

hans hafi verið haldlagt. Í framhaldi hafi hann verið vistaður í fangaklefa án þess 

að fá upplýsingar um ástæður þar að baki, eftir tiltekinn tíma í fangaklefa hafi 

hann orðið órólegur og hafi þá nokkrir starfsmenn lögreglu komið inn í klefann 

og fjarlægt fatnað hans ásamt dýnu og laki. Sagði í erindinu að hann hafi síðan 

verið látinn afskiptalaus yfir nótt með ljósin í klefanum kveikt, hafi hann óskað 

eftir því að fá að nota salernið en ekki hafi verið orðið við beiðni hans. 

Í ákvörðun nefndarinnar kom fram að í fyrirliggjandi erindi hafi verið gerðar athugasemdir 

við meðferð á kvartanda þegar hann var í haldi lögreglu og meðferð lögreglu á haldlögðum 

munum hans. Nefndin taldi athugasemdir um meinta skoðun á upplýsingum í símtæki sem og 

meðferð á honum er hann var í haldi lögreglu, fela í sér lýsingu á ætlaðri háttsemi 

starfsmanna lögreglu sem mögulega yrði heimfærð undir refsiákvæði laga. Í því sambandi 

vísaði hún til skýringa í frumvarpi til laga nr. 62/2016 varðandi það að ef vafi leiki á hvort 

um sé að ræða refsiverða háttsemi þá skuli erindið sent héraðs- eða ríkissaksóknara til 
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meðferðar. Af því sögðu voru tilteknir þættir erindisins sendir til meðferðar 

héraðssaksóknara.  

Varðandi það að reiðufé hans hafi verið haldlagt og að framkvæmd hafi verið leit á honum án 

þess að til samþykkis hafi komið, taldi nefndin, með vísan til gagna málsins og hvernig 

hlutverk hennar er afmarkað í 35. gr. a. í lögreglulaga, það falla utan verksviðs hennar að 

fjalla um þann hluta erindisins og var þeim hluta því vísað frá. 

Varðandi þann þátt er laut að skorti á viðbrögðum um afléttingu halds á reiðufé, taldi nefndin 

rétt að vísa því til meðferðar hlutaðeigandi lögreglustjóra og hann beðinn um að upplýsa 

nefndina þegar beiðnin hafi verið afgreidd.  

Nefndin fór í athugun á því hvort hún teldi vera tilefni til frekari eftirfylgni í kjölfar 

niðurstöðu héraðssaksóknara. Taldi hún að málið hafi fengið fullnægjandi meðferð innan 

réttarvörslukerfisins með hliðsjón af afgreiðslu héraðssaksóknara sem taldi málið ekki líklegt 

til sakfellis og hætti rannsókn. Sú ákvörðun var staðfest af ríkissaksóknara.  

Nefndin taldi þó vera tilefni til frekari eftirfylgni vegna þess hvernig bregðast skuli við þegar 

fangi sýni tilburði til að skaða sig í fangaklefa. Í ljósi skýringa lögreglu á því af hverju gripið 

hafi verið til fyrrgreindra aðgerða í kjölfar þess að kvartandi hafi orðið órólegur inni í 

fangaklefanum. Taldi hún því rétt að óska eftir því við hlutaðeigandi lögreglustjóra hvort 

verklagsreglur hafi verið settar af hálfu embættisins og ef slíkt hafi ekki verið gert, hver 

afstaða embættisins sé til þess.  

Nefndin hafði ekki lokið umfjöllun sinni þegar rannsókn þessi var unnin. 

Ákvörðun frá 29. ágúst 2018. Kona kvartaði yfir handtöku og vistun í 

fangaklefa. Í erindinu er málsatvikum lýst með þeim hætti að hún hafi verið 

handtekin og í kjölfarið færð til vistunar í fangaklefa. Lögregla hafi tekið 

fjármuni úr vasa hennar og síðar um kvöldið hafi lögregla farið með hana í 

handjárnum að heimili hennar og lagt nokkrum merktum lögreglubifreiðum fyrir 

framan húsið, sem henni hafi fundist vera niðurlægjandi. Í erindinu voru því 

gerðar athugasemdir við tilefni handtöku, húsleit á heimili hennar og 

haldlagningu á fjármunum sem hún hafði í vörslum sínum. 

Í ákvörðun nefndarinnar sagði nefndin um þá þætti sem sneru að tilefni handtöku, húsleit á 

heimili og haldlagningu á fjármunum að framangreindar aðgerðir tengdust rannsókn máls í 
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skilningi laga um meðferð sakamála. Sagði hún að slíkar aðgerðir gætu lotið endurskoðunar 

dómstóla og að því leyti sem slíkt á við geti ekki komið til að hún taki sama mál til 

meðferðar. Með hliðsjón af því vísaði hún þeim þáttum erindisins frá. 

Varðandi þann þátt erindisins sem sneri að því að lögregla hafi farið með hana í handjárnum 

að heimili hennar og lagt nokkrum lögreglubifreiðum fyrir utan sem hún hafi talið vera 

niðurlægjandi. Taldi nefndin, eftir að hafa farið yfir gögn málsins, að þau atvik yrðu ekki 

heimfærð undir refsiákvæði laga. Taldi nefndin athugasemdir hennar þó fela í sér aðfinnslur 

við framgöngu lögreglumanna gagnvart kvartanda. Þar af leiðandi sendi hún þann þátt 

erindisins til meðferðar hjá hlutaðeigandi lögreglustjóra.  

Nefndin hafði ekki lokið umfjöllun sinni þegar rannsókn þessi var unnin. 

6.3.3 Kæra/kvörtun ekki send til meðferðar 

Ákvörðun frá 1. september 2019. Karl gerði athugasemdir við það að hafa verið 

handtekinn og vistaður í fangaklefa. Í erindinu kemur fram að honum hafi ekki 

verið kynnt tilefni handtökunnar eða réttur til tilnefningar verjanda. 

Í ákvörðun nefndarinnar er tilgreint hlutverk hennar samkvæmt lögreglulögum ásamt því að 

greint er frá upplýsingum úr gögnum frá lögreglu. Varðandi erindið sagði nefndin að því 

skilyrði hefði verið fullnægt að fram væri komin kvörtun vegna starfsmanna lögreglu í 

skilningi b-liðar 1. mgr. 35. gr. a lögreglulaga varðandi vistun kvartanda í fangaklefa 

lögreglunnar og að honum hafi ekki verið kynnt tilefni handtökunnar eða réttur til verjanda. 

Nefndin taldi skýrt, með hliðsjón af atvikum máls, að um væri að ræða kvörtun yfir 

starfsaðferðum lögreglunnar. Í ákvörðun nefndarinnar kom fram að ítarlega hafi verið farið 

yfir gögn málsins. Hafi sú yfirferð leitt í ljós að ekki væri tilefni til þess að senda þann þátt 

málsins er varðar það að kvartanda hafi ekki verið kynntur réttur til tilnefningar verjanda og 

ástæða handtökunnar til meðferðar. Þar sem í gögnum málsins hafi komið skýrt fram að svo 

hafi verið gert. Með hliðsjón af því taldi hún ekki vera tilefni til þess að senda málið til 

meðferðar. 

 Samantekt 

Af framangreindu má sjá að í þeim tilvikum þar sem nefndin sendir erindi áfram til 

meðferðar hjá viðeigandi embætti samkvæmt 3. mgr. 35. gr. a lögreglulaga, þá greinir hún 

erindið með það að markmiði að sjá hvort um sé að ræða háttsemi starfsmanns lögreglu sem 
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mögulega kunni að varða við lög eða hvort um sé að ræða ámælisverðar starfsaðferðir 

starfsmanns lögreglu. Slík greining er í samræmi við 2. mgr. 35. gr. a lögreglulaga, sbr. 5. gr. 

reglna um nefndina og er hún mjög mikilvæg fyrir borgarana. Mikill munur er á 

málsmeðferðinni eftir því hvort um refsiverða háttsemi starfsmanns lögreglu eða 

ámælisverðar starfsaðferðir er að ræða og er því mjög mikilvægt fyrir borgarana að erindi 

þeirra berist til réttra embætta þar sem miklir hagsmunir geta verið í húfi.   

Í þeim ákvörðunum nefndarinnar þar sem hún taldi ekki vera tilefni til að aðhafast og þar af 

leiðandi ekki tilefni til að senda mál til meðferðar hjá viðeigandi embætti, má sjá skýr dæmi 

um þá greiningu sem nefndin fer í á erindum sem henni berast. Þá má einnig sjá að í þeim 

tilvikum þar sem gerðar eru athugasemdir við ákvarðanir lögreglu um rannsóknaraðgerðir, 

hefur hún vísað þeim erindum frá. Líkt og fram kemur í ákvörðunum hennar þá sæta slíkar 

ákvarðanir endurskoðun dómstóla og er því ekki tækt að stjórnsýslunefnd fjalli um slíkar 

ákvarðanir. Því má sjá að í tilfellum, þar sem gerðar eru athugasemdir við ákvarðanatöku 

lögreglu um aðgerðir, hefur afstaða nefndarinnar verið sú að slíkt falli utan hlutverks hennar 

og vísar hún slíkum erindum frá.  

Þrátt fyrir að ekki sé kveðið á um það með skýrum hætti að nefndin geti vísað málum frá eða 

ekki talið tilefni til að senda erindi til viðeigandi meðferðar, þá sækir nefndin þá heimild í 5. 

gr. reglna um nefndina. Vert er að taka fram að sú heimild eins og hún er afmörkuð í 

reglunum er frekar óljós hvað þetta varðar en þar segir „ Ef nefndin telur ekki efni til að vísa 

tilkynningu borgara til frekari meðferðar skal honum gerð grein fyrir því ásamt 

rökstuðningi“. Þá er einnig að finna óljóst orðalag í 3. mgr. 35. gr. a lögreglulaga, þar sem 

fram kemur að nefndin skuli senda erindið til viðeigandi meðferðar „ … ef athugun eða 

skoðun nefndarinnar á grundvelli c og d- liðar 1. mgr. gefur tilefni til …“. Mætti því segja að 

hið gagnstæða gildi í þeim tilvikum þar sem skoðun eða athugun gefur ekki tilefni til frekari 

eftirfylgni og þar af leiðandi hafi nefndin heimild til þess að taka ákvörðun um það að ekki sé 

tilefni til að senda erindi til meðferðar.28 Þá felst í hlutarins eðli að falli athugasemdir erindis 

ekki undir hlutverk hennar, geti hún ekki tekið það til meðferðar.  

  

                                                 

28 Í þeim tilfellum þar sem upp kemur sú staða að við túlkun lagaákvæðis sé ekki hægt að fella ákveðið tilvik 

undir ákvæðið, þá hvorki með því að beita lögjöfnun né með rýmkandi lagaákvæði, þá getur það gefið tilefni til 

þess að álykta sérstaklega svo að önnur gagnstæð regla gildi um tilvikið, í lögfræði er slíkt nefnt gagnályktun. 

Davíð Þór Björgvinsson, Lögskýringar (JPV útgáfa 2008) 214; Páll Sigurðsson, Lögfræðiorðabók með 

skýringum (Bókaútgáfan Codex, Lagastofnun Háskóla Íslands 2008) 160.  
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7 Kærur og kvartanir vegna framkomu starfsmanns lögreglu 

 Uppruni erinda 

Af þeim 243 málum sem bárust nefndinni á rannsóknartímabilinu vörðuðu 126 þeirra 

(51,9%), atvik sem tengdust framkomu starfsmanna lögreglu.  

 

                         Mynd 5. Uppruni kvartana/kæra vegna framkomu starfsmanns lögreglu 

Alls bárust 114 erindi sem kæra eða kvörtun frá borgurunum, þar af 77 frá körlum og 37 frá 

konum. Níu erindi bárust að frumkvæði embætta, sem tilkynning um að rannsókn væri hafin 

á máli vegna þess að grunur hafi vaknað um refsiverða háttsemi starfsmanns lögreglu við 

rannsókn á annarskonar broti. Í þeim málum var ekki um kæru frá borgara vegna háttsemi 

starfsmanns lögreglu að ræða. Við framkvæmd rannsóknarinnar hafði nefndin hafið þrjár 

athuganir að eigin frumkvæði er tengdust framkomu starfsmanns lögreglu.  

 Afdrif erinda 

Á tímabilinu 1. janúar 2017 til 1. september 2019, sendi nefndin 56 mál til meðferðar hjá 

viðeigandi embætti, þá taldi hún í 13 málum ekki vera tilefni til að senda erindi til meðferðar 

og í 12 málum vísaði hún erindi frá. Við framkvæmd rannsóknarinnar biðu 16 mál greiningar 

hjá nefndinni.  
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               Mynd 6. Afdrif kvartana/kæra vegna framkomu 

Alls 29 mál bárust sem tilkynning frá embættum um fram komna kæru eða að grunur hafi 

vaknað um refsiverða háttsemi starfsmanns lögreglu og að mál sé til meðferðar hjá 

héraðssaksóknara.29 Slíkar tilkynningar berast frá héraðssaksóknara eða frá 

lögregluembættum sem áfram senda kæruna til héraðssaksóknara. 

Af framangreindri skiptingu má sjá að í þeim málum þar sem gerðar eru athugasemdir við 

framkomu starfsmanns lögreglu hefur nefndin í miklum meirihluta sent erindi til meðferðar 

hjá viðeigandi embætti. Ef þau mál sem hún hefur sent til meðferðar eru lögð saman við þau 

mál sem borist hafa sem kæra til embætta, má sjá af mynd 6, að 85 af 126 málum hafa verið 

eða eru til meðferðar hjá embætti. Aftur á móti taldi nefndin þó ekki tilefni til að senda öll 

erindi til meðferðar og vísaði hún einnig erindum frá.  

Til þess að varpa skýrara ljósi á afgreiðslu mála hjá nefndinni vegna framkomu starfsmanns 

lögreglu, verður nú vikið að umfjöllun um ákvarðanir hennar.  

 

 

  

                                                 

29 Til frekari skýringar sjá kafla 4.1. 
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 Ákvarðanir nefndarinnar 

7.3.1 Kæra/kvörtun send til meðferðar 

Ákvörðun frá 21. júní 2017. Karl gerði athugasemdir við framkomu og háttsemi 

lögreglumanns sem farið hafði með rannsókn máls vegna kæru sem hann hafði 

lagt fram. Í erindinu greindi hann frá því að lögreglumaðurinn hefði ekki orðið 

við beiðni hans um fund og að erfiðlega hefði gengið að ná tali af 

lögreglumanninum. Í erindinu gerði kvartandi jafnframt athugasemd við 

framkomu sama lögreglumanns í símtali. Kvartandi upplýsti nefndina síðar um 

að honum hefði borist afsökunarbeiðni frá embættinu og að hlutaðeigandi 

lögreglumaður væri hættur störfum.  

Í ákvörðun nefndarinnar sagði að erindið varði ámælisverða framkomu og háttsemi tiltekins 

lögreglumanns. Tók nefndin fram í ákvörðun sinni að eins og atvikum væri háttað bæri henni 

að senda erindið til meðferðar og ákvörðunar hjá hlutaðeigandi lögreglustjóra í samræmi við 

b-lið 1. mgr. 35. gr. a lögreglulaga.  

Eftir að niðurstaða embættisins hafði borist nefndinni, taldi hún ekki vera forsendur til frekari 

meðferðar málsins af hennar hálfu, með hliðsjón af niðurstöðum hlutaðeigandi lögreglustjóra 

og þar sem staðfesting hefði borist frá honum um það að niðurstaðan hefði verið kynnt fyrir 

kvartanda. Var umfjöllun málsins því lokið.  

Ákvörðun frá 15. ágúst 2018. Karl kvartaði undan því að lögregla legði hann í 

einelti. Í erindinu greindi hann frá því að eineltið fælist í því að þegar hann væri 

við akstur á tilteknu landsvæði og mætti lögreglubifreið, þá væri 

lögreglubifreiðinni snúið við og hann stöðvaður og athugað hvort hann væri að 

keyra undir áhrifum áfengis. Hann greindi frá fjölmörgum skiptum sem hann 

hefði verið stöðvaður en ekkert hafi komið fram við athugun lögreglu sem hefði 

bent til þess að hann væri undir áhrifum áfengis.  

Í ákvörðun nefndarinnar sagði að ekki yrði séð af erindinu, að í því fælist ábending um ætlaða 

refsiverða háttsemi starfsmanna lögreglu og var erindið því ekki sent til meðferðar 

héraðssaksóknara.  
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Þá greindi nefndin frá hlutverki sínu ásamt þeim heimildum sem lögregla hefur samkvæmt 

lögreglulögum til þess að hafa afskipti af borgurunum. Taldi hún að fullnægt væri því skilyrði 

að fram væri komin kvörtun vegna starfsaðferða og framkomu starfsmanna lögreglu í 

skilningi b-liðar 1. mgr. 35. gr. a lögreglulaga. Vegna þess að í erindinu hafi kvartandi gert 

athugasemdir við að umræddir lögreglumenn létu afstöðu sína gagnvart honum hafa áhrif á 

ákvörðunartöku um að stöðva bifreið hans. Þar af leiðandi sendi hún erindið til meðferðar 

hlutaðeigandi lögreglustjóra.  

Í kjölfar niðurstöðu lögreglustjórans fór fram athugun af hálfu nefndarinnar á því hvort tilefni 

væri til frekari eftirfylgni af hennar hálfu. Taldi hún með vísan til þeirrar athugunar sem fram 

hefði farið hjá lögreglustjóranum og þess að kvartandi hafi verið upplýstur um niðurstöðu 

embættisins og þar með upplýstur um meðferð málsins hjá embættinu og málalyktir með 

rökstuddum hætti, að ekki væri tilefni til að aðhafast frekar af hennar hálfu og taldi umfjöllun 

málsins lokið.  

Ákvörðun frá 29. ágúst 2018. Kona gerði athugasemdir við ámælisverða hegðun 

starfsmanns lögreglu hjá tilteknu embætti lögreglunnar. Í erindinu kom fram að 

kvartandi hafi farið á fund með starfsmanni lögreglu þar sem henni hafi fundist 

hann tala niður til sín og hafi hún greint pirring starfsmannsins í sinn garð fyrir 

umræddan fund.  

Í ákvörðun nefndarinnar gerði hún grein fyrir hlutverki sínu samkvæmt lögreglulögum. Þá 

vísaði hún í 2. mgr. 13. gr. lögreglulaga um að handhöfum lögregluvalds beri að rækja störf 

sín af kostgæfni og samviskusemi og ávallt gæta fyllstu hlutlægni og réttsýni. Hún sagði að í 

fyrirliggjandi erindi hafi verið með ákveðnum hætti lýst aðfinnslum einstaklings varðandi 

meinta háttsemi og framkomu starfsmanns tiltekins embættis. Taldi hún rétt að erindið yrði 

sent til meðferðar hjá hlutaðeigandi embætti.  

Í kjölfar niðurstöðu embættisins lagði nefndin mat á það hvort tilefni væri til frekari 

eftirfylgni af hennar hálfu. Taldi hún að málið hefði fengið fullnægjandi meðferð innan 

réttarvörslukerfisins með hliðsjón af afgreiðslu embættisins. Ekki var talið vera tilefni til 

áminningar en talið rétt að gerðar yrðu úrbætur á starfsháttum og verklagi embættisins þegar 

kæmi að fundum sem þeim sem um ræddi í erindinu. Með hliðsjón af því taldi nefndin ekki 

ástæðu til frekari eftirfylgni af sinni hálfu og taldi umfjöllun málsins vera lokið.  
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Ákvörðun frá 21. nóvember 2018. Karl greindi frá því að honum hafi borist 

hótun frá lögreglumanni. Í erindinu greindi hann frá því að hótunin hefði verið 

þess eðlis að lögreglumaðurinn hafi hótað honum að hann yrði kærður ef hann 

gerði ekki líkt og lögreglumaðurinn hefði sagt. 

Í ákvörðun nefndarinnar taldi hún með hliðsjón af því hvernig málsatvikum var lýst í erindinu 

rétt að senda erindið til meðferðar hlutaðeigandi lögreglustjóra. Hún tók fram að ef fram 

myndu koma vísbendingar um það undir meðferð málsins hjá embættinu að háttsemi 

lögreglumannsins sem kvörtunin beindist að kunni að vera refsiverð, þá bæri að senda erindið 

til meðferðar héraðssaksóknara.  

Umfjöllun málsins var ekki lokið þegar rannsóknin var unnin og hafði nefndin því ekki 

framkvæmt endanlega greiningu á erindinu.  

7.3.2 Kæru/kvörtun vísað frá 

Ákvörðun frá 29. ágúst 2018. Karl kvartaði yfir því að tiltekinn starfsmaður 

lögreglu hefði njósnað um hann árum saman. Einnig kom fram í erindinu að 

sami starfsmaður lögreglu hefði sagt ósatt um hann. Vildi hann kvarta undan 

framkomu og háttsemi lögreglumannsins.  

Í ákvörðun sinni vísaði nefndin til hlutverks síns eins og því er lýst í lögreglulögum. Hún 

taldi að í erindinu væru gerðar athugasemdir við háttsemi tiltekins starfsmanns lögreglu, sem 

hafi verið viðhöfð utan starfs viðkomandi sem lögreglumaður. Með vísan til þess hvernig 

hlutverk nefndarinnar er skilgreint í lögreglulögum og miðað við þá lýsingu á atvikum sem 

fram komu í erindinu, þá var það mat hennar að umkvörtunarefnið hafi ekki heyrt undir 

valdsvið hennar. Í því sambandi áréttaði hún að sú háttsemi sem kvartað hafi verið yfir hafi 

farið fram utan starfs viðkomandi sem lögreglumanns. Hún taldi því að í erindinu fælist ekki 

ábending um ætlaða refsiverða háttsemi starfsmanna lögreglu eða kvörtun vegna 

starfsaðferða lögreglu eða framkomu starfsmanns lögreglu í samskiptum við borgarana. Var 

erindinu því vísað frá. 

Þó tók hún fram í ákvörðun sinni að eftir atvikum kunni athafnir sem viðhafðar eru utan starfs 

lögreglumanna að koma til athugunar hjá hlutaðeigandi lögreglustjóra, sem yfirmanns þess 

lögreglumanns sem um ræðir, m.a. á grundvelli laga um réttindi og skyldur starfsmanna 
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ríkisins nr. 70/1996. Hún taldi því rétt að framsenda erindið til hlutaðeigandi lögreglustjóra, 

sem yfirmanns þess lögreglumanns sem um ræddi. Var málinu lokið hjá nefndinni.  

Ákvörðun frá 4. mars 2019. Karl kvartaði um spillingu innan lögreglunnar. Í 

erindinu var málsatvikum lýst þannig að kvartandi sagði spillingu vera innan 

tiltekins lögregluembættis og að lögregla sinni ekki starfi sínu. Hann sagði að 

lögreglan sniðgangi mál sem hún þurfi að sinna betur. Þá greindi hann frá því 

að hann hafi verið handtekinn að tilefnislausu.  

Í ákvörðun nefndarinnar vísaði hún til hlutverks og valdsviðs síns samkvæmt lögreglulögum. 

Þá greindi hún frá gögnum málsins frá lögreglu. Í ákvörðuninni sagði hún að ásakanir í 

erindinu um spillingu, að sinna ekki störfum sínum, meint aðgerðarleysi og ítrekaðar 

handtökur hafi verið órökstuddar og ekki studdar gögnum. Í því sambandi vísaði hún til þess 

að ekki finnist upplýsingar um ítrekaðar handtökur kvartanda í málaskrá lögreglu. Var það 

því mat hennar að vísa þeim þætti erindisins frá.  

Hvað varðar þau atriði erindisins er lúta að ákvörðunum lögreglu um rannsókn máls, sagði 

nefndin það ekki falla undir valdsvið hennar. Í því sambandi benti hún á sjálfstæði 

ákæruvaldsins, sbr. 2. mgr. 18. gr. sakamálalaga. Með hliðsjón af því var erindinu vísað frá.  

7.3.3 Kæra/kvörtun ekki send til meðferðar 

Ákvörðun frá 26. apríl 2017. Karl gerði athugasemdir varðandi háttsemi 

lögreglumanns sem kom á vettvang í kjölfar þess að hann hafi óskað eftir aðstoð 

lögreglu. Í erindinu voru gerðar athugasemdir við framkomu starfsmannsins við 

komu á vettvang, ásamt því að gerðar voru athugasemdir við almenna háttsemi 

sama lögreglumanns á nokkurra ára tímabili. Í því sambandi vísaði kvartandi til 

allnokkurra atvika, sem ekki er hægt að rekja hér vegna 

persónuverndarsjónarmiða.  

Í ákvörðun nefndarinnar kom fram varðandi þann þátt erindisins þar sem athugasemdir voru 

gerðar við háttsemi lögreglumanns er hann kom á vettvang, að nefndin hafi ekki fengið séð 

að lögregla hafi farið út fyrir heimildir sínar til aðgerða, miðað við þær lýsingar á atvikum er 

fram komu í erindinu og fylgiskjölum þess. Varðandi athugasemdir er sneru að almennri 

háttsemi lögreglumannsins taldi hún ekkert í gögnum málsins benda til þess að 
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lögreglumaðurinn hafi við meðferð umræddra mála sýnt af sér háttsemi, umfram almenn 

lögreglustörf, sem hafi gefið tilefni til nánari skoðunar. Að því sögðu taldi hún ekki vera 

tilefni til þess að senda erindið til meðferðar.  

 Samantekt 

Líkt og fram hefur komið að framan hefur nefndin sent meirihluta erinda, er varða framkomu 

starfsmanna lögreglu, til meðferðar hjá hlutaðeigandi embætti, sbr. 3. mgr. 35. gr. a 

lögreglulaga. Í flestum tilvikum er um að ræða kvörtun sem fellur undir b-lið 35. gr. a 

lögreglulaga þegar erindi varðar framkomu starfsmanns lögreglu og er það því sent til 

meðferðar hjá þeim lögreglustjóra sem telst vera yfirmaður þess starfsmanns sem kvörtunin 

beinist að.  

Í umfjöllun um handtöku hér að framan, var fjallað um afstöðu nefndarinnar til þess að vísa 

málum frá í þeim tilvikum sem erindi felur í sér athugasemdir við ákvarðanir lögreglu um 

rannsókn máls og mátti sjá sömu sjónarmið í ákvörðunum sem voru til umfjöllunar varðandi 

framkomu starfsmanna lögreglu. Þar að auki má sjá að í þeim tilvikum þar sem kvartað er 

undan háttsemi eða framkomu starfsmanns lögreglu utan starfa, þá telji nefndin slík erindi 

ekki falla undir hlutverk hennar og vísar þeim þar af leiðandi frá. Í því sambandi er ástæða til 

að árétta að í a-lið 35. gr. a lögreglulaga, kemur fram að hlutverk nefndarinnar sé að taka við 

kæru sem berst á hendur starfsmanni lögreglu fyrir ætlað refsivert brot sem framið hefur verið 

við framkvæmd starfa hans. Þá er í b-lið sama ákvæðis kveðið á um það að hlutverk 

nefndarinnar sé að taka við kvörtunum er varða starfsaðferðir eða framkomu starfsmanns 

lögreglu og er í því sambandi talað um starfsmann lögreglu sem fer með lögregluvald. Í 

skýringum við umræddar greinar í frumvarpi til breytingalaga kemur fram að „ … telji 

borgari að starfsmaður lögreglu hafi framið refsivert brot í starfi, viðhaft ámælisverða 

starfsaðferð eða framkomu í starfi … “ þá geti hann leitað til nefndar um eftirlit með 

lögreglu.30 Má því ætla að með lögunum hafi nefndinni ekki verið ætlað að taka til skoðunar 

þau erindi sem varða framkomu eða aðra háttsemi lögreglumanns utan starfa hans.   

  

                                                 

30 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 1086-658 mál, athugasemdir við 1. mgr. 2. gr. 
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8 Kærur og kvartanir vegna þagnarskyldu og/eða meðferð upplýsinga 

 Uppruni erinda 

Af þeim 243 málum, sem bárust nefndinni á rannsóknartímabilinu, vörðuðu 24 þeirra (9,9%) 

atvik sem tengdust þagnarskyldu og/eða meðferð upplýsinga. 

                  Mynd 7. Uppruni kvartana/kæra vegna þagnarskyldu eða meðferð upplýsinga 

Alls 18 erindi bárust sem kæra eða kvörtun frá borgurunum, þar af 12 frá körlum og sex frá 

konum. Fjögur erindi bárust að frumkvæði embætta, sem tilkynning um að rannsókn væri 

hafin á máli vegna þess að grunur hafi vaknað um refsiverða háttsemi starfsmanns lögreglu 

við rannsókn á annarskonar broti. Í þeim málum var ekki um kæru frá borgara vegna háttsemi 

starfsmanns lögreglu að ræða. Við framkvæmd rannsóknarinnar hafði nefndin hafið tvær 

athuganir að eigin frumkvæði er tengdust þagnarskyldu og meðferð upplýsinga. 

 Afdrif erinda 

Á tímabilinu 1. janúar 2017 til 1. september 2019 sendi nefndin 12 mál til meðferðar hjá 

viðeigandi embætti. Í þremur málum taldi hún ekki vera tilefni til að senda erindi til 

meðferðar og í einu máli vísaði hún erindi frá. Við framkvæmd rannsóknarinnar biðu tvö mál 

greiningar hjá nefndinni.  
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                   Mynd 8. Afdrif kvartana/kæra vegna þagnarskyldu eða meðferð upplýsinga 

Þá bárust sex mál sem tilkynning frá embættum um fram komna kæru eða að grunur hafi 

vaknað um refsiverða háttsemi starfsmanns lögreglu og að mál sé til meðferðar hjá 

héraðssaksóknara.31 Slíkar tilkynningar berast frá héraðssaksóknara eða frá 

lögregluembættum sem áfram senda kæruna til héraðssaksóknara. 

Verður nú vikið að umfjöllun um ákvarðanir nefndarinnar í þeim málum þar sem gerðar hafa 

verið athugasemdir vegna þagnarskyldu og/eða meðferð upplýsinga. 

 Ákvarðanir nefndarinnar 

8.3.1 Kæra/kvörtun send til meðferðar 

Ákvörðun frá 3. mars 2017. Lögreglustjóri sendi nefndinni erindi varðandi 

athafnir einstaklings sem starfað hafði við embætti hans. Málsatvikum var lýst á 

þann veg að einstaklingurinn hafi farið inn í málakerfi lögreglunnar og að öllum 

líkindum aflað upplýsinga um mál sem hafði verið í rannsókn hjá embættinu en 

aðilinn hafði ekki haft aðkomu að. Kom fram að ætla mætti að einstaklingurinn 

hafi notað upplýsingarnar til að hafa áhrif á vitni. 

Í ákvörðun nefndarinnar kom fram að þau gögn sem málinu fylgdu tækju ekki vafa af því 

hvort að háttsemin gæti talist refsiverð. Því taldi hún að frekari rannsókn kynni að leiða til 

                                                 

31 Til frekari skýringar sjá kafla 4.1. 
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lykta hvort háttsemi lögreglumannsins yrði heimfærð undir ákvæði refsilaga. Í þessu ljósi 

sendi hún erindið til meðferðar hjá héraðssaksóknara. 

Ákvörðun frá 3. apríl 2017. Karl sendi tilteknu lögregluembætti erindi sem 

nefndin fékk framsent til greiningar. Í erindinu voru gerðar athugasemdir við 

ætlaðan upplýsingaleka í máli sem var til meðferðar hjá tilteknu embætti. 

Lekanum var lýst með þeim hætti að upplýsingar hefðu birst í fjölmiðli, þar sem 

fjallað hafi verið ítarlega um ýmsar upplýsingar um málsatvik og rannsókn 

málsins. 

Í ákvörðun nefndarinnar kom fram að hún hafi talið að hluti hinna birtu upplýsinga hafi verið 

með þeim hætti að líkur hafi verið til að þær hafi átt uppruna í rannsókn lögreglu eða gögnum 

lögreglu. Í því sambandi vísaði nefndin í hlutverk sitt og sagði það ekki falla undir hlutverk 

hennar að leggja mat á það hvort háttsemi teljist refsiverð eða ekki. Var málið því sent til 

meðferðar hjá héraðssaksóknara.  

Í kjölfar niðurstöðu héraðssaksóknara taldi nefndin ekki vera ástæðu til frekari eftirfylgni af 

hennar hálfu og taldi umfjöllun málsins lokið með hliðsjón af niðurstöðu embættisins. Á hinn 

bóginn taldi hún tilefni vera til þess að hefja frumkvæðisathugun varðandi aðgang lögreglu að 

upplýsingum úr upplýsingakerfi lögreglunnar.  

Ákvörðun frá 2. júlí 2018. Kona sendi erindi þar sem málsatvikum er lýst þannig 

að hún hafi tilkynnt atvik til lögreglu og síðar fengið að heyra frá utanaðkomandi 

aðila að sá, sem hún hafi tilkynnt, hafi fengið upplýsingar um umrædda 

tilkynningu. Í erindinu var greint frá því frá hvaða starfsmanni lögreglu 

kvartandi hafi talið upplýsingarnar hafa komið frá.  

Í ákvörðun nefndarinnar kom fram að í fyrirliggjandi erindi væri lýst aðfinnslum sem varða 

meðferð starfsmanns lögreglu á upplýsingum sem skráðar hafa verið í kerfi lögreglu. Hún 

vísaði til þess að það væri hlutverk hlutaðeigandi lögreglustjóra sem yfirmanns þeirra 

lögreglumanna sem um ræðir að meta hvort tilefni væri til að hefja meðferð máls vegna 

erindisins samkvæmt ákvæðum laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, nr. 70/1996. 

Þar af leiðandi taldi hún að fullnægt væri því skilyrði að fram væri komin kvörtun vegna 

starfsaðferða eða framkomu starfsmanna lögreglu í skilningi b-lið 1. mgr. 35. gr. a 

lögreglulaga og sendi erindið því til meðferðar hlutaðeigandi lögreglustjóra. 



 

37 

Málinu var ekki endanlega lokið hjá nefndinni er rannsókn þessi var unnin. 

Ákvörðun frá 29. nóvember 2018. Nefndinni barst erindi frá lögreglustjóra þar 

sem gerðar voru athugasemdir við störf starfsmanns embættisins. Var 

málsatvikum lýst á þann veg að lögreglustjóranum hefði borist tölvupóstur frá 

umræddum starfsmanni, þar sem lýst var atvikum sem fólu í sér 

persónugreinanlegar upplýsingar. Tölvupósturinn hafði verið sendur á yfirstjórn 

embættisins og þar að auki á utanaðkomandi aðila fyrir mistök.  

Í ákvörðun nefndarinnar kom fram að þegar litið hefði verið til gagna málsins hefði ekki 

verið séð að sú miðlun upplýsinga sem tilgreind hafi verið í erindinu væri þess eðlis að hún 

kynni að falla undir 136. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Þar af leiðandi leit nefndin 

ekki svo á að erindið fæli í sér kæru í skilningi a-lið 1. mgr. 35. gr. a lögreglulaga. Í ljósi þess 

var lagt fyrir hlutaðeigandi lögreglustjóra að taka málið til meðferðar og afgreiðslu, sbr. b-lið 

sama ákvæðis og taka þá eftir atvikum afstöðu til þess hvort skilyrði hefðu verið til að fjalla 

um málið á grundvelli laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, nr. 70/1996.  

Umfjöllun málsins hafði ekki verið lokið hjá nefndinni, er rannsókn þessi var unnin. 

8.3.2 Kæru/kvörtun vísað frá 

Ákvörðun frá 13. júlí 2017. Karl sendi inn erindi þar sem gerðar voru ýmsar 

athugasemdir. Meðal annars var kvartað yfir framkomu og háttsemi 

lögreglumanns og óskað eftir athugun á því hvort hann hefði aflað upplýsinga 

um kvartanda með uppflettingum í málaskrárkerfi lögreglu.  

Í ákvörðun nefndarinnar var vísað til hlutverks nefndarinnar samkvæmt lögreglulögum. 

Varðandi þann þátt er sneri að athugun á uppflettingum sagði nefndin að það félli ekki undir 

hlutverk hennar og vísaði erindinu frá. Aftur á móti benti hún kvartanda á að beina fyrirspurn 

sinni til lögreglu.  

8.3.3 Kæra/kvörtun ekki send til meðferðar 

Ákvörðun frá 13. júlí 2017. Nefndinni barst erindi sem framsent hafði verið af 

lögreglustjóra. Karl hafði kvartað yfir meðferð á kæru sem hann hafði lagt fram. 

Hann hafði óskað eftir tilteknum upplýsingum sem vörðuðu yfirheyrslu yfir þeim 
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aðila sem kvartandi hafði kært, án árangurs. Þá var í erindinu einnig gerð 

athugasemd við það að í skýrslu lögreglunnar hafi tiltekin atriði ekki komið fram 

og að hann hafi ekki fengið skipaðan réttargæslumann. 

Í ákvörðun nefndarinnar kom fram varðandi þann þátt erindisins er varðaði afhendingu á 

gögnum úr málaskrá lögreglu að það væri ekki innan valdsviðs nefndarinnar að taka afstöðu 

til skyldu lögreglu til að afhenda einstaklingum gögn. Var sá þáttur erindisins því framsendur 

til formlegrar afgreiðslu hjá hlutaðeigandi lögreglustjóra.  

Varðandi þann þátt er sneri að því að kvartandi hefði talið nokkur tiltekin atriði vanta í 

skýrslu lögreglu, sagði nefndin að hlutverk hennar væri að leggja mat á fyrirliggjandi erindi 

og greina hvort um sé að ræða kæru vegna ætlaðrar refsiverðrar háttsemi eða kvörtun vegna 

ámælisverðra starfsaðferða eða framkomu lögreglu í samskiptum við borgarana. Var það mat 

hennar miðað við lýsingu á atvikum að það umkvörtunarefni heyri ekki undir valdsvið 

hennar, enda hafi ekki falist í því ábending um ætlaða refsiverða háttsemi starfsmanna 

lögreglu eða kvörtun vegna starfsaðferða eða framkomu starfsmanns lögreglu. Var því ekki 

talið tilefni til að senda erindið til meðferðar.   

Varðandi þann þátt er sneri að tilnefningu réttargæslumanns, tók nefndin fram að það brot 

sem kvartandi hafði kært til lögreglu, hefði gefið tilefni til að brotaþola hafi verið útvegaður 

réttargæslumaður. Tók nefndin fram að það sé þó ákvörðun lögreglu sem hægt sé að bera 

undir dómstóla. Af því sögðu taldi hún með vísan til þess sem að framan greinir, ekki tilefni 

til að vísa þessum hluta erindisins áfram til meðferðar hlutaðeigandi lögreglustjóra.  

8.3.4 Frumkvæðisathuganir 

Ákvörðun frá 24. maí 2019. Í kjölfar kvartana yfir uppflettingum í 

upplýsingakerfi lögreglunnar, ákvað nefndin að eigin frumkvæði að taka til 

umfjöllunar og skoðunar verklag lögreglu hvað varðar aðgang starfsmanna 

hennar að upplýsingum úr kerfinu og hvernig eftirliti með slíkum aðgangi er 

háttað. 

Í ákvörðun nefndarinnar beindi hún þeim tilmælum til tiltekins embættis að koma upp 

verklagi þar sem viðhaft er eftirlit með uppflettingum í upplýsingakerfi lögreglunnar. Í kjölfar 

ákvörðunarinnar var verklag varðandi eftirlit með uppflettingum starfsmanna 

lögregluembætta tekið til endurskoðunar.  
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 Samantekt 

Af framangreindu má sjá að í þeim tilfellum þar sem erindi fela í sér vísbendingar um brot á 

þagnarskyldu eða ólögmætar uppflettingar af hálfu starfsmanna lögreglu, þá sendir nefnd um 

eftirlit með lögreglu erindin áfram til frekari greiningar. Á hinn bóginn, líkt og sjá má í 

umfjöllun hér að framan, þá vísaði nefndin einu máli frá er varðaði beiðni um athugun á 

ólögmætri uppflettingu starfsmanns lögreglu. Í því erindi komu ekki fram vísbendingar um að 

slík uppfletting hefði átt sér stað eða að miðlað hefði verið upplýsingum á þann hátt að það 

teldist vera brot á þagnarskyldu. Þar af leiðandi má telja að í þeim tilvikum þar sem aðilar 

óska eftir því að nefndin taki til athugunar hvort þeim hafi verið flett upp í upplýsingakerfi 

lögreglu, þá telji hún það ekki falla undir hlutverk sitt og bendir aðilum á að þeir geti beint 

fyrirspurn sinni til lögreglu. Aftur á móti þegar erindi felur í sér vísbendingu um slíkt, þá 

sendir nefndin erindi til meðferðar hjá hlutaðeigandi embætti. Má telja það vera í samræmi 

við hlutverk nefndarinnar samkvæmt lögreglulögum, þar sem hún skal greina hvort erindi feli 

í sér athugasemdir um háttsemi starfsmanna lögreglu sem kann að vera ámælisverð eða eftir 

atvikum refsiverð, sbr. 2. mgr. 35. gr. a lögreglulaga. Komi ekki fram slíkar vísbendingar 

fellur erindið utan hlutverks nefndarinnar. 

 

 

  



 

40 

9 Kærur og kvartanir vegna móttöku kæru og/eða skýrslutöku 

 Uppruni erinda 

Af þeim 243 málum, sem bárust nefndinni á rannsóknartímabilinu, vörðuðu 18 þeirra (7,4 %) 

atvik sem tengdust móttöku kæru eða skýrslutöku.  

 

         Mynd 9. Uppruni kvartana/kæra er lutu að móttöku kæru og/eða skýrslutökum 

Öll erindin bárust sem kæra eða kvörtun frá borgurunum, þar af 13 frá körlum og fimm frá 

konum.  

 Afdrif erinda 

Á tímabilinu 1. janúar 2017 til 1. september 2019 sendi nefndin níu mál til meðferðar hjá 

viðeigandi embætti, þá taldi hún í sex málum ekki vera tilefni til að senda erindi til meðferðar 

og einu erindi var vísað frá. Við framkvæmd rannsóknarinnar beið eitt mál greiningar hjá 

nefndinni.  
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             Mynd 10. Afdrif mála er lutu að móttöku kæru og/eða skýrslutöku 

Þá barst eitt mál sem tilkynning frá héraðssaksóknara um fram komna kæru eða að grunur 

hafi vaknað um refsiverða háttsemi starfsmanns lögreglu og að mál sé til meðferðar hjá 

embættinu.32  

Líkt og sjá má á mynd 10 er ekki mikill munur á þeim fjölda sem nefndin hefur sent áfram til 

meðferðar annarsvegar og þeim fjölda sem hún hefur ekki talið tilefni til að senda til 

meðferðar hins vegar. Af því má sjá að nefndin sinnir sínu hlutverki þegar kemur að því að 

greina þau erindi sem henni berast, sbr. 2. mgr. 35. gr. a lögreglulaga, sbr. 5. gr. reglna um 

nefndina. Þá má einnig sjá að nefnd um eftirlit með lögreglu hafði við framkvæmd 

rannsóknarinnar einungis vísað einu erindi frá er varðaði móttöku kæru og/eða skýrslutökur 

hjá lögreglu. Aftur á móti er vert að taka það fram að í ákvörðunum nefndarinnar hefur 

tilteknum þáttum erinda þó verið vísað frá. Nánar tiltekið hefur nefndin, í þeim tilvikum þar 

sem athugasemdir hafa verið gerðar við ákvarðanir lögreglu um að vísa kærum frá eða láta 

mál falla niður sem kært hefur verið, ekki talið að það falli undir hlutverk hennar að fjalla um 

slíkar ákvarðanir lögreglu og hefur hún vísað því frá. Það veldur ákveðinni skekkju að í þeim 

erindum þar sem vísað hefur verið frá tilteknum þætti erindis, hefur erindið verið sent til 

meðferðar á öðrum forsendum og í flestum tilvikum vegna atvika í skýrslutöku eða 

framkomu við framlagningu kæru. Verður nú vikið að umfjöllun um afgreiðslu mála hjá 

nefndinni er lúta að kæru og/eða skýrslutökum.  

 

                                                 

32 Til frekari skýringar sjá kafla 4.1. 
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 Ákvarðanir nefndarinnar 

9.3.1 Kæra/kvörtun send til meðferðar 

Ákvörðun frá 13. júlí 2017. Karl gerði athugasemdir við framkomu og háttsemi 

lögreglumanns við móttöku kæru og í skýrslutöku. Í erindinu var einnig óskað 

eftir athugun á því hvort sami lögreglumaður hefði aflað upplýsinga um 

kvartanda með uppflettingum í málaskrárkerfi lögreglu.  

Í ákvörðun nefndarinnar var vísað til hlutverks hennar samkvæmt lögreglulögum. Varðandi 

þann þátt erindisins er lýtur að framkomu og háttsemi tiltekins lögreglumanns við móttöku 

kæru og í skýrslutöku, sagði hún að eins og atvikum málsins væri háttað bæri nefndinni að 

senda málið til meðferðar hjá hlutaðeigandi lögreglustjóra. Var erindið því sent til meðferðar 

á grundvelli b-liðs 1. mgr. 35. gr. a lögreglulaga, sbr. 3. mgr. 35. gr. a sömu laga.  

Um aðra þætti málsins hefur verið fjallað um í kafla 8.3.2. um þagnarskyldu og meðferð 

upplýsinga. 

Ákvörðun frá 6. desember 2017. Karl gerði athugasemdir við framferði 

lögreglumanna við og í kjölfar skýrslutöku hjá lögreglu. Í erindinu voru gerðar 

athugasemdir við það að í skýrslutökunni hafi lögreglumaður krafist þess að 

hann heimilaði leit í bifreið sinni og að framkvæmd hafi verið líkamsleit á 

honum.  

Í ákvörðun nefndarinnar var vísað til hlutverks hennar samkvæmt lögreglulögum, ásamt 

fyrirliggjandi gagna í málinu frá lögreglu. Hún taldi að erindið fullnægði því skilyrði að fram 

væri komin kvörtun vegna starfsaðferða eða framkomu starfsmanna lögreglu við og í kjölfar 

umræddrar skýrslutöku og sendi málið því til meðferðar hjá hlutaðeigandi lögreglustjóra. 

Í kjölfar niðurstöðu embættisins athugaði nefndin hvort hún teldi vera tilefni til frekari 

eftirfylgni af sinni hálfu. Taldi hún að málið hafi verið rannsakað af hálfu þar til bærra 

embætta og að málið hafi fengið fullnægjandi meðferð. Þar af leiðandi taldi hún ekki vera 

tilefni til frekari eftirfylgni af hennar hálfu og taldi umfjöllun málsins lokið.  

9.3.2 Kæru/kvörtun vísað frá  

Ákvörðun frá 24. júlí 2019. Karl greindi frá því að hann hafi beint kæru til 
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tiltekins embættis lögreglunnar sem hafi tekið ákvörðun um að vísa henni frá á 

grundvelli 4. mgr. 52. gr. laga um meðferð sakamála. Þá kom einnig fram að 

ákvörðun embættisins hefði verið borin undir ríkissaksóknara sem hafði staðfest 

ákvörðun lögreglustjórans. Í erindinu gerði kvartandi athugasemdir við það að 

kærunni hafi verið vísað frá og málið fellt niður. Tók hann fram að hann teldi 

þessa niðurfellingu lykta af spillingu af því hún hafi ekki verið rökstudd á neinn 

hátt. 

Í ákvörðun nefndarinnar var vísað til hlutverks hennar. Um erindið sagði hún að í því hafi 

verið gerðar athugasemdir við ákvörðun lögreglu um að vísa kæru frá. Í því sambandi vísaði 

hún til þess að ákvörðun lögreglu um rannsókn máls á grundvelli laga um meðferð sakamála 

falli ekki undir hlutverk hennar og vísaði málinu frá á þeim forsendum.  

9.3.3 Kæra/kvörtun ekki send til meðferðar 

Ákvörðun frá 12. október 2017. Kona gerði athugasemdir við það að 

skýrslutaka yfir henni hafi verið tekin upp en hún hafi ekki fengið að lesa yfir og 

staðfesta það sem hún hafi sagt. Í erindinu greindi hún frá að hún hafi skrifað 

undir skjöl við skýrslutökuna án þess að hafa verið upplýst um tilgang þess. Hún 

gerði einnig athugasemdir við að hún hafi reynt að leggja fram kæru hjá 

lögreglu en kærurnar hefðu verið látnar niður falla. Í því sambandi kom einnig 

fram að hún hafi þegar lagt fram kæru á hendur tilteknum starfsmanni lögreglu.  

Í ákvörðun nefndarinnar var vísað til hlutverks hennar samkvæmt lögreglulögum. Varðandi 

þann þátt erindisins er varðaði framkvæmd skýrslutöku taldi hún ekki vera tilefni til þess að 

vísa þeim hluta erindisins til meðferðar hjá viðeigandi embætti. Kvartanda var þó bent á að 

hægt væri að leita til hlutaðeigandi embættis lögreglu og óska eftir því að fá að hlýða á 

upptökuna og fá endurrit skýrslutökunnar og þess eyðublaðs sem hún hafi undirritað.  

Varðandi þann þátt erindisins er sneri að athugasemdum um framlagningu kæru, vísaði 

nefndin til þess að samkvæmt upptalningu á hlutverki hennar í 35. gr. a lögreglulaga, þá falli 

það almennt ekki undir hlutverk hennar eða valdsvið að leggja mat á eða hafa eftirlit með 

einstökum ákvörðunum tengdum rannsókn lögreglu, um þörf á rannsókn mála, ákvörðunum 

um almennar löggæsluaðgerðir eða um þörf á þeim, né heldur þær ákvarðanir sem lúta að 

meðferð ákæruvalds. Í ljósi þessara sjónarmiða vísaði nefndin þessum þætti erindisins frá.  
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Ákvörðun frá 3. júní 2019, í sama máli.33 Í kjölfar ákvörðunar nefndarinnar 

þann 12. október 2017, barst nefndinni tilkynning frá umboðsmanni Alþingis um 

það að kvartandi hafi leitað til hans í kjölfar ákvörðunar nefndarinnar. Nokkru 

síðar barst nefndinni önnur tilkynning frá umboðsmanni Alþingis um lok máls, 

þar sem hann greindi frá að hann teldi rétt að kvartandi freistaði þess að bera 

málið aftur undir nefndina, áður en málið yrði borið undir umboðsmann 

Alþingis. Tók umboðsmaður fram að tilmæli hans til nefndarinnar, ef hann teldi 

afgreiðslu hennar á erindinu ekki samræmast lögum, gætu fyrst og fremst lotið 

að því að taka málið til endurskoðunar. Í kjölfar þess hélt nefndin fund með 

kvartanda þar sem fram kom að kvartandi teldi að umkvörtunarefni fyrri erindis 

hefðu ekki öll verið skoðuð af nefndinni. Í því ljósi óskaði konan eftir því að 

nefndin tæki erindið til greiningar að nýju. Þar að auki bárust nefndinni all 

nokkur ný erindi frá kvartanda. 

Í kjölfarið tók nefndin aðra ákvörðun í málinu, þar sem tekinn var fyrir sá þáttur erindisins er 

varðaði framlagningu kæru kvartanda og samskipti hennar við lögregluna. Nefndin taldi að 

ekki væru forsendur til þess að senda erindið til meðferðar héraðssaksóknara, þar sem ekkert 

hafi bent til þess að um refsiverða háttsemi af hálfu viðkomandi lögreglumanna hafi verið að 

ræða. Aftur á móti taldi hún rétt að senda málið til meðferðar og afgreiðslu hlutaðeigandi 

lögreglustjóra, í því skyni að kvartandi yrði upplýst um það með nákvæmum hætti hvernig 

brugðist hafi verið við tilkynningum og/eða kærum hennar.  

Ákvörðun frá 21. júní 2017. Kona gerði athugasemdir við það að hún hafi 

komið á tiltekna lögreglustöð til að leggja fram kæru og að henni hafi ekki virst 

vera möguleiki á að kæra vegna annarra brota en líkamsárásar þar sem 

áverkavottorð hafi legið fyrir. Í erindinu kom einnig fram að henni hafi ekki virst 

það vera mögulegt vegna þess að ekki hafi verið tekin skýrsla vegna hvers brots 

fyrir sig. 

Í ákvörðun nefndarinnar var vísað til hlutverks nefndarinnar samkvæmt lögreglulögum. Þá 

tók nefndin fram að hún teldi liggja fyrir að í erindinu hefðu ekki komið fram ábendingar um 

                                                 

33 Í þessu máli sendi nefnd um eftirlit með lögreglu málið til meðferðar hjá viðeigandi embætti. Þrátt fyrir það 

taldi höfundur rétt að fjallað yrði um málið strax í kjölfar fyrri ákvörðunar nefndarinnar vegna erindisins, þar 

sem að um sama mál er að ræða. 
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ætlaða refsiverða háttsemi starfsmanna lögreglu. Hún taldi ekki heldur hafa komið fram 

ábendingar um að lögregla hafi sýnt af sér ámælisverða framkomu. Þar af leiðandi taldi hún 

ekki vera tilefni til að senda erindið til meðferðar hjá hlutaðeigandi lögreglustjóra. Á hinn 

bóginn benti nefndin kvartanda á að hægt væri að leita til hlutaðeigandi lögreglustjóra og 

leggja fram nýja kæru til frekari afmörkunar á kæruefnum.  

Ákvörðun frá 16. ágúst 2017. Kona gerði athugasemdir við að hún hafi viljað 

leggja fram kæru hjá lögreglu og hefði hún bókað tíma hjá embættinu í því skyni. 

Hún hafi síðan fengið símtal þar sem tíminn hafi verið afboðaður á þeim 

grundvelli að um væri að ræða mál sem væri einkaréttarlegs eðlis. Kvartandi 

greindi frá því í erindinu að hún hafi í kjölfarið óskað eftir því við lögregluna að 

fá staðfestingu á því að ekki yrði tekið á móti kærunni ásamt því að fá skriflegar 

leiðbeiningar en ekki hafi verið orðið við því af hálfu lögreglunnar. 

Í ákvörðun nefndarinnar var vísað til þess að samkvæmt 3. mgr. 52. gr. laga um meðferð 

sakamála skuli kæru vegna refsiverðs brots eða beiðni um rannsókn beint til lögreglu eða 

ákæranda. Þá vísaði hún í fyrirmæli ríkissaksóknara nr. 11/201734 þar sem segir að ef 

kvartandi mæti á lögreglustöð þá skuli að jafnaði vera tekin skýrsla af viðkomandi og honum 

gefið málsnúmer. Í kjölfarið sagði nefndin að lögregla hafi samkvæmt 4. mgr. 52. gr. 

sakamálalaga heimild til þess að vísa kæru frá um brot ef ekki þykja efni til þess að hefja 

rannsókn vegna hennar, til dæmis í þeim tilvikum þar sem ekki sé um að ræða refsiverða 

háttsemi.  

Hún sagði að mat á því hvort að kæra eigi við rök að styðjast sé í höndum lögreglu en það 

mat eigi þó að eiga sér stað eftir að kæra hefur verið lögð fram og vísaði í því sambandi til 

52. gr. sakamálalaga. Þá sagði hún að taki lögregla ákvörðun um að vísa kæru frá sé henni 

skylt, ef óskað er eftir því, að rökstyðja ákvörðun sína í stuttu máli og vísaði í því sambandi 

til sömu greinar. Tók hún einnig fram að skylt sé að tilkynna þeim sem hafi hagsmuna að 

gæta um niðurstöðuna og leiðbeina þeim um kæruheimild og kærufrest til ríkissaksóknara.  

Í kjölfarið benti nefndin á hlutverk sitt samkvæmt lögreglulögum og taldi að í fyrirliggjandi 

erindi hafi ekki komið fram ábendingar um ætlaða refsiverða háttsemi lögreglu. Taldi hún 

heldur ekki hafa komið fram ábendingar um að lögreglumenn hafi viðhaft ámælisverðar 

                                                 

34 Fyrirmæli ríkissaksóknara um ákvörðun um að vísa frá kæru, hætta rannsókn eða fella mál niður nr. 11/2017. 
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starfsaðferðir eða sýnt af sér tiltekna ámælisverða framkomu í samskiptum við borgarana. Í 

því sambandi sagði hún að með hliðsjón af hlutverki hennar eins og það er afmarkað í 

lögunum þá hefði ekki verið tilefni til að senda erindið til meðferðar eða afgreiðslu, hvorki 

hjá hlutaðeigandi lögreglustjóra né héraðs- eða ríkissaksóknara. 

Þó taldi hún ástæðu vera til þess að benda hlutaðeigandi lögreglustjóra á framangreind 

málsatvik, svo hann geti haft þau í huga við mótun á verklagi sínu. Samhliða því beindi hún 

því til kvartanda að leita til lögreglu að nýju í þeim tilgangi að leggja fram kæru.  

 Samantekt 

Líkt og áður er ljóst af umfjöllun hér að framan að nefndin leggur ekki mat á ákvarðanir 

lögreglu um rannsókn og þar af leiðandi ekki á ákvörðun lögreglu um að vísa kæru frá. Af 

umfjöllun mála um móttöku kæru og skýrslutökur má sjá skýran greinarmun á því í hvaða 

tilvikum nefndin telur annars vegar vera tilefni til þess að vísa erindum frá og hins vegar í 

hvaða tilvikum hún telur ekki vera tilefni til að senda mál til meðferðar. Afstaða nefndarinnar 

virðist vera sú að í þeim tilvikum þar sem málsatvik falla ekki undir hlutverk nefndarinnar, þá 

vísar hún erindum frá en í þeim tilvikum sem málsatvik falla undir hlutverk hennar en af 

erindinu og gögnum málsins megi ráða að ekki sé um refsiverða eða ámælisverða háttsemi 

starfsmanna lögreglu að ræða, þá telji hún ekki tilefni til þess að senda erindi til meðferðar 

hjá viðeigandi embætti.    

Af framangreindri umfjöllun má einnig sjá að þrátt fyrir það að ekki sé hægt að skjóta 

ákvörðunum nefndarinnar til æðra stjórnvalds, þar sem nefndin er sjálfstæð stjórnsýslunefnd, 

þá er unnt að bera ákvarðanir hennar undir umboðsmann Alþingis, sbr. lög um umboðsmann 

Alþingis, nr. 85/1997. 
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10 Kærur og kvartanir vegna rannsóknar og/eða rannsóknaraðgerða 

lögreglu 

 Uppruni erinda 

Af þeim 243 málum, sem bárust nefndinni á rannsóknartímabilinu, vörðuðu 24 þeirra 

(19,8%) atvik sem tengdust rannsókn eða rannsóknaraðgerðum lögreglu.  

                        Mynd 11. Uppruni kvartana/kæra er lutu að rannsókn og rannsóknaraðgerðum 

Alls bárust 23 erindi sem kæra eða kvörtun frá borgurunum, þar af 15 frá körlum og átta frá 

konum. Eitt erindi barst að frumkvæði héraðssaksóknara, sem tilkynning um að rannsókn 

væri hafin á máli vegna þess að grunur hafi vaknað um refsiverða háttsemi starfsmanns 

lögreglu við rannsókn á annarskonar broti. Í því máli var ekki um kæru frá borgara vegna 

háttsemi starfsmanns lögreglu að ræða. Við framkvæmd rannsóknarinnar hafði nefndin ekki 

hafið athugun að eigin frumkvæði vegna rannsóknar og/eða rannsóknaraðgerða lögreglu. 

 Afdrif erinda 

Á tímabilinu 1. janúar 2017 til 1. september 2019 sendi nefndin níu mál til meðferðar hjá 

viðeigandi embætti, þá taldi hún í fimm málum ekki vera tilefni til að senda erindi til 

meðferðar og í fimm málum vísaði hún erindi frá. Við framkvæmd rannsóknarinnar biðu tvö 

mál greiningar hjá nefndinni.  
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        Mynd 12. Afdrif mála er lutu að rannsókn og rannsóknaraðgerðum 

Þá bárust þrjú mál sem tilkynning frá embættum um fram komna kæru eða að grunur hafi 

vaknað um refsiverða háttsemi starfsmanns lögreglu og að mál sé til meðferðar hjá 

héraðssaksóknara.35 Slíkar tilkynningar berast frá héraðssaksóknara eða frá 

lögregluembættum sem áfram senda kæruna til héraðssaksóknara. 

Ólíkt öðrum flokkum hefur stórum hluta erinda ýmist verið vísað frá eða ekki hefur verið 

talið tilefni til að senda erindi áfram til meðferðar. Ástæða þess er sú að það fellur ekki undir 

hlutverk nefndarinnar að fjalla um einstakar ákvarðanir embætta er varða lögreglurannsóknir 

eða þær ákvarðanir sem lúta að meðferð ákæruvalds. Í því sambandi vísast til 

grundvallarsjónarmiða um sjálfstæði ákæruvaldsins, þ.e.a.s. að ákærendur taki ekki við 

fyrirmælum frá öðrum stjórnvöldum um meðferð ákæruvalds, sbr. 2. mgr. 18. gr. 

sakamálalaga. Í þeim tilfellum þar sem erindi varða rannsókn og/eða rannsóknaraðgerðir og 

hafa verið send til meðferðar hjá hlutaðeigandi embætti hafa ýmist í málsatvikalýsingum 

erinda eða við greiningu erinda komið upp vísbendingar um ætlaða ámælisverða háttsemi eða 

starfsaðferðir starfsmanna lögreglu og þar af leiðandi verið sent til meðferðar á þeim 

grundvelli. Til frekari skýringar verður nú vikið að umfjöllun um ákvarðanir nefndarinnar í 

þeim málum sem borist hafa vegna athugasemda við rannsókn og/eða rannsóknaraðgerða 

lögreglu. 

  

                                                 

35 Til frekari skýringar sjá kafla 4.1. 
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 Ákvarðanir nefndarinnar 

10.3.1 Kæra/kvörtun send til meðferðar 

Ákvörðun frá 11. júní 2018. Karl gerði athugasemdir við meðferð tiltekins 

embættis lögreglu á rannsókn máls hjá embættinu. Í erindinu greindi kvartandi 

frá því að hann hafi fengið bréf um að rannsókn málsins hafi verið látin niður 

falla vegna þess að kvartandi hafi ekki sinnt boðun um að koma til skýrslutöku. 

Þá kom fram að við nánari skoðun hjá embættinu hafi ekki fundist gögn um 

umrædda boðun í skýrslutöku og honum því tilkynnt að hann myndi fá annað 

boð. Sagði kvartandi í erindinu að hann hafi því mætt og óskað eftir því að fá að 

gefa skýrslu en honum hafi verið tilkynnt að starfsmenn væru uppteknir og hefði 

hann síðan ekki heyrt meir frá embættinu vegna málsins.  

Í ákvörðun nefndarinnar kom fram að fyrirliggjandi upplýsingar hafi ekki bent til þess að 

erindið fæli í sér refsiverða háttsemi af hálfu viðkomandi lögreglumanna og var það því ekki 

sent til meðferðar hjá héraðssaksóknara. Þá tók nefndin fram að hún endurskoði ekki mat 

lögreglu eða handhafa ákæruvalds um rannsókn sakamála. Á hinn bóginn, þar sem fram hafi 

komið í fyrirliggjandi erindi að tiltekið embætti lögreglu hafi ætlað að bregðast við 

athugasemdum kvartanda um að hafa ekki verið boðaður í fyrra skiptið og boða kvartanda þar 

af leiðandi á ný til skýrslutöku en það hafi svo ekki verið gert án nánari útskýringa á því, taldi 

hún rétt að senda erindið til meðferðar hjá hlutaðeigandi lögreglustjóra.  

Í kjölfar niðurstöðu embættisins athugaði nefndin hvort tilefni væri til frekari eftirfylgni af 

hennar hálfu. Hún taldi svo ekki vera, þar sem komið hefði fram að um misskilning hafi verið 

að ræða. Þar af leiðandi var umfjöllun málsins lokið hjá nefndinni. 

10.3.2 Kæru/kvörtun vísað frá 

Ákvörðun frá 16. ágúst 2017. Karl gerði athugasemd við það að ákærur hafi 

verið gefnar út á hendur tilteknum aðilum af hálfu tiltekins embættis 

lögreglunnar. Í erindinu var farið þess á leit við að nefndin úrskurði um það 

„hvort lögreglan hefði átt hlutverki þar að gegna“ eins og það er orðað í 

erindinu. 
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Í ákvörðun nefndarinnar var greint frá hlutverki nefndarinnar samkvæmt 1. mgr. 35. gr. a 

lögreglulaga og vísað í 2. mgr. sömu greinar um að nefndin skuli greina hvað felst í erindum 

sem henni berast og koma þeim síðan til meðferðar hjá viðeigandi embætti. Þá vísaði hún í 

18. gr. sakamálalaga um það hverjir falla undir það að vera ákærendur í skilningi laganna. 

Hún sagði að eins og hlutverki hennar væri lýst í lögreglulögum og í greinargerð með 

frumvarpi að lögum nr. 62/2016, þá félli það ekki undir hennar hlutverk að leggja mat á eða 

hafa eftirlit með einstökum ákvörðunum tengdum lögreglurannsóknum, þörf á rannsókn mála 

eða þeim ákvörðunum sem lúta að meðferð ákæruvalds. Hún tók fram að það falli aftur á 

móti undir hlutverk hennar að fjalla um og hafa eftirlit með því hvort háttsemi lögreglumanna 

eða starfsaðferðir lögreglu við framkvæmd slíkra verkefna séu eða kunni að teljast 

ámælisverðar.  

Hún taldi, miðað við þá lýsingu á atvikum, sem kom fram í erindinu, að umkvörtunarefnið 

heyri ekki undir valdsvið hennar eins og það er skilgreint í lögunum, þar sem ekki felist í því 

ábending um ætlaða refsiverða háttsemi starfsmanna lögreglu eða kvörtun vegna 

starfsaðferða eða framkomu starfsmanns lögreglu. Vísaði hún því til stuðnings einnig í 

grundvallarsjónarmið um sjálfstæði ákæruvaldsins og vísaði málinu frá.  

Ákvörðun frá 2. júlí 2018. Kona gerði athugasemdir við framkvæmd rannsóknar 

hjá tilteknu embætti lögreglunnar í kjölfar kæru sem hún hafði lagt fram. Í 

erindinu voru gerðar athugasemdir við framkvæmd rannsóknarinnar og taldi 

kvartandi að lögregla hafi ekki aflað þeirra heimilda sem þurft hefði. 

Í ákvörðun nefndarinnar kom fram að í fyrirliggjandi erindi hafi verið gerðar athugasemdir 

við að rannsókn lögreglu hafi verið óvönduð. Komið hafi fram að skýrslutaka yfir 

sakborningi hefði verið stutt, tiltekin atriði hefðu ekki verið borin undir sakborning og að 

ekki hafi verið aflað ákveðinna heimilda. Nefndin sagði þessar athugasemdir lúta að 

ákvörðun lögreglu um rannsókn máls á grundvelli laga um meðferð sakamála og í því 

sambandi sérstaklega að því hvort tilefni hafi verið til rannsóknar tiltekinna atvika, með tilliti 

til þess hvort þau hafi verið saknæm. Um það sagði hún að ákvörðun lögregluembættisins 

hefði verið kærð til ríkissaksóknara sem staðfest hefði niðurstöðu lögreglu. Því taldi hún að 

eins og málið væri vaxið að þau atriði sem kvartandi hafi gert athugasemdir við, lúti 

ákvörðun lögreglu og ákæruvalds um tilefni til frekari rannsóknar vegna kæru kvartanda. Hún 

sagði að þær ákvarðanir lögreglu endurskoði hún ekki, athugasemdirnar hefðu hvorki falið í 
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sér kæru á hendur lögreglumanni vegna ætlaðs brots við framkvæmd starfa hans né kvörtun 

vegna starfsaðferða. Var málinu því vísað frá.  

10.3.3 Kæra/kvörtun ekki send til meðferðar 

Ákvörðun frá 6. maí 2019. Karl gerði athugasemdir við komu lögreglu á heimili 

hans í kjölfar tilkynningar. Í framhaldi hafi lögregla farið með hann á geðdeild 

án þess að hann hafi gefið samþykki fyrir því. Í erindinu greindi kvartandi frá því 

að honum hafi ekki verið kynntur réttur sinn sem handtekinn maður, hann hafi 

ekki fengið tækifæri til þess að láta vita af sér eða gefinn kostur á að fá lögmann. 

Þá greindi kvartandi einnig frá því að hann teldi að lögreglu hlera sig og heimili 

sitt.  

Í ákvörðun nefndarinnar var vísað í hlutverk hennar samkvæmt lögreglulögum. Þá vísaði 

nefndin í hlutverk og heimildir lögreglu samkvæmt 2. og 15. gr. lögreglulaga. Varðandi 

umkvörtunarefnið taldi hún að í ljósi hlutverks og heimilda lögreglu ásamt gögnum málsins 

að ekki yrði rennt stoðum undir meintar hleranir lögreglu.  

Þá taldi nefndin að athafnir lögreglu í umrætt sinn hafi verið innan þeirra heimilda sem henni 

væri veitt að lögum við slíkar aðstæður. Tók hún fram að ekki lægi fyrir í gögnum málsins 

vísbendingar um að lögregla hafi haft uppi ólögmætar hleranir vegna kvartanda né sýnt af sér 

háttsemi sem kunni að vera ámælisverð eða refsiverð. Því taldi hún að í málinu væri ekki 

kvartað yfir atvikum sem falli undir hlutverk hennar. Með vísan til þess taldi hún að ekki yrði 

annað séð en að lögregla hafi brugðist við með tilhlýðilegum hætti og taldi hún því ekki 

tilefni til að senda málið til meðferðar hjá hlutaðeigandi embætti.  

 Samantekt 

Líkt og fram kom í upphafi umfjöllunar um þau mál sem bárust nefndinni á 

rannsóknartímabilinu og vörðuðu athugasemdir sem gerðar voru við rannsókn og/eða 

rannsóknaraðgerðir lögreglu er ljóst að nefndin fer gætilega, hvað varðar slíkar athugasemdir. 

Í þeim tilvikum þar sem um er að ræða athugasemdir við ákvarðanir lögreglu um rannsókn, 

sem eru kæranlegar, þá vísar nefndin þeim frá. Því sendir nefndin einungis þau erindi til 

meðferðar þar sem gerðar eru athugasemdir við fleiri atriði í tengslum við slíkar ákvarðanir, 

t.a.m. líkt og sjá má í ákvörðun nefndarinnar frá 11. júní 2018. Líkt og að framan greinir þá 

sendi nefndin umrætt erindi til meðferðar á þeim grundvelli að kvartanda hafði verið tilkynnt 

að brugðist yrði við af hálfu embættisins sem hafi svo ekki verið gert. 



 

52 

11 Kærur og kvartanir vegna leitar og/eða líkamsrannsóknar 

 Uppruni erinda 

Af þeim 243 málum, sem bárust nefndinni á rannsóknartímabilinu, vörðuðu 15 þeirra (6,2%) 

atvik sem tengdust leit og/eða líkamsrannsókn.  

      Mynd 13. Uppruni kvartana/kæra er lutu að leit og líkamsrannsóknum 

Alls bárust 14 erindi sem kæra eða kvörtun frá borgurunum, þar af 11 frá körlum og þrjú frá 

konum. Eitt erindi var að frumkvæði nefndarinnar.  

 Afdrif erinda 

Á tímabilinu 1. janúar 2017 til 1. september 2019, sendi nefndin sex mál til meðferðar hjá 

viðeigandi embætti. Í þremur málum taldi hún ekki vera tilefni til að senda erindi til 

meðferðar og í einu máli vísaði hún erindi frá. Við framkvæmd rannsóknarinnar beið eitt mál 

greiningar hjá nefndinni.  
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         Mynd 14. Afdrif mála er lutu að leit og líkamsrannsókn 

Þá bárust fjögur mál sem tilkynning frá embættum um fram komna kæru vegna refsiverðrar 

háttsemi starfsmanns lögreglu og að mál sé til rannsóknar hjá héraðssaksóknara.36 Slíkar 

tilkynningar berast frá héraðssaksóknara eða frá lögregluembættum sem framsenda kæruna til 

héraðssaksóknara. 

Einungis einu erindi er varðar þennan flokk nefndarinnar var vísað frá nefndinni og einungis í 

þremur tilfellum var ekki talið tilefni til að senda erindi til meðferðar. Til þess að varpa 

skýrara ljósi á afgreiðslu mála hjá nefndinni, vegna leitar og/eða líkamsrannsóknar, verður nú 

vikið að umfjöllun um ákvarðanir hennar. 

 Ákvarðanir nefndarinnar 

11.3.1 Kæra/kvörtun send til meðferðar 

Ákvörðun frá 28. september 2017. Karl gerði athugasemdir við það að 

lögreglumenn hafi farið inn á heimili og vinnustað hans og lagt hald á tölvur án 

þess að hafa til þess heimild eða dómsúrskurð.  

Nefndin taldi í ákvörðun sinni að í erindinu hafi verið gerð krafa um að rannsakað yrði hvort 

gætt hafi verið lögmætrar aðferðar við umrædda leit og haldlagningu. Á þeim forsendum 

sendi hún málið til meðferðar héraðssaksóknara.  

                                                 

36 Til frekari skýringar sjá kafla 4.1. 
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Í kjölfar niðurstöðu héraðssaksóknara fór nefndin í athugun á því hvort hún teldi vera tilefni 

til frekari eftirfylgni af hennar hálfu. Hún taldi með hliðsjón af niðurstöðu embættisins að 

ekki væri tilefni til frekari eftirfylgni af hennar hálfu og var umfjöllun málsins því lokið.  

Ákvörðun frá 29. nóvember 2018. Karl gerði athugasemdir við nokkur atvik en 

hér verður einungis fjallað um þann þátt erindisins sem lýtur að framkvæmd 

þvingunarráðstöfunar í formi blóðsýnatöku. Var málsatvikum lýst með þeim hætti 

að kvartandi hafi verið handtekinn og framkvæmd hafi verið blóðsýnataka á 

honum án þess að hann hafi skilið hvað væri að fara að eiga sér stað, þar sem 

hann hafi ekki notið aðstoðar túlks. Þar að auki hafi komið fram að 

blóðsýnatakan hafi verið framkvæmd án þess að hann hafi gefið samþykki og án 

dómsúrskurðar. 

Í ákvörðun nefndarinnar kemur fram hlutverk hennar samkvæmt lögreglulögum. Varðandi þá 

þætti erindisins er sneru að því að ekki hafi verið kallaður til túlkur við framkvæmd 

blóðsýnatökunnar, taldi nefndin rétt að taka til nánari skoðunar verklag lögreglu varðandi 

aðstoð túlks við skýrslutökur. Í því sambandi sagði hún að þar kæmi einnig til skoðunar hvort 

kvartandi hafi fengið fullnægjandi upplýsingar um tilefni blóðsýnatökunnar og um réttindi sín 

í því sambandi.  

Nefndin tók fram að erindið gæfi þó ekki tilefni til að beina því til hlutaðeigandi 

lögreglustjóra að taka til skoðunar hvort einstakir starfsmenn embættisins hafi brotið af sér í 

starfi. Þá taldi hún heldur ekki vera tilefni til þess, vegna þessa þátta erindisins, að vísa 

háttsemi starfsmanna embættisins til héraðssaksóknara vegna mögulegrar refsiverðrar 

háttsemi þeirra. Hún taldi þó rétt að taka erindið til skoðunar að eigin frumkvæði, sbr. d-lið 1. 

mgr. 35. gr. a lögreglulaga. Í því sambandi tók hún það skýrt fram að hún hafi ekki tekið 

afstöðu til þess hvort tilefni sé til athugasemda eða ábendinga vegna þess verklags og atvika 

sem skoðun hennar lýtur að. Tók hún fram að athugun hennar og svör tiltekins 

lögregluembættis væru liður í því að hún gæti mótað sér slíka afstöðu.  

Í kjölfar svars frá hlutaðeigandi embætti lögreglunnar gerði nefndin athugun á því hvort 

tilefni væri til frekari eftirfylgni af hennar hálfu. Varðandi þann þátt erindisins sem hér um 

ræðir taldi hún ástæðu til þess að kalla eftir myndbandsupptökum úr sýnaherbergi, 

skýrslutöku og öðrum myndböndum á lögreglustöðinni sem kunni að varpa frekara ljósi á það 

hvernig meðferð á kvartanda hefði verið. 
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Umfjöllun málsins var ekki endanlega lokið hjá nefndinni er rannsókn þessi var unnin. 

11.3.2 Kæru/kvörtun vísað frá 

Ákvörðun frá 2. maí 2018. Karl gerði athugasemdir við komu lögreglu á heimili 

sitt. Í erindinu var kvartað yfir starfsháttum lögreglu tengdum handtöku hans og 

húsleitar sem gerð var á heimili hans. 

Í ákvörðun nefndarinnar er gerð grein fyrir hlutverki nefndarinnar samkvæmt lögreglulögum. 

Í kjölfarið sagði nefndin að það falli utan við hlutvek hennar eins og það afmarkast í 35. gr. a 

lögreglulaga, að hafa eftirlit með framkvæmd rannsóknar eða beitingu rannsóknarúrræða 

lögreglu, á grundvelli sakamálalaga. Hún tók fram að það falli á hinn bóginn innan hlutverks 

síns að taka afstöðu til þess hvort um sé að ræða kvörtun vegna ámælisverðra starfsaðferða 

tiltekinna starfsmanna lögreglu eða framkomu við framkvæmd slíkra verkefna. Sagði hún að í 

því sambandi felist nánar tiltekið að taka afstöðu til þess hvort kvartað sé yfir því að háttsemi 

þeirra starfsmanna lögreglu sem að máli komu hafi ekki verið í samræmi við eðlilega 

starfshætti eða lög eða hvort starfsaðferðir hafi farið út fyrir það sem eðlilegt var í því tilviki.  

Varðandi fyrirliggjandi erindi sagði nefndin að eins og fram kæmi í lýsingu málsatvika teldi 

hún að það tilvik sem athugasemdir kvartanda hafi beinst að hafi tengst rannsókn máls í 

skilningi sakamálalaga. Hún sagði að með hliðsjón af því hvernig hlutverk hennar er 

afmarkað í 35. gr. a lögreglulaga falli það utan hlutverks hennar samkvæmt lögum að fjalla 

um framangreindar rannsóknaraðgerðir lögreglunnar. Var erindinu því vísað frá.   

11.3.3 Kæra/kvörtun ekki send til meðferðar 

Ákvörðun frá 27. ágúst 2019. Karl gerði athugasemdir við rangfærslur í skýrslu 

lögreglu vegna afskipta af honum og vegna framkvæmdar líkamsrannsóknar. Í 

erindinu kom fram að kvartandi teldi að greining lögreglu í kjölfar 

líkamsrannsóknarinnar hafi verið röng eða í það minnsta vafasöm.  

Í ákvörðun nefndarinnar greindi nefndin frá hlutverki sínu samkvæmt lögreglulögum. Í 

kjölfarið vísaði nefndin í að það falli almennt ekki undir valdsvið hennar að endurskoða eða 

fjalla um almennt mat lögreglu á beitingu úrræða á grundvelli lögreglulaga, eða almennt um 

framkvæmd rannsóknar sakamála, beitingu rannsóknarúrræða eða um ákvarðanir handhafa 

ákæruvalds um það hvort rétt sé að gefa út ákæru í máli. Tók hún fram að það væri hlutverk 
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hennar að taka afstöðu til þess hvort um sé að ræða ámælisverðar starfsaðferðir eða 

framkomu lögreglumanna við framkvæmd slíkra verkefna. Því næst vísaði hún í gögn 

málsins hjá lögreglu og taldi að skýrt væri af fyrirliggjandi erindi að um væri að ræða kvörtun 

yfir starfsháttum starfsmanns lögreglu.  

Nefndin sagði í ákvörðun sinni að ítarlega hafi verið farið yfir öll gögn sem henni höfðu 

borist og sú yfirferð hefði leitt til þess að ekki væri tilefni til þess að senda erindið til 

meðferðar hlutaðeigandi embættis. Hún taldi þó ástæðu til þess að beina þeim tilmælum til 

hlutaðeigandi lögreglustjóra að vanda vel til verka við meðhöndlun sýna, í því skyni að 

tryggja sönnunargildi þeirra og trúverðugleika.  

 Samantekt 

Af umfjöllun hér að framan má sjá að líkt og ítrekað hefur komið fram, þá leggur nefndin 

ekki mat á tilefni til rannsóknar eða þau rannsóknarúrræði sem lögregla grípur til. Þá má 

einnig sjá líkt og fram kom í ákvörðun nefndarinnar frá 29. nóvember 2018 að í tilvikum þar 

sem nefndin telur ekki vera tilefni til að senda erindi til meðferðar hjá hlutaðeigandi embætti 

á þeim forsendum sem lýst er í a- og b- liðum 1. mgr. 35. gr. a lögreglulaga, þá geti hún samt 

sem áður talið tilefni til að taka atvik og verklag lögreglu til skoðunar að eigin frumkvæði, 

sbr. d-lið 1. mgr. 35. gr. a. lögreglulaga. 

Það vekur athygli að í ákvörðun nefndarinnar frá 28. september 2017 fór nefndin ekki í neina 

greiningu á erindinu, heldur sendi hún málið til meðferðar hjá héraðssaksóknara á þeim 

forsendum að í erindinu hefði verið gerð væri krafa um það að rannsakað yrði hvort lögmætra 

aðferða hafi verið gætt við framkvæmd leitar og haldlagningar. 
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12 Kærur og kvartanir vegna starfsaðferða starfsmanns lögreglu 

 Uppruni erinda  

Af þeim 243 málum, sem bárust nefndinni á rannsóknartímabilinu, vörðuðu 53 þeirra 

(21,8%) atvik sem tengdust starfsaðferðum starfsmanna lögreglu.   

 

         Mynd 15. Uppruni kvartana/kæra er lúta að starfsaðferðum starfsmanna lögreglu 

Alls bárust 44 erindi sem kæra eða kvörtun frá borgurunum, þar af 27 frá körlum og 17 frá 

konum. Tvö erindi bárust að frumkvæði embætta, sem tilkynning um að rannsókn væri hafin 

á máli vegna þess að grunur hafi vaknað um refsiverða háttsemi starfsmanns lögreglu við 

rannsókn á annarskonar broti. Í þeim málum var ekki um kæru frá borgara vegna háttsemi 

starfsmanns lögreglu að ræða. Við framkvæmd rannsóknarinnar hafði nefndin hafið sjö 

athuganir að eigin frumkvæði er tengdust starfsaðferðum starfsmanna lögreglu.  

 Afdrif erinda 

Á tímabilinu 1. janúar 2017 til 1. september 2019, sendi nefndin 19 mál til meðferðar hjá 

viðeigandi embætti. Í 14 málum taldi hún ekki vera tilefni til að senda erindi til meðferðar og 

í tveimur málum vísaði hún erindi frá. Við framkvæmd rannsóknarinnar biðu 13 mál 

greiningar hjá nefndinni. 
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         Mynd 16. Afdrif mála er lúta að starfsaðferðum starfsmanna lögreglu 

Alls bárust fimm mál sem tilkynning frá embættum um fram komna kæru eða að grunur hafi 

vaknað um refsiverða háttsemi starfsmanns lögreglu og að málið sé til meðferðar hjá 

héraðssaksóknara.37 Slíkar tilkynningar berast frá héraðssaksóknara eða frá 

lögregluembættum sem framsenda kæruna til héraðssaksóknara. 

Nefndin taldi í meiri hluta tilvika vera tilefni til að senda erindi til meðferðar hjá viðeigandi 

embætti, rétt er að vekja athygli á því að það hefur áhrif á niðurstöðuna hversu mörg erindi er 

varða starfsaðferðir starfsmanna lögreglu biðu greiningar hjá nefndinni þegar rannsóknin var 

unnin. Ástæðu þess að beðið er greiningar þessara mála má ýmist rekja til þess að nefndinni 

hafa ekki borist gögn frá hlutaðeigandi embætti eða að ekki hefur tekist að taka málið fyrir á 

fundi nefndarinnar vegna anna. Þá má einnig sjá að einungis í tveimur tilvikum hefur nefndin 

vísað erindum frá sem varða starfsaðferðir starfsmanna lögreglu. Verður nú vikið að 

umfjöllun um afgreiðslu nefndarinnar á þeim málum er varða starfsaðferðir starfsmanna 

lögreglu.  

 

 

  

                                                 

37 Til frekari skýringar sjá kafla 4.1. 
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 Ákvarðanir nefndarinnar  

12.3.1 Kvörtun/kæra send til meðferðar 

Ákvörðun frá 11. júní 2018. Kona sendi inn erindi þar sem málsatvikum var lýst 

með þeim hætti að lögregla hafi farið inn á heimili hennar og gengið þar 

ógnandi um og gramsað í dóti. Á heimilinu hafi verið unglingasamkvæmi þar 

sem lögráða einstaklingur hafi verið viðstaddur. Óskað var eftir rökstuðningi á 

ákvörðun lögreglu um að fara inn á heimilið.  

Í ákvörðun nefndarinnar kom fram að hún hefði leitað eftir afstöðu hlutaðeigandi 

lögregluembættis. Hún tók fram að í ljósi afstöðu embættisins til erindisins, þá teldi hún 

tilefni til að senda málið til meðferðar hjá hlutaðeigandi lögreglustjóra, með vísan til þess að 

óljóst væri á hvaða grundvelli farið hafi verið inn á heimili kvartanda. Þá taldi hún einnig vert 

að óska eftir upplýsingum um það verklag sem gildir hjá embættinu í aðstæðum sem þessum. 

Við framkvæmd rannsóknarinnar var umfjöllun málsins ekki lokið, þar sem beðið var eftir 

svörum embættisins vegna erindisins.  

Ákvörðun frá 24. maí 2019. Erindi barst frá sjúkrastofnun þar sem gerðar voru 

athugasemdir við ákvörðun lögreglu um að taka handjárn af manni sem lögregla 

hafði komið með á stofnunina í annarlegu ástandi, þrátt fyrir að stofnunin hafi 

neitað að taka við aðilanum. Þá var í erindinu einnig gerð athugasemd við 

ákvörðun lögreglu um að skilja manninn eftir, þrátt fyrir þá hættu sem stafaði af 

honum, sem skapað hefði tilheyrandi hættu fyrir starfsmenn og annað fólk innan 

stofnunarinnar. 

Í ákvörðun nefndarinnar vísaði hún í hlutverk sitt samkvæmt lögreglulögum. Þá tók hún fram 

að hún teldi því skilyrði vera fullnægt að fram væri komin kvörtun vegna framkomu og 

starfsaðferða starfsmanna lögreglu í skilningi b-lið 1. mgr. 35. gr. a lögreglulaga. Í því 

sambandi tók hún fram að það falli almennt ekki undir valdsvið hennar að endurskoða eða 

fjalla almennt um mat lögreglu á beitingu úrræða á grundvelli lögreglulaga eða almennt um 

framkvæmd rannsóknar sakamála, eins og að láta handtekinn mann lausan úr haldi svo dæmi 

sé tekið. Aftur á móti sagði hún það falla undir valdsvið hennar hvernig tilteknir þættir 

lögreglustarfsins eru framkvæmdir, eins og hvernig einstaklingur er leystur úr haldi lögreglu. 
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Í ljósi þess taldi hún ástæðu til þess að senda erindið til meðferðar hlutaðeigandi 

lögreglustjóra.  

12.3.2 Kæru/kvörtun vísað frá  

Ákvörðun frá 21. nóvember 2018. Kona gerði athugasemdir við það að 

lögreglan hafi komið inn í íbúð þar sem hún hafi verið gestkomandi, án þess að 

hafa fyrir því réttmæta ástæðu.  

Nefndin tók ákvörðun í málinu eftir að hafa farið ítarlega yfir gögn málsins. Þar greindi hún 

frá hlutverki lögreglu samkvæmt 2. mgr. 1. gr. lögreglulaga og vísaði jafnframt til 15. gr. 

sömu laga. Hún taldi með hliðsjón af málsatvikum og hlutverki lögreglu að aðgerðir lögreglu 

hefðu verið innan lögmælts hlutverks hennar. Þá taldi hún að í erindinu hafi ekki legið fyrir 

vísbendingar um að lögregla hafi sýnt af sér háttsemi sem kunni að vera ámælisverð eða 

refsiverð. Þar af leiðandi taldi hún að athugasemdir erindisins hefðu ekki beinst að atvikum 

sem falla undir nefndina og vísaði málinu frá.  

12.3.3 Kæra/kvörtun ekki send til meðferðar 

Ákvörðun frá 24. júlí 2019. Karl sendi inn erindi þar sem málsatvikum var lýst á 

þann veg að kvartandi hafi talið lögregluna vera með tilefnislausar ofsóknir og 

rannsóknir gegn sér. Í erindinu fór kvartandi yfir röð atvika sem hann taldi 

benda til ofsókna af hálfu lögreglu, til að mynda það að hann teldi að 

utanaðkomandi fólk hafi fylgst með sér fyrir hönd lögreglu.  

Í ákvörðun nefndarinnar vísaði nefndin til hlutverks síns samkvæmt lögreglulögum og í 

kjölfarið í þau gögn sem borist höfðu frá hlutaðeigandi embætti lögreglunnar. Hún vísaði 

jafnframt í hlutverk lögreglu samkvæmt 2. gr. lögreglulaga og taldi að í ljósi fyrirliggjandi 

gagna yrði ekki séð að rennt yrði stoðum undir meintar tilefnislausar ofsóknir og rannsóknir 

vegna kvartanda. Þvert á móti taldi hún að af gögnum málsins hjá lögreglu hefði ekki annað 

verið ráðið en að lögregla hafi brugðist við í samræmi við lög. Í því sambandi tók hún fram 

að ítarlega hefði verið farið yfir öll þau gögn sem henni höfðu borist og hafi sú yfirferð leitt í 

ljós að ekki hafi legið fyrir vísbendingar um að tilteknir lögreglumenn hafi verið með 

ofsóknir eða tilefnislausar rannsóknir gagnvart honum. Þar af leiðandi taldi hún að þar sem 
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ekkert hafi komið fram sem bent hafi til þess að starfsmaður lögreglu hafi viðhaft refsiverða 

eða ámælisverða starfshætti þá væri ekki tilefni til að aðhafast frekar.  

Ákvörðun frá 1. september 2019. Karl gerði athugasemdir við atvik sem hafði 

átt sér stað í lögreglubifreið. Málsatvikum í erindinu var lýst á þann veg að 

lögreglumenn hafi beðið hann að koma með sér inn í lögreglubifreið, sem hann 

hafi samþykkt. Þegar komið hafi verið inn í bifreiðina hafi samtal hafist varðandi 

brot hans og sagði hann að lögregla hafi ekki kynnt fyrir sé að samtalið hefði 

verið tekið upp í hljóði og mynd fyrr en liðið hafi verið á samtalið.  

Í ákvörðun nefndarinnar rakti nefndin hlutverk sitt samkvæmt lögreglulögum ásamt hlutverki 

lögreglu samkvæmt 2. og 15. gr. sömu laga. Í kjölfarið tók hún fram að með hliðsjón af 

gögnum málsins hefði hún talið að ekki yrði annað ráðið en að lögreglan hafi brugðist við í 

samræmi við lög. Tók hún jafnframt fram að ekki hafi legið fyrir í gögnum málsins 

vísbendingar um að umræddir lögreglumenn hafi við meðferð málsins sýnt af sér háttsemi 

sem kunni að vera ámælisverð eða refsiverð. Með vísan til þess taldi hún að ekki yrði annað 

séð en að lögregla hafi farið eftir settum reglum og brugðist við með tilhlýðilegum hætti og 

taldi því ekki vera tilefni til að aðhafast frekar í málinu.  

12.3.4 Frumkvæðisathuganir 

Ákvörðun frá 30. maí 2018. Í tilefni fréttar sem hafði birst í fjölmiðlum þess 

efnis að kona hafi verið stungin í íbúð í fjölbýlishúsi, ákvað nefndin að taka 

málið til skoðunar að eigin frumkvæði með heimild í d-lið 1. mgr. 35. gr a 

lögreglulaga. Í umræddri frétt kom fram að konan hefði hringt til lögreglu vegna 

nágranna hennar og hefði hún þá verið beðin um að athuga með ástand 

mannsins, sem hefði þá ráðist á hana og stungið hana með hnífi. 

Í kjölfar samskipta við hlutaðeigandi embætti lögreglu og ríkislögreglustjóra fór nefndin í 

athugun á því hvort tilefni væri til frekari eftirfylgni af hennar hálfu. Eftir að hafa hlustað á 

upptökur úr símtölum við lögreglu og kannað verklagsreglur varðandi fjarskiptamiðstöðvar 

taldi hún að það hafi ekki verið starfsmaður lögreglu sem hafi veitt þær upplýsingar sem 

athugun hennar hafi beinst að og taldi því ekki vera tilefni til frekari athugunar á málinu af 

hennar hálfu. 
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 Samantekt 

Af framangreindri umfjöllun má sjá líkt og komið hefur fram hér að framan að það fellur ekki 

undir valdsvið nefndarinnar að endurskoða eða fjalla almennt um mat lögreglu á beitingu 

úrræða á grundvelli lögreglulaga eða almennt um framkvæmd rannsóknar sakamála. Aftur á 

móti kemur afstaða nefndarinnar skýrlega fram í ákvörðun frá 24. maí 2019, um að það falli 

undir valdsvið hennar að taka til skoðunar hvernig tilteknir þættir lögreglustarfsins séu 

framkvæmdir. 
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13 Kærur og kvartanir vegna vanvirðandi meðferðar á borgara í vörslum 

lögreglu 

 Uppruni erinda 

Af þeim 243 málum, sem bárust nefndinni á rannsóknartímabilinu, voru í 32 málum (13,2%) 

gerðar athugasemdir við aðferðir lögreglu, sem borgari upplifði sem vanvirðandi meðferð.38  

                        Mynd 17. Uppruni kvartana/kæra er lúta að vanvirðandi meðferð  

Alls bárust 31 erindi sem kæra eða kvörtun frá borgurunum, þar af 21 frá körlum og tíu frá 

konum. Við framkvæmd rannsóknarinnar hafði nefndin hafið eina athugun að eigin 

frumkvæði er laut að vanvirðandi meðferð á einstaklingi í umsjá lögreglu. 

 Afdrif erinda 

Á tímabilinu 1. janúar 2017 til 1. september 2019 sendi nefndin 17 mál til meðferðar hjá 

viðeigandi embætti. Í fjórum málum taldi hún ekki vera tilefni til að senda erindið til 

meðferðar. Við framkvæmd rannsóknarinnar beið eitt mál greiningar hjá nefndinni.  

                                                 

38 Erfitt getur reynst að setja fram ákveðna lýsingu á því hvað fellur undir „vanvirðandi meðferð“. Með því er 

einkum átt við að maður sé settur í sérstaklega niðurlægjandi eða auðmýkjandi stöðu. Við mat á því hvort um 

vanvirðandi meðferð gæti verið að ræða skiptir huglæg afstaða gerandans ekki máli, heldur ráða þau áhrif sem 

meðferðin hafði á þolandann. Róbert R. Spanó, Stjórnarskráin, Mannréttindasáttmáli Evrópu og meginreglur 

refsiréttar (Bókaútgáfan Codex 2012) 45–47. 
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         Mynd 18. Afdrif mála er lúta að vanvirðandi meðferð 

Þá bárust tíu mál sem tilkynning frá embættum um fram komna kæru og að málið sé til 

meðferðar hjá héraðssaksóknara.39 Slíkar tilkynningar berast frá héraðssaksóknara eða frá 

lögregluembættum sem framsenda kæruna til héraðssaksóknara. 

Í þeim málum þar sem vísbendingar voru um vanvirðandi meðferð í umsjá lögreglu sendi 

nefndin flest mál til meðferðar hjá viðeigandi embætti eða að um fram komna kæru var að 

ræða, sem við tilkynningu til nefndarinnar hafði þegar verið hafin rannsókn á. Í flestum 

tilvikum voru mál sem grunur lék á að um vanvirðandi meðferð hafi verið að ræða, send til 

meðferðar hjá héraðssaksóknara, vegna þess að möguleiki þótti á að um refsiverða háttsemi 

gæti verið að ræða. Í einungis sex tilfellum var erindi sent til meðferðar hjá hlutaðeigandi 

lögreglustjóra. Af því leiðir að 27 mál er vörðuðu vanvirðandi meðferð komu til meðferðar 

hjá héraðssaksóknara. Í aðeins fjórum tilvikum hefur nefndin ekki talið tilefni til þess að 

senda erindi áfram til meðferðar og þá var engu erindi er varðaði vanvirðandi meðferð vísað 

frá. Rétt er að benda á að í þeim málum þar sem gerðar eru athugasemdir við vanvirðandi 

meðferð af hálfu starfsmanns lögreglu er í öllum tilvikum gerð athugasemd við atvik sem 

falla jafnframt undir aðra flokka nefndarinnar. Verður nú vikið að umfjöllun um afgreiðslu 

nefndarinnar varðandi framangreind erindi.  

  

                                                 

39 Til frekari skýringar sjá kafla 4.1. 
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 Ákvarðanir nefndarinnar 

13.3.1 Kæra/kvörtun send til meðferðar 

Ákvörðun frá 18. apríl 2018. Karl greindi frá því að hann hefði verið 

handtekinn. Í erindinu lýsti hann atvikum á þann veg að hann hafi verið færður í 

lögreglubifreið þar sem lögreglumenn, einn eða fleiri, hefðu sparkað í höfuð 

hans og líkama. Hann hafi í kjölfarið verið vistaður í fangaklefa. Sagðist hann 

hafa þurft að leita sér læknisaðstoðar eftir að hafa verið sleppt úr haldi og að 

sjáanlegir áverkar hafi verið víðsvegar á líkama hans, m.a. í andliti og á höfði.  

Í ákvörðun nefndarinnar rakti nefndin hlutverk sitt samkvæmt lögreglulögum. Í kjölfarið 

sagði nefndin að í fyrirliggjandi erindi hafi m.a. verið lýst háttsemi af hálfu starfsmanns 

lögreglu sem mögulega kynni að falla undir refsiákvæði laga. Þá sagði hún að í erindinu hefði 

jafnframt falist krafa um viðhlítandi rannsókn á þeim ávirðingum sem þar komu fram. Í því 

sambandi vísaði hún til skýringa í frumvarpi til laga nr. 62/2016, um að ef vafi leiki á hvort 

um sé að ræða mögulegt refsimál þá skuli erindi ávallt sent embætti héraðs- eða 

ríkissaksóknara til meðferðar, sem leggur þá mat á það hvort efni séu til að hefja rannsókn 

sakamáls. Á grundvelli þessara sjónarmiða sendi nefndin erindið til meðferðar hjá 

héraðssaksóknara. 

Í kjölfar niðurstöðu héraðssaksóknara, sem staðfest hafði verið af ríkissaksóknara, fór nefndin 

í athugun á því hvort hún teldi tilefni vera til frekari eftirfylgni af hennar hálfu. Taldi hún að 

málið hafi fengið fullnægjandi meðferð innan réttarvörslukerfisins með hliðsjón af afgreiðslu 

fyrrgreindra embætta. Því taldi hún ekki vera ástæðu til frekari eftirfylgni af hennar hálfu og 

taldi umfjöllun málsins vera lokið.  

Ákvörðun frá 18. apríl 2018. Karl sagðist hafa verið handtekinn. Hafði hann 

látið lögreglu vita af því við handtökuna að hann væri með fótbrot en hann hefði 

þrátt fyrir það verið dreginn eftir götunni af lögreglu til þess að vera settur inn í 

lögreglubifreið. Við það hafi hann fengið mar og verið með verki í fótleggnum. 

Í ákvörðun nefndarinnar í málinu vísaði nefndin til hlutverks síns. Í kjölfarið sagði hún að í 

fyrirliggjandi erindi sé meðal annars lýst háttsemi af hálfu starfsmanna lögreglu sem 

mögulega kynni að falla undir refsiákvæði laga. Hún taldi með hliðsjón af því og skýringum í 

frumvarpi til laga nr. 62/2016, rétt að senda erindið til meðferðar hjá héraðssaksóknara.   
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Þegar rannsókn þessi var unnin hafði nefndin ekki endanlega lokið umfjöllun málsins. 

Ákvörðun frá 1. febrúar 2018. Erindi barst þar sem kvartað var yfir vanvirðandi 

meðferð á ólögráða pilti í kjölfar handtöku. Málsatvikum var lýst á þann hátt að 

ólögráða piltur hafi verið handtekinn sökum þess að lögregla hefði talið hann 

vera undir áhrifum ólöglegra efna. Aftur á móti hafi verið um veikan einstakling 

að ræða sem hefði útskýrt ástand hans. Í erindinu var greint frá því að 

forráðamaður hefði óskað eftir því að piltinum yrði útveguð læknisaðstoð en ekki 

hafi verið orðið við þeirri beiðni. Þegar að pilturinn hafi verið látinn laus hafi 

hann verið í slæmu ástandi vegna veikinda sinna og fyrrgreindrar meðferðar hjá 

lögreglu. Í erindinu var óskað eftir því að umrætt atvik yrði skoðað og metið 

hvort það gæti gefið tilefni til meðferðar héraðssaksóknara.  

Í ákvörðun nefndarinnar rakti nefndin hlutverk sitt samkvæmt lögreglulögum og taldi að sú 

háttsemi sem lýst hafi verið í erindinu kynni mögulega að falla undir refsiákvæði laga. Á 

þeim forsendum sendi hún erindið til meðferðar hjá héraðssaksóknara.  

Þegar rannsókn þessi var unnin hafði nefndin ekki endanlega lokið umfjöllun málsins. 

13.3.2 Kæra/kvörtun ekki send til meðferðar 

Ákvörðun frá 27. ágúst 2019. Kona kvartaði yfir handtöku. Lýsti hún því að hún 

hafi verið sett í járn á höndum og fótum og dregin út í lögreglubifreið. Þá greindi 

hún frá því í erindinu að hún hafi ekki fengið lyfin sín, að hitta lækni né fengið 

lögmann, þrátt fyrir ítrekaðar óskir um það. Þá kom einnig fram að hún hefði 

reynt að leggja fram kæru hjá lögreglu en henni hefði verið neitað um það.  

Í ákvörðun nefndarinnar vísaði nefndin til hlutverk síns samkvæmt lögreglulögum ásamt 

þeirra gagna er henni höfðu borist frá lögreglu um málið. Þá fór hún yfir hlutverk lögreglu 

samkvæmt 2. gr. lögreglulaga. Um erindið sagði hún að eftir ítarlega yfirferð á gögnum 

málsins hefði ekki verið að finna upplýsingar sem hefðu stutt þá atvikalýsingu sem kvartandi 

hafði lýst. Með hliðsjón af því taldi hún ekki vera tilefni til þess að senda þann þátt erindisins 

til meðferðar.  

Varðandi þann þátt erindisins er sneri að neitun lögreglu um að hún fengi að leggja fram 

kæru, sagði hún að eftir að gögnin hefðu verið yfirfarin teldi nefndin ekki tilefni til þess að 
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aðhafast frekar vegna þess, þar sem af gögnum málsins hefði mátt sjá að kvartandi hafi fengið 

áheyrn frá tilteknu embætti lögreglunnar. Var því ekki talið tilefni til að senda erindið til 

meðferðar.  

 Samantekt 

Af framangreindri umfjöllun má sjá að í þeim tilvikum þar sem nefndin sendir erindi til 

meðferðar var möguleiki á að um refsiverða háttsemi kynni að vera að ræða og erindi því 

send til meðferðar héraðssaksóknara. Af þeim erindum sem borist hafa nefndinni, þar sem 

athugasemdir hafa verið með þeim hætti að þær gefa vísbendingar um að vanvirðandi 

meðferð hafi verið að ræða, hefur nefndin í flestum tilvikum sent slík erindi héraðssaksóknara 

til meðferðar. Þá er einnig ljóst að nefndin hefur ekki vísað frá erindum er varða vanvirðandi 

meðferð en hún aftur á móti talið að ekki sé tilefni til að senda erindi til meðferðar. Í 

ákvörðun frá 27. ágúst 2019, sem sagt var frá að framan og nefndin taldi ekki vera tilefni til 

að senda til frekari meðferðar, er ljóst að hún fór í ítarlega greiningu á málsatvikum, bæði út 

frá gögnum málsins frá lögreglu sem og þeirri lýsingu sem gefin hafði verið í erindinu, áður 

en hún tók ákvörðun um að ekki hefði verið tilefni til að senda málið til meðferðar.   
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14 Kærur og kvartanir vegna andláts eða stórfellds líkamstjóns 

einstaklings í vörslum lögreglu 

Nefndin skal taka mál til skoðunar þegar maður verður fyrir stórfelldu líkamstjóni eða lætur 

lífið við störf lögreglu. Í því sambandi skiptir ekki máli hvort um refsivert brot sé að ræða eða 

ekki, sbr. c-lið 1. mgr. 35. gr. a lögreglulaga. Af því leiðir að einn málaflokkur varðar andlát 

eða stórfellt líkamstjón við störf lögreglu. Á rannsóknartímabilinu höfðu þrjú erindi borist 

nefndinni er lutu að andláti eða stórfelldu líkamstjóni af störfum lögreglu. Í tveimur málum 

var um tilkynningu um rannsókn á andláti að ræða af hálfu héraðssaksóknara og í einu máli 

var um að ræða erindi frá einstaklingi sem hafði orðið fyrir stórfelldu líkamstjóni við störf 

lögreglu.  

Nefndin hafði við framkvæmd rannsóknarinnar tekið ákvörðun í því máli er varðaði stórfellt 

líkamstjón. Hin tvö erindin hafði nefndin ekki lokið að fjalla um. Verður hér því einungis 

fjallað um það mál sem nefndin hafði tekið ákvörðun í. 

Ákvörðun frá 1. september 2019. Erindi barst þar sem málsatvikum var lýst á 

þann hátt að kvartandi hafi farið í hjartastopp við störf lögreglunnar og hafði 

tekist að lífga hann við af sjúkraflutningamönnum. Í erindinu voru gerðar 

athugasemdir við skort á svörum við fyrirspurnum kvartanda til lögreglunnar um 

það hvort viðunandi rannsókn hafi farið fram hjá hlutaðeigandi lögreglustjóra. 

Þá voru einnig gerðar athugasemdir við það í erindinu að lögmaður kvartanda 

hafi ekki fengið öll rannsóknargögn málsins og að meintar rangfærslur hafi verið 

í skýrslu af foreldrum kvartanda. Í erindinu voru jafnframt gerðar athugasemdir 

við þann tíma sem það hafi tekið að koma kvartanda undir læknishendur.  

Í ákvörðun nefndarinnar vísaði hún til hlutverks síns samkvæmt lögreglulögum. Í kjölfarið 

benti hún á að því skilyrði hafi verið fullnægt að fram hefði verið komin kvörtun vegna 

starfsmanns lögreglunnar í skilningi b-lið 1. mgr. 35. gr. lögreglulaga, er varðar meðferð 

embættisins á því að kvartandi hafi farið í hjartastopp við störf lögreglu og skort á svörum frá 

embættinu vegna málsins, sem hlutaðeigandi lögreglustjóra bæri að taka formlega afstöðu til. 

Hún tók fram að það falli almennt ekki undir valdsvið hennar að endurskoða eða fjalla um 

almennt mat lögreglu á beitingu úrræða á grundvelli lögreglulaga eða almennt um 

framkvæmd rannsóknar sakamála, svo sem að fara á vettvang í umrætt skipti svo dæmi sé 

tekið. Um það sagði hún það aftur á móti falla undir valdsvið hennar hvernig tilteknir þættir 
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lögreglustarfsins séu framkvæmdir eða ef látið er hjá líða að sinna lögmætu hlutverki og gæta 

almannaöryggis og halda uppi lögum og reglu og vísaði í því sambandi til 2. gr. lögreglulaga. 

Þá tók hún fram að hún tæki ekki afstöðu að svo stöddu til athugasemda fyrirliggjandi erindis 

eða hvort tilefni sé til þess, með hliðsjón af fyrirliggjandi gögnum og upplýsingum er liggja 

fyrir hjá lögreglu um atvik máls, að hefja meðferð máls í tilefni þeirra. Hún sagði það vera 

hlutverk hlutaðeigandi lögreglustjóra að taka erindið til meðferðar og vísaði þar í að það 

samræmist meðal annars ákvæðum laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, nr. 

70/1996. Var erindið því sent í heild sinni til meðferðar og afgreiðslu hlutaðeigandi 

lögreglustjóra.  
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15 Kynjahlutföll  

 Kvartendur til nefndarinnar 

Tekin voru saman kynjahlutföll þeirra sem lagt hafa fram kvörtun eða kæru á hendur 

starfsmanni lögreglu á tímabilinu og þau borin saman við kynjahlutföll grunaðra eða kærðra 

einstaklinga annars vegar og kynjahlutföll ákærðra einstaklinga hins vegar. 

                  Mynd 19. Kynjahlutföll eftir málaflokkum nefndarinnar 

Innan allra málaflokka nefndarinnar bárust kærur og kvartanir, á tímabilinu 1. janúar 2017 til 

1. september 2019, í meiri hluta tilfella frá körlum, líkt og sjá má á mynd 19. 

 Grunaðir/kærðir og ákærðir 

Grunaðir eða kærðir einstaklingar árið 2017 voru samtals 48.133, þar af voru 34.763 karlar 

og 13.370 konur.40 Þá voru grunaðir eða kærðir einstaklinga árið 2018 samtals 53.763, þar af 

voru 38.609 karlar og 15.154 konur, rétt er að geta þess að hér er um bráðabirgðatölur 

fengnar frá embætti ríkislögreglustjóra að ræða.41 Alls 2.286 einstaklingar sættu ákæru árið 

2017, þar af voru 1.865 karlar og 421 konur.42 Þá sættu alls 2419 einstaklingar ákæru árið 

2018, þar af voru 2026 karlar og 393 konur.43 

                                                 

40 Fannar Kristmansson, sérfræðingur, Ríkislögreglustjóri, bréf til höfundar (28. nóvember 2019) 2. 
41 sama heimild 1. 
42„Ársskýrsla 2017“ (Ríkissaksóknari) 18 

<https://www.rikissaksoknari.is/media/arsskyrslur/Rikissaksoknari_2017_Web.pdf> skoðað 25. nóvember 

2019. 
43 „Ársskýrsla 2018“ (Ríkissaksóknari) 18 

<https://www.rikissaksoknari.is/media/arsskyrslur/Rikissaksoknari_2018_Web.pdf> skoðað 25. nóvember 

2019. 
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            Mynd 20. Kynjahlutföll kærðra/grunaðra og ákærðra 

Meiri hluti grunaðra/kærðra og ákærðra einstaklinga voru karlar, bæði árið 2017 og 2018, líkt 

og sjá má á mynd 20. 

 Samanburður  

Kyn þeirra sem lögðu fram kvörtun eða kæru á hendur starfsmanni lögreglu árið 2018, borin 

saman við kyn grunaðra/kærðra og ákærðra, sama ár.  

Árið 2018 Kvartendur Grunaðir/kærðir44 Ákærðir 

Karl 65,9% 71,8% 83,8% 

Kona 34.1% 28,2% 16,2% 

Tafla 3. Samanburður á kyni kvartenda, grunaðra/kærðra og ákærðra 

Ljóst er að samræmi er í kynjahlutfalli kvartenda, grunaðra/kærða og ákærða og er greinilegt 

að karlar eru í öllum tilvikum í meiri hluta, líkt og sjá má á töflu 3. 

  

                                                 

44 Bráðabirgðatölur 
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 Samantekt 

Af því sem að framan er rakið er ljóst að karlar eru í miklum meiri hluta þeirra sem sent hafa 

inn kæru eða kvörtun til nefndarinnar. Að sama skapi eru karlar í miklum meiri hluta 

grunaðra, kærðra og ákærðra einstaklinga hérlendis. Áhugavert er að sjá að þegar 

ofangreindar tölur eru bornar saman, sést að kynjahlutföllin eru nokkuð jöfn, þ.e. að karlar 

eiga alltaf í hlut í meiri en helmingi tilfella. Þó er rétt að hafa í huga að fjöldi tilfella þar að 

baki er ekki sá sami. Miðað við þær tölur sem eru fyrir hendi er ljóst að karlmenn eru í 

miklum meiri hluta þeirra sem fremja afbrot á Íslandi og samræmist það kynjahlutföllum 

þeirra sem senda inn kæru eða kvörtun til nefndarinnar.  
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16 Þróun nefndarinnar 

 Ákvarðanir  

Líkt og fram hefur komið bárust nefndinni 243 erindi á rannsóknartímabilinu, 81 mál árið 

2017, 100 mál árið 2018 og þann 1. september 2019 höfðu borist 65 mál. Á 

rannsóknartímabilinu hafði nefndin tekið 141 ákvörðun. Þess ber að geta að um fleiri en eina 

ákvörðun getur verið að ræða í einstökum málum.  

                  Mynd 21. Fjöldi ákvarðana teknar af nefndinni 

Árið 2017 tók nefndin 29 ákvarðanir, árið 2018 tók hún 73 ákvarðanir og þann 1. september 

2019 hafði hún tekið 39 ákvarðanir. Ákveðinn stígandi er á milli ára varðandi fjölda 

ákvarðana sem teknar hafa verið af nefndinni. Í því sambandi er rétt að benda á að mikil 

aukning var á milli áranna 2017 og 2018 en nefndin tók árið 2018, 39,7% fleiri ákvarðanir en 

hún gerði árið 2017.  

 

29

73

39

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2017 2018 1. september 2019



 

74 

                 Mynd 22. Ákvarðanir nefndarinnar 

Líkt og fram hefur komið tók nefndin 29 ákvarðanir 2017. Alls 19 ákvarðanir voru teknar um 

að senda erindi til meðferðar hjá viðeigandi embætti, sjö ákvarðanir um að gera það ekki og 

þremur erindum var vísað frá.  

Árið 2018 tók nefndin 73 ákvarðanir. Alls 60 ákvarðanir voru teknar um að senda erindi til 

meðferðar hjá viðeigandi embætti, ein ákvörðun um að gera það ekki og 12 erindum var vísað 

frá. 

Þann 1. september 2019 hafði nefndin tekið 39 ákvarðanir. Alls 16 ákvarðanir voru teknar um 

að senda erindi til meðferðar hjá viðeigandi embætti, 18 ákvarðanir um að gera það ekki og 

fimm erindum var vísað frá.  

 Af mynd 22 má sjá að á árinu 2017 var oftast tekin ákvörðun um að senda erindi til 

meðferðar hjá viðeigandi embætti. Árið 2018 var með nánast öllum ákvörðunum sent erindi 

til meðferðar hjá viðeigandi embætti, að undanskildum þeim erindum sem ekki heyrðu undir 

hlutverk nefndarinnar. Þá má aftur á móti sjá mikla breytingu á milli áranna 2018 og 2019 

varðandi ákvarðanir um að senda erindi til meðferðar eða að ekki sé talið tilefni til að senda 

erindi til meðferðar. Markverður munur er á milli þessara ára sem að mörgu leyti má rekja til 

þess að nefndin hefur aukið greiningu á þeim erindum sem henni berast og hefur hún í auknu 

mæli óskað eftir upplýsingum um málsatvik frá lögreglu vegna erinda sem henni hefur borist, 

til hliðsjónar við þá greiningu. 
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        Mynd 23. Hlutfallsleg skipting hvort nefndin hafi óskað upplýsinga eður ei 

Í 19 þeirra mála sem nefndin tók ákvörðun í árið 2017, óskaði hún ekki eftir gögnum áður en 

ákvörðun var tekin. Hún óskaði aftur á móti eftir gögnum í tíu þeirra mála sem hún tók 

ákvörðun í árið 2017. Í 45 þeirra mála sem nefndin tók ákvörðun í árið 2018, óskaði hún ekki 

eftir gögnum áður en ákvörðun var tekin. Hún óskaði aftur á móti eftir gögnum í 28 þeirra 

mála sem hún tók ákvörðun í árið 2018. Í sex þeirra mála sem nefndin hafði tekið ákvörðun í 

þann 1. september 2019, óskaði hún ekki eftir gögnum áður en ákvörðun var tekin. Hún 

óskaði aftur á móti eftir gögnum í 33 þeirra mála sem hún hafði tekið ákvörðun í þann 1. 

september 2019.   

Af ofangreindu má sjá að með árunum hefur nefndin í auknum mæli óskað eftir gögnum og í 

fleiri tilvikum greint þau mál sem hún hefur tekið ákvörðun í með hliðsjón af gögnum 

málsins frá lögreglu. Í því sambandi er vert að árétta líkt og að framan er rakið, í kafla 3.3, að 

við greiningu á erindum sem berast nefndinni leggur hún mat á málavaxtalýsingu erindisins, 

með hliðsjón af hlutverki sínu, hlutverki lögreglu og eftir atvikum gögnum málsins hjá 

lögreglu. Þykir jafnframt vert að árétta óljóst orðalag 3. mgr. 35. gr. a. en samkvæmt 

ákvæðinu skal nefndin senda viðeigandi embætti kæru eða kvörtun, ef athugun eða skoðun 

hennar gefur tilefni til. Má því álykta líkt og fjallað er um í kafla 6.4 hér að framan, að hið 

gagnstæða gildi, það er að nefndin hafi heimild til að greina erindið á þann veg að hún telji 

ekki vera tilefni til að senda erindið til meðferðar.45   

                                                 

45 Í þeim tilfellum þar sem upp kemur sú staða að við túlkun lagaákvæðis sé ekki hægt að fella ákveðið tilvik 

undir ákvæðið, þá hvorki með því að beita lögjöfnun né með rýmkandi lagaákvæði, þá getur það gefið tilefni til 

þess að álykta sérstaklega svo að önnur gagnstæð regla gildi um tilvikið, í lögfræði er slíkt nefnt gagnályktun. 

Davíð Þór Björgvinsson (n. 28) 214; Páll Sigurðsson (n. 28) 160. 
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 Málum lokið 

Nefndin lauk umfjöllun í 21 máli árið 2017 en líkt og að framan greinir bárust henni 81 erindi 

það ár. Árið 2018 lauk hún umfjöllun í 46 málum en það árið bárust henni 100 erindi. Þann 1. 

september 2019, hafði hún lokið umfjöllun í 47 málum og hafði henni borist 65 erindi það 

árið.  

                  Mynd 24. Málum lokið hjá nefndinni 

Rétt er að árétta að þegar talað er um „mál sem hefur verið lokið hjá nefndinni“ er átt við: a) 

þau mál sem nefndinni hefur borist tilkynning um framkomna kæru frá héraðs- eða 

ríkissaksóknara og hefur lokið athugun á tilefni til frekari eftirfylgni í kjölfar niðurstöðu 

embætta í málinu, b) þau mál sem nefndin hefur með ákvörðun sinni ekki talið ástæðu til að 

senda erindið til meðferðar hjá viðeigandi embætti og c) þau mál sem nefndin hefur vísað frá. 
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                 Mynd 25. Málsmeðferðartími hjá nefndinni.  

Málsmeðferðartími hjá nefndinni er sá tími sem líður frá því að henni berst kæra eða kvörtun 

og þar til hún hefur lokið umfjöllun sinni í máli. Líkt og sjá má á mynd 25, hefur 

málsmeðferðartími lengst verulega eða um 125 daga frá lok árs 2017 til 1. september 2019. 

Ástæðan fyrir löngum málsmeðferðartíma er samspil nokkurra þátta, þ.e. tíminn sem það 

tekur hlutaðeigandi embætti að senda nefndinni þau gögn sem hún þarf til þess að greina 

erindið, tíminn sem það tekur embætti að skila niðurstöðu sinni í máli og til viðbótar koma 

miklar annir hjá nefndinni.  

 Starfsmaður nefndarinnar 

Einn lögfræðingur er í fullu starfi. Í upphafi starfsemi nefndarinnar, árið 2017, var 

starfsmaður í 50 % starfi sem var aukið í 75% í lok ársins. Vegna aukins málafjölda var 

starfshlutfall starfsmanns aukið í 100% árið 2018 og hefur hann verið í fullu starfi síðan þá. Í 

fyrstu ársskýrslu nefndarinnar, 2017, kemur þörfin fyrir aukið stöðugildi strax fram. Taldi 

nefndin sig þurfa að minnsta kosti eitt og hálft til tvö stöðugildi á næstu misserum og var þá 

miðað við óbreytta stöðu út frá meðferð og afgreiðslu innkominna kvartana og kæra.46 Í 

ársskýrslu nefndarinnar 2018 mátti sjá að þörfin fyrir aukið stöðugildi hjá nefndinni var enn 

                                                 

46 Nefnd um eftirlit með lögreglu, „Skýrsla nefndar um eftirlit með lögreglu fyrir árið 2017“ (Nefnd um eftirlit 

með lögreglu nóvember 2018) 2 <http://nel.is/wp-content/uploads/2018/11/%C3%81rssk%C3%BDrsla-NEL-

2017-%C3%B3undirritu%C3%B0-%C3%BAtg%C3%A1fa..pdf> skoðað 2. október 2019. 
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til staðar. Taldi hún sig þurfa að minnsta kosti tvö stöðugildi lögfræðinga á næstu misserum 

og var þá einnig miðað við óbreytta verkefnastöðu.47 

Meðal verkefna starfsmanns nefndarinnar er að annast rekstur hennar, skjalavörslu, taka við 

erindum sem berast, svara síma, vera í samskiptum við embætti og samskipti út á við, ásamt 

því að gera drög að ákvörðunum nefndarinnar og þeim bréfum sem send eru frá henni.  

 Samantekt 

Við skoðun á þróun nefndarinnar verður að hafa í huga að um unga nefnd er að ræða og því 

ekki hægt að sjá langtíma þróun. Þó má af framangreindu sjá að umsvif nefndarinnar hafa 

aukist töluvert síðan hún hóf störf. Aukning hefur verið á milli ára á þeim fjölda erinda sem 

henni hefur borist. Hún hefur tekið fleiri ákvarðanir með hverju árinu ásamt því að hún hefur 

lokið umfjöllun í fleiri málum eftir því sem frá líður. Þá má einnig sjá að hún hefur í auknum 

mæli óskað eftir gögnum máls frá lögreglu og haft þau til hliðsjónar við greiningu sína á 

erindum sem henni hafa borist. Í því sambandi er athyglisvert að sjá að á sama tíma og 

nefndin hefur í auknum mæli óskað eftir upplýsingum hjá embættum, hefur hún í fleiri 

tilvikum talið að ekki væri tilefni til að senda erindi til meðferðar hjá viðeigandi embætti. 

Framangreint gefur vísbendingar um að nefndin hafi fyrst um sinn túlkað hlutverk sitt 

samkvæmt lögreglulögum með varkárni og lagt lítið sjálfstætt mat á erindin en virðist nú 

auka sjálfstæða mat sitt, með því að óska í fleiri tilvikum eftir gögnum máls og á sama tíma 

komast í fleiri tilvikum að þeirri niðurstöðu að ekki sé tilefni til að senda erindi til meðferðar.  

Þá má einnig sjá af framangreindri umfjöllun afstöðu nefndarinnar til þarfar á fleiri 

stöðugildum vegna aukinna umsvifa. Líkt og að framan greinir hefur málum sem henni berast 

fjölgað og hefur málsmeðferðartími lengst töluvert að sama skapi, sem bendir til auka þurfi 

umfang hennar í samræmi við aukin umsvif hennar.  

  

                                                 

47 Nefnd um eftirlit með lögreglu, „Skýrsla nefndar um eftirlit með lögreglu fyrir árið 2018“ (Nefnd um eftirlit 

með lögreglu júlí 2019) 2 <http://nel.is/wp-content/uploads/2019/09/%C3%81rssk%C3%BDrsla-NEL-2018-

undirritu%C3%B0-%C3%BAtg%C3%A1fa.pdf> skoðað 2. október 2019. 
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17 Samanburður við hin Norðurlöndin 

 Danmörk 

Árið 2010 voru gerðar breytingar á dönsku réttarfarslögunum, með lögum, nr. 404, sem 

samþykkt voru þann 21. apríl 2010 en tóku ekki gildi fyrr en 1. janúar 2012.48 Með 

breytingunum var m.a. stofnuð sérstök stofnun um kærur og kvartanir vegna starfsmanna 

lögreglu, Den uafhængige Politiklagemyndighed.49 Við stofnun hennar var lögð áhersla á að 

um sjálfstæða stofnun væri að ræða með það að markmiði að efla traust borgaranna til 

lögreglu. Stofnunin er þar af leiðandi sjálfstæð í störfum sínum en heyrir þó beint undir 

dómsmálaráðuneyti Danmerkur. Þrátt fyrir að hún heyri undir ráðuneytið eru ákvarðanir 

hennar ekki kæranlegar til ráðuneytisins.50  

Yfirstjórn stofnunarinnar er í höndum Politiklagerådet51, sbr. 118. gr. dönsku 

réttarfarslaganna (d. Retsplejeloven).52 Ráðið er skipað landsréttardómara, sem er formaður 

þess, lögmanni, háskólakennara í lögfræði auk tveimur fulltrúum almennings, sbr. 118. gr. b 

dönsku réttarfarslaganna. Daglegur rekstur stofnunarinnar er í höndum forstöðumanns, sem 

starfar samkvæmt fyrirmælum ráðsins, sbr. 118. gr. c dönsku réttarfarslaganna. Hjá 

stofnuninni starfa jafnframt lögfræðingar, rannsakendur og almennt starfsfólk.  

Fjallað er um hlutverk stofnunarinnar í 93. b og c kafla dönsku réttarfarslaganna en rétt er að 

benda á að meðferð mála hjá nefndinni er mismunandi eftir því hvers konar mál er um að 

ræða. Í því sambandi skiptir máli hvort um sé að ræða kvörtun vegna ámælisverðra 

starfsaðferða lögreglu eða kæru vegna meintrar refsiverðrar háttsemi lögreglu.53 Eitt af 

hlutverkum stofnunarinnar er að taka á móti kvörtunum og rannsaka mál vegna starfsaðferðar 

lögreglu, sbr. 1019. gr. d. Slíkar kvartanir skulu berast stofnuninni innan sex mánaða frá því 

að meint atvik varð, sbr. 3. mgr. 1019. gr. a. Berist lögreglu eða ákæruvaldinu kvörtun sem 

heyrir undir stofnunina, er skylt að áfram senda hana til hennar, sbr. 1. mgr. 1019. gr. a. Eftir 

að kvörtun hefur borist til stofnunarinnar, óskar hún eftir gögnum frá lögreglu, sem er skylt 

                                                 

48 Lov nr. 938 af 10.9.2019 Retsplejeloven som aendret ved lov nr. 404 af 21.4.2010 [Ny politiklageordning 

m.v.]. 
49 Hér eftir verður fjallað um Den uafhængige Politiklagemyndighed sem „stofnunin“. 
50Udvalg under Justitsministeriet, „Betækning om behandling af klager over politiet: Betækning nr. 1507“ 

(Justitsministeriet 2009) 202–203 <https://bibliotek.dk/da/moreinfo/netarchive/870970-basis%253A27848702> 

skoðað 5. nóvember 2019.  
51 Hér eftir verður fjallað um Politiklagerådet sem „ráðið“ 
52 Lov nr. 938 af 10.9.2019 Retsplejeloven. Hér eftir verður fjallað um Retsplejeloven sem „ dönsku 

réttarfarslögin“. 
53 Lars Holmberg, lektor i Kriminologi, „Uafhængighed gør det ikke alene: en evaluering af Den Uafhængige 

Politiklagemyndighed“ [2018] Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 216, 220. 
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að afhenda henni gögnin. Þá hefur stofnunin einnig heimild til þess að óska eftir upplýsingum 

frá þeim sem leggur inn kvörtun, þeim sem kvartað er yfir og öðrum, sbr. 1019. gr. c.  

Í 1019. gr. d dönsku réttarfarslaganna er kveðið á um heimild stofnunarinnar til þess að hætta 

rannsókn máls eða vísa máli frá ef hún telur ekki vera grundvöll fyrir því að hefja rannsókn 

eða halda rannsókn málsins áfram, í þeim tilvikum þarf hún að tilkynna þeim sem kvartar 

með rökstuddum hætti. Aftur á móti ef stofnunin telur rétt að halda rannsókn málsins áfram 

skal hún láta þeim sem kvartað er yfir í hendur afrit af kvörtuninni eða samantekt af 

málsatvikum og skal honum gefinn frestur á að koma andmælum sínum að, sbr. 1019. gr. e. 

Sá sem kvartað er yfir á rétt á að vera útvegaður talsmaður og getur stofnunin ákveðið að 

þóknun hans skuli greidd úr ríkissjóði, sbr. 1019. gr. f laganna. Honum er þó ekki skylt að tjá 

sig um atriði, ef þau geti bakað honum refsi- eða aga viðurlög, sbr. 1019. gr. g. Stofnunin 

getur ákveðið að skýrsla þess sem kvartað var yfir skuli vera gefin fyrir dómi og hefur hann 

þá sömu réttindi og að framan greinir, sbr. 1019. gr. h laganna. Sé ákveðið að skýrsla skuli 

gefin fyrir dómi, þá eiga sá sem kvartað er yfir og sá sem leggur fram kvörtun, báðir rétt á, 

þeim að kostnaðarlausu, að vera skipaður réttargæslumaður, sbr. 1019. gr. j. 

Í málum þar sem athugasemdir þess sem kvartaði undan starfsaðferðum lögreglu eru ekki 

taldar vera alvarlegar er mál afgreitt óformlega af hlutaðeigandi lögreglustjóra sem yfirmanns 

þess lögreglumanns sem um ræðir. Í þeim tilvikum er þeim sem lagði fram kvörtun gefið færi 

á að hitta hlutaðeigandi lögreglustjóra og kemur stofnunin ekki að málalyktum þeirra mála, 

sbr. 1019 gr. k. Aftur á móti, ef brot er þess eðlis að rétt sé að afgreiða það með formlegum 

hætti, þá tekur stofnunin ákvörðun um málalyktir og eru slíkar ákvarðanir ekki kæranlegar. Í 

ákvörðunum stofnunarinnar koma þar ýmist fram athugasemdir við starfsaðferðir lögreglu 

eða að stofnunin telur ekki tilefni til að aðhafast, sbr. 1019. gr. l. Í þeim tilvikum þar sem 

stofnunin kemur með athugasemdir, þá annast ríkislögreglustjóri meðferð aga mála gegn 

starfsmönnum lögreglu.54 

Stofnunin annast einnig rannsókn mála þegar um kæru vegna meints refsiverðs brots 

starfsmanns lögreglu er að ræða. Það sama gildir um þau mál, ef kæra berst lögreglu eða 

ákæruvaldi skal það áfram sent stofnuninni, sbr. 1020. gr. Eftir að stofnunin hefur móttekið 

kæru á hendur starfsmanni lögreglu, óskar hún eftir gögnum málsins frá lögreglu, en rétt er að 

geta þess að lögregla getur einnig hafið sjálfstæða rannsókn en geri hún það, ber henni að 

                                                 

54 sama heimild 220–221. 



 

81 

skila þeim gögnum sem hún aflar til stofnunarinnar, sbr. 3. mgr. 1020. gr. c. Stofnunin hefur 

við rannsóknina sömu heimildir og lögregla og getur hún einnig óskað eftir aðstoð 

ríkislögreglustjóra, sbr. 1. og 2. mgr. 1020. gr. c.  

Stofnunin getur tekið ákvörðun um að vísa kæru frá og er hægt að kæra þá ákvörðun, innan 

fjögurra vikna, til héraðssaksóknara, sbr. 2. mgr. 1020. gr. d. Ef stofnunin hefur ekki vísað 

kæru frá, skal hún eftir að hún hefur lokið rannsókn máls, senda héraðssaksóknara skýrslu um 

niðurstöður rannsóknar en þar skulu einnig koma fram tillögur stofnunarinnar um afgreiðslu 

máls. Það er síðan í höndum héraðssaksóknara að annast saksókn, sbr. 1020. gr. e.  

Rétt er að taka það fram að stofnunin hefur þar að auki það hlutverk að taka mál upp að eigin 

frumkvæði, bæði vegna starfsaðferða starfsmanns lögreglu skv. 1019. gr. b og í þeim 

tilvikum sem maður lætur lífið eða verður fyrir stórfelldu líkamstjóni, sbr. 2. mgr. 1020. gr. a. 

 Noregur 

Í Noregi fer sérstakt embætti, Spesialenheten for politisaker55, með rannsókn á kærum sem 

berast vegna meintrar refsiverðrar háttsemi starfsmanns lögreglu og ákæruvalds, sbr. 67. gr. 

norsku sakamálalaganna (n. Straffeprosessloven).56 Embættið var sett á laggirnar árið 2005 

með breytingu á norsku sakamálalögunum með lögum nr. 13 frá 5. mars 2004.57 Í 34. kafla 

fyrirmæla norska dómsmálaráðuneytisins nr. 1679 frá 28. júní 1985 (n. påtaleinstruksen) er 

að finna ítarlegri ákvæði um embættið.58 

Embættið er sjálfstætt í störfum sínum og er óháð lögreglu og ákæruvaldi, Það heyrir þó undir 

dómsmálaráðuneytið en starfar undir faglegri stjórn ríkissaksóknara. Sjefen for 

spesialenheten for politisaker59 er yfirmaður embættisins og heyra þrjár svæðisbundnar 

rannsóknardeildir undir skrifstofu hans. Hjá embættinu eru 35 starfsmenn í föstu starfi og eru 

15 af þeim rannsakarar. Þar að auki hefur embættið tíu auka starfsmenn sem koma til starfa ef 

                                                 

55 Hér eftir verður fjallað um Spesialenheten for politisaker sem „embættið“. 
56 Lov om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven) 22. maí 1981 nr. 25. Hér eftir verður fjallað um 

Straffeprosessloven sem „norsku sakamálalögin“. 
57 Lov om endringer i straffeprosessloven (ny organisering av et eget etterforskingsorgan for politiet og 

påtalemyndigheten) 5. maí 2004 nr. 13. 
58 Forskrift om ordningen av påtalemyndigheten (Påtaleinstruksen) 28. júní 1985 nr. 1679. Hér eftir verður 

fjallað um Påtaleinstruksen sem „fyrirmæli dómsmálaráðuneytisins“. 
59 Hér eftir verður fjallað um Sjefen for spesialenheten for politisaker sem „Sjefen“.  
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verkefnastaða embættisins er þess eðlis að þess sé þörf.60 Starfsmennirnir mega ekki starfa 

hjá lögreglu eða ákæruvaldinu samhliða störfum sínum hjá embættinu.61  

Hlutverk embættisins er að rannsaka brot þegar grunur leikur á að um refsiverða háttsemi 

starfsmanns lögreglu eða ákæruvalds er að ræða, sbr. 1. mgr. 34. gr. fyrirmæla 

dómsmálaráðuneytisins. Þá rannsakar embættið einnig mál í þeim tilvikum sem maður lætur 

lífið eða verður fyrir stórfelldu líkamstjóni í tengslum við störf lögreglu og skiptir þar ekki 

máli hvort um sé að ræða meinta refsiverða háttsemi eða ekki, sbr. 6. mgr. 34. gr. fyrirmæla 

dómsmálaráðuneytisins. Við rannsókn slíkra mála hefur embættið sömu heimildir og lögregla 

og getur embættið einnig leitað eftir aðstoð frá lögreglu við rannsókn málsins en þarf þó að 

gæta þess að leita til annars lögregluembættis en þess sem starfsmaður sem til rannsóknar er 

starfar hjá, sbr. 6. mgr. 34. gr. fyrirmæla dómsmálaráðuneytisins.   

Þegar embættið hefur lokið rannsókn máls, skal það senda Sjefen niðurstöður 

rannsóknarinnar ásamt tillögu um afgreiðslu þess. Sjefen fer með lögreglustjóra- og 

ákæruvaldið í þeim málum sem heyra undir embættið, sbr. 3. mgr. 34. gr. fyrirmæla 

dómsmálaráðuneytisins. Í þeim tilvikum sem tekin er ákvörðun um að höfða ekki mál, sætir 

ákvörðunin kæru til ríkissaksóknara, sbr. 59. gr. a norsku sakamálalaganna.  

Embættið tekur aftur á móti ekki við kvörtunum vegna starfshátta starfsmanna lögreglu þegar 

ekki er grunur á að um refsiverða háttsemi lögreglu sé að ræða. Í þeim tilvikum skal beina 

kvörtunum til þess lögregluembættis sem það atvik sem kvartað er yfir átti sér stað.62 

Dómsmálaráðuneytið hefur gefið út fyrirmælin Instruks for behandling av henvendelser om 

kritikkverdige forhold utført i tjeneste i politi- og lensmannsetaten63, þar sem fjallað er um 

meðferð þeirra mála. Þegar kvörtun berst, skal hún skráð og afgreidd innan mánaðar sé það 

hægt, sbr. 3. og 4. gr. Klageinstruksen. Þá skal afla allra nauðsynlegra upplýsinga og gera 

skal þeim sem kvartaði og þeim sem kvartað var yfir grein fyrir niðurstöðunum með 

rökstuddum hætti, sbr. 5. gr. Klageinstruksen. 

                                                 

60 Norwegian Bureau for the Investigation of Police Affairs, „Annual report 2018“ (Norwegian Bureau for the 

Investigation of Police Affairs) 32 

<http://www.spesialenheten.no/Portals/0/%C3%85rsrapporter/Annual%20report%202018.pdf> skoðað 23. 

október 2019. 
61 Udvalg under Justitsministeriet (n. 49) 108. 
62 sama heimild. 
63 Forskrift om Instruks for behandling av henvendelser om kritikkverdige forhold utført i tjeneste i politi- og 

lensmannsetaten 21. nóvember 2005 nr. 5026. Hér eftir verður fjallað um Instruks for behandling av 

henvendelser om kritikkverdige forhold utført i tjeneste i politi- og lensmannsetaten sem „Klageinstruksen“. 
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Máli vegna kvörtunar getur lokið með því að henni sé vísað frá, ef hún þykir ekki eiga við 

rök að styðjast eða eftir atvikum að umkvörtunarefnið heyri ekki undir valdsvið 

lögreglustjóra. Í þeim tilvikum þar sem mál fær efnismeðferð getur niðurstaðan ýmist verið 

sú að ekki þyki vera ástæða til athugasemda, atvikið þyki óheppilegt en gefi ekki ástæðu til 

athugasemda, að ekki hafi tekist að upplýsa um atvik málsins, eða að ástæða sé til 

athugasemda.64 Þegar tekin hefur verið ákvörðun vegna kvörtunar skal tilkynna þeim sem 

lagði inn kvörtun um kærurétt en ákvarðanir eru kæranlegar til ríkislögreglustjóra og eftir 

atvikum til dómsmálaráðuneytisins, hafi ríkislögreglustjóri afgreitt kvörtunina upphaflega, 

sbr. 6. gr. Klageinstruksen.  

 Svíþjóð 

Sérstök deild innan lögreglunnar í Svíþjóð, Avdelningen för Särskilda utredningar,65 fer með 

rannsókn mála er varða ætluð refsiverð brot starfsmanna lögreglu, ákæruvalds og dómara, 

sbr. 2. gr. b sænsku lögreglulaganna (s. polislagen).66 Deild lögreglunnar hefur verið starfrækt 

frá 1. janúar 2015 og var lögð mikil áhersla á deildin sé óháð öðrum einingum lögreglunnar 

og sé sjálfstæð í störfum sínum.67 Í reglugerð nr. 2014:110668 eru að finna ítarlegri reglur um 

starfsemi deildar lögreglunnar.  

Deildin annast rannsókn allra mála þar sem grunur leikur á um refsivert brot sem framkvæmd 

eru við störf lögreglu og í þeim málum sem andlát verður eða aðili verður fyrir stórfelldu 

líkamstjóni vegna starfa lögreglu, sbr. 2. gr. reglugerðar 2014:1106. Deildin annast jafnframt 

rannsókn í málum þar sem lögreglumaður er grunaður um refsivert brot, þó brotið hafi ekki 

verið framkvæmt við störf hans, sbr. 4. gr. reglugerðar 2014:1106. Við móttöku tilkynningar 

eða kæru vegna þeirra brota sem talin hafa verið upp hér að framan, er það í höndum 

saksóknara sem starfar hjá deildinni að fara yfir málið og meta hvort tilefni sé til að hefja 

rannsókn vegna þess eða hvort um sé að ræða kvörtun, sbr. 5. gr. reglugerðar 2014:1106.  

Þegar að kvörtun eða kæra hefur borist ber deildinni að tilkynna yfirmanni þess starfsmanns 

sem málið varðar um það og einnig um málalyktir. Þá getur deildin einnig þurft, ef atvik 

                                                 

64 Politidirektoratet, „Klager på politiet i 2018“ (Politiet) 16 <https://www.politiet.no/globalassets/04-aktuelt-

tall-og-fakta/klager/klager-pa-politiet-2018.pdf> skoðað 23. október 2019. 
65 Hér eftir verður fjallað um Avdelningen för Särskilda utredningar sem „deild lögreglunnar“.  
66 Lag (1984:387) polislag. Hér eftir verður fjallað um polislag sem „sænsku lögreglulögin“. 
67Polisorganisationskommittén, „En sammanhållen svensk polis: Betänkande av Polisorganisationskommittén“ 

(2012) 280 <https://www.regeringen.se/contentassets/f8b01faf6dbd42e5a9482ce5a03c1033/en-sammanhallen-

svensk-polis-sou-201213> skoðað 25. október 2019. 
68 Förordning (2014:1106) om handläggning av ärenden om brott av anställda inom polisen och vissa andra 

befattningshavare. Hér eftir verður fjallað um reglugerðina sem „reglugerð nr. 2014:1106“. 
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málsins krefjast þess, að tilkynna yfirmanni starfsmanns um að gera þurfi viðeigandi 

ráðstafanir. Slíkar ráðstafanir geta verið með þeim hætti að færa þurfi mann til í starfi eða að 

starfsmanninum skuli vikið tímabundið úr starfi á meðan málið er rannsakað, sbr. 15. gr. 

reglugerðar 2014:1106. Deildin rannsakar ekki mál í þeim tilvikum þar sem kvartað er yfir 

háttsemi lögreglu sem ekki telst vera refsiverð. Í þeim tilvikum skal beina kvörtunum til 

hlutaðeigandi lögregluembættis sem í kjölfarið tekur ákvörðun um það hvort þörf sé á að 

grípa til aðgerða á grundvelli starfsmannalaga. Í þeim tilvikum sem þörf er á gripið sé til 

aðgerða á grundvelli starfsmannalaga, er erindi sent sérstakri nefnd, 

personalansvarsnämden69, sem heyrir undir lögreglu, sbr. 49. gr. reglugerðar nr. 2014:1102.70 

Nefndin fer yfir allar kvartanir sem berast og hefur heimildir til þess að beita aga viðurlögum, 

víkja lögreglumönnum úr starfi og víkja nemum í lögreglunámi úr námi, sbr. 50. gr. 

reglugerðar 2014:1102. Í þeim tilfellum þar sem augljóst er að erindi mun ekki gefa tilefni til 

aðgerða af hálfu nefndarinnar, er nefndinni ekki skylt að taka þau erindi fyrir, sbr. 50. gr. 

reglugerðar 2014:1102.    

 Finnland 

Ríkissaksóknari leiðir rannsókn þeirra mála þar sem grunur leikur á um refsiverða háttsemi 

starfsmanns lögreglu, óháð því hvort brotið hafi verið framið í starfi eða ekki, sbr. 4. gr. 2. 

kafla Förundersökningslag.71 Í málum þar sem um minniháttar brot er að ræða fer 

ríkissaksóknari þó ekki með rannsókn málsins, sbr. fyrrnefnd grein finnsku sakamálalaganna. 

Ríkissaksóknari hefur sömu heimildir og lögregla við rannsókn máls og ber lögreglu að 

aðstoða hann berist ósk um slíkt. Þó ber ríkissaksóknara að leita eftir aðstoðar annars 

embættis en þess sem hlutaðeigandi starfsmaður starfar hjá, sbr. 4. gr. 2. kafla finnsku 

sakamálalaganna. 

Þegar að um kvartanir vegna meintra ámælisverðra starfsaðferða starfsmanna lögreglu er að 

ræða, skal þeim beint til lögreglu og fer meðferð slíkra kvartana eftir 8. kafla a finnskra 

stjórnsýslulaga (s. förvaltningslag).72 Slíkum kvörtunum skal beina til þess embættis sem 

viðkomandi starfsmaður starfar hjá. Kvartanir eru teknar til meðferðar þegar grunur leikur á 

að starfsmaður lögreglu hafi sýnt af sér refsiverða eða ámælisverða háttsemi. Eftir atvikum er 

                                                 

69 Hér eftir verður fjallað um personalansvarsnämden sem „nefndin“. 
70 Förordning (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten. Hér eftir verður fjallað um reglugerðina sem 

„reglugerð 2014:1102“. 
71 805/2011 Förundersökningslag. Hér eftir verður fjallað um lögin sem „finnsku sakamálalögin“. 
72 434/2003 Förvaltningslag. Hér eftir verður fjallað um lögin sem „finnsku stjórnsýslulögin“. 
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þeim sem kvartað var yfir og yfirmanni hans gefinn kostur á að skila inn afstöðu sinni til 

kvörtunarinnar. Þegar meðferð kvörtunar er lokið, er þeim sem lagði inn kvörtunina og þeim 

sem kvartað var yfir, send skrifleg ákvörðun.73  

 Samantekt 

Ljóst er að Norðurlöndin hafa farið mismunandi leiðir í eftirliti með störfum lögreglu. Þrátt 

fyrir það virðast löndin vera sammála um að þörf sé á slíku eftirliti og að vettvangur sé til 

staðar fyrir borgarana til að leggja fram kvörtun eða kæru vegna starfa lögreglu. Þá eiga 

Norðurlöndin það sameiginlegt, að Finnlandi undanskildu, að lagt er mikil áhersla á að 

vettvangur fyrir kærur og kvartanir sé á höndum sjálfstæðs aðila sem er óháður lögreglu. 

Mismunandi er hversu miklar heimildir eru til staðar hjá þeim sem annast móttöku slíkra 

mála og má þar t.a.m. nefna að í Danmörku, Noregi og Svíþjóð hefur sú eining sem annast 

meðferð þessara mála, sömu rannsóknarheimildir og lögregla. Í Finnlandi svipar 

fyrirkomulaginu aftur á móti, til þess sem var hér á landi fyrir setningu nefndar um eftirlit 

með lögreglu.   

                                                 

73Polisen, „Synpunkter och kommentarer om polisens verksamhet“ (Polisen) 

<https://www.poliisi.fi/kundservice/synpunkter_och_kommentarer_om_polisens_verksamhet> skoðað 26. 

október 2019. 
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18 Niðurstöður og umræður 

Hér að framan hefur verið fjallað um kærur og kvartanir á hendur lögreglu. Farið hefur verið 

yfir þær reglur sem í gildi voru fyrir setningu nefndar um eftirlit með lögreglu, aðdraganda 

nefndarinnar og hlutverk hennar. Þar að auki hefur verið framkvæmd rannsókn á þeim málum 

sem borist hafa nefndinni, tekin saman kynjahlutföll þeirra sem kvartað hafa til nefndarinnar, 

þróun nefndarinnar skoðuð ásamt því að gerð hefur verið grein fyrir fyrirkomulagi hinna 

Norðurlandanna varðandi kærur og kvartanir á hendur lögreglu.  

Helstu niðurstöðum rannsóknarinnar má skipta niður í þrjá hluta: 

Fyrsti hluti varðar umfang og eðli mála sem borist hafa nefndinni en óhætt er að segja að 

vettvangur fyrir borgarana til að leggja fram kæru eða kvörtun á hendur lögreglu hefur tekið 

töluverðum breytingum með stofnun nefndar um eftirlit með lögreglu.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar hvað umfang og eðli mála varðar er að þó nokkur mál 

berast nefndinni á ári hverju og að málaflokkar hennar eru margir og ólíkir eða allt frá því að 

varða kvörtun vegna framkomu starfsmanns lögreglu í það að varða kæru vegna vanvirðandi 

meðferðar í vörslum lögreglu. Athygli vakti að lang algengasta umkvörtunarefni til 

nefndarinnar varðar framkomu starfsmanns lögreglu. Í því sambandi mætti spyrja hvort 

ástæða sé til þess að skerpt yrði á fræðslu til lögreglumanna varðandi vandaða framkomu og 

að lögreglumenn séu meðvitaðir um að nálgast þurfi aðila með nærgætni. 

Einnig mátti sjá að ákveðins misskilnings gætir oft um það hvert hlutverk nefndarinnar er. 

Þar af leiðandi berast nefndinni mörg erindi sem falla ekki undir hlutverk hennar og varða til 

að mynda atriði sem sæta endurskoðun dómstóla. Ef til vill væri heppilegt að nefndin væri 

sýnilegri almenningi og að hlutverk hennar yrði kynnt borgurunum með skýrari hætti. Til 

nánari útskýringar gæti verið vert að útlista nánar hvað það er sem fellur undir hlutverk 

hennar á aðgengilegan og skiljanlegan hátt, til þess að koma í veg fyrir slíkan misskilning.  

Þá er einnig ljóst að umsvif nefndarinnar eru töluvert meira en umfang hennar, aukning hefur 

verið á milli ára á erindum sem henni hafa borist og hefur málsmeðferðartími hjá henni lengst 

töluvert frá því hún tók fyrst til starfa. Ljóst er að breytinga er þörf á umfangi nefndarinnar, 

hvað varðar fjölgun starfsmanna og valdheimildir hennar, til að efla skilvirkni og fyrirbyggja 

að langur málahali myndist.  

Annar hluti varðar hlutverk nefndarinnar og valdheimildir. Helstu niðurstöður hvað það 

varðar er að hlutverk hennar er nokkuð óljóst hvað varðar heimildir hennar til þess að vísa 
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erindi frá eða telja ekki vera tilefni til þess að senda erindi til meðferðar. Þó má sjá af 

framangreindri umfjöllun um ákvarðanir nefndarinnar, að falli erindi ekki undir hlutverk 

hennar þá vísar hún því frá. Þá má einnig sjá að í tilfellum þar sem gögn málsins bera ekki 

með sér að um refsiverða háttsemi eða ámælisverða starfsaðferðir hafi verið að ræða, þá hafi 

nefndin ekki talið tilefni til að senda erindið til meðferðar. Má því segja að nefndin túlki 

óljóst orðalag 35. gr. a lögreglulaga, á þann veg að í ákvæðinu felist heimild til þess að telja 

ekki vera tilefni til að senda erindi til meðferðar.  

Að mati höfundar þyrfti að skerpa á heimildum nefndarinnar til þess að vísa erindi frá eða 

taka ákvörðun um að ekki sé tilefni til að senda erindi til meðferðar. Af yfirferð mála 

nefndarinnar þótti höfundi athyglisvert að í sumum tilvikum var enginn grundvöllur til að 

senda erindi til meðferðar, þar sem að eftir yfirferð gagna málsins hafði allt annar 

raunveruleiki komið í ljós varðandi atvik máls heldur en erindi sagði til um. Í því sambandi 

verður að hafa í huga að ekki er tækt að öll erindi sem nefndinni berast séu send til meðferðar 

og hljóta réttindi starfsmanna lögreglu þar einnig að skipta máli. Þar sem að slíkar kvartanir 

og kærur eru íþyngjandi fyrir alla aðila, þar á meðal starfsmenn lögreglu og ætti þar af 

leiðandi, þegar augljóst er að kvörtun eða kæra felur ekki í sér réttmætar athugasemdir, 

nefndin að geta talið ekki vera tilefni til að senda erindið til meðferðar. Þó þarf að mati 

höfundar að stíga varlega til jarðar í slíku mati og nauðsynlegt er að farið sé í ítarlega 

greiningu á málsatvikum og gögnum málsins, þar af leiðandi væri ef til vill heppilegra að 

hafa slíkar heimildir skýrar í lögum. 

Þá var einnig eftirtektarvert að valdheimildir nefndarinnar eru mjög takmarkaðar. Líkt og 

fram hefur komið þá getur nefndin komið með athugasemdir við afgreiðslu mála hjá 

embættum eða beint tilmælum um aðrar aðgerðir, telji hún þess þörf. Þó eru slíkar 

athugasemdir eða tilmæli ekki bindandi fyrir embættin og er gengið út frá því að tekið sé tillit 

til þeirra vegna stöðu nefndarinnar. Spyrja má hvort þessi heimild nefndarinnar sé hreinlega 

bitlaus og hvort það væri ef til vill heppilegra að slíkar athugasemdir eða tilmæli væru 

bindandi, í hið minnsta að þær hafi eitthvað gildi. Af yfirferð mála hjá nefndinni taldi nefndin 

í meiri hluta tilvika ekki ástæðu til að koma með athugasemdir eða tilmæli um aðrar aðgerðir 

vegna afgreiðslu embætta á kærum og kvörtunum. Þó verður því ekki slegið föstu hér hvort 

rekja megi ástæðu þess til þess að athugasemdir hennar og tilmæli séu ekki bindandi en þykir 

höfundi það þó umhugsunarvert.   
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Einnig kom í ljós að geri borgari athugasemdir við ámælisverða hegðun lögreglumanns utan 

starfa hans, þá fellur það ekki undir hlutverk eða valdheimildir nefndarinnar að fjalla um 

málið. Í því sambandi er rétt að hafa í huga að upp geta komið aðstæður þar sem nauðsynlegt 

er að til staðar sé slík heimild, má þar t.a.m. nefna þegar að lögreglumaður misnotar aðstöðu 

sína í persónulega þágu. Ef til vill væri heppilegt að valdheimildir nefndarinnar myndu ekki 

einskorðast við að háttsemin verði að eiga sér stað við framkvæmd starfa viðkomandi. Þó 

þarf að stíga varlega til jarðar hvað þetta varðar og mega slíkar heimildir ekki ganga það langt 

að það skarist á við rétt starfsmanna lögreglu til einkalífs.  

Í allri umfjöllun um nefndina, bæði fyrir og eftir stofnun hennar, er lögð áhersla á að nefndin 

sé sjálfstæð í störfum sínum og óháð lögreglu. Af umfjöllun um nefndina og afgreiðslu 

hennar á málum er þó ljóst að hún hefur ekki rannsóknarheimildir og er það í höndum 

lögreglu/ákæruvalds að rannsaka brot gegn lögreglu. Umhugsunarvert er hvort rétt væri að 

nefndin hefði rannsóknarheimildir og hjá henni væru starfandi menntaðir eða fyrrverandi 

lögreglumenn sem myndu annast rannsókn slíkra mála, sem mættu þó ekki starfa hjá lögreglu 

samhliða störfum sínum hjá nefndinni. Með því að veita nefndinni rannsóknarheimildir telur 

höfundur að það gæti aukið sjálfstæði nefndarinnar og að þau mál sem varða kæru eða 

kvörtun á hendur lögreglu, yrðu meira aðgreind frá lögreglu. Í því sambandi væri hægt að líta 

til þess fyrirkomulags sem er í gildi í Danmörku og Noregi. Þó þykir höfundi rétt að 

ákæruvaldið yrði enn á höndum héraðs- eða eftir atvikum ríkissaksóknara, þar sem það skýtur 

skökku við grunnregluna um sjálfstæði ákæruvaldsins að stjórnsýslunefnd hafi slíkt vald.   

Þriðji hluti varðar stefnu nefndarinnar við greiningu á erindum sem henni berast og í 

ákvörðunum sínum. Helstu niðurstöðurnar hvað þetta varðar vörðuðu það að af yfirferð mála 

nefndarinnar mátti sjá breytingu seinni hluta árs 2018 í ákvörðunum nefndarinnar. Virtist 

nefndin hafa aukið greiningu sína á þeim erindum sem henni bárust, sem leiddi til skoðunar á 

því í hversu mörgum tilfellum nefndin hafi óskað eftir gögnum frá lögreglu. Niðurstaða þess 

var sú að nefndin hafði, frá seinni hluta ársins 2018, óskað eftir gögnum frá lögreglu í auknu 

mæli og þrátt fyrir óljóst orðalag í 35. gr. a sem fjallað hefur verið um hér í fyrsta hluta 

niðurstaðna, þá hefur nefndin aukið við greiningu á erindum sem henni berast og stuðst við 

gögn málsins frá lögreglu við þá greiningu. 

Á sama tíma og nefndin óskaði eftir gögnum máls í auknu mæli, þá tók hún fleiri ákvarðanir 

um að ekki hafi verið tilefni til að senda erindi til meðferðar. Hægt er að greina ákveðna 

stefnu hjá nefndinni, þ.e. varðandi það hvenær hún telur ekki vera tilefni til að senda erindi til 
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meðferðar og hvenær hún telur rétt að vísa erindi frá. Í tilvikum þar sem hún telur ekki vera 

tilefni til þess að senda erindi til meðferðar, hefur hún farið í ítarlega greiningu á 

atvikalýsingu erindisins, gögnum málsins frá lögreglu og eftir atvikum valdheimildum 

lögreglu samkvæmt lögreglulögum. Slíka greiningu má t.a.m. sjá í ákvörðun frá 27. ágúst 

2019, í kafla 13.3.2. hér að framan. Ef gögn málsins hafa sýnt fram á að málsatvik voru með 

allt öðrum hætti heldur en lýst var í erindi eða ef af gögnum málsins frá lögreglu hefur verið 

augljóst að lögregla hafi farið eftir settum reglum og verið innan lögmælts hlutverks síns, þá 

hefur nefndin ekki talið tilefni til að senda erindi til meðferðar og tilkynnt kvartanda það með 

rökstuddum hætti með ákvörðun sinni. Hér er rétt að nefna að um er að ræða skjöl sem lögð 

eru fram fyrir dómi og verður því að álykta út frá því að vandað sé til verka og hægt sé að 

treysta þeim gögnum sem berast frá lögreglu. Í tilvikum þar sem ekki hefur verið vandað til 

verka í skýrslugerð, hefur nefndin sent tilmæli þess efnis að vanda vel til verka við 

skýrslugerð og ítarleika þeirra. Aftur á móti ef athugasemdir erindis falla utan hlutverks 

nefndarinnar, þá hefur hún vísað þeim frá. Í því sambandi hefur ýmist verið um að ræða 

athugasemdir gerðar við athafnir lögreglumanns utan starfa hans eða við atriði sem sæta 

endurskoðun dómstóla, t.a.m. tilefni til handtöku og lögmæti rannsóknaraðgerða. 

Af því sem að framan er rakið, er ljóst að stórt skref í rétta átt var tekið með stofnun nefndar 

um eftirlit með lögreglu og ljóst er að nauðsyn er á slíku eftirliti á Íslandi. Nefndin hefur 

unnið þarft verk og augljóslega verið sá vettvangur sem borgarana hafði skort, til að koma á 

framfæri kvörtunum sínum vegna ætlaðrar refsiverðrar háttsemi eða ámælisverðrar 

starfsaðferðar starfsmanns lögreglu. En betur má ef duga skal og ljóst er að framan sögðu að 

til þess að eftirlit nefndarinnar geti verið fullnægjandi þarf að auka valdheimildir hennar. Þar 

að auki þarf að auka við liðsstyrk hennar í formi starfsmanns en vert er að árétta að einn 

starfsmaður starfar þar sem stendur. Telur höfundur nauðsynlegt að gerðar verði 

framangreindar breytingar, með það að markmiði að efla störf nefndarinnar enn frekar og 

styrkja þar með stöðu hennar. 

Rétt er að geta þess að þegar verið var að leggja lokahönd á vinnslu verkefnisins kynnti 

Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, dómsmálaráðherra, á blaðamannafundi í Ráðherrabústaðnum, 
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3. desember 2019, áform sín um að m.a. yrði metið hvort þörf sé á breytingum á 

valdheimildum og fjárveitingum til nefndar um eftirlit með lögreglu.74  

  

                                                 

74 Dómsmálaráðuneytið, „Lögregluráð stofnað“ (Stjórnarráðið, 3. desember 2019) 

<https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2019/12/03/Logreglurad-stofnad/?fbclid=IwAR0D-

qxsC8F33Di4Ac9Kkvuf27CQnenDfTlCsniJrLVjNrpjcziQi4IOQNw> skoðað 3. desember 2019. 
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